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Bel e Tipó prometem  
internet de graça
Serviço está previsto tanto no programa de governo de Bel quanto de Tipó, mas projetos são diferentes

Fotos: Fernanda Benedetti

 ̂ / *

PERFUME E 
EXUBERÂNCIA
Cerca de mil plantas estão à venda 
até amanhã na 6® Exporquídea, 
promovida pelo Clube dos Ami
gos Orquidófilos de Lençóis Pau
lista. Hoje, às 14h, e no domingo, 
às 9h, no Salão Paroquial Nossa 
Senhora da Piedade, haverá uma 
palestra sobre o cultivo. A entrada 
é de graça. ►► Página A8

É FOGO A imagem do fogo se alastrando em área próxima ao córrego da Prata, na região do Jardim Caju é bonita para os 
olhos, mas desagradável para o nariz. Pela trajetória do fogo, tudo leva a crer que foi ateado intencionalmente, o que chega a 
ser um crime nesta época do ano, quando a umidade relativa do ar é muito baixa. O flagrante foi na tarde da quinta-feira 10.

Disponibilizar sinal de in
ternet gratuitamente para a 
população é proposta de go
verno tanto da candidata da 
situação Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, quanto do candidato da 
oposição, Ailton Tipó Laurin- 
do (PV). Os temas vieram à to
na esta semana. As propostas 
são iguais, mas a forma como 
o serviço será oferecido é dife
rente. Tipó tem um projeto se
melhante ao de Macatuba, que 
prevê a instalação de antenas 
e liberação de sinal. Segundo 
o candidato Verde, o investi
mento inicial é estimado em 
aproximadamente R$ 300 mil 
do orçamento municipal para 
a instalação das antenas que 
tornarão o serviço possível. Já 
Bel quer atrelar o serviço ao 
programa Governança Muni
cipal que contempla um vasto 
banco de dados sobre a popu
lação lençoense. "Com o Go
vernança temos o argumento 
legal para justificar o investi
mento em equipamentos", ex
plica Bel. ►► Página A5

E C O N O M I A

Metalúrgica anuncia 
fábrica em Lençóis

O empresário Luiz Car
los Masiero veio a Lençóis na 
quinta-feira para anunciar o 
investimento de R$ 10 milhões 
na instalação de uma fábrica de 
equipamentos para extração de 
óleo vegetal que vai gerar 200 
empregos diretos na primeira

fase. O empresário entregou 
ao prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) a documentação 
pedida para a concessão do 
terreno. A empresa escolheu 
Lençóis para a ampliação dos 
negócios por causa da conces
são de área. ►► Página A6

A R E I O P O L I S

Peixeiro recebe 
R$ 2,5 m i para 
asfalto e lazer

Amarildo quer 
C onselho para 
ajudar governo

Página A4 Página B3

De volta 
às origens

Para trazer emoção às 
comemorações do Dia do 
Reencontro, hoje, a dupla 
André & Matheus canta para 
Lençóis Paulista a partir das 
22h. Com o repertório do CD 
'Falando de Amor', o show é 
uma mistura de ritmos para 
todos os gostos. O Dia do 
Reencontro tem o objetivo 
de reunir pessoas que nasce
ram e cresceram em Lençóis 
Paulista, mas que atualmen
te estão morando em outras 
cidades ou estados. Para rece
ber os visitantes, a Prefeitura 
e a Diretoria da Cultura pro
gramaram uma série de ativi
dades na praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, 
que também será reinaugura- 
da hoje. ►► Página A7

M A C A T U B A

M ilho é opção 
para diversificar 
agricultura

Pequenos agricultores de 
Macatuba estão sendo apre
sentados a novas culturas, 
principalmente o milho. Nos 
últimos meses, o município 
recebeu um reforço, por meio 
de convênios com os governos 
estadual e federal, que vai fa
cilitar a produção e seu escoa
mento. ►► Página B1
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Rodrigo Artioli morre em acidente na Osny Matheus
O macatubense Rodrigo 

Artioli de Oliveira morreu 
na madrugada de ontem em 
um acidente na rodovia Osny 
Matheus. Outras duas pessoas 
tiveram ferimentos graves. O 
acidente aconteceu por volta

de 1h30, no quilômetro 117 
mais 400 metros, em altura 
da empresa Belmont. O Gol, 
de Macatuba, seguia no senti
do Lençóis Paulista e bateu na 
traseira de uma caminhonete, 
também de Macatuba, diri

gida por Célio Belphman Jú
nior, que nada sofreu. Cleyton 
Galli, que dirigia o Gol, até o 
fim da tarde de ontem con
tinuava internado na UTI. 
Rodrigo Daniel teve diversas 
fraturas. ►► Página A3

JOGOS R E G I O N A I S

Igaraçu vence no 
vôlei feminino 
e Lençóis busca 
ouro masculino

Igaraçu do Tietê pôde sol
tar o primeiro grito de 'É cam
peão' nos Jogos Regionais de 
Lins. Na manhã da última 
quinta-feira, a equipe de vôlei 
feminino (categoria sub-21/2® 
divisão) venceu Pongaí e con
quistou a medalha de ouro. 
Na primeira divisão, o time 
masculino de Lençóis (foto) 
busca hoje, contra Lins, o séti
mo título em Jogos Regionais. 
Se vencer, confirmará o favo
ritismo e se consolidará ainda 
mais como o 'bicho-papão' do 
vôlei na competição. Na ma
lha, Borebi ficou com o ouro. 
A capoeira garantiu medalhas 
para Lençóis. ►► Página A9
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E D I T O R I A L

Compromisso e promessa
Em tempos de calor eleito

ral, há o risco sempre iminente 
de o candidato confundir - de 
propósito ou não - o conceito 
de compromisso e de promes
sa. São dois conceitos bem 
distintos, é bom que se diga 
sem rodeios. Esse alerta se faz 
necessário como um serviço 
ao eleitor que passeia os olhos 
pelas páginas de O ECO, in
teressado nos movimentos da 
corrida eleitoral municipal.

O perigo da demagogia 
ronda a democracia toda vez 
que o eleitor é chamado ao 
voto. Se o cidadão estiver de
satento à retórica imprecisa da 
política, pode se deixar levar 
pela promessa, acreditando 
que seu candidato assumiu 
um compromisso com ele. No 
dito popular, é o perigo de se 
comprar gato por lebre.

A promessa eleitoreira é 
parceira antiga do populismo 
e anda de mãos dadas com a 
política do retrocesso. A pro
messa eleitoreira também não 
oferece qualquer garantia de 
ser executada no futuro, caso o 
candidato que a fez em palan
que venha a ser eleito. Quase 
sempre, a promessa acaba es

quecida. Fica tudo no passado 
nebuloso do processo eleitoral 
que tem prazo para terminar.

Já quem assume um com
promisso sabe que está diante 
de algo duradouro. O com
promisso tem suas raízes pro
fundas na transparência, na 
ética. Ele carrega em si a chan
ce maior de que a palavra em
penhada pelo candidato pos
sa valer alguma coisa, agora e 
no futuro. E que essa palavra 
possa ser cobrada pelo eleitor. 
O compromisso empenha a 
honra de quem o assume e, 
por isso, é mais honesto.

Estamos no tempo do cor- 
po-a-corpo eleitoral. Este é o 
momento de quem quer ser 
prefeito da sua cidade dizer, sem 
meias palavras, para onde ele 
pretende levar seu município.

Porém, tão importante 
quanto falar o que se pretende 
fazer é demonstrar como fazer 
para atingir o objetivo traça
do. Caro eleitor, se o candida
to que lhe aborda na rua e lhe 
pede o voto não estiver pronto 
para dizer como ele pretende 
fazer as coisas que promete, 
cuidado. Isso não é compro
misso, isso é promessa.

N O T A  AOS LEITORES

A questão não é não concordar
A Coluna Não Concordo. 

Com, escrita pelo jornalista 
Alcimir do Carmo e veicu
lada pelo Jornal O ECO às 
quintas-feiras não será mais 
publicada. O Jornal O ECO 
tomou essa decisão porque 
o colunista tem confundido 
o legítimo e sagrado concei
to da liberdade de expressão 
com espaço para o desrespei
to a pessoas e instituições.

Ressaltamos que a decisão 
não é motivada pelas críticas 
feitas diariamente pelo colu
nista ao Jornal. A equipe que 
labuta todos os dias para co
locar o Jornal nas ruas encara 
a crítica como uma oportu
nidade de aprendizado. Cla
ro que a crítica muitas vezes 
dói, até porque poucos são os 
que conseguem exercê-la sem 
resvalar para a deselegância e 
a ofensa.

Quem acompanhou as co
lunas publicadas pode confir
mar que O ECO, sempre acu
sado de parcial pelo colunista, 
publicou as suas mais ásperas 
considerações. Também pu
blicou as críticas do colunista 
aos demais veículos de co
municação de nossa cidade, 
embora não concorde e tenha 
enfrentado constrangimentos 
por isso.

Alcimir do Carmo é um 
jornalista que ganha a vida co
mo sindicalista. Nada demais 
nisso. O sindicalismo quando 
exercido com bons propósitos 
é uma legítima força de defesa 
da sociedade. Ele é presiden
te regional do Sindicato dos 
Jornalistas e assessor de im
prensa da Fetaesp (Federação 
dos Trabalhadores Rurais do 
Estado de São Paulo) e nessa 
condição, acusa O ECO de 
não publicar as blitze e de
núncias de abusos contra os 
direitos dos trabalhadores ru
rais. O leitor que acompanha 
O ECO já pode ler em várias 
ocasiões matérias relatando a 
atuação do Ministério Público 
do Trabalho na fiscalização 
das lavouras canavieiras da re
gião, inclusive uma entrevista

P O V O

de página inteira em uma das 
edições de sábado com o pro
motor Luiz Henrique Rafael.

Na edição da última quin
ta-feira, o colunista avançou 
o terreno da crítica e cometeu 
um erro grave para um jorna
lista. Preferimos acreditar que 
foi um erro porque do contrá
rio teríamos de levar em consi
deração a possibilidade de ter 
sido simplesmente má inten
ção. O jornalista escreveu que 
corre nos bastidores da comu
nicação e da política que já há 
negociação para uma futura 
fusão entre os jornais O ECO 
e Tribuna, caso a candidata Bel 
Lorenzetti vença a eleição para 
a prefeitura. Como o jornalis
ta deve saber, nos bastidores 
corre de tudo, informação que 
acaba se confirmando e boa
tos que nunca passarão disso. 
Se algo corre nos bastidores e 
tem relevância deve ser apura
do. Neste caso, a direção de O 
ECO não foi procurada pelo 
jornalista, uma regra básica.

O ECO informa aos seus 
leitores, anunciantes e demais 
veículos que esta informação 
não tem o menor fundamen
to. Não há nenhuma negocia
ção em curso com a Tribuna, 
órgão que respeitamos como 
um concorrente que está na 
praça há quase 50 anos.

O ECO é um jornal que 
não se curva, não se intimi
da. Nem ao poder econômi
co, nem ao poder político, 
nem ao poder sindical. Reco
nhecemos as nossas imper
feições, mas reafirmamos o 
nosso compromisso de ten
tar ser a cada dia um veículo 
onde a comunidade encontre 
espaço para as suas reivindi
cações, que reflita as diversas 
correntes ideológicas e so
ciais das cidades onde atua. 
Os jornalistas passam, os jor
nais ficam. O ECO está aí há 
mais de 70 anos. Concorde 
ou discorde!

Conceição Giglioli Carpanezi é
Diretora de Redação e sócia do 

Jornal O ECO

REENCONTRO
Hoje a inauguração da 

praça Comendador José Zillo, 
a Concha Acústica, e o dia do 
Reencontro, prometem a pre
sença de muitos lençoenses 
ilustres e que já não moram 
mais na terrinha. O prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), 
idealizador do evento, fiscaliza 
as obras da praça o tempo to
do. Olho firme para que tudo 
corra dentro dos conformes.

PIADA
Nos bares da cidade e nas 

rodas de amigos, uma piada 
ganhou força de ontem para 
hoje. Há quem aposte que o 
lençoense ausente mais espe
rado é o empresário Oswaldo 
Estrella. Conhecido por captar 
dinheiro e pagar taxas de 7% 
de juros, o 'banqueiro' que
brou e desapareceu de Lençóis 
deixando centenas de pessoas 
a ver navios. O ruim da histó
ria é que esta é apenas uma 
piada de mau gosto. Procu
rado pela Justiça, Estrella não 
deve comparecer ao evento.

VISITA
Amanhã, o deputado 

Pedro Tobias (PSDB) vem 
a Lençóis Paulista para a 
cerimônia de inauguração 
da cobertura da quadra po- 
liesportiva da Legião Mirim. 
A verba foi obtida junto ao 
governo do Estado por in
termédio do deputado tuca
no. A inauguração está mar
cada para as 10h, na sede da 
Legião Mirim.

QUEIXA
Durante a entrevista 

concedida ao jornal O ECO, 
o candidato a vice-prefeito 
de Areiópolis, Rubens An- 
tonio da Silva (PMDB), de
monstrou receio com o tom 
da campanha na cidade. 
Segundo ele, que compõe 
a chapa de oposição ao la
do do ex-prefeito Amarildo 
Garcia Fernandes (PSDB), o 
slogan da reeleição do atual 
prefeito, José Pio de Olivei
ra (PT), o Peixeiro, é menti
roso. O slogan em questão 
é: "Não vote em usineiro, 
vote em Peixeiro".

EXPLICAÇÃO
Rubens diz que não é usi- 

neiro. É sim produtor rural, já 
que produz diversos produtos 
agrícolas, não apenas cana.

PATRIOTA
"Todos os meus funcio

nários são de Areiópolis. Não 
ando em carro se a placa não 
for de Areiópolis. Sou um pa
triota", enfatizou Rubens.

LIGAÇÃO
Vale lembrar que o can

didato a prefeito de Lençóis 
Paulista, Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV), também usou 
o termo usineiro de forma 
irônica durante um discur
so exaltado na Câmara dos 
Vereadores. Só que o alvo 
de sua declaração foi Izabel 
Cristina Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, candidata apoiada pe
lo prefeito atual José Anto- 
nio Marise (PSDB). Ao per
ceber que a declaração não 
trouxe benefício algum para 
sua campanha, o candidato 
verde abriu mão de chamar 
assim sua adversária.

ALINHAMENTO
Neste final de semana, os 

candidatos a vereadores da 
coligação que pretende ele
ger Tipó e Palamede de Jesus 
Consalter (PMDB) para a pre
feitura de Lençóis Paulista se 
reúnem para alinhar o discur
so e a agenda de campanha. 
Entre outros assuntos serão 
traçadas as estratégias para a 
eleição de vereadores, além de 
ser debatido o que pode e o 
que não pode ser feito duran
te este período eleitoral.

TOTAL
O Cartório Eleitoral de 

Lençóis Paulista divulgou o 
número de pedidos de regis
tros de candidaturas para es
tas eleições. Serão 115 candi
datos a vereador na cidade e 
38 em Borebi. Os editais com 
os nomes dos candidatos de 
Borebi e dos partidos não co
ligados de Lençóis (PP e PHS) 
devem começar a ser publica
dos ainda esta semana.

ÚLTIMA
A Receita Federal já come

çou a expedir o CNPJ (Ca
dastro Nacional da Pessoa 
Jurídica) dos candidatos a 
prefeito de Lençóis Paulista. 
Dos quatro prefeitáveis, ape
nas Bel não teve seu número 
liberado até o fechamento 
desta edição. O CNPJ serve 
para a abertura da conta de 
campanha e formação do 
comitê financeiro.

NECESSÁRIO
O comitê financeiro e a 

conta bancária são indispen
sáveis para o início da con
fecção do material de divul
gação das candidaturas.

TIRO NO PÉ
Em Borebi, o vereador 

Anderson Pinheiro de Góes 
(PMDB), o Chiquinho, lan
çou o nome de Júnior Tosta 
(PMDB) a vereador, um dos 
seus cabos eleitorais, para for
talecer seu partido nesta cam
panha. Chiquinho só não 
esperava que a candidatura 
de Tosta fosse ganhar força e 
tirar votos até mesmo de seu 
eleitorado. Agora, Chiquinho 
corre atrás do prejuízo.

OPOSIÇÃO
A oposição de Borebi ga

nhou um apoio inusitado e 
importante para as eleições de 
outubro. Feres Ayub (DEM), 
além de ser um antigo mo
rador da cidade, também é 
irmão da ex-prefeita Leila 
Ayub (PV) e, por conseqüên- 
cia, cunhado do candidato 
a prefeito, Antonio Carlos 
Vaca (PSDB). Ao invés de se 
alinhar com seus parentes, o 
político declarou seu apoio à 
candidatura de Manoel Frias 
Filho (PMDB), da oposição.

MOVIMENTADO
Apesar de estar em recesso 

parlamentar, o movimento 
no corredor da Câmara de 
Vereadores de Agudos conti
nua intenso. Os vereadores 
atendem diariamente inúme
ras pessoas que os procuram 
para diversas finalidades. O 
gabinete do presidente da Ca
sa, Nelson Assad Ayub (PP), o 
Nelsinho, é o mais procura
do. Como bom político, faz 
questão de atender a todos.

PRAZO DE VALIDADE
Em Agudos, tudo aconte

ce. Tem até candidato a vice- 
prefeito com prazo de vali
dade. Adauto Polidoro Ber- 
nardino (PT) disse que acei
tou ser candidato a vice na 
chapa de Marco Antonio da 
Silva (PT), apenas por tem
po determinado, até dia 20, 
para que a coligação arrume 
outro nome. Pescoço, como 
é conhecido, falou que não 
quer saber mais de política. 
Caso outro nome não apare
ça promete desistir.O ECO

CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME 

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020

Circulação Regional: Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Piratininga

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi 
Mtb: 23.102

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 
E-MAIL: oeco@jornaloeco.com.br 
SITE: www.jornaloeco.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@jornaloeco.com.br

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

"Acho que o D ia  do Re
encontro vai ser muito le
gal. As pessoas que foram  
embora de Lençóis vão 
encontrar a cidade bem 
diferente e bonita"v

Oswaldo Pereira do 
Santos, pintor

"Acho interessante ter um 
evento como o D ia  do Re
encontro. A  praça está f i 
cando bonita e as pessoas 
vão gostar de encontrar 
Lençóis mais bela. Eu 
vou participar do evento 
hoje"

Maria Joana Guazzelli,
estudante

Esta semana funcionários da Prefeitura de Lençóis Paulista pintaram duas faixas de estacionamento -  para 
idoso e deficiente físico -  na rua Pedro Natálio Lorenzetti, em frente à praça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica. A acessibilidade está garantida, mas a procura de uma vaga para quem precisa estacio
nar no centro e quer fugir da área azul, vai ficar ainda mais difícil.

Acho legal ter o D ia  do 
Reencontro porque é uma 
oportunidade das pessoas 
rever amigos e parentes. 
Com  certeza todos vão 
gostar de encontrar Len
çóis melhor e mais boni
ta. Eu vou participar do 
evento"

Rodrigo Aparecido 
Ponteado, pintor

FRASE

"A doação 
do terreno, 
o apoio do 
governo mu
nicipal e a 
mão-de-obra 
qualificada 
são os prin
cipais fato
res"

Luiz Carlos Masiero,
proprietário da metalúrgica LC 

Masiero, explicando porque 
resolveu se instalar em Lençóis 

Paulista

P ARA PENSAR

A g r a d a - n o s  a  

f r a n q u e z a  d o s  

q u e  n o s  a p r e 

c i a m .  À  f r a n 

q u e z a  d o s  o u t r o s  

c h a m a m o s  i n s o 

l ê n c i a "
André Mourois
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Rodrigo Artioli estava no banco do passageiro e morreu na hora; outros dois ocupantes estão internados no Hospital Piedade

Colisão fatal
Acidente registrado na rodovia Osny Matheus na madrugada de ontem causou a 

morte de Rodrigo Artioli de Oliveira e deixou mais duas pessoas feridas

Da  Redação

Rodrigo Artioli de Olivei
ra, de 33 anos, morreu na ma
drugada de ontem em aciden
te registrado na rodovia Osny 
Matheus (SP-261). Outras du
as pessoas tiveram ferimentos 
graves. Cleyton Galli, de 26 
anos, dirigia o Gol envolvido 
no acidente, e até ontem es
tava internado na UTI (Uni
dade de Terapia Intensiva) do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. Rodrigo Daniel, 31 
anos, que viajava no banco 
traseiro, teve diversas fraturas 
e também permanecia inter
nado. Nenhum dos dois cor
ria risco de morte.

O acidente aconteceu por 
volta de 1h30, no quilôme
tro 117 mais 400 metros da 
rodovia, em Lençóis Paulista. 
Os três viajavam em um Gol, 
placas CWC 4463, de Maca- 
tuba, que bateu na traseira de 
uma caminhonete F-100, pla
cas BTU 8743, de Macatuba. 
O condutor da caminhonete, 
Célio Belphman Júnior, nada 
sofreu. As causas do aciden
te ainda serão apuradas pela 
polícia. Todos os envolvidos 
eram de Macatuba.

O impacto foi forte e des
truiu completamente a frente 
do Gol. A caminhonete foi jo
gada para fora da pista.

O socorro das vítimas foi

feito pelo grupo de Resga
te de Lençóis Paulista e pelo 
Corpo de Bombeiros de Bau
ru, porque os rapazes ficaram 
presas nas ferragens. Rodrigo 
Artioli morreu na hora. Ele 
foi sepultado na tarde de on
tem no cemitério municipal 
de Macatuba. Antes, recebeu 
a última homenagem de ami
gos e familiares.

Este é o terceiro acidente 
com vítima fatal na Osny Ma
theus em menos de três meses. 
O último aconteceu no dia 7 
de junho. Aparecido Maurí
cio Rocha morreu em aciden
te que ocorreu em cima do 
viaduto da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300).

MAIS UMA VITIMA
Raul Barbosa Netto de 

43 anos, morador em Agu
dos, morreu em um acidente 
ocorrido na madrugada da 
quinta-feira 10, na rodovia 
Eduardo Saigui (SP-225), no 
município de Itaí. Ele seguia 
de carona em uma Parati, 
com placas de Bauru, con
duzida por Luiz Augusto dos 
Santos, também de Agudos. 
O veículo bateu na traseira 
de um caminhão de cana. 
Santos ficou gravemente fe
rido e está internado na UTI 
do hospital de Avaré. O cor
po de Raul Barbosa Neto foi 
sepultado ontem, no cemité
rio de Agudos.

C A P I T Ã O  G A N C H O

Operação apreende 6 mil produtos piratas
Uma megaoperação de 

combate à pirataria e ao con
trabando, denominada 'Ca- 
pitão-gancho' foi deflagrada 
ontem pela Polícia Civil em 
todo Estado de São Paulo. 
Nas oito cidades onde O 
ECO circula foram apreendi
dos cerca de 6 mil unidades 
de CDs e DVDs, em ação co
ordenada pela Delegacia Sec
cional de Bauru.

Em Lençóis Paulista fo
ram apreendidos 547 CDs e 
266 DVDs em lojas no centro

da cidade, principalmente na 
avenida 25 de Janeiro. Segun
do informações da Polícia Ci
vil, a operação começou às 9h 
e transcorreu até as 14h30.

Em Barra Bonita, a opera
ção apreendeu 200 unidades 
em estabelecimentos de bair
ros e centro. Já em Igaraçu do 
Tietê, foram mais de dois mil 
CDs e DVDs piratas.

Agudos registrou a segun
da maior apreensão entre as 
oito cidades onde O ECO cir
cula. Cerca 2,4 mil unidades

foram apreendidas. Segundo 
o delegado Eduardo Herrera 
dos Santos, que responde pe
la cidades de Borebi, Agudos 
e interinamente por Macatu- 
ba, as apreensões ocorreram 
em seis estabelecimentos es
palhados pela cidade.

Em Macatuba, operação 
para apreender produtos pira
tas havia sido realizada há 15 
dias e ontem nada foi encon
trado. Em Areiópolis, Borebi e 
Piratininga também não hou
ve nenhuma apreensão.

Balanço 
da operação

a g u d o s
1.200 CDs, 1.200 DVDs 
e 25 pacotes de cigarro

LENÇÓIS PAULISTA
566 CDs 
266 DVDs

b a rra  b o n ita
200 CDs e DVDs

ig a r a ç u  d o  TIETÊ
2,4 mil CDs e DVDs

F.: 14. 3264-6449
www.paulistashopping.com.br
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0 GUERREIRO DIDIE SUA 
NINJALILI

19h-COMÉDIA-102MIN 
LIVRE

0 incrível HULK 
20h-AÇÃO-110min 

10 ANOS

AGENTE 86 
21H-COMÉDIA 110 MIN 

12 ANOS

TOPOS OS FILMES SAO EXI8IFOS PIARIAMENTE -  EXCETO SEGUNPA

NOTAS POLICIAIS

m o r t e
Hildemar Faustino Da- 

maceno, 36 anos, morador 
em Agudos, morreu após 
ser atingido por um cami
nhão. O caso aconteceu na 
quinta-feira dia 10, por vol
ta das 14h, na rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300), 
em Bauru. Segundo de
poimento do motorista do 
caminhão, Damaceno se 
jogou na frente do veículo. 
Seu corpo foi velado e se
pultado ontem em Agudos.

CHAMAS
Dois incêndios foram 

registrados na última quin
ta-feira 10 em Lençóis Pau
lista. Uma casa localizada 
na rua Brás Cubas, Parque 
São José, começou a pegar 
fogo pelo porão, por volta 
do meio-dia. O proprie
tário conseguiu controlar 
as chamas sem precisar da 
intervenção das brigadas 
de incêndio. Também na 
quinta-feira, um carro in
cendiou em uma estrada 
rural próxima a uma carvo- 
aria. O fogo começou pelo 
motor e tomou conta de to
do o veículo. A brigada de 
incêndio da Lwart foi cha
mada para ajudar a conter 
as chamas.

MÃO a r m a d a
Um roubo foi registra

do na terça-feira 8, em um 
posto de gasolina da aveni
da Prefeito Jácomo Nicolau

Paccola, no Parque Ron- 
don. Os ladrões estavam de 
moto e usaram o capacete 
para esconder os rostos en
quanto praticavam o assal
to. Um dos ladrões chegou 
a disparar um tiro contra 
o escritório do posto de 
gasolina e agrediu um dos 
funcionários. A dupla fugiu 
levando R$ 2 mil em di
nheiro e cheques.

NA CUECA
Um homem foi preso 

em Agudos com 20 papelo- 
tes de cocaína na quinta-fei
ra 10. O caso aconteceu no 
Parque Pampulha. A droga 
era transportada dentro de 
sua cueca e estava pronta 
para ser comercializada, 
mas foi encontrada durante 
a revista. O rapaz foi levado 
à delegacia e autuado em 
flagrante por tráfico de dro
gas. Ele foi encaminhado 
para a cadeia de Duartina.

a r m a s
Na quinta-feira 10, um 

homem foi preso em fla
grante em Agudos por por
te ilegal de arma. Ele car
regava um revólver calibre 
22. A Polícia Militar fazia o 
patrulhamento pela cidade 
o encontraram em atitude 
suspeita. Ele já tinha passa
gem pela polícia por furto, 
estelionato e roubo. O de
legado ratificou o flagrante 
e o rapaz foi encaminhado 
para a cadeia de Duartina.

Aqui sempre tem o 
melhor negócio!

Veículos

GOIGUI
4 portas CINZA 2001

Glassic Prata 
2006 Preto

GlioPrivilege 
1.6 Flex Cinza 2006

oaíBSSgÊBCpjn)

Ofertas para essa semana!
Lençóis Paulista: Av. Papa J.P. I I ,  4 9  F o n e /F A X :  [ 1 4 ]  3 2 6 4 - 1 2 2 2  

Bauru; Av. G etú lio  Varg as, 1 1 -9 6  F o n e /F A X ;  [ 1 4 ]  3 2 1 4 - 4 8 8 8

Corsa Wind Fiestallatch 
1994 Verde 96 Cinza

Na compra de um veículo 
GRÁTIS um mascute 

LUBREMINHAÜ!

Financiamento em até 72 U6Z6S c/taxas à partir dei,19%1ao Mês!!!

http://www.paulistashopping.com.br


Conceição Ciglioli 
Carpanezi

E Paulo Eduardo Tonon

Há 25 anos na vida públi
ca, o ex-vereador e ex-prefeito 
Amarildo Garcia Fernandes 
(PSDB) é um dos três candi
datos a prefeito de Areiópolis. 
Ele tem como vice o produtor 
rural Rubens Antonio da Sil
va (PMDB) e como principal 
adversário o prefeito José Pio 
de Oliveira (PT), o Peixeiro. O 
cenário político de Areiópolis 
para as eleições de outubro 
ainda conta com a candidatura 
de Claudemir Aparecido Mas- 
sarico (PP). Em entrevista ex
clusiva, Amarildo e Rubens fa
lam sobre o plano de governo 
e dos pilares da administração 
caso sejam eleitos: saúde, edu
cação e geração de emprego 
e renda. Outra novidade dos 
candidatos é a formação de 
um conselho municipal que 
terá a função de discutir os 
problemas da cidade e norte
ar as ações da administração. 
Além do PSDB e PMDB, a ba
se de apoio de Amarildo conta 
ainda com PPS, DEM e PSC. A 
coligação vai lançar 43 candi
datos a vereadores.

O ECO -  Amarildo, há 
quanto tempo o senhor es
tá na vida pública?

Amarildo -  Fui prefeito de 
2001 a 2004, fui vice-prefeito 
nos quatro anos anteriores, 
na gestão do Antonio Rui da 
Silva, de 1997 a 2000, e tam
bém fui vereador durante oito 
anos. Comecei em 1989 e fui 
até 1996. Então, faz cerca de 
25 anos que estou na política.

O ECO -  Em sua opinião, 
qual ftoi a marca do seu pri
meiro mandato?

Amarildo Garcia Fernan
des -  Acho que foi o social e 
também a infra-estrutura. Por
que os bairros, por exemplo, 
nós asfaltamos dois bairros 
que não tinham asfalto, fi
zemos recape e melhoramos 
a entrada da cidade. Mas eu 
acho que a nossa marca foi o 
social e a saúde. Nós construí
mos o posto de saúde do Nos
so Teto, que era um bairro que 
não tinha posto de saúde. Nós 
colocamos em funcionamen
to o segundo bloco do pronto- 
socorro. Deixamos todo o ma
terial comprado para a refor
ma do primeiro bloco, que o 
prefeito atual só fez agora, faz 
pouco tempo. Em 2004, na 
minha saída, não havia tempo 
para eu concluir a obra, daí 
eu comprei o material, foram 
R$ 52 mil se não me falha a 
memória, de material de cons
trução para o prefeito trocar 
todo o piso, inclusive colocar 
azulejo que ele não colocou 
nessa unidade do posto de 
saúde. Mais a implantação do 
Programa Saúde da Família 
em 100% da cidade. A saúde 
eu acho que foi a grande mar
ca, até o pessoal comenta mui
to essa questão dos remédios, 
que a gente tinha. O social en
volve tudo.

O ECO -  É a primeira vez 
que o Rubens sai candida
to?

Rubens Antonio da Sil
va -  Sim. Fui uma vez can
didato a vereador, mas como 
não fui eleito nunca mais me 
candidatei.

O ECO -  E o que levou o 
senhor a ser candidato no
vamente?

Rubens -  Foi feita uma co
ligação com vários partidos e

A M A R I L D O  G A R C I A  F ER N A ND E S  & RUBENS A N T O N I O  DA S I LVA

De volta à disputa
Ex-prefeito de Areiópolis luta para voltar à prefeitura e 'recolocar' a cidade no 

caminho do crescimento; Amarildo e Rubens falam sobre os planos de governo
Foto: Fernanda Benedetti

PERFIL

NOME
Amarildo Garcia 
Fernandes (PSDB)

IDADE
44 anos

FORMAÇÃO
Assistente Social e 
estudante de direito

CARGO a t u a l
Funcionário Público 
Municipal há 22 anos

eu fui convidado pelo Amaril- 
do para fazer parte da coliga
ção, representando o PMDB, 
e eu vi nele a possibilidade de 
vitória. Como a nossa inten
ção é tirar a cidade da mão do 
Peixeiro, porque nossa cidade 
não está em boas mãos, acei
tei o desafio. Eu sou areiopo- 
lense, sou nascido lá, meus 
bisavós ajudaram a construir 
a primeira casa em Areiópo- 
lis. Minha família inteira é de 
lá. Eu já morei em São Paulo 
e várias outras cidades, mas 
não me acostumei. Essa cida
de está no meu coração e toda 
minha família é de Areiópolis, 
com exceção do meu filho que 
trabalha em Lençóis por causa 
do trabalho. Por isso a gente 
decidiu e eu achei que somava 
e podia ajudar na candidatura 
do Amarildo.

O ECO -  Como a sua ex
periência empresarial pode 
ajudar? O senhor pretende 
levar gestão para a prefeitu
ra de Areiópolis?

Rubens -  No que puder, 
eu quero sim, esse é o meu 
objetivo.

O ECO -  O senhor pre
tende trabalhar também  
nessa administração?

Amarildo -  A gente vai es
tudar o que é o melhor para 
se fazer. Eu sempre digo que 
o prefeito e o vice devem ser 
como dois irmãos. Eu vou es
tar sim, sempre ouvindo o Ru
bens, pegando a experiência

dele como administrador no 
ramo privado para levar para 
o público, a gente sempre vai 
tentar fazer esse entrosamen- 
to. Na minha primeira gestão, 
o Rubens sabe muito bem dis
so, eu ouvia muito meu vice, 
que até ocupou um cargo, o 
que não é o caso do Rubens 
pelo eu percebo, até porque 
ele tem a empresa dele, mas 
nós temos até a intenção de 
criar um conselho municipal, 
que o Rubens até vai ser um 
dos articuladores disso, que 
é para o prefeito não tomar 
decisões sozinho. Tem que ter 
um trabalho coletivo. Então 
a intenção é criar lá no mu
nicípio algumas cabeças pen
santes. Para que não fique só 
o prefeito mandando. Porque 
daí já entra aquelas rivalidades 
políticas, como é iniciativa de 
um o outro não quer fazer. A 
idéia é gerir a máquina públi
ca, mas com um grupo de con
selheiros, vamos dizer, para fa
zer um trabalho em equipe.

O ECO -  O que os se
nhores vão apresentar nes
sa campanha? Como essa 
eleição é um tanto quanto 
diferente, já que não pode 
dar brinde, é basicamente 
plano de governo. Quais os 
principais itens do plano de 
governo?

Amarildo -  Olha, o plano 
de governo não está pronto 
ainda. Até porque a gente vai 
discutir isso com o grupo e 
com a população, mas o bási
co na minha forma de ver é a 
saúde e a geração de emprego 
e renda. Acho que é o precisa, 
é natural que tenha educação, 
esporte, lazer, isso deve ser 
prioridade em qualquer go
verno. Principalmente a ques
tão da saúde, não deixar faltar 
médico e esse tipo de coisa. 
Mas na questão do Distrito 
Industrial, para você ter uma 
idéia, as empresas ou os pré
dios que lá estão todos foram 
na gestão do PSDB, ora na do 
Rui, ora na minha. E a idéia de 
se investir lá, inclusive eu já 
protocolei isso em São Paulo, 
o Manezinho (vereador lenço-

ense Manoel dos Santos Silva- 
PSDB) até estava junto, um 
pedido de recurso para infra- 
estrutura porque lá o distrito 
não está regularizado. A saúde 
é o ponto chave, mas a geração 
de emprego e renda também é 
importante. É preciso qualifi
car a mão-de-obra, que a nossa 
é voltada para a lavoura, mas 
o jovem quer algo melhor. En
tão com o distrito lá regulari
zado, é preciso qualificar esse 
pessoal. A idéia é sentar com o 
novo dirigente do Senai e con
versar para estabelecer uma 
parceria entre a prefeitura e o 
Senai, porque você veja bem, 
nós temos a Embraer em Bo- 
tucatu, que o pessoal quer tra
balhar, mas como esse pessoal 
vai trabalhar se ele não tem 
qualificação? Mesmo para a 
cervejaria, precisa qualificar a 
mão-de-obra.

O ECO -  Areiópolis tem 
grandes problemas de in
fra-estrutura?

Amarildo -  Hoje não. A 
Sabesp fez 100% de água e 
esgoto, os bairros que nós tí
nhamos que asfaltar quando 
eu assumi eram dois e nós já 
asfaltamos. O que tem que se 
fazer agora é o recape, a cidade 
está precisando. Mas proble
mas grandes de estrutura não 
têm. O que a gente precisa é 
partir para essa questão de 
loteamento, de construção de 
casas populares, porque hoje 
é uma realidade necessária. 
No governo passado eu vivi 
um problema porque nós tí
nhamos um loteamento com 
casas vazias e abandonadas. 
Hoje você não encontra uma 
casa para alugar em Areiópo- 
lis. Então eu já estou com o 
modelo da CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano) na mão, 
porque hoje as casas já vêm 
com aquecedor solar para vo
cê economizar energia.

O ECO -  A  coligação dos 
senhores sai com quantos 
candidatos a vereador?

Amarildo -  Quarenta e três.

Trinta e três homens e dez mu
lheres. Além de nós dois. Coin
cidentemente, o número total de 
candidatos da coligação é 45.

O ECO -  E a meta da co
ligação é eleger quantos ve
readores?

Amarildo -  Pelo menos se
te. Eu não sei quantos candida
tos o outro candidato vai lan
çar, mas o PSDB coligou com o 
PPS. O PMDB, o DEM e o PSC 
se coligaram, que é outro gru
po forte aqui, e o PV está com 
o PSB. Então, a previsão que o 
PSDB coloque no mínimo três, 
conforme nossa meta. O DEM 
vem com pelo menos dois ou 
três e o outro grupo mais um. 
Isso é o que estou prevendo, 
mas o resultado das urnas é 
um negócio complicado.

O ECO -  O PSDB e o 
PM DB são dois partidos 
fortes nacionalmente. Qual 
a ligação de vocês com os 
principais deputados esta
duais e federais? Com quem 
os senhores têm um bom  
relacionamento?

Amarildo -  Com o PMDB, 
para ser franco eu não tenho 
muito contato com deputa
dos.

Rubens -  A gente tem 
uma boa relação com o Ar
naldo Jardim (deputado fe
deral pelo PPS) e o deputado 
que a gente queria ter mais 
contato é o Milton Monti 
(PR). A gente está marcando 
com ele um dia para conver
sar porque ele é atuante na 
nossa cidade e ele sempre le
va bastante votos de lá.

Amarildo -  O deputado 
federal Mendes Thame (PS
DB) já me ajudou, o Sidnei 
Beraldo (PSDB) em São Pau
lo e o Pedro Tobias (PSDB) 
também serão parceiros para 
a gente trazer recursos para o 
município.

O ECO -  Com esses de
putados o senhor tem pos
sibilidade de buscar mais 
verbas para o município?

Amarildo -  Com certeza. 
Nós estivemos na inauguração

do comitê do PSDB de Botucatu 
e estavam lá o Pedro Tobias, o 
Bruno Covas, o próprio Beraldo, 
o Mendes Thame. E hoje tem 
outros partidos, você veja bem, 
o Nelson Marquezeli, que é do 
PTB, embora o PTB não esteja 
conosco lá, nós temos condição. 
Até porque nós vamos precisar. 
O município sozinho não dá 
conta, você tem que buscar os 
apoios. O Pedro Tobias também 
ficou de nos dar um apoio.

PERFIL

NOME
Rubens Antonio da Silva 
(PMDB)

IDADE
59 anos

FORMAÇÃO
Primeiro grau

p r o fis s ã o
Produtor rural

O ECO -  O que levaria 
a população de Areiópolis 
a votar em Amarildo e Ru
bens?

Amarildo -  Eu penso o 
seguinte, o que deveria ser a 
obrigação do homem públi
co é a honestidade e isso está 
faltando um pouco. Sem que
rer atacar A, B ou C. É expe
riência administrativa, que 
hoje a gente tem muito mais, 
estamos bem mais prepara
dos, bem mais maduros. Es
se período fora da prefeitura 
serviu muito para mim, como 
auto-avaliação, para ver o que 
pode ser melhorado. Eu acre
dito que a população quer al
guém que saiba administrar o 
dinheiro público até para que 
não falte para ela mesma um 
médico no posto de saúde, 
o medicamento para quem 
precisa. Então, as razões eu 
espero que sejam inúmeras e 
tomara que a gente consiga 
mostrar nossas qualidades. 
Mas o que levaria a população 
a votar na gente é a certeza de 
que nós vamos falar a verdade 
para eles sempre.

O ECO -  Tem mais algu
ma coisa que os senhores 
gostariam de deixar para a 
população de Areiópolis?

Am arildo -  Quero que a 
população tenha certeza que 
são duas pessoas sérias que 
estão aqui, munidos de uma 
boa intenção e nós vamos fa
zer um trabalho em parceria 
com a população. O social 
vai voltar a ser nossa prio
ridade sim e a geração de 
emprego e renda é de funda
mental importância, assim 
como a questão da moradia. 
Mas acima de tudo, a gen
te vai fazer uma campanha 
bonita, sem fazer ataques 
pessoais, não vamos levar 
nada para o lado pessoal, 
porque o que está em jogo é 
o futuro das nossas famílias, 
das pessoas que moram em 
Areiópolis, tanto por aque
les que nasceram na cidade, 
quanto aqueles que vieram 
para somar. Estamos muito 
mais preparados hoje, o Ru
bens com a experiência que 
ele tem. E principalmente 
ouvindo mais, eu acho esse 
é o grande desafio. Adminis
trar não se faz sozinho, vou 
procurar ser um gestor. Nós 
temos na região, diversos 
nomes bons, que a gente po
de usar de exemplo. Ser um 
gestor e não apenas o assis
tente social que é a minha 
profissão.

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
Advogado
OAB/SP - 38966 
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Tipó diz que internet de graça é uma forma de reverter para o cidadão o que é pago em imposto; Bel quer atrelar serviço ao Governança

Todos na rede
Internet de graça está prevista tanto no programa de governo de Bel quanto de Tipó; 

anúncio foi feito ontem e a diferença é a forma como o serviço será oferecido

Conceição Giglioli 
Carpanezi

E Paulo Eduardo Tonon

Oferecer o serviço de inter
net de graça foi tema dos dois 
principais candidatos à Prefei
tura de Lençóis Paulista nesta 
semana. Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, falou sobre o assunto no 
final da tarde de quinta-feira. 
Já Ailton Tipó Laurindo (PV) 
anunciou sua proposta na ma
nhã de ontem. A diferença en
tre as propostas que integram 
os dois programas de governo 
é a forma como o serviço vai 
ser oferecido. Tipó tem um 
projeto semelhante ao de Ma- 
catuba, que prevê a instalação 
de antenas e liberação de si
nal. Bel quer atrelar o serviço 
ao programa Governança Mu
nicipal. Nos dois casos, o len- 
çoense terá acesso de dentro 
de sua casa.

No discurso, Bel e Tipó 
defendem a democratização 
do acesso às informações. "Eu

quero que os alunos das esco
las públicas tenham as mesmas 
chances daqueles que puderam 
estudar em colégios particula
res quando forem prestar ves
tibular", diz Tipó. O candidato 
vê a medida como um modo 
de devolver para a população o 
valor que ela paga em impos
tos para o município.

Tipó afirma que há dois 
anos pede a internet de graça 
em Lençóis, mas que nunca te
ve seus requerimentos aceitos. 
Segundo levantamento do can
didato, será necessário desti
nar aproximadamente R$ 300 
mil do orçamento municipal 
para a instalação das antenas 
que tornarão o serviço possí
vel. Além disso, há um valor 
mensal que precisa ser pago 
para manutenção do sinal e 
para o provedor que oferecer o 
serviço. Todo o processo deve 
ser feito através de licitação e 
concorrência pública.

A proposta de inclusão digi
tal defendida por Bel é diferen
te dos projetos apresentados

por municípios vizinhos, co
mo Barra Bonita e Macatuba.

De acordo com a candi
data, a legislação da teleco
municação brasileira proíbe 
a prefeitura, que é um agente 
público, de operar como se 
fosse um provedor de internet 
e de concorrer diretamente 
com empresas privadas que 
atuam no setor. "A questão é 
de legislação. Por isso, muitas 
prefeituras anunciam que vão 
dar internet de graça e depois 
são obrigadas a retirar o servi
ço, mesmo depois de investir 
milhões em equipamentos ca
ros", explica Bel.

Sua proposta para abrir 
o sinal de internet gratuita
mente para a população está 
inserida no contexto do pro
grama de Governança Muni
cipal. Esse programa contem
pla um vasto banco de dados 
sobre a população lençoense, 
que inclui desde os serviços 
básicos, como saúde e educa
ção, até informações geopo- 
pulacionais da cidade.

"Com o Governança Mu
nicipal operando como servi
ço à população, temos o argu
mento legal para justificar o 
investimento em equipamen
tos. Se a prefeitura oferece um 
serviço à população, é direito 
do cidadão ter as condições 
para usar esse serviço. Esse é 
o argumento legal para justi
ficar a internet grátis para os 
cidadãos lençoenses", justifi
ca a candidata.

Bel alerta que muitas cida
des querem oferecer internet 
de graça para suas populações, 
mas não podem fazer isso. 
Segundo ela, neste momento 
eleitoral, é normal que can
didatos prometam melhorias 
sem dizer como executá-las. 
"Eu estou falando de programa 
de governo que visa à inclusão 
digital. Isso não é publicidade 
eleitoreira, não é conversa de 
candidato em campanha, não 
é promessa que não se pode 
cumprir. É compromisso sério 
de promover a inclusão digi
tal", completou.

C H U T E  

N A  C A N E L A
POR R. SINATRA

Urgente!
Uma licitação pra prefeito!

Alô Lençóis! Alô meu po
vo! Cheguei na terra da tinta 
de um litro! E estou chegando 
caolho dessa vez! É que trom
bei de frente com um merce- 
dão! E não deu certo minha 
tentativa de continuar cego 
até as eleições, depois de dar 
de frente com o mercedão, 
acho que vou ter que abrir 
um olho! Mesmo assim, vou 
tentar enxergar menos até lá!

A briga eleitoral está só 
começando e tem gente que
rendo saber: será que o vice 
da Bel vai ganhar o sobreno
me dela?! Eleições deveriam 
ser igual a casamento, o vice 
leva o sobrenome do candi
dato! Acho que ia dar um 
nome danado de bonito! 
Até eu queria um nome des
ses! Por um Treiscenti Lorei- 
zetti eu até largaria o Sinatra 
pra lá! Acho que muita gen
te daria até uma "coquinha" 
por esse nome! Hahaha! Ia 
ficar sem coquinha, mas ia 
poder dar carteirada! Com 
um nome desses, aposto que 
daria pra andar com o saco 
arrastando no chão!

E se a moda pegasse, ia ter 
político com nome parecen
do remédio, "Palamedato de 
tipogenol"! Eu é que não pro
vo desse remédio! Hahaha!

É difícil... Mas com remé
dio pode piorar!

E ainda tem gente fa
zendo festa julina... Como 
de costume, a festa dos po
líticos não pôde ser muito 
a caráter, vocês sabem que 
político não liga muito pra 
essa coisa de caráter!

Então prenderam a 
quadrilha do tal de Daniel 
Dantas e do Celso Pitta! Em 
plena época de São João, 
não pode prender quadri
lha! Mas como eu digo, po-

lítico não dança quadrilha, 
forma quadrilha!

Parece que só os impos
tos que a quadrilha deixou 
de pagar dariam pra cons
truir milhares de casas popu
lares, que seriam superfatu- 
radas! Hahaha! Nós já che
gamos num ponto em que 
temos que torcer pra que, já 
que vão roubar, que sejam os 
que roubam menos!

Logo não vai mais ter 
eleição, vai ter licitação pra 
presidente, deputado e pre
feito! Quem propuser rou
bar menos é eleito! Assim o 
brasileiro perderia menos!

E a manchete que dizia: 
"Dantas usa própria mulher 
como laranja". Agora temos 
também a mulher laranja! Já 
dá pra fazer um novo hit pra 
divertir o brasileiro! Primeiro 
foi a mulher melancia, a mu
lher jaca, depois a mulher ba
nana (Do Ronaldo) e agora a 
mulher laranja! Hahaha!

E o apagão da internet?! 
Já tem gente dizendo que vai 
começar a rezar pra Santo 
"Speedyto"! Hahaha!

E diz que agora a polícia 
tem brinquedo novo! Será 
que muita gente já assoprou o 
canudinho?! Acho que quem 
deveria assoprar é o Felipe 
Massa, que rodou cinco vezes 
em uma corrida só! Hahaha! 
Parece que até o Rubinho che
gou no pódio! Se o Rubinho 
tivesse um mercedão estaria 
escrito "Devagar e sempre" 
no pára-choque, um exemplo 
de perseverança! Hahaha!

Hoje não tem frase de 
pára-choque porque eu ba- 
ti no pára-brisa do merce- 
dão, não deu pra ver frase! 
Aliás, não deu pra ver na
da! Então eu vou brincar 
com minha guache!

C U R SO  j u r í d i c o

AGORA EM LENÇÓIS PTA.
O  M E L H O R  C U R S O  JU R ÍD IC O  DE S Ã O  RAULO

^ Curso Federal Matutino 
^ Curso Estadual Semestral Noturno 
^ Curso Trabalhista Noturno 
^ Preparatório OAB

Início 04/08/2008

Semana Jurídica 
Gratuita 

Inscreva-se!

COORDENAÇÃO
PROF, FLAVIO MONTEIRO DE BARROS

cursofmb@cursofmb.com.br 
L b  w v / w . c u  r s o f m b . c o m . b r

Matrículas Abertas
^  1 4 -3263  2329 I 9711 5070 

Paulista Shopping - 3° Piso

m PFÇÃO DE FÉPÍAS: ESSA É  A JDÚADA

Inspeção de Férias (15 itens)
Apenas

5 9 ,
PRÁ l/OCEm PERDER ESTAS 
FERÍAS, A rAnCA É PASSAR

m  oFícm DA DmpA e  fazer

A mPEÇÃD DEFÉR/ASEM 
sEúf i/E/em.

L avagem

^  a d itiv o  de c o m b u s tív e j

/o f i t ik le e n  (aditivo do limpador de p ara brisa)

GRÁTIS ■

Ligue e agende a sua; 
(14) 3269-1583 
(14) 3269-1586

DIVELPA
CH EV R O LET

mailto:cursofmb@cursofmb.com.br


E M P R E G O
Foto: Fernanda Benedetti

A  m e t a l ú r g i c a

e s t á  c h e g a n d o

Marise confirma a chegada de empresa 

metalúrgica em Lençóis Paulista, com  

investimento de R$ 10 m ilhões e criação 

de 200 novos postos de trabalho

Paulo Eduardo Tonon

Na tarde de quinta-feira 10, 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) anunciou a chegada da 
empresa LC Masiero ao muni
cípio. Trata-se de uma metalúr
gica que produz máquinas pa
ra a extração de óleos vegetais e 
que promete gerar 200 empre
gos nos três primeiros anos de 
atividade. O investimento é de 
R$ 10 milhões. Depois que esti
ver com a instalação completa, 
a empresa deve gerar um total 
de 450 vagas de trabalho.

Para adiantar o processo 
de implantação da fábrica, o 
prefeito Marise encaminhou 
para a Câmara de Vereadores, 
projeto de concessão de uma 
área de 40 mil metros quadra
dos no Distrito Empresarial. A 
expectativa é de que seja mar

cada uma sessão extraordiná
ria na segunda-feira 14, já que 
os vereadores se encontram 
em recesso, para aprovar a 
concessão. O projeto vai com 
pedido de votação em regime 
de urgência.

Caso o projeto seja aprova
do em sessão extraordinária, a 
previsão é que as obras tenham 
início em seis meses. A constru
ção da indústria deve durar cer
ca de um ano e meio. O início 
das operações na cidade é espe
rado para o começo de 2010.

Segundo o proprietário da 
metalúrgica, Luiz Carlos Ma- 
siero, a cidade de Lençóis Pau
lista foi escolhida para a ins
talação da indústria por uma 
série de fatores. "A doação do 
terreno, o apoio do governo 
municipal e a mão-de-obra 
qualificada são os principais

Rocinha, Marise e o empresário Luiz carlos Masiero durante entrevista coletiva na tarde de quinta-feira, na prefeitura

fatores", afirma o empresário.
Para Marise, a chegada da 

empresa, que também atende 
ao mercado exterior, coroa o 
trabalho de seu governo na 
área da geração de novos pos
tos de trabalho. "Tenho certe
za que nós estamos abrindo 
um novo nicho de mercado

em Lençóis", avalia.
As máquinas que serão 

produzidas na cidade ganha
ram visibilidade no cenário 
econômico com o aumento 
da demanda por biocombus- 
tíveis. A LC Masiero é especia
lizada na fabricação de pren
sas e na montagem de plantas

para a extração de óleo da 
palmeira dendê. O óleo é uti
lizado na fabricação de marga
rinas, biscoitos, sorvetes e bio- 
diesel. "Com o biodiesel está 
se abrindo um campo enorme 
e as perspectivas da economia 
brasileira são muito boas", 
afirma o empresário.

A empresa tem como clien
tes fabricantes de óleo vegetal 
na região norte, como o Grupo 
Agropalma, Major Agloflores- 
tal e a canadense Biopalma. 
Exporta para Estados Unidos, 
República Dominicana, Hon
duras e Costa Rica. (com asses- 
soria de comunicação)

Distrito Empresarial dobrou de 
tamanho em quase oito anos

O terreno a ser doado 
para a empresa LC Masiero 
fica na área de expansão do 
Distrito Empresarial. Com 
6,3 alqueires (15,12 hec
tares), ela foi adquirida no 
ano passado e foi a segunda 
expansão do distrito na ad
ministração Marise. A pri
meira foi em 2003, quando 
foram comprados 5 alquei
res (12 hectares). "O distrito 
tinha 15 alqueires quando 
assumimos e compramos 
mais 11", diz o diretor de 
Desenvolvimento, Altair To-

niolo, o Rocinha. Para essa 
nova área, a Diretoria de 
Desenvolvimento já tem 22 
pedidos apresentados por 
empresas.

"Além da compra de no
vas áreas, fizemos um traba
lho fundamental no distrito 
que foi a regularização do 
loteamento, que existia há 
20 anos e era irregular. Ago
ra, os empresários podem 
ter a escritura dos terrenos, 
que é uma exigência para a 
concessão de financiamen
tos", explica Rocinha.

Na última sessão da Câ
mara de Vereadores, antes 
do recesso de julho, foram 
aprovados quatro projetos 
de concessão de áreas no 
Distrito Empresarial para a 
instalação e expansão de em
presas na cidade. Todos eles 
foram aprovados em regime 
de urgência.

Segundo Rocinha, a pre
visão é de que estas empre
sas criem 56 novos postos de 
trabalho. Até o mês de maio, 
as empresas que se instala
ram no local geraram apro

ximadamente 80 empregos. 
No próximo mês, mais ou
tros projetos sobre conces
são de áreas devem ser en
caminhados para votação na 
Câmara. Segundo estimativa 
de Rocinha, outras 315 va
gas serão abertas a partir da 
aprovação dos projetos.

De acordo com a legisla
ção municipal, as empresas 
têm 6 meses para começar 
as obras e prazo máximo de 
um ano e meio para finalizar 
o projeto. (com assessoria de 
comunicação)

R E L I G I Ã O

Hoje tem quermesse na Cecap
As festividades em comemo

ração a São Cristóvão seguem 
com quermesse e muita oração. 
Hoje tem quermesse a partir das 
19h na Paróquia Cristo Ressusci
tado, na Cecap. "Nós esperamos 
que passem mais de 1,5 mil 
pessoas durante os dias de co
memoração", comenta o padre 
Silvano Palmeira.

O público que passar pe
la praça de alimentação terá 
uma difícil tarefa em escolher o 
que comer. A paróquia oferece 
barracas de pastel, mini-pizza, 
espetinhos, salgados, cachorro 
quente, doces, refrigerantes e 
cerveja, além de um parque de

diversões para as crianças.
A novena em louvor a São 

Cristóvão começa na sexta 18 e 
vai até o dia 26 de julho. Já no 
dia 27, às 9h, tem missa sole
ne e procissão com bênção aos 
motoristas pelo padre Silvano. A 
expectativa do padre é que pas
sem pela igreja mais de dois mil 
motoristas. "Quem vier receber 
a bênção ganhará um adesivo 
com a imagem do santo", con
vida o padre. No mesmo dia, às 
11h, tem almoço com leilão de 
assados no salão de festas da Pa
róquia São José. A programação 
termina às 19h30, com missa so
lene em homenagem ao santo.
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E V EN T O

De lençoense 
para lençoense
André & Matheus encerram o Dia do Reencontro com show na 

Concha Acústica; dupla promete botar todo mundo para cantar
Foto: Fernanda Benedetti

André & Matheus durante ensaio; hoje os sertanejos prometem um show para ninguém ficar parado

Da  Redação

Para trazer emoção às co
memorações do Dia do Reen
contro, hoje, a dupla André & 
Matheus canta para Lençóis 
Paulista a partir das 22h. Com 
o repertório do CD 'Falando 
de Amor', o show é uma mis
tura de ritmos para todos os 
gostos. "O nosso sertanejo é 
ousado, nós queremos agradar 
a todas as faixas etárias, desde 
as pessoas mais velhas até aos 
jovens", afirma Matheus.

A expectativa da dupla é 
muito boa. Eles acabaram de 
chegar de uma viagem de divul
gação em Goiás, onde se apre
sentaram em vários programas 
de televisão e rádios. Mas pa
ra provar que não esquecem 
as raízes, preparam um show 
especial para os lençoenses. 
"É muito bom tocar em casa, 
mas também dá um friozinho

maior na barriga. Quem vier 
ao show poderá ver a dupla 
mais amadurecida. Sempre 
trabalhamos para nos superar 
e para fazermos as pessoas se 
emocionarem, principalmente 
em casa", diz André.

A última apresentação da 
dupla em Lençóis Paulista foi 
durante a 31 ® Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
Nos últimos meses, a dupla 
intensificou trabalho de divul
gação do CD pelos os estados 
de Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Brasília, 
Goiás e Pará, onde foram bem 
recebidos pelos fãs. Mas tocar 
em casa é sempre uma alegria 
a mais, por isso eles prepara
ram um repertório especial 
para Lençóis Paulista com ba
ladas românticas e dançantes. 
"O nosso som é assim, quere
mos ver as pessoas dançando

e cantando, ninguém vai ficar 
parado", afirma Matheus.

O Dia do Reencontro tem 
o objetivo de reunir pessoas 
que nasceram e cresceram em 
Lençóis Paulista, mas que atu
almente estão morando em 
outras cidades ou estados. Para 
receber os visitantes, a Prefei
tura e a Diretoria da Cultura 
programaram uma série de ati
vidades na praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica. 
Tem apresentações musicais, 
danças, teatro dos projetos de 
incentivo à cultura promovidos 
pelo município, de alunos das 
escolas municipais e de artistas 
lençoenses, praça de alimenta
ção, projeto 'Criança Feliz', ex
posições e muitas surpresas.

As atividades também se 
dividem entre o Museu Ale
xandre Chitto e o Espaço Cul
tural Cidade do Livro, com ex
posições de fotografias.

C oncha  
Acústica será 
reinaugurada  
hoje, às 8h30

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista reabre hoje ao pú
blico a praça Comendador 
José Zillo, mais conheci
da como praça da Concha 
Acústica, que estava em re
forma desde março. A pre
feitura investiu cerca de R$ 
190 mil na obra.

A antiga fonte luminosa 
foi retirada porque estava 
desativada há vários anos e 
a sua recuperação custaria 
muito caro. O novo paisa
gismo dá destaque às flores 
coloridas e à grama esmeral
da, de melhor efeito visual 
e mais fácil conservação.

No novo aspecto da pra
ça chama a atenção o novo 
pavimento, feito de blocos 
de cimento inter-travados, 
material com capacidade 
para absorver a água da 
chuva. Toda a praça e as 
calçadas receberam o piso, 
que é assentado sobre uma 
base de areia e não leva ar
gamassa. "Esse tipo de piso 
pode absorver até 60% da 
água, dependendo do vo
lume de chuva. Com isso, 
melhoramos a infiltração 
de água", explica Simone 
Dalbém, arquiteta urbanis
ta da prefeitura.

Além de aumentar a in
filtração de água, o piso in- 
ter-travado tem maior dura
bilidade e menor custo com 
manutenção. As peças são 
feitas em concreto e são en
caixadas, sem argamassa, so
bre uma base de areia e pe
dra. "Ele não quebra porque 
se ajusta aos movimentos do 
solo. E se precisar consertar 
um vazamento de água, fa
zer manutenção em uma re
de ou qualquer coisa embai
xo, você tira as peças no local 
onde precisa mexer e volta a 
recolocar", explica a arquite
ta. A praça ganhou também 
dois tanques de 15 mil litros 
cada para receber água não 
tratada para irrigação.

A obra incluiu também 
a reforma da Concha Acús
tica existente na praça e a 
pintura da Biblioteca.

p r o g r a m a ç ã o  a r t ís t ic a  n a
CONCHA ACÚSTICA
9h30 - Concerto com or
questra do Projeto Guri.

10h - Apresentação da 
Banda Musical da escola 
Prof® Lina Bosi Canova

10h30 - Concerto com 
Banda de Concertos da 
escola Guiomar Fortuna- 
ta Coneglian Borcat

11h - Apresentação da 
Banda Musical escola 
Prof® Idalina Canova de 
Barros

11h30 - Apresentação do 
projeto dança, com alu
nos da escola Prof® Maria 
Zélia Camargo Prandini 
e dos alunos do Centro 
Educativo Silvio Capoani

12h - Apresentação do 
sanfoneiro Emílio Cam- 
panholi e Banda

12h45 - Show com Gru
po Abapuru

13h30 - Apresentação 
de dança com Academia 
Corpus

14h - Apresentação de 
dança com grupos Balet 
& Cia e Passos & Movi
mentos

14h30 - Apresentação

de dança com Academia 
Passo a Passo

15h - Show com Banda 
de Rock Badly Wolf

15h45 - Apresentação 
de dança Oficina de Hip 
Hop

16h15 - Show com 
grupo de pagode Auto- 
Estima

16h45 - Concerto com a 
Banda Experimental Jo
vem de Lençóis Paulista

17h30 - Apresentação 
da Banda Musical Zillo 
Lorenzetti

18h - Apresentação do 
Grupo de Dança Street 
Star

19h30 - Missa do Reen
contro no Santuário de 
Nossa Senhora da Pie
dade

20h45 - Apresentação 
de Emílio Campanholi e 
Banda

21h - Concerto com 
Orquestra Municipal de 
Sopros

22h - Show com dupla 
André & Matheus

EVENTOS DO DIA DO REENCONTRO

Praça da Concha Acústica -  
das 8h30 às 22h
Praça de Alimentação 
Feira Regional de Artesanato 
Exposições fotográficas diver
sas

Espaço Cultural Cidade do 
Livro -  das 9h às 18h
Exposição 'Lençóis Paulista -  
Vista Aérea 2008'

Museu Alexandre Chitto

Exposição do Acervo perma
nente
Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa -  das 9h às 18h 
Exposição 'Os 100 Livros Mais 
Importantes da Humanidade'

Casa da Cultura Prof® Maria 
Bove Coneglian -  das 9h às 
18h
Exposição de Artes Plásticas e 
Brinquedos Antigos, por Cássia 
Rando e Isaías Rando Júnior

S a n ím n a
O HOMEM DURANTE A V IDA TERRENA

13 0. O hom em  nasce bom  ou m au ?
É m isterio d istinguir a lm a e hom em . A alma foi criada s im p le s e ignorante, isto é 
nem  boa nem  má; m as, em virtude do seu  livre arbítrio, suscetíve l de se gu ir  o 
cam inho do bem ou do mal, de obedecer ou infringir a s le is de Deus. O hom em  
nasce bom  ou m au, conforme o Espírito ne le  e n c a r n a d o  se ja  a d ia n t a d o  ou  

atrasado. 13 1 . Qual a o rigem  do bem e do m al existentes na Terra e por que é 
qu e  há  m a is  m a l do qu e  b e m ?  A o r ig e m  do m a l sob re  a Terra p ro vé m  da 

im perfe ição  d o s  E sp írito s nela encarnado s. O p re dom ín io  do m al vem  d^, 
fato de ser a Terra um  m undo  inferior, hab itado  em  sua  m aior parte por 

Espíritos a trasados ou que pouco progrediram. N os m undos m ais avançados, 
onde só o s Esp íritos depu rados têm perm issão  de encarnar, se o m al não  é 
desconhecido, pelo m enos está em m inoria.. 13 2 . Qual a causa dos m ales que, 
afligem  a h u m a n id a d e ? A Terra pode ser, ao m esm o tempo, considerada um 

m undo destinado à educação dos Espíritos poucos adiantados e de expiação para 
o s  Espíritos culpados. Os m ales que afligem a hum anidade são conseqüência 

da inferioridade moral da m aioria dos Espíritos encarnados na Terra. Ao contato dos, 
vícios, fazem -se  reciprocamente desgraçados e se castigam  mutuamente.

ALLAN KARDEC, O QUE É O ESPIRITISMO, 
LAKE, pág. 131.

Rua Humberto Alves Tocd, 1000 - Jd. Humaítá 
Tel.: 14.3263-0732 - Lençóis Paulista

Centrd Espírita 
Antdnid de PAdua

P A  L E S T R A S
SEGUNDA-FEIRA SÁBADOS

Travessa João Ramalho, 22 Creche OCAS na CECAP

(próximo ao Asilo) às 20  H às 14 H

F.: 14. 32 6 4 .6 4 1 4 ceap@lpnet.com.br

[CCintia
f o t o g r a f i a s

R u a A n i t a G a r i b a l d i ,  1 1 27  
T e l .: ( 1 41 3 2 6 3 . 5  1 84  

w w w . c i n t i a f o T o g r a f i a s . c o m . b r

T e m o s  u m a

n o v id a d e
p a r a  v o c ê !

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visita!

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos

mailto:ceap@lpnet.com.br
http://www.cintiafoTografias.com.br
http://www.zilor.com.br


Arquivo: Jornal O Eco

Barracão de Oswaldo Estrella, na rua Humbeto Alves Tocci, está avaliado em R$ 216 mil e é um dos bens a ser leiloado

Novo leilão
Oito imóveis de Oswaldo Estrella vão a leilão em 7 de agosto; lote é composto de 

propriedades rurais e casas, os bens não vendidos voltam a ser oferecidos no dia 21

Da  Redação

Mais um leilão dos bens de 
Oswaldo Estrella e sua espo
sa Constância será realizado 
no dia 7 de agosto, às 14h, 
no fórum de Lençóis Paulista. 
Desta vez, oito propriedades 
serão colocadas à venda. Caso 
os bens não sejam vendidos, 
uma segunda chamada está 
marcada para o dia 21 de agos
to, no mesmo horário.

Este será o quarto leilão 
dos bens de Estrella. Até o fi
nal do ano passado, a Justiça 
havia arrecadado mais de R$ 
300 mil em leilões. A maioria 
dos bens vendidos foi veícu
los, casas e salas comerciais. 
Os leilões começaram a ser 
realizados em julho do ano

passado.
Na lista dos imóveis que 

serão leiloados em agosto 
estão parte do sítio Água da 
Bocaina, avaliada em R$ 95,9 
mil e que está localizada no 
bairro rural de Alfredo Gue
des, uma chácara de R$ 63 
mil, um prédio comercial na 
avenida José Antônio Loren- 
zetti, com lance inicial de R$ 
75 mil. O lance mais alto é 
por um prédio residencial e 
dois prédios comerciais na 
rua Humberto Alves Tocci, no 
total de R$ 216 mil. Também 
serão leiloados uma casa na 
rua Manoel Caetano de Go- 
doy, por R$ 113 mil, um pré
dio residencial na rua Cândi
do Alvim de Paula, por R$ 87 
mil, uma casa na rua Ignácio

Anselmo no valor de R$ 225 
mil e um prédio residencial 
localizado na avenida Prefei
to Jácomo Nicolau Paccola, 
avaliado em R$ 104 mil.

Estima-se que Oswaldo 
Estrella deva R$ 130 milhões 
para os credores e para a Re
ceita Federal. Entretanto, os 
bens e dinheiro que estavam 
em nome dele e que a Justiça 
conseguiu reter não chegam a 
um terço deste valor.

Oswaldo Estrella é acusado 
de operar ilegalmente como 
instituição financeira e ainda 
é acusado de outros crimes 
fiscais como sonegação de im
postos. O empresário captava 
dinheiro em Lençóis Paulista e 
diversas cidades da região, pa
gando juros de 7% ao mês. O

ESGOTO m o d e l o

6 ^  E x p o r q u í d e a  s e g u e  h o j e  e  a m a n h ã
Foto: Fernanda Benedetti

A 6® Exporquídea promo
ve hoje, às 14h, e no domin
go, às 9h, no Salão Paroquial 
Nossa Senhora da Piedade a 
palestra 'Cultivo de Orquíde
as' O evento é realizado pelo 
Caolp (Clube de Amigos Or- 
quidófilos de Lençóis Paulis
ta), com entrada gratuita.

A exposição segue até 
amanhã, às 18h, no CSEC

e conta com expositores de 
mais de 40 cidades, inclusive 
dos estados de Minas Gerais 
e Paraná. Cerca de mil plan
tas de diversas cores de espé
cies nacionais, estrangeiras, 
exóticas, micro e botânicas 
poderão ser apreciadas.

No local também haverá 
venda de plantas a partir de 
R$ 5. A entrada é gratuita. lExposição de orquídeas vai até domingo no salão paroquial

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

SAAE adota nova tecnologia no tratamento de água
A adoção de uma nova tec

nologia no tratamento de água 
trouxe mais segurança ao pro
cesso e menor custo para o SA- 
AE (Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista). 
Desde o início do mês, a autar
quia substituiu o uso do cloro 
na forma de gás por um sistema 
que obtém a mesma substância 
a partir do sal de cozinha. O clo
ro é utilizado no tratamento da 
água como agente bactericida.

O cloro é produzido na 
própria Estação de Tratamento 
de Água, a partir de uma solu
ção de sal de cozinha diluído 
em água, que passa por um 
reator e é transformado em 
cloro na forma líquida (hipo- 
clorito de sódio).

A economia no primeiro 
momento chega a quase 15%. 
"Pode parecer pequena, mas 
temos de considerar aí que 
deixamos de gastar com a ma-

nutenção dos cilindros de gás 
cloro, com o transporte, com 
equipamentos de segurança 
e principalmente com a ope
ração que fica mais simples", 
argumenta o diretor do SAAE, 
José Alexandre Moreno.

O diretor ressalta ainda o 
ganho em segurança, já que o 
manuseio do gás cloro exige cui
dados maiores. O químico Dio- 
nizio Ceschini Filho, do SAAE, 
explica que o gás cloro se inala-

esquema foi desmontado pela 
Receita Federal em outubro de 
2004. Calcula-se que cerca de 
4,5 mil investidores teriam si
do lesados.

Segundo o advogado José 
Ulisses dos Santos, adminis
trador da massa insolvente, 
o processo é extenso e com
plexo. Ele afirma que é pre
ciso formalizar o número de 
pessoas lesadas, fazer a con
tagem do dinheiro arrecada
do para depois analisar qual 
será a porcentagem que os 
antigos investidores irão re
ceber de volta. A maior parte 
do dinheiro deve ficar com a 
Receita Federal. "Ainda não 
tenho informações de quanto 
as pessoas vão receber e nem 
quando", diz Santos.

do pelo ser humano, animais, 
ou em contato com plantas é al
tamente tóxico. Por isso, são ne
cessários cuidados especiais na 
sua manipulação para evitar o 
risco de acidentes com vazamen
to, o que com a adoção da nova 
tecnologia deixa de existir. Para 
o consumidor não há diferença, 
pois a concentração de cloro na 
água distribuída à população se 
mantém a mesma. (com asses- 
soria de comunicação)

t e r ç a - f e i r a

c a n d id a t o s
Terminou no sábado 

5 o período para o regis
tro das candidaturas dos 
interessados a disputar 
vaga nas prefeituras e câ
maras de vereadores de 
todo Brasil. Os números 
parciais dos cartórios elei
torais de Lençóis Paulis
ta, Macatuba, Areiópolis, 
Barra Bonita, Igaraçu do 
Tietê, Agudos, Piratininga 
e Borebi registraram mais 
de 900 candidatos a ve
reador e 29 para prefeito. 
O recorde foi no cartório 
eleitoral de Barra Bonita, 
que também atende Iga- 
raçu do Tietê. Juntos, os 
dois municípios têm 490 
candidatos a uma vaga no 
Legislativo. São seis candi
datos para a prefeitura de 
Barra e outros quatro para 
Igaraçu. Já para a Câmara 
de Lençóis Paulista são 
aproximadamente 120 
candidatos a vereador.

d e s p e d id a
O ex-prefeito José Pra

do de Lima, o Pradinho, 
se desfiliou do PP, não vai 
concorrer a nenhum car
go político nas próximas 
eleições e diz que muito 
menos apoiar algum can
didato. No momento, sua 
prioridade são assuntos 
particulares. "A gente tem 
que se dedicar à família 
também, que é a coisa 
mais importante na nossa 
vida", explica. Sua desfi- 
liação ocorreu no dia 8 de 
maio, mas ele afirma que 
sua decisão de abandonar 
momentaneamente a po
lítica já estava tomada há 
algum tempo. Seu antigo 
partido lançou na sema
na passada a candidatura 
de Jessé Marques Luqueto 
para prefeito e de Alexan
dre da Silva, o Xande, co
mo vice.

g r e v e
Por com acordo entre 

a Secretaria de Estado da 
Educação e Apeoesp (Sin
dicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo), professores 
do Estado encerraram a 
paralisação de 21 dias em 
assembléia da categoria,

depois de um aumento 
proposto pelo governador 
José Serra (PSDB). A lei 
estabelece reajuste de até 
12,2% no salário-base dos 
professores, diretores e su
pervisores da rede estadual 
de Educação. Os professo
res do ensino fundamental 
de 1® a 4® série sem curso 
superior, em jornada de 
40 horas semanais, vão 
receber R$ 142,34 a mais 
no salário. Já os professo
res com ensino superior, 
em 40 horas, receberão R$ 
150,75 a mais.

c o m é r c io
O inverno acabou de 

começar, mas o comércio 
de Lençóis Paulista e re
gião já se preparou para 
receber as coleções prima- 
vera/verão. Várias lojas de 
confecção e calçados ini
ciaram a queima de esto
que e oferecem descontos 
de até 60% nos produtos. 
Na lista estão botas, jaque
tas, blusas de manga lon
ga, cacharréis, terninhos e 
sapatos fechados. Segun
do os lojistas de Lençóis 
Paulista, o movimento do 
centro aumentou desde o 
sábado 5, quando as pro
moções começaram.

VIOLÊNCIA
Uma mulher de apro

ximadamente 30 anos foi 
atacada e estuprada em 
Agudos. O fato ocorreu 
na noite de quarta-feira 2. 
Um homem acusado pe
lo crime, e que teria sido 
reconhecido pela vítima, 
foi preso na manhã do 
sábado 5 e levado para a 
cadeia de Duartina. O de
legado de Polícia Civil de 
Agudos, Eduardo Herrera 
dos Santos, não deu de
talhes sobre o caso, mas 
segundo apurado pelo jor
nal O ECO, a vítima foi 
surpreendida dentro de 
sua casa, na Vila Professor 
Simões, enquanto estava 
sozinha. O agressor, arma
do de faca, o obrigou-a a 
entrar num carro. Ela foi 
levada para outro bairro, 
o Santa Cândida, onde foi 
violentada. Como tentou 
reagir, também foi bastan
te agredida.

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

a c id e n t e
Um capotamento na 

rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), na quarta-feira 
2, deixou quatro pessoas 
da mesma família leve
mente feridas. O acidente 
aconteceu por volta das 
10h30, no quilômetro 
310 mais 600 metros da 
rodovia e envolveu um 
Corsa, com placas de Pra- 
tânia, e uma caminhonete 
Mitsubish, com placas de 
Sorocaba. No Corsa viaja
vam cinco pessoas de uma 
mesma família. Os três 
ocupantes da caminhone
te nada sofreram.

Segundo testemunhas, 
o acidente teria sido pro
vocado porque o Corsa 
foi fechado pela cami
nhonete quando tentava 
fazer a ultrapassagem. Os 
dois seguiam no sentido 
capital-interior. O mo
torista teria colidido na 
traseira da caminhonete, 
batido na canaleta central 
e capotado. O veículo fi
cou tombado no meio da 
pista.

a id s
Censo da diretoria de 

Saúde de Lençóis Paulista 
mostra que 74% dos casos 
de Aids foram contraídos 
em relações sexuais sem 
camisinha. Boletim Epi-

demiológico distribuído 
na segunda-feira 7, em 
entrevista coletiva, pelo 
vice-prefeito e diretor de 
Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer 
(PR), mostra como está o 
monitoramento das DSTs 
(Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) e Aids. O 
estudo detectou os grupos 
de risco e oferece dados 
para uma estratégia de 
combate às doenças.

O Boletim Epidemio- 
lógico tem como objeti
vo mostrar os números 
atualizados da população 
lençoense que apresentou 
DSTs ou AIDS nos últimos 
anos.

JOGOS r e g io n a is
Nem o sol escaldante 

conseguiu ofuscar o brilho 
das medalhas conquistadas 
pelos atletas lençoenses 
que concorreram na mo
dalidade de atletismo PPD 
dos 52° Jogos Regionais de 
Lins. Os atletas conquista
ram 12 medalhas de ou
ro, seis de prata e uma de 
bronze, totalizando 161 
pontos. A primeira colo
cação ficou com Piracica
ba, que conquistou 225 
pontos. A equipe PPD de 
Lençóis Paulista é patroci
nada pelas empresas Zilor 
e Lutepel.



JOGOS r e g i o n a i s

Saque de ouro
Vôlei fem inino consagra Igaraçu do Tietê com primeira medalha de ouro nos 

Jogos Regionais de Lins; final foi na quinta-feira contra Pongaí por três sets a zero
Foto: Fernanda Benedetti

Da  redação

A delegação de Igaraçu do 
Tietê pode soltar o primeiro 
grito de 'É campeão' nos Jogos 
Regionais de Lins. Na manhã da 
última quinta-feira, a equipe de 
vôlei feminino (categoria sub-21 
/2® divisão) conquistou a me
dalha de ouro. A vitória na deci
são veio sobre Pongaí, que não 
resistiu ao bom entrosamento e 
a união do time igaraçuense.

As campeãs só precisaram 
de três sets para fechar o jogo 
e garantir o título e a vaga para 
os Jogos Abertos do Interior, 
que serão realizados em Pira
cicaba no mês de novembro.

"Acredito que a garra e a dis
ciplina dessas meninas foram 
decisivas para chegarem aonde 
chegaram, no degrau mais alto 
do pódio. A campanha foi ex
celente, superior a todas as ad
versárias", avaliou Jayme Leite 
Júnior, técnico da equipe.

O grupo igaraçuense che
gou à final invicto, com quatro 
vitórias e nenhum set perdido. 
Na estréia, bateu Promissão 
por 2 a 0 (25/22 e 25/16). Rio 
das Pedras, segundo adversá
rio na rota da medalha de ou-

Igaraçuenses comemoram com festa o título de campeã dos Jogos Regionais de Lins

ro, foi o rival mais difícil a ser 
superado. As meninas de Iga- 
raçu precisaram suar a camisa 
para garantir os dois sets, cujas 
parciais foram 27/25 e 25/17.

Na seqüência, o time venceu 
Descalvado (25/16 e 25/14) e, 
na semifinal, Bofete, por 3 sets 
a 0 (25 18; 25/12; 25/12).

A decisão, contra Pongaí,

que ficou com a prata, foi mar
cada pela boa atuação do time 
igaraçuense no bloqueio e no 
aproveitamento dos contra- 
ataques. "Nosso diferencial foi 
o volume de jogo, que nos per
mitiu um bloqueio forte e um 
ataque difícil do adversário se
gurar. Também destacaria a de
terminação das jogadoras. Elas

desejaram muito esse título", 
completou o técnico Jayme.

A equipe campeã foi com
posta por Rafaela, Ivanize, Caro- 
line, Yasmin, Bruna, Jéssica, An
dréa, Marília, Grasiela, Mônica, 
Aline e Mariele. Além do técnico 
Jayme Leite, contou com o apoio 
do auxiliar Gustavo Furlan e da 
massagista Letícia Baltiere.

b o r e b i

M alheiros com em oram  ouro
Foto: Bruno Sales

A equipe de Borebi co
memorou muito o título de 
campeã dos Jogos Regionais 
2008 ao vencer Boracéia 
por um placar de 64 a 50. 
No ano anterior ficou ape
nas com o sétimo lugar.

Para o técnico Mano
el Carlos Jacomini, o título 
conquistado nos Regionais 
é resultado de uma equipe 
coesa e que está há quase 
quatro anos junta, disputan
do os torneios pela região. 
Os malhistas borebienses já 
tinham tido a oportunidade 
de derrotar Boracéia por 48 a 
22. "Se a gente não quisesse 
enfrentar mais Boracéia, tí
nhamos que entregar o jogo

pra Barra Bonita, mas resolve
mos levar a disputa até o final, 
sem malandragem e hoje esta
mos aqui, vitoriosos."

A equipe é formada pelos

atletas Osvaldo Leite Montei
ro, Jair Rodrigues de Souza, 
Milton Cantador, Mauro Viot- 
to, Fernandi Vargas dos San
tos e José Bastos. A comissão

técnica foi comandada pelo 
técnico Jacomini.

d e s ta q u e
Borebi tem em sua equi

pe um atleta singular: José 
Bastos. Calmo, sereno, pa
recia indiferente às provo
cações da torcida adversária 
e a toda festa ao redor. O 
jovial atleta de "quase" 83 
anos não tirava os olhos 
de cada lance -  da equipe 
e dos adversários -  e com 
muito carinho lustrava 
sua malha, concentrava- 
se e lançava. Era mais um 
ponto para Borebi. Ele 
conta que descobriu o es
porte por acaso.

a m a d o r

Expressinho e Trivial jogam por título amanhã
Expressinho/Pitoli e Trivial/ 

Hábil de Botucatu disputam 
amanhã, às 10h, no estádio 
municipal Archangelo Brega, o 
Bregão, a primeira partida da 
final da 3® Copa Lençóis de

Futebol Amador -  Troféu 150 
anos de Lençóis Paulista, pro
movida pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. O segundo jo
go acontece no domingo 20, no 
mesmo horário.

Para conquistar a vaga, o Ex- 
pressinho venceu os dois jogos 
da semifinal contra o Palestra. 
Na primeira partida bateu o 
placar foi de 2 a 0. No segundo 
jogo, a vitória foi por 3 a 1.

Já o Trivial/Hábil perdeu a 
primeira partida da semifinal 
para o Monte Azul/Porto de 
Areiópolis por 1 a 0. No segun
do jogo, goleou a equipe areio- 
polense pelo placar de 4 a 0.

AO VIVO
Hoje, às 19h, a Rede 

Vida de Televisão transmi
te ao vivo a partida entre 
Atlético Esportivo Araça- 
tuba e Ilha Solteira. A par
tida, válida pela Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista, acontece em Ilha 
Solteira. A equipe de Ara- 
çatuba que tem na zaga 
o atleta lençoense André 
Gasparini, um dos desta
ques do time e está invic
ta na competição. Em oito 
jogos disputados, venceu 
sete e empatou um.

m a r im b o n d o
Amanhã, no campo 

do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) acontece a 
11 ® rodada do Campeo
nato de Futebol , catego
ria Sênior B (atletas entre 
29 e 42 anos). Na primei
ra partida, marcada para 
as 8h30, o Fluminense re
cebe o Internacional. No 
jogo de fundo, o Vasco 
enfrenta o Vitória.

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

feira 9, pela décima ro
dada, o Goiás ficou no 
empate em 1 a 1 com o 
Vitória. O gol do Goiás 
foi assinalado por Celso 
Martins. Paulinho fez o 
gol do Vitória. Na parti
da de fundo, Flamengo e 
Internacional empataram 
em 1 a 1. Fabrício Oli
veira concluiu para o Fla
mengo. Antonio Carlos 
Morais assinalou para o 
Internacional.

f u t e b o l
As equipes de futebol 

da UME disputaram na 
manhã de domingo 6, em 
Bauru, a última rodada da 
Copa Big Boys de Futebol. 
Na categoria sub 13, os

lençoenses golearam Are- 
alva pelo placar de 7 a 0. 
O sub 15 ficou no empa
te em 0 a 0 com Arealva. 
A equipe sub 17 de Len
çóis ganhou de Arealva 
por W.O.

a r e ia
A Associação de Mora

dores de Bairro da Cecap/ 
Fiesp informa aos dirigen
tes das equipes que retira
ram a ficha de inscrição 
para a 2® Copa Sport Sho- 
es de Futebol de Areia -  
Troféu Adil José Leite, que 
as informações sejam en
tregues até 21 de julho, na 
rua Olavo Brasil de Lima 
Júnior, n° 142, na Cecap.

TRUCO
Hoje tem torneio de 

truco no Bar do Preto, na 
avenida Orígenes Lessa, 
na Cecap. As inscrições 
custam R$ 10,00 por du
pla e podem ser feitas 
momentos antes do in í
cio da competição. Os 
primeiros colocados le
vam para casa dez quilos 
de costelão, uma caixa de 
cerveja em lata e troféus. 
O segundo lugar recebe 
quatro frangos, seis cer
vejas em lata e troféus. 
O terceiro lugar fica com 
dois frangos e troféus.

MALHA
No domingo 6 foi rea

lizado no bairro rural de 
Alfredo Guedes torneio 
de malha. A competição 
reuniu 20 duplas. Val
dir e Borges ficaram em 
primeiro lugar. Carlão 
e Chicão levaram a pra
ta. O terceiro lugar fi
cou com Toninho e José 
Carlos. O evento foi re
alizado pela Diretoria de 
Esportes e Recreação e o 
Bar Rodoviário.

h o m e n a g e m

Campo society recebe o nom e 
do ex-jogador Zimmermann

O campo society da 
Chácara São Judas Tadeu, 
no bairro São Judas Tadeu, 
receberá o nome de José 
Augusto Zimmermann, 
ex-jogador do CAL (Clube 
Atlético Lençoense) e pro
fessor de Educação Física, 
morto no dia 28 de janeiro 
de 2007. A propriedade é 
do ex-goleiro do clube, Jo- 
nas Sampaio de Almeida.

Para a inauguração do 
campo, que acontece hoje às 
13h, haverá um jogo festivo 
com a presença da comissão 
técnica do Marília, o técnico 
Jorge Rauli (ex-jogador do Flu-

minense), Guilherme (ex-Co- 
rinthians e Atlético Mineiro), 
Fabinho (ex-Atlético Parana
ense), Juninho (ex-Juventus), 
entre outros. O evento está 
sendo promovido pelos ex- 
atletas do CAL, Jonas e Valmir 
Roberto Conterato, o Bagão.

Às 10h, com a presença 
de amigos e familiares, o pa
dre Marcelo Aparecido Paes, 
da paróquia São Pedro e 
São Paulo, realiza missa em 
memória de Zimmermann 
e aos desportistas Antonio 
Borcat, João Luiz Vóros, o 
Brasa e Aparecido Maurício 
Rocha, o Cidinho.

\\
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S" Cani|ieonato Brasileiro de Som, Tunning e Rebaixados
Pominoo, dia 17 da aoeato, na Facilea, a eartir das 11b da manhi.
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Pertinho do título
Vôlei m asculino de Lençóis Paulista já avista o ouro; técnico Douglas 

Coneglian acredita no sétim o título consecutivo nos Jogos Regionais de Lins
Foto: Lucien Luiz

Da  Redação

Considerado um time a 
ser batido, o vôlei masculino 
de Lençóis Paulista (categoria 
sub-21/ divisão) busca hoje, 
às 10h, em Lins, o sétimo título 
em Jogos Regionais. Se vencer, 
confirmará o favoritismo e se 
consolidará ainda mais como 
o 'bicho-papão' do vôlei na 
competição.

"Se depender de mim, já ga
nhamos a medalha de ouro", 
diz otimista o técnico Douglas 
Coneglian, o Dodô, que coman
dou todas as conquistas da equi
pe. Segundo ele, o grupo passa 
por uma fase de renovação. No 
ano passado, por exemplo, nos 
Regionais de São Manuel, já não 
pôde contar com seis jogadores 
-  quatro deles titulares -, por
que saíram da faixa etária dos 
21 anos. Agora, nos Regionais 
de Lins, sofreu outro grande des
falque, do levantador Marcelo, 
também por conta da idade.

São poucos os atletas rema
nescentes que integram a equipe 
neste ano. A maioria, conforme 
Dodô, tem entre 17 e 18 anos, 
enquanto a média dos outros ti
mes é de 20 e 21 anos.

A 'nova safra', além de sa
ber lidar com o nervosismo 
da estréia, tem de enfrentar o 
peso do favoritismo, o que, na 
opinião de Dodô, influencia 
os jogadores em quadra. "Isso

atrapalha sim, principalmente 
a inexperiência numa compe
tição como os Jogos Regionais. 
Entretanto, tenho certeza de 
que eles vão superar esses obs
táculos e garantir mais esse ou
ro", comenta o técnico.

Pelo menos até ontem, a 
equipe cumpriu todos os seus 
compromissos apenas com re
sultados positivos. Entre gritos, 
gestos e pedidos de tempo do 
professor Dodô, os lençoenses 
desbancaram todos os adversá
rios, e sem muito desconforto.

Na estréia, quarta-feira, con
tra Botucatu -  velho 'freguês' 
em finais de Regionais -  o time 
de Dodô não teve muitas difi
culdades para fechar o marca
dor em 2 sets a 0, com parciais 
de 25/12 e 25/15.

Quinta-feira, a partida foi 
contra os anfitriões da competi
ção, que puderam contar com a 
casa lotada. Foi o jogo mais duro 
para os lençoenses e uma 'pré- 
decisão', como disse o próprio 
técnico Dodô.

Lençóis levou o primeiro set 
por fáceis 25 a 15. O ataque rá
pido foi a grande arma da equi
pe. Mas, no segundo tempo 
da partida, o jogo endureceu. 
Dodô mexeu bastante no time, 
segundo ele, 'para testar os jo
gadores e prepara-los para uma 
possível final com Lins'. Lençóis 
errou muito, tomou três pon
tos de ace e desperdiçou mui-

No jogo mais disputado, contra Lins, os lençoenses garantiram 
vitória por dois sets a um e vão para mais uma final dos Jogos

tos ataques e contra-ataques. 
Apesar disso, o set foi bastante 
disputado, mas Lins acabou fa
turando o set por 26 a 24.

No terceiro e decisivo set, o 
tie break, os lençoenses volta
ram à quadra mais concentrados 
e entrosados. O bloqueio fun
cionou e o saque entrou forte, 
desestruturando a defesa adver
sária. Lençóis fechou o set em 15 
a 9 e o jogo em 2 a 1.

Já na semifinal de ontem, 
o time de Dodô fez uma das 
partidas mais fáceis da com
petição. O confronto foi com 
os são-manuelenses, que 
sentiram o peso das seis me
dalhas já conquistadas pelos 
lençoenses. Em menos de 50 
minutos, Lençóis fechou a 
partida em 3 a 0 e assegurou 
vaga para a grande decisão de 
hoje, contra Lins.

Ciclistas de Barra ficam em 
segundo na classificação parcial

A equipe de Barra Bonita, que 
disputa a segunda divisão do ci
clismo, ficou na vice liderança 
dos Jogos Regionais de Lins, ao 
concluir a segunda etapa das 
competições com a prova 'crité
rio por pontos e eliminação'.

Ontem o ciclista Fábio Belavi- 
te levou medalha de prata, segui

do pelos colegas Hugo D. Manni 
e Roberto Tanucci, que obtive
ram a sexta e oitava colocação, 
respectivamente, na prova 'crité
rio por pontos e eliminação'. Na 
quinta-feira os barra-bonitenses 
conquistaram mais um bronze, 
com o ciclista Walton Antonelli, 
na prova de velocidade. Depois

de completar o segundo dia de 
competições Barra Bonita está 
com 27 pontos, assumindo a se
gunda colocação no ranking do 
ciclismo da segunda divisão.

Já a equipe de Lençóis Pau
lista, que disputa a primeira di
visão do ciclismo nestes Regio
nais, está em quinto lugar, com

6 pontos, obtidos com a sétima 
colocação do ciclista Paulo César 
Dias, na prova de velocidade.

Hoje as equipes voltam a 
disputar medalhas na prova de 
resistência. O comboio de atle
tas mostrarão quem será o mais 
veloz em um percurso de 100 
quilômetros. (Bruno Sales)

Região teve um bom desempenho nos Regionais de Lins
Hoje chega ao fim mais 

uma edição dos Jogos Regio
nais. Foram 11 dias de dispu
tas, com a participação de 49 
municípios, sendo 9 da pri
meira divisão.

Entre os destaques da região 
está Barra Bonita que lidera com 
209 pontos o grupo da segunda 
divisão, praticamente o dobro 
do segundo colocado e vai dis-

putar entre as equipes da pri
meira divisão no próximo ano.

Macatuba aparece em sexto 
lugar, com 85 pontos, seguida 
por Igaraçu do Tietê, com 80 
pontos. Agudos está na déci
ma colocação com 54 pontos. 
Borebi aparece na 27^ colo
cação com 12 pontos. Único 
município da região a com
petir na primeira divisão, Len

çóis Paulista assume o sétimo 
lugar, com 120,5 pontos.

ATLETISMO
O atletismo de Barra Bonita 

foi destaque nos dois dias de 
competições. A equipe femini
na conquistou o título de cam
peã da segunda divisão com 
234 pontos, seguida por Piras- 
sununga com 131 e Guaiçara

com 69 pontos.
Pela primeira divisão, a 

equipe masculina de Lençóis 
Paulista ficou com a terceira 
colocação, com 95 pontos. No 
feminino, Lençóis ficou com 
a nona colocação, marcando 
apenas 7 pontos. No total, as 
duas equipes conseguiram du
as medalhas de ouro, duas de 
prata e quatro de bronze.

Quadro de medalhas
1̂  Divisão

Classificação Municípios
5° Lençóis Paulista

Ouro
21

Prata
13

Bronze
8

Total
42

12° Barra Bonita 0 1 1 2

2̂  Divisão

Classificação Municípios
1° Barra Bonita

Ouro
76

Prata
38

Bronze
22

Total
136

11 ° Agudos 4 5 1 10
12° Igaraçu do Tietê 4 4 1 9
13° Macatuba 4 2 2 8
25° Borebi 1 0 0 1

Foto: Lucien Luiz

Equipe de capoeira garantiu dois ouros e duas pratas

Capoeira garante 
4 medalhas para Lençóis

A capoeira foi outra 
modalidade nos Jogos Re
gionais de Lins que trou
xe várias medalhas para a 
delegação lençoense. No 
feminino, Aline Marçuka 
foi prata na categoria leve. 
Ariane Suellem Campesato 
ouro na categoria médio. 
Michelly Caroline Carlos, 
também levou ouro no 
meio pesado. Na classifica
ção final, Lençóis ficou em 
segundo lugar, atrás apenas 
de São Carlos.

No masculino, Gílson 
Angélico foi o único lenço- 
ense a subir no pódio, e no 
primeiro degrau dele. O ca- 
poerista alcançou o ouro na 
categoria meio pesado. Na 
classificação final, Lençóis 
terminou em sexto lugar, 
empatado com Bauru.

Macatuba, que disputou 
a capoeira pela segunda di
visão, ficou em sexto com 
Marcílio Pereira na catego
ria meio pesado, e em quin
to com Demétrio Pereira de 
Oliveira, na categoria pesa
do. O grupo terminou em 
sexto lugar na classificação 
geral, à frente de Pirassu- 
nunga e Igaraçu do Tietê.

Agudos, também na se
gunda divisão, garantiu o 
quarto lugar com Édson 
Xavier Pires na categoria 
leve, e o terceiro com Cláu
dio Fabiano, na médio. A 
delegação ficou em quarto 
lugar na classificação final

do masculino. No femini
no, Taís Fernanda Godói 
faturou a prata na categoria 
médio, o que permitiu que 
Agudos ficasse em quinto 
na classificação final.

Barra Bonita também 
foi bem na capoeira. Entre 
as mulheres, Jaqueline de 
Lourdes Gonçalves obteve 
a prata na categoria leve, 
assim como Denise Pedro- 
so de Aquino, na meio pe
sado. O município ficou 
em quarto na classificação 
geral. No masculino, a me
dalha veio com Clayton 
Kleber Carbo, ouro na ca
tegoria pesado. Dois quar
tos lugares foram faturados 
com Eduardo Montalvão 
(categoria médio) e Adílson 
de Oliveira (categoria meio 
pesado). Róbson Rodrigues 
Montalvão ficou em quinto 
na categoria leve. Os resul
tados garantiram a Barra 
Bonita o terceiro lugar na 
classificação final.

Igaraçu do Tietê conse
guiu dois ouros com Már
cia Maria Antônia (meio 
pesado) e Giovana Cardo
so de Souza (pesado). As 
medalhas valeram o título 
de campeão por equipe à 
delegação. No masculi
no, apenas Gilberto Braz 
de Lima pontuou com o 
quinto lugar na categoria 
pesado. Na classificação 
final, Igaraçu acabou na 
oitava colocação.

COLABORAÇÃO
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Diversidade de
culturas

Aquisição de colhedeira e silo pela Prefeitura de Macatuba 

para armazenar grãos é incentivo para pequenos agricultores 

diversificarem lavoura e se manterem na atividade

foto: Jornal O Eco

Kátia  Sartori

A Assodação de Produtores 
Rurais de Macatuba, a Casa da 
Agricultura e o poder público 
têm um desafio para os próxi
mos anos: estimular pequenos 
agricultores a diversificar a la
voura. Com o fim das queima
das até 2014, algumas áreas não 
terão mais condições geográficas 
para o plantio de cana-de-açú
car. Além disso, a colheita me
canizada deve ser inviável para 
muitos pequenos produtores.

Segundo a engenheira 
agrônoma da Casa da Agricul
tura, Rita de Cássia Andrade 
Pavani, os pequenos agriculto
res estão sendo apresentados 
a novas culturas, principal
mente o milho. Nos últimos 
meses, o município recebeu 
um reforço, por meio de con
vênios com o governo do Es
tado e o governo federal que 
vai facilitar a produção e seu 
escoamento. Na quinta-feira

10, teve pregão presencial para 
a compra de uma colhedeira 
de grãos. O investimento é de 
R$ 18 mil, recursos do próprio 
município. A empresa vence
dora do processo tem 30 dias 
para entregar a máquina.

Na última segunda-feira, 
o prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) esteve em 
São Paulo para a assinatura 
de mais um convênio que vai 
beneficiar os agricultores: um 
silo, com secador, para arma
zenamento de grãos. O equi
pamento será instalado no 
Distrito Industrial e tem capa
cidade para 280 toneladas de 
grãos, o equivalente a 4,1 mil 
sacas. O valor do repasse para 
a aquisição do silo é de R$ 100 
mil. A emenda é do deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS) 
e o dinheiro é do governo do 
Estado. A prefeitura vai entrar 
com R$ 50 mil de contrapar
tida. O deputado também se 
comprometeu a apresentar

emenda para a aquisição de 
uma balança rodoviária. No 
começo do ano, Coolidge 
também assinou convênio pa
ra a aquisição de um trator.

No ano passado, Macatu- 
ba comprou um terraceador, 
um perfurador de solo, um 
subsolador em V, uma bate
deira de cereais, uma caçamba 
carregadeira, uma carreta dis
tribuidora de calcário, carreta 
agrícola, carreta basculante, 
grade niveladora, roçadeira e 
um arado aiveca. Os equipa
mentos foram adquiridos com 
dinheiro liberado pela Secre
taria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, são adminis
trados pela Casa da Agricultu
ra e utilizados pelos pequenos 
produtores em sistema de em
préstimo. "Os equipamentos 
têm uma alta rotatividade", 
destaca a engenheira agrôno
ma. A colhedeira, o trator e o 
silo também vão ser utilizados 
pelos pequenos produtores.

Na quinta-feira teve pregão presencial para compra de uma colhedeira de grãos

Associação está apresentando 
nova cultura para agricultores

Segundo a agrônoma da 
Casa da Agricultura de Ma- 
catuba, Rita de Cássia Pavani 
Andrade, das terras utiliza
das pela agricultura em Ma- 
catuba, apenas 100 hectares 
são para o plantio de milho. 
Já a partir deste mês a Casa 
da Agricultura e Associação 
de Produtores Rurais devem 
promover reuniões com pro
dutores de milho de outras 
cidades e também agendar 
visitas.

A idéia é fazer com que os 
agricultores de Macatuba te
nham mais contato com ou-

tras culturas. Com a compra 
do trator, dos implementos 
e a implantação do silo, fica 
mais fácil para os pequenos 
produzirem. "Em termos 
de custo, não sabemos se o 
milho é mais barato que a 
cana, mas sabemos que o 
retorno é mais rápido", des
taca a engenheira agrônoma. 
"O solo aqui é fértil, isso nós 
sabemos. O que precisamos 
descobrir é que tipo de mi
lho terá maior produtivida
de e apresentar ao agricultor 
as tecnologias", avalia Rita.

Em Macatuba, são mais

de cem pequenas proprie
dades. Grande parte desses 
pequenos agricultores já está 
organizada em associação. 
Segundo o presidente da 
Associação de Produtores 
Rurais, Cléber Galli, a idéia 
não é substituir a cana-de- 
açúcar, mas encontrar uma 
solução para as terras que 
não podem ser mecanizadas 
ou para os pequenos que 
não terão mais condições de 
arcar com os custos do plan
tio da cana. "Aliás, era uma 
alternativa que devíamos ter 
pensado antes", finaliza.

B A RR A  B O N I T A

Vacinação anti-rábica começa hoje
O Departamento Muni

cipal de Saúde em parceria 
com a Prefeitura de Barra 
Bonita realiza de hoje até 
o sábado, dia 19 de julho, 
a Campanha de Vacinação 
contra raiva animal. Os pos
tos de vacinação serão m on
tados em diversos pontos da 
cidade. É recomendável que 
proprietários de cães e gatos 
levem a carteira de vacina
ção do animal. Na zona ru
ral, as equipes de vacinação 
vão começar a imunizar os 
animais a partir da segunda- 
feira 14. A perua começa o 
percurso de propriedade em 
propriedade a partir das 8h. 
Confira quadro com os lo
cais e dias da vacinação. A 
anti-rábica é de graça.

CRONOGRAMA

Hoje -  das 8h às 17h Tarde: rua José Paulino com
Caixa d'água elevada Sonho Moisés Fantim
Nosso II
PAS Cohab Quinta-feira 17
PAS Vila Correia Manhã: Prefeitura
Centro de Saúde II (Vila Ope- Tarde: Centro de Saúde II
rária)
PAS Habitacional Sábado 19- das 8h às 17h

Escola Sesi
Segunda-feira 14 -  das 8h Escola Mariana (atrás da Ci-
às 17h clotron)
Centro de Saúde II Legião Mirim

Nova Barra (Rua Henrique
Terça-feira 15 - das 8h às 17h Chiarato com Giácomo
PAS Cohab Abrussi)

Centro de Saúde II
Quarta-feira 16
Manhã: Mini Campo

REVOLUCIONÁRIOS Na quarta- 
feira 9, uma solenidade cívica, 
marcou os 76 anos da Revolução 
Constitucionalista de 32 em Barra 
Bonita. O evento aconteceu no 
pátio da Prefeitura Municipal, 
que fica na Praça Nhonhô Salles, 
onde foi construído o Monumento 
ao Soldado Constitucionalista.
A solenidade teve a presença de 
familiares de ex-combatentes, 
que se juntaram ao Exército 
Constitucionalista de 32.

A R R A I Á

Festa das creches vai até amanhã
Segue até amanhã a tra

dicional festa julina das 
creches Desidério Minetto 
e Santo Antonio, de Ma- 
catuba. O evento começou 
ontem. A praça de alimen
tação e palco para os shows 
forma montados ao lado

do estádio municipal Ama
deu Artioli.

Além de muitas comidas 
típicas, as atrações musicais 
e as apresentações de quadri
lha por vários grupos promete 
movimentar o local. A qua
drilha formada por alunos do

projeto Educartes se apresen
tará todos os dias.

Hoje, quem comanda a 
animação na festa é a dupla 
Oscar e Camilo. Amanhã tem 
show com a dupla Ed e Edson. 
As barracas típicas começam a 
funcionar às 19h.



A G U D O S

Vai rolar a festa
Shows na praça Tiradentes, em comemoração aos 110 anos do município de 

Agudos, começa na quarta-feira 16; Festa do Peão de Boiadeiro termina amanhã
Aceituno Jr/ Jornal da Cidade

Festa do Peão de Boiadeiro em Agudos abriu as comemorações aos 110 anos de emancipação do município

Da  Redação

O prefeito José Carlos Oc- 
taviani (PMDB) divulgou a 
programação de aniversário 
em comemoração aos 110 anos 
de Agudos. Tem festa do peão 
até o domingo 13 e shows na 
praça. Este ano não haverá o 
tradicional desfile cívico.

As comemorações começa
ram no dia 4 de julho, com a 
festa pelos 110 anos da Paró
quia de São Paulo Apóstolo, 
que também entrou na pro
gramação. A 17® Festa do Peão 
de Boiadeiro começou ontem 
e vai até domingo. Ingressos 
para a festa custam entre R$ 7 
e R$ 10, e não entre R$ 10 e 
R$ 17, como foi informado na 
edição da terça-feira 8.

A partir do da quarta-feira 
16 começa a programação na 
Praça Tiradentes, em frente à 
prefeitura. A primeira apresen
tação é da Corporação Musical 
Maestro João Andreotti. Na

PROGRAMAÇÃO

S H O W S  N A  PRAÇA

Quarta-feira - Corporação Quarta-feira 23 -  banda Ob-
Musical Maestro João Andre sessão
otti Quinta-feira 24 -  Dani e
Quinta-feira - Norman Bates Danilo
e os Corações Alados, Estéreo Sexta-feira 25 -  banda Visão
Terapia e Move Over M
Sexta-feira 18 - Decálogo e Sábado 26 - banda gospel
Fishermen Atraídos pela Cruz e grupo
Sábado 19 -  banda São Paulo Atos 29
Domingo 20 - banda Atlân- Domingo 27 -  Tenores do
tico Sul Brasil

quinta-feira 17, tem a noite do 
rock com as bandas Norman 
Bates e os Corações Alados, 
Estéreo Terapia e Move Over, a 
partir das 20h30. Na sexta-fei
ra 18, tem show gospel com as 
bandas Decálogo e Fishermen,

às 21h. A programação musi
cal vai até o final do mês.

No sábado 19, o destaque 
é a partida amistosa entre a 
seleção brasileira de master 
e a seleção de Agudos, mar
cada para as 16h, no estádio

São José. Ainda dentro da 
programação esportiva, no 
domingo 20 tem o 1° GP de 
Rolimã TV Jovem de Agudos, 
na avenida Carvalho Pinto, a 
partir das 8h.

No dia 27 -  data do aniver
sário de Agudos - a programa
ção começa às 9h, com a missa 
de São Cristóvão, no posto de 
combustível São Cristóvão, se
guida de carreata até a matriz 
de São Paulo Apóstolo, onde 
será dada a bênção para os 
motoristas. Às 14h, acontece 
a final da Copa João Pindoba, 
no estádio Achilles Sormani. 
Às 19h tem missa pelos 110 
anos de Agudos e show com 
Tenores do Brasil, na praça Ti- 
radentes.

Finalizando a programa
ção, nos dias 1°, 2 e 3 de 
agosto tem o 1° Seminário 
de Restauração da Intimida
de com o Pai, no ginásio de 
Esportes Vicente Evaristo Da- 
mante, a partir das 19h.

FIQUE POR DENTRO

OFICINA
Nos dias 16 e 17 de julho, o PAE (Posto Sebrae de Aten

dimento ao Empreendedor) de Lençóis Paulista realiza ofici
nas para microempresários. A primeira oficina será realizada 
na quarta-feira 16, com o tema 'Desenvolva sua Empresa' e 
tem como objetivo conhecer o ciclo de uma empresa, agir e 
reconhecer estrategicamente em seus setores. A segunda ofi
cina acontece na quinta-feira 17 e vai trabalhar como 'geren
ciar a própria empresa', além de trazer dicas de como fazer 
uma boa gestão de negócios. As inscrições devem ser feitas 
no PAE. Para participar o candidato deverá doar um litro de 
leite que será destinado a entidades assistenciais. As vagas são 
limitadas. Mais informações pelo telefone (14) 3264-3955.

CAMPEONATO
A escola municipal de 

ensino fundamental Lina 
Bosi Canova, no Jardim Ubi- 
rama, está com inscrições 
abertas para um campeona
to de futebol de salão que 
será realizado no próximo 
dia 20 de julho, a partir das 
9h. As inscrições podem ser 
feitas na própria escola, ho
je e amanhã, das 9h às 17h. 
O torneio é promovido pela 
equipe do programa Escola 
da Família e é aberto aos es
tudantes e equipes da comu
nidade interessadas.

FILME
Amanhã, na Casa da Cul

tura Maria Bove Coneglian, 
tem exibição do longa me
tragem 'Se tivéssemos tem
po'. A sessão está marcada 
para as 16h e a entrada é de 
graça. Mais informações pelo 
telefone (14) 3263-6525.

f ó r u m
O grupo Galera Ativa pro

move o 3° Fórum Juvenil Len-

çoense, na Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista, entre os 
dias 23 e 26 de julho, com o 
tema 'Aquecimento Global'. O 
evento terá palestras sobre Ra
ízes do Consumismo, Aque
cimento Global, Realidade 
Brasil, Fazendo a Nossa Parte, 
Potencial nas Mãos, Fontes de 
Energia Renováveis.

EDUCAÇÃO
A direção da escola mu

nicipal Professor Ricieri Mo- 
ratelli, em Barra Bonita, está 
com matrículas abertas para 
o EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), tanto para o ensi
no fundamental, de 5® a 8® 
séries, quanto para o ensino 
médio. Os interessados de
vem procurar a secretaria da 
escola, que fica na rua Antô
nio Parizotto, n° 72, no bair
ro Sonho Nosso I. O horário 
de atendimento no período 
da manhã é das 8h às 11h, e 
das 13h às 16h no período 
da tarde. As inscrições tam
bém podem ser feitas à noite, 
entre 19h e 22h.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

A Lwart Lubrificantes 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



Arquivo: Femanada Benedetti

Peixeiro anunciou esta semana que assinou convênios no valor de R$ 2,5 milhões

Dinheiro 
em caixa
Peixeiro assina convênios de mais de R$ 2,5 milhões por meio 

de convênios estaduais e federais; licitações só podem ser 

realizadas depois do período eleitoral que termina em outubro

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

O prefeito de Areiópolis, 
José Pio de Oliveira (PT), o 
Peixeiro, anunciou esta se
mana o repasse de mais de 
R$ 2,5 milhões para o muni
cípio. O governo federal vai 
repassar R$ 2,1 milhões. Do 
governo estadual, Areiópolis 
vai receber quase R$ 400 mil. 
O montante será destinado 
para obras de infra-estrutura, 
asfalto e lazer. Os convênios, 
segundo o prefeito, já foram 
assinados, mas os valores só 
poderão sair dos cofres públi
cos após o período eleitoral. 
Peixeiro é candidato a reelei
ção e a lei não permite novas 
licitações até a eleição.

O primeiro recurso federal 
é no valor de R$ 1 milhão e 
deverá ser investido em recape 
em diversos pontos da cidade. 
Segundo Peixeiro, duas ruas do 
bairro Nosso Teto vão receber as 
melhorias, assim como a inter
ligação da Cohab com a CDHU 
1. Além disso, a verba irá pavi
mentar todos os corredores do

cemitério municipal e fazer pe
quenas correções no asfalto que 
está deteriorado na cidade.

Para a construção de ga
lerias, guias, asfalto e de
mais itens de infra-estru
tura, serão investidos cerca 
de R$ 600 mil no Distrito 
Industrial. Outros R$ 300 
mil vão ser destinados pa
ra a criação de áreas de la
zer em todos os bairros. No 
projeto está previsto campo 
de malha, bocha e refleto
res, entre outras melhorias. 
A verba também contempla 
o investimento na piscina 
municipal, que receberá um 
toboágua, de acordo com 
informações do prefeito. 
Quase todo recurso vem do 
Ministério das Cidades.

Já para a construção de um 
portal na entrada de Areiópo- 
lis, outra verba de R$ 95 mil 
foi encaminhada através de 
emenda do deputado estadual 
Said Murad (PSC).

Peixeiro também destaca 
que outro repasse, no valor 
de R$ 150 mil, para a compra

de aparelhos para o pronto 
atendimento da cidade, tam
bém já havia sido assinado. 
Entretanto, como uma das 
empresas que participou da 
licitação impugnou o proces
so, o prefeito precisa esperar o 
término da campanha eleito
ral para abrir novo leilão.

v e r b a  fed er a l
Por meio dos deputados 

Arlindo Chinaglia e Aloísio 
Mercadante, ambos do PT, a 
prefeitura também deve rece
ber mais R$ 195 mil para o 
recape da rua Conceição Cas
tilho Bernardes, que passa em 
frente à Câmara Municipal.

Por sua vez, o deputado fe
deral José Paulo Tóffano (PV) 
foi o mediador para obtenção 
da verba de R$ 100 mil para 
investimentos na área da saú
de em Areiópolis.

A avenida Jorge Georgeto, 
a principal da Cohab, tam
bém será recapeada com ou
tros R$ 100 mil conseguidos 
por emenda do deputado fe
deral Milton Monti (PR).

b a r r a  b o n i t a

Banco do Brasil doa cobertores para cam panha do agasalho
A diretora do Departamen

to de Assistência Social de 
Barra Bonita, Eliana Vieira e o 
prefeito Mário Donizete Flo- 
riano Teixeira, o padre Mario, 
receberam a doação de 200 co
bertores pelo Banco do Brasil.

A iniciativa partiu dos fun
cionários da agência de Barra 
Bonita. Este ano o banco co
memora 200 anos. "O Banco 
do Brasil possui várias ações 
sociais e por isso nos reuni
mos e resolvemos fazer a doa-

ção de cobertores para auxiliar 
na Campanha do Agasalho 
do município, que também é 
uma ação muito importante", 
comentou o gerente do Banco 
do Brasil de Barra Bonita, Pau
lo Sérgio Xavier.

Segundo Eliana, os cober
tores chegaram em boa hora, 
pois vão se somar aos demais 
agasalhos arrecadados na 
campanha. Barra Bonita tem 
que aquecer cerca de 1,5 mil 
famílias cadastradas este ano.

"Além do mais, eles serão 
utilizados no trabalho que 
será feito na zona rural do 
município, quando o depar
tamento levará agasalhos e 
cobertores às famílias carentes 
dos bairros rurais, que não se 
inscreveram na campanha, de
vido à distância. São iniciati
vas como esta que nos ajudam 
a proporcionar um inverno 
mais aconchegante às famílias 
carentes de nosso município", 
finalizou Eliana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 42-2008 - PROCESSO: 87-2008 -  EDITAL 54-2008 - OBJETO: Aquisição de 
Materiais para Escritório, destinados aos Departamentos de Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Serviço Social, Senai e Paço Municipal, entrega única no prazo 
máximo de 15 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/07/08 às 08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na 
Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às Uh30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou 
solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 11 de julho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

2007 2007
ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 2.780,56 RESULTADO DE EXERC.FUTUROS 2.780,56

DISPONÍVEL RECEITAS DIFERIDAS

CAIXA RECEITAS S/DESPS.FUTURAS 2.780,56
CAIXA GERAL 504,83

PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.071,90
BANCOS 0/ MOVIMENTO

BANCO BANESPA C/C 1440-5 2.275,73 CAPITAL REALIZADO 1.071,90
BANCO DO BRASIL C/C -

BANCO N.CAIXA S/A C/C -

ATIVO PERMANENTE 1.071,90
IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.071,90
EQ.MAT.PERMANENTE -

TOTAL DO ATIVO 3.852,46 TOTAL DO PASSIVO..................... 3.852,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DESPESAS
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 10.200.00 DESPESAS OPERACIONAIS 11.084.41

DESPESAS GERAIS E ADMINISTR.
DOAÇÕES RECEBIDAS............. 10.200,00 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 5.432,56

CONSERV. DE INSTALAÇÕES -
- DESPS. BANC/CPMF 344,78

recebido de particulares......... 300,00 DESPS. C/ EDUCAÇÃO 4.116,95
recebidas de convênio.......... 9.900,00 DESPS. GERAIS 1.190,12

RESULTADO DO EXERCÍCIO.................... (884,41)

CELSO VIEIRA 
Tec. Contabilidade 
CRC n.1SP185971/O-0

COMUNICADO

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA.ME torna público que recebeu da 
CETESB a licença de Operação N° 7002782, válida até 27/06/2010, para Preparações sanitárias, fabricação de à RUA 
MATO GROSSO, 921 DIST. INDÚSTRIAL, MACATUBA.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

CENTRO EDUCACIONAL SYLVIO CAPOANI
CNPJ 01.973.193/0001-20 DATA: 31/12/2007

BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO EDUCATIVO D.THEREZINHA A. J. R. RAMOS
CNPJ. 54.724.356/0001-05 DATA 31/12/2007

BALANÇO PATRIMONIAL

2.007 2.007
ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 2.025,32 RESULTADO DE EXERC.FUTUROS 1.094,98

DISPONÍVEL RECEITAS DIFERIDAS

CAIXA RECEITAS SI DESPS.FUTURAS 2.025,32
CAIXA GERAL 269,43

PATRIMÔNIO LIQUIDO 14.622,18
BANCOS Cl MOVIMENTO

BANCC BANESPA C/C 1395-4 542,70 CAPITAL REALIZADO 14.622,18
BANCO BANESPA C/C 1592-5 1.213,19

SALDO PATRIMONIAL............................ 14.622,18
ATIIVO PERMANENTE 14.622,18

IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSÍLIOS 14.622,18
EQ.MAT.PERMANENTE -

TOTAL DO ATIVO.................... 16.647,50 TOTAL DO PASSIVO...................... 16.647,50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DESPESAS
RECEITA BRUTA OPERACIONAL DESPESAS OPERACIONAIS 14.847,56

DESPESAS GERAIS E ADMINISTR.
DOAÇÕES RECEBIDAS............. 11.900,00 DESPESAS Cl ALIMENTAÇÃO 6.848,84

CONSERV. DE INSTALAÇÕES -
recebidas de particulares...... 2.000,00 DESPS. BANC/CPMF 667,36
recebidas de convênio.......... 9.900,00 DESPS. Cl EDUCAÇÃO 4.707,83

DESPS. GERAIS 2.623,53

RESULTADO DO EXERCÍCIO................. (2.947,56)

CELSO VIEIRA
Tec. Contabilidade
CRCn.1SP185971/O-0

CRECHE E CENTRO EDUC. DONA IZABEL ZILLO
CNPJ. 50.848.985/0001-88 DATA 31/12/2007

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 2007 PASSIVO 2007

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE 1.406,33 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 609,27

DISPONÍVEL INSS A RECOLHER 495,94
FGTS A RECOLHER 100,00

CAIXA CONTR.SIND/ASSIST. A RECOLHER 13,33
CAIXA GERAL 645,14

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 775,70
BANCOS Cl MOVIMENTO SALARIOS A PAGAR 775,70

BANCO BANESPA C/C 1439-5 80,76
BANCO BANESPA C/C 1778-3 41,11 RESULTADO DE EXERC.FUTUROS 21,36
BANCO DO BRASIL C/C 7808-5 583,56
BANCO DO BRASIL C/C 1357-6 55,76 R ECEITA S SI DESPS. A  AP R O PR IA R 21,36

ATIIVO PERMANENTE 13.647,70 PATRIMÔNIO LIQUIDO 13.647,70
IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSÍLIOS 13.647,70 CAPITAL REALIZADO 13.647,70
EQ.MAT.PERMANENTE -

TOTAL DO ATIVO.................... ., 15.054,03 TOTAL DO PASSIVO........................ 15.054,03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DESPESAS
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 18.903.68 DESPESAS OPERACIONAIS 20.681,56

DESPESAS GERAIS E ADMINISTR.
DOAÇÕES RECEBIDAS............. 18.903,68 DESPESAS Cl ALIMENTAÇÃO 5.703,11

SALARIOS E ORDENADOS 5.095,00
recebidas de empresas......... 9.200,00 DESPS. BANC/CPMF 328,05
recebidas de particulares...... 50,00 DESPS. Cl EDUCAÇÃO 7.504,37
recebidas de convênio.......... 9.653,68 ENCARGOS SOCIAIS SI FOLHA 2.051,03

RESULTADO DO EXERCÍCIO................. (1.777,88)

CELSO VIEIRA
Tec. Contabilidade
CRC n.ISPI85971/0-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de julho de 2008. Na página B3. Valor da publicação R$ 763,58.

http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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FINANCIAMENTOS
STRADAADV. EXT FLEX 07

RANGER XLS 2.8T CEXT 4X4 02
RANGER XLS 2.8T CD 4X4 04

SAVEIRO G4 FLEX 06
SAVEIRO G4 FLEX COMPL 06
SAVEIRO G4 CROSSOVER 07
MONTANA FLEX (COMPL) 06
S-10STD2.0 CS (K IT  GAS) 95

S-10 4 .3V 6C S  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
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 07

BLAZERADVANTAGE FLEX 07
SPORTAGE 4X4DIEAUTOM 07

TRACKER 2.0 DIE 4X4 04
F 2 5 0 X L L  DIE 00
F250 X L LD IE 01

F 250 XL L í OPC XLT) DIE 01

TROCA COM TROCO
ASTRA SEDAN ELEG. FLEX 07

CORSA SEDAN 1.0 ALC 04
CORSA SEDAN 1.0 ALC 08

AUDIA3 1.8 T GAS 01
AUDIA3 1.8 GAS 03
MB CLASSE A 190 02

NEW CIVIC Si MEC GAS 07
NEW CIVIC LXS MEC FLEX 07
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS 01
FOCUS SEDAN 2.0L GAS 02

FOX 1.0 2P FLEX 04
FOX 1.0 2P FLEX 08

VECTRACD2.0 16VGAS 97
UNOMILLE FIRE 4P FLEX 06

TROCA COM TROCO
C B X  750 F 88 KASIN SKI C O M E T 2 5 0 05

C B X  750 F 88 Q U AD R I P IT B U L L 2 0 0 07

C B R 4 5 0 90 Q U AD R I F O U R T R A X 4 X 4 OKM

BIZ  100 KS 02 C B R 6 0 0 F 99

BIZ  100 ES 03 C B R 11OOXX B LAC K 97

BIZ  100 ES 05 S H A D O W 6 0 0 98

TITAN 125 KSE 03 TD M  850 98

TITAN 150 KS 06 Y A M A H A  Y ZF  R I 99

TITAN 150 ES 05 Y A M A H A  M T 01 06

TITAN 150 ES 07 Y A M A H A  Y ZF  R I OKM

TITAN 150 ESD 05 S U Z.B U R G M A N 07

TITAN 150 ESD 08 SUZ. D R 8 0 0 S 98

TITAN 150 S PO R T 05 SUZ. T L 1 0 0 0 S 98

C B X  200 S TR A D A 99 SUZ. B A N D IT 6 5 0 N 07

C B X  200 S TR A D A 01 SUZ. B A N D IT 1200 S 05

C B X 2 5 0 T W IS T E R 06 SUZ. SR AD  1000 R 05

X L X 3 5 0 88 S U Z.H AYABU SA 02

X R  T O R N A D O 08 K IN C O Z IN G 1 5 0 02

C B 500 99 H A R LE Y D A V ID S O N  DEUCE 00

C B X 7 5 0 F J A P O N E S y  ̂ 86

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131 

RUA PIEDADE, 56 -CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA

I www.bcar.com.br \

v e íc u lo s
V E N D A

VENDO ESCORT, ano

91, cor bege a gaso

lina, impecável. cel 

97245466

VENDE-SE GOL, ano

83, álcool, a ar e alar

me. Em òtimo estado. 

Fone: 3263-4026

VENDE-SE GOL BOLA,

96, gasolina, branco, 

com trava, alarme e 

Roda. R$ 8.000,00 de 

entrada+ 35 parcelas 

de 135,00. falar c/ Ni

no. 3263-1884/ 3263

1782.

VENDE-SE BRASÍLIA 

78, pintura nova, e mo

tor na garantia. Falar 

c/ Nino. 3263-1782/ 

3263-1884.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, ano 00, cor 

verde, gasolina. Fone 

(14) 9794-3114 falar c/ 

Willian.

VENDE-SE CORSA 

W IN D , 1.0, MPFI, 2 

portas, cor branco, ano 

96, som. R$ 12.000,00. 

Fone (14) 3452-5372  

ou (14) 9716-4059.

VENDE-SE GOL CL,

1.8, ano 93/94, cor 

verde metálico, álcool. 

Fone (14) 9737-9990.

VENDO CORSA, ano

95, R$ 12.000,00 Tra

tar: 9652-7481 com 

Eduardo

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

A $ $ ^pioneira em suepeneao 
a ar da Cidade!

Pane: 14. 3263-5831
Rua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centra - Lençais Paulista

MsOhôO’ poogs 
© quaDidade

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - VINHO 

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

E. ACBDio QOeozaoi, 59 
Lerngófis RauDBsaa

VENDE-SE PAMPA

CL, 1.8 ap, álcool ori

ginal, cor dourada. R$ 

18.000,00 aceito trocar 

por moto. Fone (14) 

3263-2692 ou (14) 

9148-0276.

VENDE-SE KADET, ano

93, cor preto, GSI, 2.0, 

teto elétrico, completo. 

Fone (14) 3263-4571 

ou (14) 8152-6266.

VENDE-SE OU TROCA

POR M O TO , Gol Bola, 

1.8, gasolina, ano 95, 

cor prata, som, alarme 

e trava. Fone (14) 

8152-6219 ou (14) 

3263-7354.

VENDE-SE M O N ZA  

GLS, ano 94/95, álcool, 

4 portas, completo. Fo

ne (14) 9702-9102 ou 

(14) 3263-5231.

TROCA-SE PALIO, ano 

97, 1.0, gasolina, vidro 

e trava, em bom esta

do, por terreno. Fone 

(14) 3263-3426 ou 

(14) 8152-8005 falar c/ 

Debson.

VENDO GOL POWER,

1.6 Ar + Dir. 04 pts., 

ano 03. R$24.900,00

OUTO MECANICA - RETÍHCA DE MOTORES

Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usínagem

ÍÕMÍ!
3263- 1535

fÃK:
3264- 3961

IL Prudente de Moraes, 206 

Vila Eden - Lençóis Paulista

VENDE-SE OU TROCA 

POR PALIO OU GOL 

DE MAIOR VALOR,

Kadet GL, 94 azul, com 

vidro, trava, alarme e 

roda. Impecável. R$

12.000. 00. Fone (14) 

9148-0163.

VENDE-SE PAMPA 

GUIA, 1.6, ano 88, 

em ótimo estado. R$

7.500.00, tratar com 

Moacir. Fone (14) 

3846-1154 ou (14)

9794-9268.

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.

VENDO GOL G3,

2005, branco, 4pts, 

álcool, original /  

ar, trava e alarme. 

R$22.500,00.T-9711- 

1826

O ECO
3 2 6 9 -3 3 1 1

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

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

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

S10 2.4 S - 2003- 
GNV Preta - 

Dh Trava Alarme

Gol G4 1.0 - 4P - 2007 
Total Flex - Prata 

Básico

Gol G4 1.0-2006 
Total Flex - Cinza 

Básico

Biz125 ES 
2007 - G

Preto - Partida Elétrica

NX Falcon 400 - 2002 
G - Verde - Partida 

Elétrica e Freio a Disco

Gol G3 1.0 CITY 
4 P - 2005-A  

Prata - Dh

Golf 1 .6M I4P  
2000 - Cinza 

Completo

Palio WeekELX 1.3 
Fire - 4P - Flex- 2005 
Cinza - Completo - Ar

Gol 1.0 Ml 
1997 - G - Branco 

Básico

Monza GL 2.0 - 4P 
1993-Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 

A - Branco - Ar

Palio E L X 1 .3 -4 P  
2004 - Cinza - Flex 

Completo

Corsa Sedan Clasic Life 
1.0 - 2005 - A  - Branco 

Básico

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

Básico

Corsa Sedan GL 1.6 
1 9 9 8 -G -V e rde  

Completo-AR

Ka GL 1.0 Image 
2005 - G - Prata 

Trava Alarme

StiloAbarth2.4 20V 
2003 - G - Prata 

Completo

Corsa Sedan - 2004 - A 
Classic Life 1 .0- Cinza 

Trava e Alarme

Palio Fire 1.0 - 4P 
2004 - G - Prata 

Básico

Gol 1.0 Ml -1 9 9 7 -G  
Branco - Básico

Corsa Sedan 1.0 MPFI 
1 9 9 8 -G -P ra ta -T R -A L

i  V
MéicuÊos

SAVEIRO G4 1.6
2006 - PRETO - FLEX - COMPLETO

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

VEÍCULO ANO Lc o^ COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERMELHO G AR COND /  LIMP /  DES /  TRAVA /  ALARME

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA /  ALARME
ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO /  RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
CORSA SED CLASSIC LIFE 2005 PRATA ALC TE /  ALARME

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / VE/ TE/  ALARME
VECTRA GLS 2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO /  RODAS
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR /  DH /  TRAVA /  ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP /  DESEMB
GOL 1.8 GL 4P 1999 AZUL GAS DH/VE/TE/AL/AIRBAG/RODAS LIGA/SOM

GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC
ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH /  VE /  TE

FIESTA SEDAN 1.0 2008 PRETO FLEX TRAVA /  ALARME
PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

COURIER 1.6 L 2004 PRATA G BASICA
GOL CITY 1.0 4P 2005 PRATA G TRAVA /  ALARME /  RODAS LIGA

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA
ASTRA SEDAN ELITE 2.0 2005 BEGE FLEX COMPLETO

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

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

Fone: (14) 3264-4345

VENDO CG FAN 2006,

usada somente para 

trabalhar (não é moto- 

taxi). Preço, informa

ções e fotos: http:// 

ninoterra.v10.com.br. 

Tel.: (14) 9713-5513.

VENDE-SE BIZ, COR 

PRATA, ano 06/07. 

Entrada R$ 2.000,00 + 

21x R$ 228,32. Fone 

(14) 8157-1903.

VENDE-SE TORNADO,

250 cilindradas, ano 

02. R$ 5.800,00. Fone 

(14) 3264-8430.

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
CORSASUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 1996 PRATA

CORSA SEDAN WIND 2001 PRATA TRAVA-ALARME-RODA
CELTA 1000 VHC 2004 PRATA AR-LIMP-DESM-AL

VECTRA CD 1998 CINZA
VECTRA GLS 1998 BRANCA
MONZA SL EFI 1993 CINZA

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2007 CINZA
ASTRA GL 2000 CINZA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
ASTRA GLS 2000 PRATA COMPLETO + RODAS

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

MERIVA 2003 PRETA
ZAFIRA ELITE 2007 PRATA

SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL
PARATI 16 V 1999 BRANCA

GOL 1000 16 V 4 PORTAS 2002 BRANCA LIMP-DESEM-DIR-AR
GOL 1.0 PLUS 2007 PRETO DIR-TRAVA-AL-DES-LIMP

GOL I PLUS 1996 PRATA
GOL GL 1989 AZUL

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
GOL MI 1998 VERDE
GOL MI 1997 BRANCA

GOL SERIE OURO 2000 BEGE
GOL CL 1.8 1993 BEGE

GOLF 2001 CINZA
GOL CLI 1995 BRANCA

GOL 1000 16V PLUS 2001 PRATA COMPLETO-VIDRO
VOYAGE 1986 AZUL

FIESTA CLX 1997 BRANCO
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

UNO ELETRONIC 1994 VERDE
UNO ELETRONIC 1994 AZUL
UNO MILLE FIRE 2003 BRANCO

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

JEEP 1975 VERMELHO
CG 150 TITAN 2004 VERDE

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATÉ 100% E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATÉ 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PRÓPRIO VEÍCULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHÃO

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

D-20 CUSTONS-VERMELHA 
93/93-D-TURBO

FOX 1.0-2P-PRATA 
05/06-B-L IP -DES

FOX 1.0-2P-PRETO 
06/06-B-L IP -DES

GOL 1.0- 2 P - 93/93 
BRANCO-0

PEUGEOT 206 - 1.6- 4 P - 01 
CINZA-0 - COMPLETO

PARATI TRACK1.8-4P-06 
CINZA-F-COMPLETO

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

CORSA SEDAN 
AZUL-06/06-A

CELTA 1.0-PRATA 
0 4 /0 4 -0 -AL-RODAS

CORSA SUPER PRATA 97/98 
G -L IP -D ES-AL

S-10CS2.2 LUXE-BRANCO 
97/97-A-COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04-G-COMPLETO

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

UN04PMILLESX 
VINHO - 96/97-G-TR-LT

UN0MILLE-2P 
BRANCO-98/98-0

KA1.0
VERMELHO-97/98-0

VERSAILLESGL2.0-92
BEGE-G-Pareelasde290/)0

2 & C O N S U tltí í2 i

M B ã Z Jk
A U T O M Ó V E IS  i

(14) 3264-9191

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


RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE CASA, JD 

AMÉRICA, 3 dormitó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área c/ churrasqueira, 

garagem p / 2 carros, 

salão comercial. R$

90.000. 00. Tratar 

Toninho Santangelo

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE s o b r a d o  

PRÓXIMO  JD AMÉRI

CA, 3 dormitórios, 2 

salas, copa, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 

garagem p / 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE s o b r a d o , 

PARQUE RESIDENCIAL 

RONDON, 3 dormitó

rios, sala, copa, cozi

nha, 2 banheiros, área 

de serviço, garagem. 

R$ 75.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO, 

RUA FORTUNATO 

ZILLO, 360 me

tros quadrados. R$

16.000. 00. Tratar 

Toninho Santangelo

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO 

RUA CHANES, c/ 

396,50 metros qua

drados. Tratar Toninho 

Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

LOTEAMENTO GRA- 

JAÚ. Reserva p / lotes 

parcelados ate 144 

meses, próximo ao Jd 

Caju, área 250 m2. 

Fone (14) 9734-9991 

ou (14) 3263-0929. 

(Creci 64827 Gabriel 

Imóveis).

VENDE-SE CASA GER

MINADA, Quitada. Va

lor R$ 60.000,00. Fone: 

3264-9117.

VENDE-SE CASA NA 

AVENIDA: Procópio 

Ferreira, 449- Cecap 

I, Próximo o doidão. 

Valor R$ 43.000,00. 

Aceito carro de até R$ 

15.000,00 no negócio. 

Tratar fone: 3263-2327

VENDE-SE TERRENO 

RUA TAMOIOS, c/

517,50 metros qua

drados. Tratar Toninho 

Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA CAJU

I, c / 3 dormitórios, sala, 

WC, cozinha, tudo de 

piso, área de serviço, 

edícula no fundo e 

churrasqueira. Tratar c/ 

Deise. 3263-4345

VENDE-SE TERRENO 

NO MONTE AZUL.

Bem localizado. Fone: 

3263-4026

VENDE-SE EDÍCULA 

NO JARDIM AMÉRICA,

espaçosa, c / piscinas 

e 2 Banheiros. Tratar 

Fone: 3263-4026

VENDE-SE CHÁCARA,

1 alqueire, sede mu

rada, casa grande, 3 

galpões sendo 02 p / 

festas, piscina, pomar, 

etc. Bairro Campinho. 

Fone (14) 8148-5336.

VENDE-SE CASA ( Rua: 

Pernambuco, 182) Va

lor R$ 35.000,00. Tra

tar Fone: 9686-7120/ 

9795-9894

VENDE-SE SALA 

COMERCIAL, Galeria 

Guarani, sala 06. R$ 

25.000,00 a vista ou 

24x de R$ 1.250,00. 

Fone (14) 9795-2694.

ALUGA-SE RANCHO 

EM PAULICÉIA, Rio Pa

raná. Fone (18) 3876

1525 ou (14) 9116

9787, falar c / Dito.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA NA RONDON,

por casa de melhor 

valor ou terreno.Tratar 

rua Luis Mussolini, n° 

87, c / Edna.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, 200 

m2, parcialmente mu

rado. R$ 16.000,00. 

Rua Xavantes. Fone 

(14) 3263-3848.

ALUGA-SE EDÍCULA 

PARA FESTAS EM GE

RAL. Tratar c / Reinaldo 

ou Luciana. Fone (14) 

3263-6369 ou (14) 

9702-7173.

ALUGA-SE EDÍCULA 

PARA FESTAS EM GE

RAL. Fone (14) 8119

5518.

VENDE-SE SMAR- 

TPHONE HTC SMART 

MOBILITY S411,

seminovo, 2 meses de 

uso, R$ 300. Fone (14) 

8145-0305.

VENDO UM  TORNO,

e uma plaina linhadora 

300m m  tel. 9127-6480  

e 3263-3169 Carlinhos

VENDE-SE TV, 14 pole

gadas, LG .R$ 170,00. 

Em bom estado. Fone 

(14) 9123-0078 ou 

(14) 3264-4444 falar 

com Augusto.

VENDE-SE RACK 

P / COMPUTADOR,

1,05m, cor mogno, se- 

mi-novo. R$ 49,00. Ca

ma Solteiro, cor mogno 

semi-novo. R$30,00. 

Fone (14) 3263-4349  

ou (14) 9687-7389, 

falar c / Gilberto.

VENDE-SE 1 PIA DE 

1,80 METROS. Valor 

R$ 80,00. Tratar Fone: 

3264-9117

VENDE-SE RACK 

NOVA, feita no Senai. 

R$ 220,00. Fone (14)

3263- 2037.

VENDE-SE 1 M IN I 

BUGGY, 3.5 Cavalos, 

em ótimo estado.

R$ 1.000,00. Falar c/ 

Anderson. 3263-6608/ 

9695-2527.

MEGA PROMOÇÃO

MP3 R$59,00, MP4 

R$99,00 E MP5 

R$249,00. PAGUE 

EM ATÉ 6X NO VISA. 

DMP PRODUÇÕES NO  

PAULISTA SHOPPING. 

Fone: 3264-2757

VENDE-SE 1 BICICLE

TA ARO 26, caloi Ceci, 

Rosa. R$ 50,00. Fone:

3264- 9117

î Ònlv
Cartuchos

R. José  do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

SALÃO, DJ, SOM, ILU

MINAÇÃO, TELÃO E 

ACESSÓRIOS P/ FESTAS 

É NA DMP PRODU

ÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING. Fone: 

3264-2757 /  9711

1826.

VENDE-SE 1 GELA

DEIRA ELETRO LUXO 

PROSDÓCIMO, braça, 

pequena. Valor R$ 

100,00. Tratar Fone: 

3264-9117

COMPRA-SE ROUPAS 

JEANS USADAS, calças 

femininas tamanhos 

42,44 e 46. Em ótimo 

estado, pagamento à 

vista. Fone (14) 9164

0967.

VENDE-SE VIDEOTE- 

CA COMPLETA DOS 

CAVALEIROS DO 

ZODÍACO. Saga do 

Santuário + Saga de 

Asgard + Saga de Po- 

seidon + Saga de Hades 

(Santuário, Inferno e a 

fase ainda não apresen

tada no Brasil, Hades 

Elíseos) + Episódio Zero 

+ 5 Filmes (Saint Seya, 

O Santo Guerreiro +

A Grande Batalha dos 

Deuses + A Lenda dos 

Defensores de Atena 

+ Os Guerreiros de 

Armagedon + Prólogo 

do Céu). R$ 100 em 2x 

ou R$ 90 à vista. M a

terial dublado (exceto 

Hades Elíseos). Menu 

interativo. Fone (14) 

8113-4640.

EXCURSÃO P / M O N 

TE SIÃO Aparecida 

Do Norte 2 7 /0 9  e 

2 7 /1 2 , Hopi Ha- 

ri 2 3 /0 8 , Ibitinga  

2 0 /0 7 , Holambra 

2 1 /0 9 . Fone (14 )  

3 26 4 -7 91 9  ou (14 )  

9 79 4 -7 63 9  Eliza. (14 ) 

3 26 3 -6 93 8  ou (14 )  

9 70 2 -7 10 8  Arlindo.

EXCURSÕES P / 

SÃO PAULO 16 /0 7 , 

1 8 /0 7 , 1 9 /0 7 , 2 3 /0 7 , 

2 6 /0 7 , 3 0 /0 7 , 0 2 /0 8 , 

0 6 /0 8 , 0 9 /0 8 , 1 3 /0 8 , 

1 6 /0 8 , 2 0 /0 8 , 2 3 /0 8 , 

2 7 /0 8 , 3 0 /0 8 , 0 3 /0 9 , 

0 6 /0 9 , 1 0 /0 9 , 1 3 /0 9 , 

1 5 /0 9 , 1 7 /0 9 , 2 0 /0 9 , 

2 4 /0 9  e 2 7 /0 9 . Fone 

(1 4 ) 3 26 4 -7919  ou 

(1 4 ) 9 79 4 -7 63 9  Eli

za. (1 4 ) 3263 -6938  

ou (1 4 ) 9 70 2 -7108  

Arlindo.

INFORMÁTICA

VENDE-SE LEITOR DE 

CD-ROM,+ PLACA DE 

VIDEO, AGP AMBOS 

EM ÓTIM O ESTA

DO R$50,00. LIGAR 

(14)9111-4445

sA ta

FORRO DE PVC Insta

lado e na medida certa. 

Pelo menos 50%  mais 

barato que o forro de 

madeira. Orçamento 

sem compromisso. (14) 

8152-5953

OPORTUNIDADE  

PARA TODOS M UN- 

DIALLINE A chave para 

o SUCESSO. Conheça 

algo que poderá mudar 

o seu futuro. Sistema 

único e eficaz (Não é 

venda) Reunião expli

cativa dia 24/07 aas 

19:30 Hrs. Confirmar 

presença pelo fone: 

3264-5071 / 97620295

c o b e r t o r e s . c o b e r 

t o r  CASAL À PARTIR

R$ 29.00, em 10 paga

mentos s/ juros. Você 

encontra essa e outras 

ofertas na Movilac. Fo

ne (14) 3264-3232.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS, mão

de obra e materiais 

completos. Fone (14)

3263-4328 ou (14) 

9751-2160.

CLINICA DOS CAL

ÇADOS. Conserto de 

calçados e restauração 

em artigos de couro 

em geral. Fone (14) 

3263-3366. Convenio 

com Associação dos 

Servidores Públicos.

NESTE INVERNO 

AQUEÇA SEU AMOR  

COM  MOMENTOS  

INESQUECÍVEIS, veja 

como fantasias sensuais 

e produtos íntimos 

fazem a diferença, 

confira essa novidade, 

atendimento perso

nalizado sob sigilo. 

Fone (14) 9725-8065  

agende uma visita c/ 

Janaina.

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sitios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR  

R O M E U  S A N C T IS  - C re c i: 41388

PROCURO t r a b a l h o  

E CRIO LOGOMAR- 

CAS. Fone (14) 9109

9352 ou rodolfopomi- 

ni@yahoo.com.br

PRECISA-SE DE AU

XILIAR ESCRITÓRIO,

com ou sem experiên

cia, maior de 16 anos, 

enviar currículo c/ foto 

p/ e-mail: leite_cf@ 

yahoo.com.br.

PAT - BARIRI - RUA 

SETE DE s e t e m b r o , 

993, SALA 5 

CENTRO - FONE: (14) 

3662-3888

'------------------- '
ACOMPANHANTE DE 

IDOSOS

ARMADOR DE FERRA

GENS NA CONSTRU

ÇÃO CIVIL

ATENDENTE DE BAL

CÃO

AUXILIAR DE CONTA

BILIDADE

CARPINTEIRO

CHAPEIRO

ELETRICISTA DE M A

NUTENÇÃO INDUS

TRIAL

EMPREGADO DOMES

TICO NOS SERVIÇOS 

GERAIS

ENCANADOR

MOTORISTA DE CA

M INHÃO

OFICIAL DE SERVIÇOS 

GERAIS

TÉCNICO AGRÍCO

LA EXECUTOR DE 

OPERAÇÕES AÉREAS 

AGRÍCOLAS

TRATORISTA AGRÍ

COLA

VENDEDOR DE SER

VIÇOS

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE:

(14) 3234-9923

AÇOUGUEIRO

AGENTE DE PÁTIO

AGENTE DE SEGU

RANÇA

AJUDANTE DE CO

ZINHA

AJUDANTE DE PA

DEIRO

ALINHADOR DE 

PNEUS

ANALISTA DE LOGIS- 

TICA (TECNICO DE 

NIVEL MEDIO)

APLICADOR DE SILKS- 

CREEN

ASSISTENTE A D M I

NISTRATIVO

ATENDENTE DE LAN

CHONETE

AUXILIAR CONTABIL

AUXILIAR DE CONTA

BILIDADE

AUXILIAR DE COZI

NHA

AUXILIAR DE LIMPEZA

b a b a

b a l c o n is t a  d e

AÇOUGUE

b o r r a c h e ir o

COMPRADOR

CONSULTOR DE 

VENDAS

COSTUREIRA EM 

GERAL

COZINHEIRO DE RES

TAURANTE

DESENHISTA PROJE

TISTA MECÂNICO

DESENHISTA TÉCNI

CO (ARTES GRÁFI

CAS)

EMPREGADO DOMES

TICO NOS SERVIÇOS 

GERAIS

ENCARREGADO DE 

HORTIFRUTIGRAN- 

JEIRO

GARÇOM

GERENTE COMERCIAL

INSTRUTOR DE IN 

FORMÁTICA

MARCENEIRO

MECÂNICO

MECÂNICO DE AUTO  

EM GERAL

MECÂNICO DE MA

NUTENÇÃO DE M A

QUINA INDUSTRIAL

MOTORISTA DE CA

M INHÃO

MOTORISTA DE Ô N I

BUS RODOVIÁRIO

MOTORISTA ENTRE

GADOR

OPERADOR DE CAR

GA E DESCARGA

OPERADOR DE ESCA

VADEIRA

OPERADOR DE MO- 

TONIVELADORA

OPERADOR DE RE- 

TRO-ESCAVADEIRA

OPERADOR DE PAVI- 

MENTADORA (ASFAL

TO, CONCRETO E MA

TERIAIS SIMILARES)

OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADO

OPERADOR DE TRA

TOR DE ESTEIRA

PINTOR DE AUTO

MÓVEIS

Q U ÍM ICO  TÊXTIL

REPOSITOR DE MER

CADORIAS

REPRESENTANTE 

COMERCIAL AUTÔ

NOM O

RETIREIRO

SERRALHEIRO

SUPERVISOR DE VEN

DAS DE SERVIÇOS

TÉCNICO DE M A NU 

TENÇÃO ELETRÔNICA

TÉCNICO DE M A NU 

TENÇÃO INDUSTRIAL

TÉCNICO DE M AQUI

NAS ELETRÔNICAS

TÉCNICO DE TELECO

MUNICAÇÕES (TELE

FONIA)

VENDEDOR DE SER

VIÇOS

VENDEDOR INTERNO

PAT - DOIS 

CÓRREGOS RUA 

TIRADENTES, 459  

CENTRO - FONE: 

(14) 3652-4858

Acabador de calcados

Auxiliar de escritório

PAT - JAÚ - RUA 

PAISSANDÚ, 671 - 

CENTRO - FONE: (14) 

3622-6997

V____________y
a c a b a d o r  d e  c a l 

c a d o s

AÇOUGUEIRO

AJUDANTE DE ELETRI

CISTA

ARTE-FINALISTA (DE

SENHISTA TÉCNICO 

DE ARTES GRÁFICAS)

AUXILIAR DE LIMPEZA

b a b a

AUXILIAR DE LINHA  

DE PRODUÇÃO

b a l c o n is t a  d e  lo ja

COLADOR DE CAIXAS

COLADOR DE CAL

CADOS

CONTINUO

CORTADOR DE PAL

MILHAS

COSTUREIRA EM 

GERAL

COZINHEIRO GERAL

COZINHEIRO INDUS

TRIAL

ELETRICISTA

EMPREGADO DOMES

TICO FAXINEIRO

EMPREGADO DOMES

TICO NOS SERVIÇOS 

GERAIS

ENCARREGADO DE 

SUPERMERCADO

GERENTE DE VENDAS

IMPRESSOR DE CAR

TAZES

LUSTRADOR NO

a c a b a m e n t o  d e

CALCADOS

MONITOR DE ALU

NOS

OFICIAL DE SERVIÇOS 

GERAIS

OPERADOR DE INJE- 

TORA DE PLÁSTICO

OPERADOR DE MO- 

TONIVELADORA

OPERADOR DE ON- 

DULADORA DE PAPEL

OPERADOR DE TELE- 

MARKETING ATIVO

OPERADOR GRÁFICO 

DE CORTE E VINCO  

NA IMPRESSÃO

PADEIRO CONFEI

TEIRO

PINTOR A REVOLVER 

PINTOR DE PAREDES

VIGILANTE

PREPARADOR DE PAL

MILHAS

PROFESSOR DE ESPA

NHOL

PROFESSOR DE IN 

GLÊS

RECEPCIONISTA

ATENDENTE

REPRESENTANTE

COMERCIAL AUTÔ

N OM O

REVISOR DE QUALI

DADE DE CALCADOS

SOLDADOR DE JÓIAS

TORNEIRO MECÂ

NICO

t r a b a l h a d o r  p o l i-

VALENTE DA CONFEC

ÇÃO DE CALCADOS

VENDEDOR - NO CO

MERCIO DE MERCA

DORIAS

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM  

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199
V

AJUDANTE DE CO

ZINHA

ASSISTENTE A D M I

NISTRATIVO

ASSISTENTE TÉCNICO 

FLORESTAL

AUXILIAR DE ALMO- 

XARIFADO

AUXILIAR DE LINHA  

DE PRODUÇÃO

AUXILIAR DE RELA

ÇÕES p u b l ic a s

b a b a

CASEIRO

CATADOR DE CAFÉ

DESOSSADOR

ENCARREGADO DE 

MANUTENÇÃO

ENCARREGADO GE

RAL DE MALHARIA

FUNILEIRO INDUS

TRIAL

NUTRICIONISTA

mailto:rodolfopomi-ni@yahoo.com.br
mailto:rodolfopomi-ni@yahoo.com.br


CHAVEIRO XV

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM  

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE:

(14) 3264-6199
V.________________ -v’

GERENTE DE PLANE

JAMENTO E M A N U 

TENÇÃO

INSTRUMENTISTA DE 

PRECISÃO

MARCENEIRO DE 

MOVEIS

MONTADOR DE M O 

VEIS DE MADEIRA

MOTORISTA DE CA

M INHÃO

OPERADOR DE CÂMA

RAS FRIGORÍFICAS

OPERADOR DE INJE- 

TORA DE PLÁSTICO

OPERADOR DE RE- 

TRO-ESCAVADEIRA

PORTEIRO

PROMOTOR DE VEN

DAS

VAQUEIRO (BOVINOS 

LEITE)

Chaves e serviços 
Afiação de alicates 
Confecção de 
carimbos
^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
EA/t A O  B A / V C O  B f S A O E S C O

jĵ aulficadora e Confeitariâ

| Í TRD@@ D E m,
* ®UR®7
Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo2x

R$7 2 ,5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas 
R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap

DIS K: 3264-3155

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

LOĈO

■ Cama Elástica
■ Tobogã
■ Castelo
■ Piscina de Bolinha
■ Touro Mec. infantii (Bandido)
■ Máquina Algodão Doce e Crepp
■ Tribogã

(14) 3263-1485  
9791-4488

REPRESENTANTE 

COMERCIAL AUTÔ

N OM O

TÉCNICO DE PROJE

TOS ELÉTRICOS

VENDEDOR LOJISTA

VENDEDOR LOJISTA

PAT - LINS - RUA 

RIO BRANCO, 469  

CENTRO - FONE: (14) 

3522-3973

Ajustador mecânico de 

manutenção

Aprendiz de mecânica 

de manutenção

Armador de ferragens 

na construção civil

Auxiliar de adminis

tração

Auxiliar de linha de 

produção

Auxiliar de mecânico 

de autos

Campeiro (bovinos de 

corte)

Carpinteiro

Cortador

CONTRATA-SE ATENDENTE 
PARA TRABALHAR EM CAFÉ

Requisitos:
Sexo feminino;

Acima <de 21 anos; 
Experiência comprovacda.

Ofe rece-se:
S a lá r io  c o m p a tív e l c o m  a  fu n ç ã o ;
H ó r á r io  C o m e rc ia l (s e g u n d a -fe ira  a  s á b a d o ).

E n t r e g a r  c u r r í c u l o  à :
R . G e r a l d o  P e r e i r a  d e  B a r r o s ,  n -  1 . 0 0 2  -  C e n t r o  

L e n ç ó i s  P a u l i s t a

SERRALHERIA
PORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.
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CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.
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RUA XV DE NOVEMBRO 55QA EM FRENTE A CASAS BAHIA

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

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

abusivam ente pelos bancos, das pessoas 
físicas e jurídica, nos empréstimos 

bancários e no cheque especial

LAUTEC
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

V isite  nosso site e agende uma v isita pelo telefone

w w w .d iv id a e d ire ito .c o m .b r
Fone: 14. 3234-7994

R u a  G u s t a v o  M ac ie l, 29-18  - A lt o s  d a  C id a d e  - B a u ru  - SP
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de informática
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PAT - PEDERNEIRAS 

RUA SANTOS 

DUMONT, S - 65 

CENTRO - FONE: 

(14) 3252-2411

EMPREGADO DOMES

TICO NOS SERVIÇOS 

GERAIS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Oração á Maria 
Desatadora dos nós

Virgem Maria, Mãe do 
belo amor, mãe que jamais 
deixa de vir em socorro a 
um filho aflito, mãe cujas 
mãos não param nunca de 
servir seus amados filhos, 
pois são movidas pelo 
amor divino e a imensa 
misericórdia que existem 
em teu coração, volta o 
teu olhar compassivo sobre 
minha vida.
Tu bem conheces o meu 
desespero, a minha dor e 
o quanto estou amarrado 
por causa destes nós. 
Maria, mãe que deus encar
regou de desatar os nós da 
vida dos seus filhos, confio 
hoje a fita da minha vida em 
tuas mãos.
Ninguém, nem mesmo o 
maligno poderá tirá-la do 
teu precioso amparo. Em 
tuas mãos não há nó que 
não poderá ser desfeito. 
Mãe poderosa, por tua 
graça e teu poder inter- 
cessor junto a teu filho 
libertador, jesus; recebe 
hoje da tuas mãos este nó... 
Peço-te rara desata-lo para 
a gloria de deus, e por todo 
o sempre. Vós sois a minha 
esperança.
Ó senhora minha, sois a 
minha única consolação 
dada por deus a fortaleza 
das minhas debéis forças, 
a riqueza das minhas misé
rias, a liberdade, com cristo 
das minhas cadeias.
Ouve minha súplica. 
Guarda-me, guia-me, pro
tege-me, ó seguro refúgio! 
Maria, desatadora dos nós, 
roga por mim.

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

Atendimento 24b 
Y  9126-2965/ 9724-8565
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- Carfuíhos originais

• Retarga de carfucfios de 
tintas e toner s

- Mamrteffção em impressoras
4ceitomos;

VISA

M

R. leHÁaOAHSEURO, 199 - lenfóis Pta. 
em frenfe ao Zeziabe Tecidos

Obediência, defesa e ataque, 
prevenção a envenenamento. 

Atendimento a domicílio, 
Criação especializada de 

Pastores Alemães,
Capa Preta c linha para trabalho. 

NINHADAS PROGRAMADAS

Marcos Prado Mateus Prado
9714-4653 9753-737B

m a i s

Jornal!
TER Ç A S  

QUINTAS  
Á BA D O S

NOSSA SENHORA APARECIDA 

QUERIDA MÃE

Vós que nos amais e nos guiais todos os dias. Vós que sois a mais 

bela das mães a quem eu amo com todo o coração, eu VOS peço mais uma 

vez que me ajudes a alcançar essa graça, por mais dura que ela seja (pede- 

se a graça), sei que VÓS me ajudareis e me acompanhareis sempre, até a 

hora de minha morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria. Faz-se 3 dias seguidos esta ora

ção, e então se alcançará a Graça solicitada, por mais difícil que ela seja).

Após alcançar a Graça, mandar imprimir um milheiro desta oração e 

distribuí-las.

T E L E F O N E
3 2 6 9  3 3 1 1

U m  s e n h o r  jo r n a l  
www.jornaloeco.com.br

Salmo 38 -  Leia 
o salmo 38, três 
vezes ao dia du
rante três dias. 
No quarto  dia 
mandar publicar. 
O bserve o que 
acontece.
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©EMPALUX
A EMERGIA PASSA AQUI

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

'aníUifã
Ol/Pf

Fone: 14. 3264-1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

•  V e í c u l o s

•  I m ó v e i s

•  N o v o s / U s a d o s

E m p r e g o s

•  S e r v i ç o s

•  D i v e r s o s

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


PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 56-2008 (Originário Pregão 19-2008) FINALIDADE: 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, referente ao pacote de 2kg de feijão tipo 1. VALOR: 
acrescer no contrato R$ 2.668,00. CONTRATANTE: Município de Macatuba. CONTRATADO: 
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME. OBJETO (do contrato): aquisição de gêneros 
alimentícios para composição de cestas básicas para famílias carentes do município. FUND. LEGAL: 
Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 11.07.2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 39-2008 
PROC: 82-2008 - EDITAL: 50-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de 01 
Colhedeira de Milho, para entrega única no prazo máximo de 30 dias após a autorização de entrega, e 
pagamento até o 10° dia após a entrega. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de BRASIL SHOPPING 
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA EPP, marca/modelo JUMIL JM 360 G, pelo 
valor unitário de R$ 18.900,00. Fica, pois, autorizada a entrega, no prazo máximo de 30 dias. 
Macatuba, 10 de julho de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TOMADA DE PREÇOS N° 11-2008 - AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 86-2008 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba OBJETO: contratação de empresa para execução 
de 10.420 m  ̂de reperfilagem asfaltica em CBUQ (e=1,5 cm) em diversas ruas do Jd. Bocayuva, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para execução no prazo de 30 
dias MODALIDADE: Tomada de Preços ENCERRAMENTO: 31/07/08 -  14:00 h. DESCRIÇÃO DO 
EDITAL: Acha-se aberta na Pref. Macatuba, a T.P. 11-2008, do tipo menor preço com fixação de preço 
máximo. Os interessados em participar deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, até o terceiro 
dia anterior ao encerramento, às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 8666/93. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua Nove de Julho, 15-20, centro, das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, nos dias úteis, até o dia 28 de julho do corrente. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14)3298-9818/3298-9819. 
Macatuba, 10 de julho de 2.008.

Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

IPREMAC
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

Processo: n° 06/08.
Beneficiário: Antonio Pinto de Souza.
Ato: Aposentadoria Voluntária por Idade.
Início do benefício: 14 de junho de 2.008.
Amparo legal: Capítulo VI -  Seção II, art. 14 da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000 com alterações 
posteriores, e tendo como base de cálculo o art 1° da Lei Federal n° 10.887 de 18/06/2004 e art. 53 da 
ON - SPS n° 03 de 12/08/2004.
Data: 23 de junho de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

Processo: n° 07/08.
Beneficiária: Ida Alves Nunes Ravanelli.
Ato: Pensão por Morte.
Início do benefício: 24 de junho de 2.008.
Amparo Legal: Capítulo VI -  Seção X, art. 29 da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000 com posteriores 
alterações e conforme legislação específica, § 7°, art. 40 da CF, NR. dada pela EC 41 de 19/12/2003. 
Data: 08 de julho de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

j u íz o  d e  d ir e it o  d a  2" VARA DA COMARCA DE 
LENÇÓIS PAULISTA

CARTÓRIO DO 2° OFICIO JUDICIAL / SEÇÃO CÍVEL 
Av. Pe. Salustio Rodrigues Machado, 599, Fórum Dr. OCTAVIO PINHEIRO 
BRIZOLA, fone: O XX 14 3264 4002 -  fac símile: 3264 4167 -  CEP: 18 683 
660 -  Cx Postal: 443

EDITAL DE PRAÇA. AÇÃO: INSOLVÊNCIA CIVIL - Autos n° 668/05 - 
REQUERENTE: LEANDRO CANTIZANI -  REQUERIDOS: OSWALDO 
ESTRELLA: RG: 5.080.588, CPF: 069.020.308-04 e CONSTÂNCIA 
MADALENA PEREIRA ESTRELLA: RG: 5.269.776, CPF: 559.376.918-49. 
O Dr. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2  Vara da 
Comarca de Lençóis Paulista, São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
em especial aos credores habilitados, que no próximo dia 07 (SETE) DE 
AGOSTO DE 2008 às 14h00min, no salão do Júri do edifício do Fórum 
deste Juízo, sito na Avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, 599, nesta 
cidade e Comarca, senhor oficial, leiloeiro designado ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pregão de vendas e arrematação a quem mais der e maior 
lanço oferecer, desprezada a avaliação, desde que o lanço ofertado não seja 
considerado vil, nos autos em epígrafe, os seguintes imóveis arrecadados:

- 01 - Matricula n° 14.250 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 
Paulista, SP, avaliado em R$ 95.900,00 (noventa e cinco mil e novecentos 
reais);
- 02 - Matricula n° 4.724 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 

Paulista, SP, avaliado em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais);
- 03 - Matricula n° 7.771 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 

Paulista, SP, avaliado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
- 04 - Matricula n° 12.301 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 

Paulista, SP, avaliado em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
- 05 - Matricula n° 421 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista, 
SP, avaliado em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais);
- 06 - Matricula n° 483 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista, 
SP, avaliado em R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais);
- 07 - Matricula n° 14.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 

Paulista, SP, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais);
- 08 - Matricula n° 6.314 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 

Paulista, SP, avaliado em R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Caso não haja licitantes na praça acima, fica designado o próximo dia 21 
(VINTE E UM) DE AGOSTO DE 2008, às 14h00min, para a próxima 
praça. Nesse caso, a arrematação novamente caberá a quem maior lanço 
oferecer, desprezada a avaliação, desde que o lanço ofertado não seja 
considerado vil. DATA DAS AVALIAÇÕES: 02 de janeiro e 16 de agosto de 
2007; ÔNUS: consta nos autos; RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO: 
consta nos autos; ADMINISTRADOR JUDICIAL: Dr. JOSÉ ULYSSES DOS 
SANTOS, advogado inscrito na OAB sob n. 65.985 com escritório na rua 
Coronel Virgílio Rocha, 77, centro, nesta. Ficam os insolventes OSWALDO 
ESTRELLA e CONSTANCIA MADALENA PEREIRA ESTRELLA 
intimados da designação acima, por intermédio deste. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente. 
Edital afixado no átrio. Publicado na IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. 
Lençóis Paulista/SP, 10 de julho de 2008. Eu,(a) Túlio Rogério Plácido Cocito. 
escrevente, matrícula 319.993-2, digitei. Eu,(a) Edson José Teixeira Barros, 
escrivão diretor, matrícula 308.263-A, conferi e subscrevi.

MARIO RAMOS DOS SANTOS,
JUIz DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Edital n° 001/08. Órgão:-Prefeitura Municipal de Borebi.
Objeto:- Aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel). 
Modalidade:- Tomada de Preços. Encerramento dia 02 de Maio de 2.008, às 
10:00 horas
Local para retirada do edital:- Avenida Tiradentes, 628 -  centro Borebi 
Informações: Fone (14) 3267-8900.

LUIZ ANTONIO FINOTI DANIEL -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI 
Aviso de Licitação — Pregão n° 01/08 — Processo 43/08

Objeto:- registro de preços para aquisição de caminhões basculantes 
e ambulância. Tipo:- Menor preço. Recebimento das propostas e sessão de 
lances:- 23 de Julho de 2.008 às 10:00 horas. O edital completo 
encontra-se disponível no site www.borebi.sp.gov.br informações:- Avenida 
Tiradentes, n° 628, Borebi. Fone:- 
(14) 3267-8900. Borebi, 07 de Julho de 2008.

LUIZ ANTONIO FINOTI DANIEL 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.° 40/2005, com base no 
artigo 5° do Decreto Executivo n.° 435/2006, expede o(s) seguinte(s) ATO(S) 
DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 79/2008 -  Dayse Lidiane Lula, Professora de Educação 
Básica I na “E.M.E.I.F. Irma Carrit” e na “E.M.E.I.F. Prof.  ̂Amélia Benta do 
Nascimento Oliveira ” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 80/2008 -  Floriana das Graças Cavalcanti, Professora de 
Educação Básica II na “E.M.E.I.F. Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” e na 
“E.M.E.F. Prof.  ̂Lina Bosi Caniva”, junto ao Município de Lençóis Paulista e 
na “E.E. Prof .̂ Vera Braga Franco Giacomini” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 81/2008 -  Maria José da Silva, Professora de Educação 
Básica II na “E.M.E.F. Prof .̂ Idalina Canova de Barros” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e na “E.E. Anchieta”, na E.E. Dr. Paulo Zillo” e na “E.E. 
Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 82/2008 -  Alessandra Cristina Perantoni Blanco, Professora 
de Educação Básica II na “E.M.E.F. Prof .̂ Idalina Canova de Barros” e na 
“E.M.E.F. Prof .̂ Lina Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista 
e na “E.E. Prof.  ̂Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 83/2008 -  Edna Pereira, Professora de Educação Básica I 
na “E.M.E.F. Prof .̂ Idalina Canova de Barros” e na “E.M.E.F. Prof .̂ Maria 
Zélia Camargo Prandini” junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora 
de Educação Básica II na “E.E. Prof.  ̂ Antonieta Rubens Pietraróia” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 84/2008 -  Silvia Maria de Oliveira Capucho Germano, 
Professora de Educação Básica I na “E.M.E.F. Luiz Zillo”e na “E.M.E.I.F. 
Prof .̂ Amélia Benta do Nascimento Oliveira” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e Aposentada junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 85/2008 -  Simone Mari Justo, Diretor de Escola na 
“Creche Oliveiro Emiliano Ribeiro” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Educação Básica II na “E.E. Virgilio Capoani” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Lençóis Paulista, 07 de julho de 2.008.

LEANDRO ORSI BRANDI 
Diretor Jurídico Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de uma vaga, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 01/2008
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 15 de julho de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Alessandra Carina da Silva 
Lençóis Paulista, 10 de julho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de uma vaga, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 02/2008 
Cargo: Cozinheiro
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 15 de julho de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Orlanea Fonseca Andrade de Oliveira 
Lençóis Paulista, 10 de julho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 080/2008 -  Processo n° 162/2008 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 23 de julho de 2008 
às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 11 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de duas vagas, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital n.° : 002/2008
Cargo: Agente de Saúde Comunitária
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 15 de julho de 2008 
Horário: 10h

01 -  Alfredo Augusto Zanon
02 -  Luiz Sergio Rocha de Souza 
Lençóis Paulista, 10 de julho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.860 de 7.07.2008.................Dispõe sobre a concessão de direito real
de uso em área de terreno do Município a favor da empresa Truck Center BJ 
Ltda -  ME.
Lei 3.861 de 7.07.2008.................Dispõe sobre a concessão de direito real
de uso em área de terreno do Município a favor da empresa Transportadora 
Transgeorgette Ltda. EPP.
Lei 3.862 de 7.07.2008.................Dispõe sobre a concessão de direito real
de uso em área de terreno do Município a favor da empresa GVAGRO -  
Consultoria e Prestação de Serviços Agrícolas Ltda.
Lei 3.863 de 7.07.2008.................Dispõe sobre a concessão de direito
real de uso em área de terreno do Município a favor da empresa Extrema 
Equipamentos Industriais Ltda -  EPP.
Lei 3.864 de 7.07.2008.................Declara a ONG Nossa Terra como de
utilidade pública.
Decreto 156 de 25.06.2008......................Dispõe sobre a suplementação de
verbas no valor de R$ 257.280,00.
Decreto 163 de 7.07.2008......................Exonera Ana Rita Camargo do cargo
isolado e de provimento em comissão de Assessor de Comunicação da Saúde.
Decreto 164 de 7.07.2008......................Dispõe sobre o Comitê Municipal de
Mortalidade Materno Infantil de Lençóis Paulista.
Decreto 165 de 7.07.2008......................Designa Walquíria Kikuti para
proceder a movimentação das despesas em regime de adiantamento da conta 
Poderes Públicos -  Educação, no período de 14 a 23 de julho de 2008.
Decreto 166 de 7.07.2008......................Afasta José Alexandre de Andrade de
suas funções que exerce junto ao Conselho Tutelar de Lençóis Paulista, para o 
fim de concorrer a cargo eletivo, e nomeia a suplente Maria Angelina Romani 
Malagi.
Decreto 167 de 7.07.2008......................Autoriza receber em doação de João
Batista de Toledo Coimbra, uma gleba de terra com área total de 612,99 m̂  
localizada no ‘Bairro da Prata’, perímetro urbano, nesta cidade.
Portaria 432 de 25.06.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal
3.660/06, processo sumário em relação a funcionário público portador da 
Cédula de Identidade RG n° 10.202.882-SSP/SP.
Portaria 433 de 25.06.2008..............................Arquiva o processo sumário
promovido em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade 
RG n° 17.334.710/SSP-SP.
Portaria 434 de 25.06.2008..............................Arquiva o processo sumário
promovido em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade 
RG n° 10.484.097/SSP-SP.
Portaria 436 de 25.06.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal
3.660/06, processo sumário em relação a funcionária pública portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 4.846.565-SSP/SP.
Portaria 457 de 2.07.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal
3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário público portador 
da Cédula de Identidade RG n° 45.047.500-SSP/SP.
Portaria 469 de 7.07.2008........................Autoriza Pedro Luiz Bottan a utilizar
as dependências da Estação Ferroviária nos dias 19, 20, 26 e 27 de julho 2008, 
para realização de um evento de “férreomodelismo”.
Portaria 470 de 7.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saúde Gabriela Alberto Jorgino, Agente da 
Conservação e Limpeza.
Portaria 471 de 7.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saúde Luiz Pereira, Agente da Conservação e 
Limpeza.
Portaria 472 de 7.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saúde Luiz Sérgio Moreira, Agente Escolar.
Portaria 473 de 7.07.2008........................Afasta Gumercindo Ticianelli Junior
do cargo de Cirurgião Dentista, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 
2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 474 de 7.07.2008........................Afasta Silvia Maria Martins Dutra
do cargo de Professor de Educação Infantil, pelo período de 5 de julho a 5 de 
outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 
2008.
Portaria 475 de 7.07.2008........................Afasta Marcos Antonio da Silva do
cargo de Professor de Educação Básica II, pelo período de 5 de julho a 5 de 
outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 
2008.
Portaria 476 de 7.07.2008........................Afasta Aderson Oliveira dos Santos
do cargo de Agente da Conservação e Limpeza, pelo período de 5 de julho a 
5 de outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições 
de 2008.
Portaria 477 de 7.07.2008........................Afasta Celso Aparecido Fajardo do
cargo de Professor de Educação Básica II, pelo período de 5 de julho a 5 de 
outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 
2008.
Portaria 478 de 7.07.2008........................Afasta Hélio Marzo do cargo de
Agente Administrativo, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, 
para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 479 de 7.07.2008........................Afasta Sônia Aparecida Pinheiro
Machado do cargo de Professor de Educação Básica II, pelo período de 5 de 
julho a 5 de outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas 
eleições de 2008.
Portaria 480 de 7.07.2008........................Afasta Maria José Ribeiro de Mattos
do cargo de Agente de Saúde, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 
2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 481 de 7.07.2008........................Afasta Claudemir Moreira Lima do
cargo de Agente da Conservação e Limpeza, pelo período de 5 de julho a 5 
de outubro de 2008, para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições 
de 2008.
Portaria 482 de 7.07.2008........................Afasta Paulo César Gonçalves de
Abreu do cargo de Médico, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, 
para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 483 de 7.07.2008........................Afasta Renato Biancato Pereira do
cargo de Médico, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, para 
concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 484 de 7.07.2008........................Afasta Jonadabe José de Souza do
cargo de Motorista, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, para 
concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 485 de 7.07.2008........................Afasta Josefa Angelica Ferrari do
cargo de Agente de Saúde, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, 
para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 486 de 7.07.2008........................Afasta Ida Maria Biral Bazucco do
cargo de Assistente Social, pelo período de 5 de julho a 5 de outubro de 2008, 
para concorrer a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2008.
Portaria 487 de 7.07.2008........................Exonera Danielle Alberconi Souza
do cargo de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 488 de 8.07.2008........................Convalida a licença concedida para
tratamento de saúde a Reinaldo Bageston de Mattos,Auxiliar de Manutenção.
Portaria 489 de 8.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saúde Edilson Moreira Pinto, Vigilante.
Portaria 490 de 8.07.2008........................Prorroga a licença saúde de Maria
Helena Pacheco, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 491 de 8.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saúde Carmem Silvia Lopes, Professor 
Educação Básica I.

Lençóis Paulista, 11 de julho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 081/2008 -  Processo n° 163/2008 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 de julho de 2008 
às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 11 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor 
de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de julho de 2008. Na página B7. Valor da publicação R$ 1.025,08.
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C O M P U T A D O R

Vírus, spam
e outras
pragas
Uma carta de amor pode esconder uma 

ameaça eletrônica; saiba como se defender

RAFAEL CAPANEMA 
GUSTAVO VILLAS BOAS

Um em cada quatro pro
prietários de e-mail no Bra
sil recebe spams diariamen
te. São aquelas mensagens 
não solicitadas, que podem 
conter de correntes de ora
ção a piadas, passando por 
propagandas e ameaças à se
gurança do PC.

E até os mais precavidos 
devem ficar curiosos sobre 
o que está por trás daquele 
link que promete fotos reve- 
ladoras, remédios milagro
sos, chance de ficar rico. A 
Folha foi matar essa perigo
sa curiosidade.

Em uma máquina prepa
rada, durante uma semana, 
a reportagem abriu e verifi
cou o que estava por trás das 
mensagens. A resposta é ób
via e sem-graça: programas 
maliciosos, tentativas de 
roubos de senha, golpes.

O  usuário deve ficar 
atento para não cair na con
versa dos criminosos. O pe
rando em redes cada vez 
mais profissionais - em um 
mercado que movimentará 
mais de US$ 105 bilhões

neste ano, de acordo com 
o Message Labs -, eles abu
sam de serviços populares, 
como Orkut e MSN, para 
espalhar softs maliciosos, 
os malwares.

Não basta ter antivírus 
e firewall instalados, os la
drões da internet apelam 
para a psicologia - com pro
messas de amor ou dinheiro 
- para convencer o incauto a 
se entregar.

É a engenharia social, ter
mo difundido pelo hacker 
Kevin Mitnick. Ele já disse 
que é mais fácil convencer 
alguém a dar a senha do que 
invadir um micro com recur
sos eletrônicos.

Outra arma dos crimino
sos é o phishing, termo que 
alude à palavra pescaria, em 
inglês. São e-mails falsos de 
bancos, lojas on-line e ór
gãos do governo que tentam 
convencer o internauta a 
passar dados pessoais.

Veja, nesta edição, algu
mas das armas usadas pelos 
ciberbandidos e saiba como 
tornar sua navegação mais 
segura, com uso de progra
mas específicos e mudança 
de hábitos.

Comunicado falso de operadora de cartoes recebido por e-mail

Finanças é o assunto principal
Uma experiência da em

presa de segurança Mc- Afee 
fez com que 50 pessoas de dez 
países diferentes navegassem, 
por um mês, sem proteções.

Os brasileiros ficaram 
em segundo lugar no núme
ro de mensagens recebidas, 
atrás dos norte-americanos. 
Os três assuntos mais ex
plorados pelos spammers 
foram finanças, publicida
de, saúde e medicina.

De acordo com o rela
tório, os participantes rece
beram, em média, 70 men
sagens por dia. Os voluntá
rios notaram, ainda, uma 
diminuição no poder do 
PC utilizado. Ou seja, além 
dos spams, eles tiveram as 
máquinas comprometidas 
por programas maliciosos.

Veja mais em www. fo- 
lha.com.br/circuito inte
grado. (GVB)

x in g a m e n t o
Ofender o destinatá

rio é uma das estratégias 
mais usadas pelos spam
mers. Entre muitos pa
lavrões, uma mensagem 
dizia: "O que mais me 
chocou foi o que você 
botou na porcaria desse 
site. Essas fotos são men
tirosas e você jamais po- 
deria fazer isso comigo, 
todo mundo 'tá' achando 
que sou vagabunda por 
sua causa. Isso quero ver 
provar na frente do meu 
pai. Olha aí as porcarias 
embaixo, quero ver o 
que me diz agora";

Alguns e-mails de
notam falta de cuidado 
dos criminosos. Uma 
mensagem em nome do 
Gmail tinha como as
sunto 'Detectamos o de
suso de nossa ferramenta 
de segurança. No corpo 
da mensagem, o logoti
po do serviço de e-mail 
do Google se misturava 
a imagens retiradas do 
portal Terra. O texto, 
confuso, falava de um 
suposto programa antiví
rus cuja instalação seria 
obrigatória para usuários 
do Gmail.

Com o sugestivo as
sunto 'Lembra de mim?', 
um e-mail trazia uma 
foto pequena de jovens 
usando uniformes esco
lares. "Se não der pra ver 
direito, clica na foto ou 
no link pra ampliar. Eu 
sou a do meio, viu?".

a n t iv ír u s
Os testes foram feitos 

em um computador com 
Windows XP em três con
dições: amparado pelos 
antivírus gratuitos AVG e 
avast! e, por fim, sem ne
nhum programa de pro
teção instalado. Os nave
gadores usados foram o 
Internet Explorer 7.0 e o 
Mozilla Firefox 3.0.

Todos os programas 
estavam com as atualiza
ções de segurança dispo
níveis instaladas.

AVG e avast! consegui
ram identificar e remover 
boa parte dos softwares 
maliciosos recebidos, 
como o Win32:Banload- 
FSQ e o Win32:Nimda.

No entanto, alguns 
dos vírus foram baixados 
e executados pela Folha 
sem levantar suspeitas 
de ambos os programas. 
Quanto mais novo for 
o malware, menor é a 
chance de ele ser detecta
do pelos antivírus.

Felizmente, muitos 
sites com vírus são tira
dos do ar rapidamente - 
houve diversos casos em 
que a reportagem tentou 
infectar o computador, 
mas não foi bem-sucedi
da. (RC)

Tela do site Malwarecity

O Antivírus é a nova solução desenvolvida em parceria com a McAfee para proteger o seu 
computador contra as ameaças que estão a solta
pela internet, para que seu computador n lo  sofra nenhum ataque nos criamos uma ferramenta que 
da mais tfanqüilidade e proteção para você esta ferramenta é de uso obrigatória todos os usuários 
Gmail terá que instalar para continuar a utilizar nossos serviços de e-mail.

Se for constatado que você violou nossos regulamentos a qualquer momento, conforme 
determinação do Gmail ao nosso exclusivo critério, poderem os advertí-lo , ou 
suspender ou resc ind ir sua conta.
(OBS: a partir do día 30/06/2008 quem  não a d q u irir esta ferram enta, o e-m aíi será 
cancelado, tem pora riam ente, até que a fe rram enta seja instalada)

E-mail supostamente enviado por gmail tenta enganar usuario

Foto de jovens com uniforme escolar e isca de soft malicioso

Spam aposta em sexo,
dinheiro e ofensas

Para identificar as es
tratégias usadas pelos 
spammers e testar a efi
ciência dos antivírus, a 
reportagem da Folha fez 
exatamente o oposto do 
recomendado por especia
listas em segurança: clicou 
nos links mais suspeitos 
que vieram em mensagens 
para contas do Gmail, do 
UOL e do Hotmail.

As espécies de spam 
mais freqüentes foram ve
lhas conhecidas dos inter- 
nautas: mensagens de su
postas autoridades da Nigé
ria, comunicados falsos de 
bancos, ofensas, métodos 
para aumento de pênis e is
cas de cunho sexual.

Enquanto boa parte das 
mensagens não solicitadas

consiste apenas em propa
ganda de produtos e ser
viços, muitas delas trazem 
programas prejudiciais ao 
computador.

Um dos e-mails prome
tia, em nome do YouTube, 
um vídeo de Andressa Soa
res, a Garota Melancia: 'Dê 
uma espiadinha na musa 
do Créu'. Em vez de ima
gens da dançarina, porém, 
o link resultava em um ar
quivo suspeito.

Uma suposta denúncia de 
pedofilia era a isca de outra 
mensagem. Depois de a re
portagem executar o arquivo 
fornecido, o navegador abriu 
um blog de combate à ero- 
tização infantil, enquanto o 
processo malicioso foi ativa
do em segundo plano.

Criminosos usam amor e raiva como isca
'Você está sendo traído' e 

há fotos que provam isso. Ou 
vídeos particulares de um casal 
chegaram à sua caixa postal. É 
a engenharia social, tentativa 
de manipular emoções para 
invadir máquinas.

A prática é um dos moto-

res do phishing. Muitos caem 
no golpe ao clicar espontanea
mente em links maliciosos.

E é usada em crimes até 
fora da internet. O golpe do 
falso seqüestro é um exem
plo - criminosos apelam ao 
medo. (GVB)

NÃO
MORDA A ISCA

onipresente

Saiba que os links ma
liciosos estão em sites, 
mensageiros instantâneos, 
Twitter, comunidades e 
e-mails

verifiq ue

Passe o mouse sobre um 
link suspeito, sem clicar. 
Verifique, na parte de 
baixo do navegador, se 
o endereço é idêntico ao 
mostrado no link

NÃO ABRA
Na dúvida, não abra links 
suspeitos e, principalmen
te, não baixe arquivos, 
como supostas fotos e 
documentos terminados 
em EXE

PERGUNTE
Caso o endereço tenha 
sido mandado por um 
amigo, pergunte para ele 
se a dica é verdadeira. O 
micro do seu conhecido 
pode estar comprometido 
e enviando mensagens 
sozinho

NÃO REPASSE
Correntes de e-mail têm 
utilidade para os spam
mers. Programas conse
guem separar os endere
ços de correio das mensa
gens, que viram banco de 
dados de criminosos

sites

Faça um webmail gratuito 
para se cadastrar em sites 
suspeitos, que podem 
vender bancos de dados a 
spammers

disfarce

Para divulgar o e-mail na 
rede, prefira algo como 
nome(arroba)gmail(ponto) 
com no lugar de nome@ 
gmail.com. Um humano 
consegue entender o en
dereço, mas robôs que 
encontram e cadastram 
endereços automatica
mente, não

BANCOS E GOVERNO
Bancos e órgãos gover
namentais não pedem 
informações confidenciais 
por e-mail

NUNCA RESPONDA
Não responda a spams.
Isso vai confirmar a quem 
enviou que aquele endere
ço é válido e que alguém o 
lê, tornando-o mais valioso



Funcionários comemoraram a festa julina ao som de muito forró e bailão;
casamento caipira foi o ponto alto do evento!

Era uma vez uma noiva caipirinha que 

queria se casar, mas o noivo muito esperto 

queria só se aproveitar. 0 pai da moça 

percebeu essa intenção e pegou uma 

espingarda para seiar a união. Esse foi o 

enredo da festa juiina 2008 dos fun
cionários da concessionária Diveipa de 

Lençóis Pauiista. 0 arraiá foi reaiizado no 

sábado 5 e contou com a participação de 

mais de 200 pessoas, entre coiaboradores 

e familiares.
A empresária Aparecida Foganholi, a 

dona Cida, foi a grande organizadora da 

caprichosa festa. Eia deu um toque especiai 
na decoração para aiegrar o ambiente. 
Para deixar a concessionária com ciima 

caipira, foram coiocadas bandeirinhas, as 

pessoas vieram a caráter e uma fogueira 

esquentou a noite de todos. "Fico muito 

feliz que os funcionários tenham se 

divertido na festa, essa era a intenção. 
Uma confraternização entre todos, para 

nos unirmos ainda mais no dia-a-dia, 
deixando o trabalho ser um lugar gostoso

de ficar. Muitas pessoas não vêm a hora de 

ir embora para descansar no finai de 

semana, aqui nós queremos que os fun
cionários aproveitem todos os momentos, 
sempre de bem com a vida" conta dona 

Cida.
Em clima de casamento caipira, a 

festa juiina começou com missa soiene. "A 

ceiebração foi muito bonita e o padre Ceiso, 
da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Viia 

Cruzeiro, muito simpático. A confraterni
zação do momento foi envoivente" conta 

Robervai Aparecido da Siiva, vendedor 
há oito anos.

Depois da oração, os funcionários 

abriram a ceia com uma infinidade de 

deiícias da roça como cachorro-quente, 
quentão, vinho quente, tortas saigadas, 
pipoca, pé de moleque, paçoca, entre 

outros. Um detalhe interessante é que 

aiguns funcionários dedicaram o dia na 

cozinha para aiegrar seus amigos de 

trabaiho. Dirceu dos Santos, gerente de 

contabiiidade do grupo Pardai há sete

anos, ficou horas preparando um apetitoso 

assado. "A festa foi muito boa e me 

surpreendeu peia animação e participação 

de todos. A banda animou e aiegrou o 

ambiente de uma maneira bem conta- 
giante. Os comes e bebes também estavam 

perfeitos", conta o contador.
Para garantir esse bem estar entre 

seus funcionários, a Diveipa sempre faz 

atividades extra trabaiho. Segundo João 

Batista Rodrigues, gerente operacionai, 
para deixar o ciiente satisfeito é 

importante primeiro aiegrar o coiabo- 
rador. "Nosso funcionário sempre tem  

lugar de destaque na empresa. Nós 

oferecemos cursos para capacitação para 

seu desenvoivimento e crescimento dentro 

da Diveipa, mas também oferecemos iazer 
e diversão para nos unir ainda mais. Aiém 

disso, a famíiia pôde vir junto, pois é um 

momento de descontração", afirma João 

Batista, que fez o papei de noivo.
Há oito anos na centrai de atendi

mento, Seima Ferrari também se divertiu

muito, eia foi a noiva da quadriiha caipira 

da concessionária. "Foi a meihor festa que 

a Diveipa já fez. A quadrilha estava muito 

engraçada, o noivo desmaiou" conta com 

risos. Já Sandra de Oliveira Pinto, as
sistente administrativa há 10 anos, adorou 

a queima de fogos. "Essa festa merece 

repeteco. Eu vim com minha famíiia e 

adorei cada momento, principaimente os 

fogos de artifício" afirma Sandra.
0 mecânico Ronaido José Ribeiro, 

funcionário há três anos, disse que a 

fogueira estava muito bonita e também 

deu muita risada com a quadriiha, na quai 
eie foi 0 deiegado. "Eu tinha que fazer 

0 noivo casar, mas eie desmaiou" conta 

Ronaido. Wiiiiam Rodrigues de Moraes 

trabaiha há seis anos como gerente de 

semi-novos diz que não teve do que 

reciamar e gostou de tudo. "A festa estava 

maravilhosa. Os funcionários vieram a 

caráter, a parte reiigiosa também foi 
muito bonita. Foi uma festa compieta" 

finaiiza.

DIVELPA
AV ADRIANO ANDERSON FOGANHOLI, 580 

TELEFONE: 14.3269-1581 - LENÇÓIS PAULISTA
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Cheirinho
de novidade
Anni Cosméticos amplia linha de 

produtos para melhor atender os 

clientes e anuncia novidades para o 

aniversário de nove anos da loja; data 

será comemorada em agosto

A Anni Cosméticos, prin
cipal referência em produtos 
de beleza, higiene pessoal e 
perfumaria de Lençóis Pau
lista começou 2008 ofere
cendo novidades para seus 
clientes. No mês de agosto, 
quando a loja completa no
ve anos, tem mais surpresas. 
Será um mês inteirinho de 
festa, com promoções, novi
dades e dicas de beleza.

Só este ano, a loja passou 
por três ampliações. "Estas 
ampliações são para que a 
gente consiga ter uma varie
dade grande de produtos. 
Basta olhar nossas pratelei
ras. É uma infinidade de cre
mes, óleos, xampus, condi
cionadores, maquiagem, sem 
contar a linha de perfumaria. 
Com isso conseguimos ofere
cer um número maior de cos
méticos e perfumaria, sejam 
de marcas nacionais ou im
portadas", explica a empresá
ria Aniele Zonta. Esta semana 
a loja ganhou gôndolas ilu
minadas, que além de deixar 
o visual mais bonito, vão faci
litar o acesso dos clientes aos 
produtos. "Além disso, essas 
ampliações possibilitaram

desenvolver um outro ramo 
de vendas, o de móveis para 
salão de cabeleireiro. Ago
ra podemos oferecer móveis 
com pronta entrega. E temos 
clientes não só em Lençóis 
Paulista, mas também em ci
dades de maior porte, como 
Botucatu e Avaré. Inclusive 
estamos com um vendedor 
externo que atende salões em 
toda a região", completa.

No mês de agosto a loja 
completa nove anos. Além 
de promoções para comemo
rar a data, os clientes podem 
esperar muitas novidades. A 
primeira delas é que a loja 
terá uma máquina de análi
se capilar fixa à disposição 
dos clientes. "Com o resul
tado da análise capilar fica 
mais fácil escolher o xampu, 
o condicionador. Você sai 
da loja com a certeza de que 
vai ficar mais bonito". Outra 
novidade é uma máquina de 
café expresso, para dar mais 
conforto. Enquanto faz as 
compras, pode saborear um 
café fresquinho.

"Estamos sempre em pri
meiro nas pesquisas porque 
valorizamos, sobretudo, o

atendimento diferenciado 
aos nossos clientes", lembra 
Aniele. Segundo ela, todas 
as colaboradoras da loja são 
profissionais da área de bele
za -  cabeleireiras e manicures 
-  e sempre estão passando 
por cursos de aperfeiçoamen
to. "Quando você compra um 
produto na Anni Cosméticos, 
não está comprando apenas

um produto. Está levando um 
produto que leva em conside
ração a necessidade dos cabe
los, pele ou unhas", destaca.

FILIAIS
Há sete meses, a Anni Cos

méticos abriu sua primeira fi
lial no município de Agudos. 
Para o próximo ano, os planos 
da empresária Aniele Zonta é

expandir para a região.

SERVIÇO
Em Lençóis Paulista a An

ni Cosméticos fica na rua Ig- 
nácio Anselmo, n° 124, Cen
tro. O telefone é (14) 3264
5645. A loja de Agudos fica 
na rua 13 de Maio, n° 793, 
Centro. O telefone para con
tato é o (14) 3261-7020.
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Mama mia
Pizza é uma das maiores contribuições da cultura italiana 

aos brasileiros e agrada paladares de Norte a Sul do País

Fotos: Fernanda Benedetti

Da  Re d a ç ã o

Qual é o prato que pode ser 
saboreado em dias quentes ou 
frios? É servido num jantar ro
mântico, social ou familiar, ou 
pode ser preparado em casa ou 
num restaurante? É a pizza - a 
comida mais procurada pelos 
brasileiros no fim de semana. 
Na quinta-feira 10, foi comemo
rado o dia da pizza e para não 
deixar a data passar em branco, 
o jornal O ECO entrevistou Sid- 
ney de Oliveira, um pizzaiolo 
de mão cheia, que atualmente 
agrada os paladares de quem 
freqüenta a Pizzaria Trigal.

Oliveira trabalha há 12 anos 
no ramo e faz mais de 60 pizzas 
por dia. Se for calculado número 
de pizzas ao longo de 12 anos, 
dá mais de 259 mil pizzas. Isso 
é o mesmo que ter preparado e 
assado quase quatro pizzas para 
cada habitante de Lençóis Pau
lista. Uma prova de que o prato 
é mesmo uma unanimidade.

Mas não é à toa que a iguaria 
agrada a todos os paladares. Ho
je é possível encontrar os mais 
variados tipos de pizza, com re
cheios exóticos, em restaurantes 
de requinte. Ou quem preferir, 
pode ficar com as cantinas de sa
bores mais tradicionais. A pizza

pode ser comprada no super
mercado ou servida no aconche
go de um ambiente com forno à 
lenha e uma taça de vinho como 
acompanhamento.

Mas a pizza nem sempre 
esteve no cardápio de todas as 
classes sociais. O prato surgiu 
como uma alternativa das famí
lias italianas de baixa renda para 
driblar a fome, pois seu preparo 
exigia apenas um pouco de fari
nha, água e ingredientes baratos 
como toucinho, peixe e queijo. 
Era uma espécie de sanduíche. 
Foi em Nápoles que a massa ga
nhou o formato arredondado e 
um novo nome 'picea'.

No Brasil, foi no Brás, tra
dicional bairro de imigrantes 
italianos de São Paulo, que sur
giram as primeiras pizzarias. A 
princípio, o recheio era de muita 
mussarela e anchovas, mas com 
o passar dos anos e a junção de 
várias culturas, a comida foi ga
nhando diversos sabores, entre 
doces e salgados. O prato deu 
tão certo no Brasil que se espa
lhou por todas as regiões. Um 
exemplo disso é o pizzaiolo len- 
çoense Oliveira. Ele aprendeu a 
preparar pizza com um nordesti
no. "Eu comecei como aprendiz 
do chefe. Com o tempo ele foi 
me ensinando a abrir a massa e

a preparar a receita. Até que virei 
o próprio pizzaiolo", conta ele.

Segundo Oliveira, as pizzas 
mais pedidas no estabeleci
mento em que trabalha são a 
margarita, berinjela e alho-poró. 
"Hoje existe uma infinidade de 
alimentos que podem ser colo
cados, basta ter criatividade para 
fazer novos sabores. Para isso é 
fazer um trabalho com muito 
amor e boa vontade", afirma.

TÉCNICA
Oliveira demonstrou que faz 

jus em ser chamado de pizzaiolo. 
Para mostrar sua técnica, ele se 
propôs a fazer uma pizza marga- 
rita. Com todo o cuidado e segre
do, pois a massa é especialidade 
da casa, ele abre a massa em uma 
tábua de mármore. Com habili
dade, molda com as mãos o for
mato arredondado, que é dobra
do para ser colocado em cima da 
tábua de madeira. Feito isso, ele 
começa a rechear a legítima ita
liana. Sem poupar ingredientes 
cobre a massa com molho ver
melho, muito queijo mussarela e 
várias fatias de tomate, além das 
folhas verdes de manjericão. "O 
forno a lenha é um toque muito 
especial. A massa fica mais cro
cante e saborosa", diz. E então? 
Ficou com água na boca?

Oliveira conta que aprendeu a fazer pizza com chefe nordestino
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Gas. Comum

Ana Livia completou 4 anos dia 8. 
Os pais Elisângela e Marcio e a irmã 

Maria Fernanda desejam felicidades.

Guilherme completou 4 anos no 
dia 7. Ele recebe os parabéns 
dos pais Jaqueline e Fabiano.

Mateus comemorou idade nova dia 
10. A namorada Daniela e familiares i 

desejam felicidades.

Foto: Foto Carlos
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- Chanel Moderno
- Chanel Desfiado
- Cortes Desfiados
- Desfiadeira, Navalha e 

Tesoura Fio Navalha
- Corte Curto
- Repicados Vários Estilos
- Desconectados

Terapia da 
Reflexologia

■ Acupuntura da Reflexologia
- Massagem Dores Lombares
- Massagem Dores Musculares
- Massagem Dores na Coluna
- Massagem Enxaqueca
- Massagem Cólicas
- Massagem Pés
- Massagem Mãos
- Massagem Facial

Faça já sua inscrição! vagas limitadas.
R. 7 de Setembro, 963 - Fone: 14.3264-6249 - Centro - Lençóis Paulista

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros



C I CLO m e n s t r u a l

Dois lados da moeda
Médicos divergem sobre a interrupção da menstruação; polêmica surgiu desde que ginecologista  

Elsimar Coutinho defendeu há 40 anos que ciclo é algo antinatural

DA REPORTAGEM

A interrupção da mens
truação é um tema contro
verso entre os médicos desde 
que o ginecologista Elsimar 
Coutinho deu força a essa 
discussão há 40 anos no Bra
sil, defendendo que mens
truar é algo antinatural (veja 
entrevista).

Há divergências também 
sobre que métodos poderiam 
ser usados com maior efici
ência, as vantagens e desvan
tagens e os efeitos colaterais.

O ginecologista Sérgio 
Rocha, por exemplo, chefe 
do instituto gaúcho que leva 
o seu nome, defende que a 
mulher deve 'se apropriar' de 
seu corpo.

"No momento em que ela 
se conscientiza de que pode 
menstruar quando quiser e 
que isso não trará nenhum 
desconforto físico e psíqui
co, ela muda sua qualida
de vida. O tratamento evita 
a oscilação hormonal que 
causa os sintomas da TPM, 
trazendo benefícios na vida 
profissional e pessoal".

Ele diz que a mulher tem 
que pesar os riscos e os be
nefícios, e que é preciso uma 
atenção especial a hipertensas, 
fumantes, obesas e diabéticas.

Rocha explica que a maio
ria dos tratamentos disponí
veis para manipular o ciclo 
menstrual seguem o meca
nismo da pílula. Eles 'enga
nam a hipófise', glândula

que comanda a produção de 
hormônios que permitem a 
ovulação - processo que cul
mina na menstruação quan
do não há fecundação.

Para o ginecologista Mal- 
colm Montgomery, uma das 
técnicas mais indicadas são 
os implantes feitos na ná
dega. Ele diz que o método 
permite selecionar o tipo e a 
quantidade de hormônios e 
ser montado tendo em con
ta o perfil e as necessidades 
da paciente.

"Temos uma taxa de su
cesso superior a 95%. A 
quantidade de hormônio es
colhida varia de acordo com 
a idade, o índice de massa 
corpórea, se a pessoa fuma 
ou se é sedentária. Os efei
tos colaterais são benéficos. 
É possível propiciar mais 
libido ou favorecer o ema
grecimento", afirma o gine
cologista que tem diversas 
modelos como clientes e diz 
não ver nenhum prejuízo or
gânico para a mulher na in
terrupção da menstruação.

TPM
Mara Diegoli, coordena

dora do Centro de Apoio ã 
Mulher com TPM do Hospi
tal das Clínicas, afirma que, 
se o objetivo for combater 
a TPM, 'o único tratamento 
reconhecido internacional
mente como padrão', ou seja, 
a primeira opção para tratar 
os sintomas principais são os 
inibidores da recaptação da

serotonina - determinados 
tipos de antidepressivos.

Segundo ela, há pacientes 
cujos sintomas predominan
tes são físicos, nos quais a 
interrupção traz benefícios. 
Porém, a ausência do estrogê- 
nio produzido pelos ovários 
e o excesso de progesterona 
ingerido podem provocar 
sintomas como calores, au
mento do peso, diminuição 
da libido, etc.

"Embora em muitos ca
sos necessária, a interrupção 
só deve ser feita quando as 
vantagens do método forem 
maiores que os prejuízos". 
Alguns deles foram detecta
dos em pesquisa realizada 
no HC entre 2000 e 2003, 
com mais de 300 mulheres, 
e são descritos abaixo.

Já o ginecologista Eliezer 
Berenstein, que no passado 
já foi contrário ã supressão 
do ciclo menstrual, hoje 
considera razoável a tri- 
menstruação, ou seja, que 
a mulher menstrue a cada 
três meses. "Desde que ela 
tenha indicação para isso", 
diz, referindo-se ãs mulheres 
com doenças como a endo- 
metriose.

Berestein afirma continu
ar avesso ã indicação de im
plantes ã base de hormônios 
masculinos. "Isso causa a 
virilização da mulher. Há hi
pertrofia do clitóris, das cor
das vocais. Muitas mulheres 
que usaram estão arrependi
das". (MP e CC)

AS TÉCNICAS VANTAGENS DESVANTAGENS

O Pílula normal
Tomadas em carteias mensais e que permitem 
à mulher correções da data da menstruação

»  Barata e acessível, podendo ser usada a 
qualquer momento por quem já a utiliza como 
anticoncepcional

»  A pOula normal deve ser evitada em 
mulheres com hipertensão, fumantes, com 
varizes ou com mais de 40 anos

0
Pílula especial
De longo prazo. Têm peguena dosagem de 
progesterona e é tomada sem interrupção de 
7 ou 4 dias entre uma carteia e outra

»  Indicado para mulheres mais jovens. Sem 
0 estrogênio, consegue um bloqueio da 
menstruação com mais facilidade

»  São mais fracas que as demais píiuias e 
um pouco menos eficientes para impedir a 
ovulação

Implante subcutâneo
Tubo implantado no braço e que libera 
progesterona por até três anos (Implanon). 
Pode também ser usado outros implantes que 
contem estrógeno, progesterona ou 
androgênios que são aplicados na nádega

»  Implante na nádega permite escolher 
hormônios segundo perfis, evitando efeitos 
colaterais e podendo in fluir na massa 
muscular e libido

»  Mais caro e requer incisão. Variação de 
hormônios pode produzir resultados variados. 
Já 0 Implanon tem uma quantidade fixa que 
pode não ser a ideal para distintos pacientes

n n >

Contraceptivo injetável
Doses grandes do hormônio progesterona são 
administradas por meio de injeções trimestrais 
DIU
Semeihante ao DIU anticoncepcional, libera 
doses de progesterona ao longo de cinco anos. 
Tem ação local sobre o endométrio

»  Inibição da menstruação e segurança de 
não ovulação

»  Atua localmente. Tem poucos efeitos 
colaterais

»  Possíveis efeitos colaterais como retenção 
de líquidos, acne, e diminuição da libido, 
típicos de produtos a base de progesterona

»  Dificuldade de colocação pode prejudicar 
paciente com problema uterino

Ginecologista 
diz que 
menstruação é 
desperdício

Aos 78 anos, o médico 
baiano Elsimar Coutinho é 
conhecido em todo o país 
por suas idéias polêmicas 
em relação ã menstruação. 
Há quatro décadas ele orien
ta as mulheres a livrarem-se 
dos ciclos menstruais to
mando anticoncepcionais 
sem interrupção.

Nos últimos anos, após 
lançar nos EUA o livro 'Is 
Menstruation Obsolete?' (A 
Menstruação é Obsoleta?), 
sua tese ganhou espaço em 
publicações na mídia inter
nacional, como a revista 'Ti
me' e o periódico científico 
'New Scientist'.

"Não menstruar é muito 
melhor que menstruar, traz 
muito mais benefícios e se
gurança ã mulher. Menstru
ar após os 40 anos, então, 
é um desperdício de vida, 
sem justificativa".

Coutinho critica os mé
dicos que acreditam que a 
menstruação seja um pro
cesso natural que não deve 
ser interrompido. "Isso que 
a menstruação seria um reló
gio da mulher, que ela é uma 
forma de o ginecologista fazer 
diagnóstico é ignorância, uma 
besteira. A menstruação não é 
natural coisa nenhuma".

Coutinho, que tem con
sultórios em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Salva
dor e Belo Horizonte, afirma 
que metade das suas 10 mil 
pacientes o procuram para 
interromper a menstruação. 
"Depois que param, não tem 
volta. Descobrem que foi um 
desperdício de vida ter mens
truado tanto".

Segundo ele, médicos de 
outras áreas o tem procura
do com o propósito de aliar 
técnicas que suspendam a 
menstruação ao alívio de 
problemas gástricos ou para 
evitar a puberdade precoce, 
por exemplo.

O médico diz que não in
dica ãs pacientes o uso dos 
implantes hormonais por 
mais de um ano. "Não que 
seja inseguro. Mas eu prefiro 
vê-las uma vez por ano para 
ver se é aquilo mesmo, se é 
o melhor método para elas". 
(CLÁUDIA COLLUCCI)

Fonte; Centro de Apoio a Mulher do HC (Hospital das Clínicas), Malcoim Montgomery e Sérgio Rocha, ginecologistas
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INFLUENZA Gripe
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Mais inform ações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Juliano e Vagner Juliano Júnior 
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N O V E L A

Record escala mais 
heróis contra Globo
Apostando nos bombeiros do Rio, autora é otimista e espera 

o maior ibope da rede para 'Chamas da Vida'

LEANDRO FORTINO

Mais uma vez a Record vai 
enfrentar a Globo com heróis. 
Mas, diferentemente dos mutan- 
tes superpoderosos, a aposta será 
em gente real, os bombeiros do 
Rio. E é nesse universo de ação 
que gira a trama de 'Chamas da 
Vida', novela das 22h que es
treou na última terça-feira.

Mas, segundo a sua autora, 
Cristianne Fridman, o fato de 
ser uma mulher escrevendo um 
roteiro de ação traz mais ro
mance, em especial o do casal 
Leonardo Brício e Juliana Silvei
ra. Ele é o bombeiro Pedro, que 
mora em Tinguá, na Baixada 
Fluminense; ela é a produtora 
de vídeo Carolina, garota rica 
do bairro da Urca.

"Em nosso grande incêndio 
na fábrica de sorvetes, no ca
pítulo de estréia, há toda uma 
seqüência de Pedro resgatan
do Carolina. Então, ao mesmo 
tempo, tem ação e romantismo. 
Todos nós e todas nós precisa
mos de heróis", diz Fridman.

Apesar de o tema ter virado 
moda na emissora, a autora ga
rante que não houve nenhuma 
orientação para seguir nessa li
nha. "Tive total liberdade, não 
me pediram nada de herói. 
Quando dizem que as pesso
as se identificam mais com os 
vilões é porque, mesmo sendo 
maus, você vê neles uma huma
nidade. Os bombeiros também 
cometem erros, então Pedro 
tem um lado não-heróico, ele

não é perfeito. Já a vilã Vilma 
(Lucinha Lins) não é só má, ela 
faz coisas engraçadas".

Em 'Chamas da Vida', Frid- 
man pretende tocar em temas 
delicados. Um personagem 
contrai o HIV; outros conso
mem ecstasy. "Não gosto quan
do o tema se impõe aos perso
nagens. Fica falso. Há persona
gens que organizam raves, tem 
a ver consumir ecstasy. Essa é 
uma questão séria, quero falar 
sobre isso", diz.

Já com a idéia de criar um 
personagem heterossexual e 
mulherengo contaminado pe
lo HIV, ela quer mostrar que o 
portador do vírus da Aids não 
vive uma sentença de morte.

"Vamos lidar com isso da

forma mais natural. O Guilher
me (Roger Gobeth) é saudável, 
bonito. Quero mostrar que o 
HIV não tem rosto", explica.

A autora, que já trabalhou 
na dramaturgia da Globo, es
pera que 'Chamas da Vida'dê 
'o maior ibope que a Record 
jamais teve'. "Ninguém joga na 
Mega-Sena para ganhar a qua
dra; o Fluminense não queria o 
segundo lugar na Libertadores; 
não vou entrar em campo para 
dar pouco ibope", garante.

Fridman diz preferir traba
lhar sem pensar na concorrên
cia. "Não tenho assistido às no
velas da Globo e vi um pouco 
de 'Mutantes' (da Record). Acho 
uma idéia inovadora, mas bem 
diferente do meu estilo".

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

Segunda: Gustavo rompe 
com Débora. Angelina viaja 
atrás de Bruno.

Terça: Gustavo vai atrás de 
Angelina. Beatrice vende o 
Besourão.

Quarta: Gustavo vê Bruno 
beijando Daniela e começa 
uma grande confusão na 
Micareta.

Quinta: Pedro pede Débo
ra em namoro e ela aceita. 
Yasmin beija Peralta. Bruno 
se joga na cachoeira para 
que Angelina não o veja 
com Daniela, mas tropeça 
e cai. Angelina vê e grita.

Sexta: As pessoas se mo
bilizam para salvar Bruno. 
Fernandinho e Domingas 
se declaram um ao outro. 
Béatrice devolve o Besou- 
rão a Adriano e rompe com 
ele. Gustavo se declara a 
Angelina.

c ir a n d a  de  p e d r a

Segunda: Afonso paga a 
dívida de Idalina a Elzinha. 
Conrado conta a Letícia so
bre o beijo de Arthur e Otá- 
via. Natércio pede um beijo 
a Laura, que cede. Daniel 
entra e vê.

Terça: Afonso arma para 
Rogério. Virgínia expulsa 
Frau Herta do quarto de 
Natércio.

Quarta: Daniel cobra de 
Laura o pagamento pelo seu 
trabalho, chamando-a de 
senhora Silva Prado. Afonso 
pede Bruna em casamento 
e ela aceita. Letícia vê Ar
thur com Otávia. Arthur e 
Daniel viajam para o Rio de 
Janeiro para conhecer a Ins
tituição Oswaldo Cruz.

Quinta: Um médico dá a 
Natércio o parecer sobre 
sua saúde. Laura diz a Na- 
tércio que foi Daniel quem 
o operou. Luciana, pressio
nada por Frau Herta, enga
na Laura.

Sexta: Letícia sente enjôos. 
Laura volta para casa e com 
o consentimento de Natér
cio, demite Frau Herta. Elzi- 
nha tenta vender perfumes 
na Metalúrgica e Cícero a 
expulsa.

Sábado: Os moradores da 
Vila Mariana enfeitam as 
ruas para o jogo do Brasil 
na final da Copa. Frau Her- 
ta vai à casa de Daniel falar 
com Luciana, quando Laura 
chega.

BELEZA PURA

Segunda: Guilherme aceita 
se casar com Norma. Sônia, 
Olavo, Mateus, Alex e Már
cia seguem Felipe e o vêem 
jogar os diamantes no mar.

Terça: Guilherme encontra 
Marcos Heitor. Suzy tem 
uma crise de ciúmes de Gi- 
na com Raul.

Quarta: Marcos confessa 
toda a verdade a Guilherme 
e foge. Mateus conta sobre 
os diamantes a Helena. Re
nato readmite Gaspar. Gui
lherme e Norma recebem 
os convidados para seu noi
vado e ele revela a todos as 
armações dela.

Quinta: Raul entrega o 
projeto original do Carcará 
aos diretores da Singular. 
Helena pede a separação a 
Mateus. Alex beija Márcia. 
Norma é presa.

Sexta: Mateus e Helena se 
reconciliam. Renato con
fessa sua armação a Joana. 
Suzy visita Norma na ca
deia. Eduardo expulsa Alex 
de sua casa. Sônia e Joana 
vão ao encontro de Klaus 
numa festa e sofrem um 
acidente.

Sábado: O carro de Sônia 
fica à beira do precipício 
e Klaus tira Joana. O carro 
despenca com Sônia den
tro. Guilherme chega ao 
local do acidente. Robson e 
Rakelli jantam a luz de velas 
no barraco. Sônia é levada 
com urgência para uma ci-

rurgia. Guilherme acaricia 
os cabelos de Joana, que 
dorme.

_____ A f a v o r it a _____

Segunda: Gonçalo contra
ta Halley como segurança 
de Lara. Shiva se muda pa
ra a casa de Elias. Leonardo 
assedia Céu e Catarina vê. 
Flora se encontra com Lara 
e cai numa armadilha.

Terça: Silveirinha revela a 
Donatela que contratou 
Tony, o rapaz que partici
pou da armação, para incri
minar Flora. Damião expul
sa Céu de sua casa. Flora é 
presa.

Quarta: Zé Bob pede Do- 
natela em namoro e lhe 
dá um anel de com pro
misso. Lara é seguida por 
dois rapazes e Halley a de
fende. Irene paga a fiança 
de Flora.

Quinta: Greice encontra 
Céu desmaiada no meio da 
rua. Domênico enfrenta Le
onardo e Catarina defende 
o filho. Irene sai do rancho 
escondida. Flora leva Tony 
até Lara e ele lhe diz que foi 
pago por alguém a mando 
de Donatela.

Sexta: Copola encontra 
Irene e a leva para sua ca
sa. Lara pressiona a mãe, 
que revela que foi Silveiri- 
nha quem contratou Tony. 
Gonçalo vai buscar Irene e 
Copola o enfrenta. Cassia- 
no flagra Halley e Lara dan
çando numa boate e dis
cute com ele. Lara expulsa 
Cassiano de sua vida e beija 
Halley. Flora procura Céu.

Sábado : Flora propõe um 
acordo a Céu. Maíra e Au
gusto ficam juntos. Didu 
retira a sua candidatura e 
apóia Elias. Rita beija Didu. 
Silveirinha conta o segredo 
de Salvatore a Dodi, que 
segue o médico. Céu diz 
a Lara que nunca teve na
da com Cassiano e que só 
mentiu porque Donatela 
lhe pagou.
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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* Este é um ótimo 
H  momento, pois tudo 

1 indica que obterá êxi
to, em negócios ou 

questões ligadas ao comércio de ma
teriais de ensino, de um modo geral. 
Sucesso social, profissional e amoroso, 
principalmente.

l e ã o
Êxito e ótimos lucros, 
no comércio e na 
indústria de líquidos, 
de modo geral, e de 

produtos químicos para a lavoura e 
a veterinária. Algumas dificuldades 
passageiras.

s a g it á r io
Com energia mental, 
com otimismo realiza
rá muito neste perío
do, principalmente no 

que possa contar com a colaboração 
de pessoas amigas. Evite atrasos na 
execução de tarefas importantes. Não 
faça promessas que não possa cumprir.

t o u r o
Fase em que haverá 
paz no âmbito fami
liar. Muita felicidade 
íntima e proteção 

na vida social. Faça higiene mental 
divertindo-se, passeando e conhecen
do novas coisas à noite. Excelente ao 
trabalho e aos negócios.

v ir g e m
K t y  Sua indecisão, neste 

momento, poderá 
prejudicá-lo. Portanto 
seja decidido para 

que tudo possa sair bem. Cuide da 
saúde, não se precipite e não se deixe 
influenciar por maus pensamentos. 
Neutro na profissão.

c a p r ic ó r n io
Muita disposição,

^  otimismo e compre
ensão para com os 
outros, assim estará 

você neste período que tem tudo para 
ser ótimo. Mas evite estragar tudo por 
causa do ciúme e do orgulho pessoal.

G ê m e o s
Wz ^  Nesta fase, você terá 
Ww ▼  ótimas influências pa

ra cuidar de questões 
financeiras, contá

beis, bancárias. Obterá lucros através 
de publicidade. Você terá que rever 
os impulsos que o levaram a cultivar 
certas relações.

l ib r a
Aproveite as oportu
nidades que irão sur
gir para fazer novas 
amizades e arquitetar 

novos planos para ganhar dinheiro. 
Tudo estará bem neste período. Esteja 
atento para uma novidade ou uma 
visita.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Poderá ter algumas 

^  J Í  decepções, neste 
período. Maiores 
serão suas chances 

de sucesso profissional, social e para 
articulações de novos planos. Bom 
para o amor.

a vocação, ciência”
concurso, testes, empregos, aumento 
de vencimento e rendimento. Este 
é um bom momento para contatos 
comerciais.

e s c o r p iã o
Neste período que 
lhe será de todo pro
missor, haverá muita 
produção profissional 

e muita facilidade para arranjar em
préstimos de dinheiro para solucionar 
suas dificuldades financeiras. Excelen
te fase amorosa.

p e ix e s
Evite precipitar-se no 
que tiver a fazer. Ten- 

B L '  dência ao nervosismo 
e ações mais violen

tas, estão previstas para você. Evite 
tais coisas para que possa coordenar 
melhor sua vida. Êxito em assuntos 
ocultos.

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

c r u z a d in h a

Apèitdícã sensorial 
dos insetos

Casa dos 
deoirtadoE

Cobrir com ^  -
tapete ' T Divisão Lactose 

histórica - (Broma- 
da Terra , toli3gíã)Sem cofflato 

com itiiuruém
Tipo de 
hepatite

afixado 
ao chão

r
¥

Apálria 
de Hans 
Christian 
Andeisen

ftodum 
(bres.1 

0 público 
"lecn"

-► Formiga, 
em inglês

A ftofltiira 
oeste da 
Paraita 

Investigar

>

____________

t Ouro
(símbolo) ►

—

Profissão 
de José 
Wílher

(?)
ísÉ-lung,
político
chinãs

►
Animaf 
como a 

Margarida 
(HO)

►

Tepia de 
"Edípo 

Rei" (Lit.)

Cartas de 
(?). poeta 
brasiletid

► 500, em 
rc manos

Herdi de 
filmes de 
faroeste

-►

Símbolo 
crislão de 

"Jesus"
►

AAirra
de Rubln 

Hud 
(UI.)

>

Aposente
das

odaliscas

S1ock{?), 
veicule de 
corridas

>
Tumulto;
confusão
fbras.)

l> VailedaM 
de suíno 
baiio e 
gnM

Aquela que
escnee

cimiainiD
diieita

AúRlnta 
nota da 
escala 
musical

(?) fenei- 
ra, atriz e 
dliatora 
de Teatro

►

U 1 Orlando
Teiuz, 

pintor de 
Tiegra”

►

Menlira, 
em inglÊs -►

6raede 
lago da 
América 
do Norte

►

MEOPAna

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R$ 1.080,00
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LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
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especiais
Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores PCII"®

NoteBook's -  impressoras. e iT ip r e s a s

Tecnologia a serviço da qualidade. PROMOÇÃO 
UNIDADE LENÇÓIS PTA.

INHEIRO NO BOUO
UNCA FOI TÃO FÁCIL ^

n i I P R AM  /s e u s  am igos '
I  l ^ p | 3  f  30 efetuarem as matriculasl

I r \ r »  I  você completa essa nota e

iGanha R$50,00
POR MATRÍCULA

em notas novinhas.
Lembre-se! Aproveitei
Se você for aluno ainda

VEJA 0 REGULAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA
NÃO PRECISA SER ALUNO, TODOS PODEM PARTICIPAR

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



íauber, Gilsimara, GlTmãrãeFaBíãnò no ritmo da quadriTna

A equipe da Divelpa, concessionária GM de Lençóis Paulista, entrou no clima das festas julinas, com direito à pipoca, 
quentão e casamento na roça. A organização ficou por conta da empresária Aparecida Foganholi, a dona Cida, que também 
entrou na dança com a criançada. Além dos funcionários da Divelpa, toda a família Foganholi curtiu o arraiá!

CANUDO A área médica acaba de ganhar mais um profissional. 
O lençoense Francisco Antonio Grillo Júnior resolveu seguir os 
passos do pai e colou grau pela FESO (Fundação Educacional 
Serra dos Órgãos) de Teresópolis, no Rio de Janeiro, no último 
27 de junho. Para a alegria dos pais Francisco e Regina, o filho 
está iniciando residência médica de radiologia na Santa Casa de 
Ribeirão Preto. Parabéns!

NO COMANDO Em reunião festiva realizada na sexta-feira, 
o empresário José Roberto Baptistella tomou posse como 
presidente do Conselho Diretor do Rotary Clube de Lençóis 
Paulista para o ano rotário 2008/2009. Sua esposa, a médica 
Cristina Consolmagno Baptistella, assume a Casa da Amizade. 
A transmissão de cargo foi em clima de muita festa. Na foto, o 
ex-presidente Giovani Britto dá a posse para Baptistella.

O empresário Roberto Maximino da Silva, da Mezzani- 
no Informática, acaba de completar mais um ano de vida, 
de muito sucesso profissional e pessoal. A comemoração 
foi no último 4 de julho. Os votos de felicidade são da 
esposa Andréia e dos filhos Nínive, Lucas e do caçulinha 
Roberto.

Aqui tem o cafézinho 
que vai deixar o seu 

dia mais esperto 
para o trabalho.

Aií na Av. Brasil, em frente a prefeitura

Leve um ayida

saborosa

Não se engane! 
Pão & Opção 
só tem uma!

Tel [14] 3264-3623 7£ SPORT 2HOES yE
Simples COMEMORE A 

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