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VISITA
AÉREA

■

Um avião a jato da
FAB (Força Aérea
Brasileira) sobrevoou
o céu de Lençóis
Paulista na tarde de
ontem. Técnicos da
Aeronáutica vieram
fazer a aferição do
sistema de luzes
do aeroporto José
Ângelo Simioni.
O equipamento,
segundo o piloto
Armando Caversan,
é importante
porque ajuda para
a aproximação
da pista na altura
adequada, o que
garante um pouso
seguro, mesmo
que o piloto não
conheça a pista.
O procedimento é
realizado uma vez
ao ano.

'Sou candidato do povo', diz Tipó
Candidato assume que vai dar continuidade aos bons projetos de Marise, mas garante que seu governo será bem melhor
O candidato da oposição à
Prefeitura de Lençóis Paulista,
Ailton Tipó Laurindo (PV), fa
lou sobre sua campanha e suas

bandeiras. "Eu quero ser prefeito porque eu sou uma pessoa
do povo", declarou. Tipó diz
que não vai promover 'caça às

bruxas' na disputa com Izabel
Cristina Campanari Lorenzetti,
a Bel, candidata apoiada pelo
prefeito José Antonio Marise,

ambos do PSDB. O candidato verde lembrou que, apesar
de oposição, na grande maioria das vezes, votou favoravel-

mente aos projetos enviados
por Marise à Câmara e que poderia até trabalhar com alguns
integrantes da atual equipe de

E L E I Ç ÕE S

governo. Entretanto, fez críticas ao diretor de Saúde, Norberto Pompermayer, e prometeu mudanças. ►
►Página A4

TRÂNSITO

Luiz Carlos
diz que gerar
empregos
é prioridade

Acidente
deixa Mio
D oce em
estado grave

O diretor do Grupo Lwart
e candidato a vice-prefeito,
Luiz Carlos Trecenti (DEM),
assume a geração de emprego
como sua missão na adminis
tração municipal, ao lado de
Izabel Cristina Lorenzetti (PS
DB), a Bel, caso a dupla seja
eleita. Luiz Carlos diz que vai
usar seu prestígio junto às enti
dades paulistas (como a Fiesp
e o Ciesp) para buscar cursos
de capacitação e qualifica
ção profissional. O candidato
também elogiou as políticas
do atual prefeito José Antonio
Marise (PSDB). ►
►Página A7

O empresário Ademir
José Rorato, o Mio Doce,
58 anos, sofreu acidente na
noite da quinta-feira 17, na
rodovia Marechal Rondon
(SP-300), na altura do Auto
Posto Modelo (foto). Mio
Doce é sócio e diretor da
Lwart e voltava da empresa
para Lençóis em um Ômega. Por motivos a serem
apurados, o carro perdeu o
controle, capotou várias ve
zes e só foi parar na avenida
Adriano Foganholi, margi
nal à rodovia. ►
►Página A3

BOREBI

AMADOR

BAIRROS

Expressinho e MST ocupa área da Prefeitura
Trivial/Hábil
decidem título

Moradores da
Prata sonham
com escritura

►►Página A8

MACATUBA

Coolidge
não renova
com a Sabesp

Integrantes do MST montaram acampamento na quinta-feira 17
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Na manhã de quinta-feira tes do movimento. De acordo
17, cerca de 50 famílias per com o coordenador do grupo,
tencentes ao MST (Movimen Wiliam Miranda, a ocupação
to dos Sem-Terra) ocuparam é para chamar a atenção do
uma área de aproximadamen Incra (Instituto Nacional de
te dois mil metros quadrados, Colonização e Reforma Agrá
pertencente à Prefeitura de ria). Eles prometem ficar na
Borebi. As terras ficam ao la área até que o Instituto cum
do da fazenda Noiva da Coli pra o um acordo para desa
na, propriedade que já havia propriação da fazenda Noiva
sido ocupada pelos integran- da Colina. ►
►Página B1

Famílias da Vila da Prata ainda não têm escrituras de suas casas

Para as famílias da Vila da
Prata, em Lençóis Paulista, a
escritura definitiva de suas
casas ainda é um sonho. Das
57 residências do bairro, 45
estão em situação irregular. A
maioria dos moradores está
na Vila da Prata há mais de
30 anos. O loteamento irre
gular começou a se formar na
década de 60. O processo pa
ra conseguir a escritura é bu
rocrático e falta orientação às
famílias.O prefeito José Anto
nio Marise (PSB) informa que
a parte que cabia à Prefeitura
já foi feita para regularização
da área. Já o tabelião Silvio
Cordeiro diz que os mora
dores da Vila da Prata têm
duas alternativas para conse
guir a escritura definitiva de
suas casas: ações individuais
ou coletivas. ►
►Página A6

EDITORIAL

CHARGE

O clim a vai esquentar
O tão comentado aqueci
mento global volta à pauta de
discussões lençoenses na pró
xima semana com a realização
do 3° Fórum Juvenil, pelo
grupo Galera Ativa. O circuito
terá palestras, muito debate e
diversão educativa. Se repetir
o sucesso das duas primeiras
edições, o clima vai esquentar
e o auditório da Câmara de
Vereadores deve ficar cheio.
A temática das palestras
mostram que as variações cli
máticas e suas conseqüências
sobre a saúde do planeta vão
ser discutidos sobre vários as
pectos. A programação começa
com 'Raízes do Consumismo'.
Os hábitos da população se
modificaram com as revolu
ções industriais e tecnológicas
e hoje interferem diretamente
no comportamento climático.
O impacto, que por muitos
ambientalistas é considerado
grave, traduz os hábitos ado
tados pelos seres humanos há
poucas décadas.
O problema é que tudo ho
je é descartável. Para citar um
exemplo simples, estão aí as
sacolinhas de supermercado
e os refrigerantes em garrafas
pet. Há pouco mais de uma
década, as sacolas de super
mercado eram de pano e indi
viduais, ou seja, todos tinham
que levar sua própria sacola

às compras. Ela não tinha co
mo destino final apodrecer no
aterro. O mesmo acontecia
com as garrafas de refrigeran
te, que eram de vidro e, por
tanto, retornáveis. Garrafas de
vidro não boiavam em rios.
A vida ficou mais prática
sem precisar levar nada de
casa para o supermercado.
O problema é que o plástico
é matéria orgânica e sua de
composição nos aterros sani
tários libera um gás chamado
metano. Quanto mais meta
no liberado, mais quente fi
ca o planeta. É por isso que
é cobrada uma mudança de
atitude dos consumidores em
primeiro lugar.
De forma mais divertida, o
fórum também pretende mos
trar que, muitas vezes, o que
vai para o lixo, poderia ser reaproveitado. Quem sabe até vi
rar arte. E muitas pessoas já se
deram conta disso e estão pro
duzindo artigos belos a partir
do que é reciclável. Agora pre
cisam de reconhecimento.
Esta é só uma demons
tração de como as mudanças
climáticas estão diretamente
ligadas ao modo de vida das
sociedades. Muito mais po
derá ser aprendido durante o
fórum. Mas, mais do que co
nhecer, é preciso disposição e
inteligência para mudar.

D I R E I T O DE R E S P O S T A

Não concordo com a Con, com o que
diz e faz, mas, respeito sua liberdade
“Não concordo com uma só
palavra do que dizeis, mas de
fenderei até a morte, o direito de
dizê-la”. A frase é atribuída à au
toria de François-Marie Arouet,
conhecido como Voltaire (Paris,
21 de novembro de 1694 - 30
de maio de 1778), que foi poeta,
ensaísta, dramaturgo, filósofo e
historiador iluminista. O pensa
dor francês defendia a liberdade
de ser e pensar diferente. Outras
tantas célebres frases, em defe
sa da liberdade de expressão,
também lhe são atribuídas, den
tre as quais, outra, com a qual
me identifico: “meu ofício é dizer
o que penso”!
Há também mais duas, que
tomo por empréstimo, para ilus
trar: “O segredo de aborrecer é
dizer tudo” e “Uma discussão
prolongada significa que ambas
as partes estão erradas”. Nes
se sentido, não quero prolongar
o episódio da censura imposta
pela editora Conceição Gigliolli
Carpanezi à veiculação neste
ECO do blog “Não Concordo.
Com”, de minha autoria.
Em sua nota 'A questão não
é não concordar' sobre meus
textos, 'Con' não atentou que o
referido está embasado no con
ceito de liberdade de expressão,
de dialética, cuja referência é o
pensamento de Voltaire. A suges
tão desse nome veio ao encontro
do que se pretendia para a salu
tar diversidade de opinião e é de
autoria do maior incentivador, e
leitor assíduo-fã deste jornalista, o
meu prezado Moisés Rocha - iro

nicamente, dono do jornal! Digo
ironicamente, porque, não foi sua
iniciativa a censura à veiculação
blog. Aliás, a decisão, precipitada,
aconteceu quando MR estava há
quilômetros de distância física do
jornal, embora, já tivesse anuncia
do que não mais interferia edito
rialmente. Não é primeira vez que
a editora toma medidas equivoca
das e talvez não seja a última - a
menos que peça para sair.
Este 'direito de resposta' pre
tende esclarecer que este jor
nalista não ganha a vida como
sindicalista - até porque não é
verdade. As funções de diretor
regional e secretário-adjunto do
Interior e Litoral do Sindicato dos
Jornalistas e diretor de relações
institucionais (e internacionais) na
Federação Nacional dos Jornalis
tas, são voluntárias e solidárias!
Assessoro, sim, muitos sin
dicalistas, inclusive rurais - em
temas como comunicação e polí
tica. É um trabalho remunerado,
porém honesto e todo o mundo
sabe. É preciso esclarecer por
que houve direcionamento acin
toso e maldoso dessa condição!
Mantenho tudo o que escrevi
no blog http://naoconcordocom.
blogspot.com, onde o leitor do
Eco poderá encontrar informa
ções que não serão publicadas
aqui e em outros veículos de co
municação!
Alcimir Antonio do Carmo, é
jornalista, pós-graduado em jor
nalismo internacional e pós-graduando em política e relações
internacionais

ERRATA
A queima da cana foi suspensa nas cidades de Limeira e
Americana devido a uma lei municipal e não por causa da baixa
umidade do ar, como foi publicado na matéria 'Segue o seco',
da edição da quinta-feira 17.

POVO

T e r c e ir a

C o lu n a

"Eu não sei se já peguei
rubéola, mas acho im
portante a vacina para a
prevenção das doenças".

EMBARGADO

APELIDO

CARTAS

Conforme O ECO já havia
anunciado no começo da se
mana, Jessé Marques Luquetto
(PP), candidato à Prefeitura de
Lençóis Paulista, teve sua can
didatura embargada pela Jus
tiça Eleitoral. A confirmação
aconteceu no final de tarde de
quinta-feira 17, através de tele
fonema do antes vice Alexan
dre da Silva (PP), o Xande, que
agora assume o posto de Jessé.

Na entrevista com Ailton Tipó Laurindo (PV), o
candidato verde explicou a
origem de seu apelido. Se
gundo ele, quando ainda era
engraxate, aos sete anos, um
conhecido, o eletricista Pa
çoca, apontava para o futu
ro político e falava: "Olha o
tipo, óh!" Das brincadeiras
surgiu a variação do nome
até chegar em Tipó.

Isso porque caso seu so
brinho Everton Octaviani
(PMDB) seja eleito, o atual
prefeito poderá continuar dan
do as cartas. Há quem garanta
que Octaviani é imbatível.

M O TIV O

ÚLTIMA

Jessé teve a candidatura
suspensa porque ele não es
tava filiado a partido algum,
mesmo sendo o presidente
da comissão provisória do
PP em Lençóis. Segundo a
legislação, todos os candi
datos devem estar filiados a
um partido político.

O vereador Ismael de As
sis Carlos (PSDB), o Formigão, deu início esta semana
ao cumprimento de sua últi
ma promessa de campanha.
Segundo ele, para ser eleito,
prometeu que iria regulari ALIADO
zar as escrituras, trazer um
O prefeito de Agudos te
posto de saúde e uma área ve uma baixa na campanha
de lazer para o Jardim Pri que pretende eleger Everton
mavera. Com o começo das Octaviani. Trata-se de um de
obras da praça em seu bair seus grandes aliados, Paulo
ro, Formigão já pode fazer Sobral, gerente da Nossa Cai
novas promessas para seu xa. O bancário fez muitas ami
próximo mandato.
zades no tempo que ficou na
gerência da unidade, princi
ELOGIO
palmente com os funcionários
O vereador Manoel dos públicos municipais. Sobral
Santos Silva (PSDB), o Ma- teve seu nome cogitado para
nezinho, recebeu uma nota ser vereador e até candidato a
de agradecimento da Rede vice. Por fim, era homem certo
de Combate ao Câncer de na base de apoio. Porém, uma
Lençóis Paulista. O verea promoção o tirou dos basti
dor conseguiu destinar uma dores da política agudense.
verba para a entidade há al
guns meses. O dinheiro será BARULHO
revertido para o tratamento
A candidata a prefeita
de pacientes cadastrados. de Agudos, Odete Luciano
Segundo ele, nesse meio (PSOL), é a primeira a fazer
político repleto de críticas é propaganda com carro de som
raro que sua atuação seja re pelas ruas da cidade. Nesta se
conhecida.
mana um veículo chamava a
atenção pelo slogan que anun
PALANQUE
ciava: "Eleitor/não inventa/paO prefeito de Lençóis ra prefeita vote Odete do Lar/
Paulista, José Antonio Ma- número 50". Nas últimas elei
rise (PSDB), conversou es ções diversos carros de som
ta semana com Amarildo circularam por Agudos com
Garcia Fernandes (PSDB), jingles e slogans diferentes.
candidato à Prefeitura de
Areiópolis. Apesar de ainda VISUAL
não ter data marcada, Marise
Como em Agudos a lei
confirmou que vai subir no que proíbe pintura de muros
palanque do colega de par com nome de candidatos não
tido para apoiar sua candi foi proposta, já existe gran
datura. Tudo indica que será de movimentação de cabos
o primeiro palanque tucano eleitorais mantendo contato
de Marise.
com moradores e proprie
tários de imóveis tentando
VINTE ANOS
alugar o espaço. Em muito
Caso o prefeito de Agu locais, ainda há muros pin
dos, José Carlos Octaviani tados na última eleição que
(PMDB), faça seu sucessor, não foram apagados, portan
ele poderá ficar por cerca de to será necessário apenas fa
20 anos no poder.
zer alguns retoques.

NOVO VICE

Com Xande na cabeça da
chapa, a vaga ocupada por ele
fica aberta. A definição de seu
vice deve sair em uma reunião
na tarde de segunda-feira 28.
Nos bastidores, o nome de
Nassib Moreira Lopes surge
com força para dar continuida
de à campanha. Porém, Xande,
que é irmão do presidente da
Câmara Nardeli da Silva (PV),
pretende trazer para o seu lado
um universitário que, segundo
ele, conseguiria tirar muitos
votos dos outros candidatos.
O nome ainda é segredo.
ORDEM

De acordo com Xande, o
partido tem ordem do pre
sidente estadual do partido,
Paulo Maluf (PP), e do depu
tado federal Celso Russomano (PP) para que lance candi
dato ou o partido corre o risco
de ser destituído na cidade.
Conforme o novo candida
to a prefeito da cidade, isso
não corre o risco de aconte
cer, uma vez que seu jingle da
campanha já está até gravado,
pronto para ganhar as ruas.
AVISO

Durante contato com
O ECO, Xande aproveitou
para dar seu recado a todos
aqueles que não acreditam
em seu potencial e duvidam
da credibilidade de sua can
didatura. "A gente não está
vendido para nenhum lado,
entramos no jogo para ga
nhar", completa.

Ana Carina Rodrigues,
dona de casa

CASO IDÊNTICO

Desde sua emancipação,
Borebi também vive a mesma
situação. O mesmo grupo está
no poder há 20 anos. Antonio
Carlos Vaca (PSDB) foi o pri
meiro prefeito do novo mu
nicípio e desde então elegeu
seus sucessores - Leila Ayub
e Luiz Antonio Finotti. Neste
ano, é o candidato da situação
e tem tudo para ser eleito.

"Nem meus filhos e nem
eu tivemos rubéola. É
muito importante ter a
vacina. É melhor preve
nir do que ficar doente.
Assim que tiver a vacina
disponível eu vou tomar".
Vânia Albino, dona de
casa

"Eu não tive rubéola.
Mas acho importante ter
a vacina. É melhor pre
venir as doenças do que
ficar doente mais tarde".
Joice Nara Alves de
Oliveira, dona de casa

F R AS E

"Tanto minha
mãe como meu
tio entraram na
justiça, mas já
fa z tanto tempo
que a advogada
que cuidava do
caso foi para São
Paulo e eu não
sei mais como a
situação ficou"
Ângela Furtado de Caldas,
agente comunitária de saúde e
uma das moradoras da Vila da
Prata que não têm escritura de
sua casa
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O trânsito na quadra 5 da avenida Sebastiana Leite em Agudos (ao lado da Prefeitura) foi mais uma vez
interrompido para a instalação de um parque de diversão. Todos os anos o parque montado para co
memorar o aniversário da cidade e também para os eventos de final de ano. Moradores das imediações
reclamam, porque a via é uma das mais movimentadas de Agudos e sedia uma agência bancária.

"A natureza criou
o tapete sem fim
que recobre a
superfície da terra.
Dentro da pelagem
desse tapete vivem
todos os animais,
respeitosamente.
Nenhum o
estraga, nenhum
o rói, exceto o
homem".
Monteiro Lobato

Fotos: Fernanda Benedetti

ACIDENTE

Capotamento
Acidente na Rondon deixa Ademir José Rorato, o Mio Doce,
em estado grave; ele seria transferido para São Paulo
vezes e só foi parar na avenida
Adriano Foganholi, marginal
O empresário Ademir José à rodovia. Mio Doce foi arre
Rorato, o Mio Doce, 58 anos, messado a uma distância de
sofreu um grave acidente por 30 metros do veículo.
volta das 20h30 de quintaMio Doce, que é sócio e
feira 17, na rodovia Marechal diretor do Grupo Lwart, foi
Rondon (SP-300), quilômetro socorrido pelo Resgate e en
302 + 300 metros, na altura do caminhado ao pronto-socorro
Auto Posto Modelo. Segundo do Hospital Nossa Senhora da
informações da Polícia Rodo Piedade com fratura na perna e
viária, ele seguia em um Ome- ferimentos pelo corpo. O em
ga, placas de Lençóis Paulista, presário recebeu o atendimen
no sentido interior-capital to de emergência em Lençóis e
quando, por motivos ainda foi transferido para o Hospital
desconhecidos, perdeu o con Beneficência Portuguesa, em
trole do carro, capotou várias Bauru. Ontem a noite, ele seria
D a Re d a ç ã o

transferido para São Paulo de
avião. A empresa disse que não
divulgaria nota oficial sobre o
acidente. Segundo os médicos,
seu estado de saúde melhorou
e era considerado estável no fi
nal da tarde de ontem.
Segundo O ECO pôde
apurar, Mio Doce participa
va de um leilão em Bauru,
onde estava com um m oto
rista. Assim que chegou na Acidente foi registrado na noite
empresa, pegou seu carro e
voltava para casa. O acidente
Ademir José Rorato é in
aconteceu a poucos metros
do Grupo Lwart e as causas tegrante da Associação Rural
de Lençóis Paulista, entidade
estão sendo apuradas.

de quinta-feira, a poucos metros do Grupo Lwart, em Lençóis

em que já foi presidente. Ele ra Agropecuária, Comercial e
também presidiu a comissão Industrial de Lençóis Paulista)
organizadora da Facilpa (Fei no ano de 2006.

drogas

D ois são presos por tráfico
No final da tarde de on
tem, uma ação conjunta da
Polícia Militar de Lençóis e
da Força Tática de Bauru re
sultou na prisão dois rapazes
e na apreensão de 117 gramas
de crack. A ação foi realizada
em uma residência no Júlio
Ferrari. A polícia teve autori
zação da proprietária, que é
mãe de um dos indiciados,

para revistar a casa e encon
trou a droga, uma arma de
brinquedo e um valor em di
nheiro não divulgado.
S.R.F, 22 anos, e R.W.F,19
anos, que estavam dentro da
casa foram presos em flagran
te. Sentados na calçada esta
vam MWVS, 18 anos, e um
adolescente que foram leva
dos para a delegacia e libera

dos. Os dois rapazes presos já
tinham passagem na polícia
por tráfico e furto. O primei
ro já esteve preso e o segundo
tinha saído a pouco tempo da
Fundação Casa.
Segundo informações da
polícia, o objetivo da ação,
além de coibir o tráfico de
drogas, é reduzir o número
de roubos na cidade.

p ir a tin in g a

NOTAS POLICIAIS

Mulher morre na
rodovia Cabral Rennó

flagrante

preso

A rodovia João Batista fazer uma ultrapassagem.
Cabral Rennó (SP-225), a O veículo bateu no barran
Bauru-Ipaussu, foi palco de co do acostamento da pista
mais um acidente grave na contrária e capotou.
Os outros dois passa
quarta-feira 16, por volta das
19h. O acidente aconteceu geiros, Aroldo Inocêncio
na altura no quilômetro 251 Barbosa, 31 anos, Elton de
+ 100 metros, em Piratininga. Almeida Barbosa, 21 anos,
Tereza de Almeida Barbosa, e o condutor, sofreram feri
de 64 anos, morreu. Ela via mentos leves. Tereza chegou
java em um Fiat Prêmio, pla a ser socorrida pelo Corpo
cas de Londrina, conduzido de Bombeiros de Bauru e foi
por Sebastião Mariano Alves, encaminhada ao pronto-so
sentido Ipaussu-Bauru.
corro do Hospital de Base de
Segundo informações da Bauru, mas não resistiu aos
Polícia Rodoviária, o mo ferimentos. Segundo a polí
torista perdeu a direção ao cia, a família é do Paraná.

Duas mulheres de
Bauru foram presas, na
quarta-feira 16, por volta
das 15h, tentando furtar
produtos de um super
mercado em Macatuba.
Um funcionário da loja
percebeu a ação e cha
mou a Polícia Militar que
abordou as mulheres já
na rua. Dentro das bol
sas foram encontradas
36 escovas de dente, 2 hidratantes e 9 desodoran
tes. Elas foram presas em
flagrante e encaminhadas
para a Cadeia de Pirajuí.

Em patrulhamento de
rotina na quinta-feira 17,
a Policia Militar de Agu
dos abordou um jovem de
20 anos, na rua Manoel
da Costa e Madri, na Cohab VI. Ao fazer a revista
foi encontrado com ele
cerca de 7 gramas de co
caína. Ele foi conduzido
para a delegacia e preso
em flagrante por tráfico
de drogas e levado para
a Cadeira de Duartina.
O rapaz estava com uma
moto que também foi
apreendida pela polícia.

F.: 14. 3264-6449
www.paulistashopping.com.br
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AILTON TIPO LAURINDO

Campanha na rua
Tipó, candidato mais bem colocado nas pesquisas de
intenção de voto para a prefeitura de Lençóis Paulista, assume
que vai dar continuidade a propostas do governo atual
Co n c e iç ã o Gig l io l i
Ca r p a n e z i
E Pa u l o Ed u a r d o T o n o n

Em entrevista exclusiva ao
jornal O ECO, na manhã de
ontem, o candidato da opo
sição à Prefeitura de Lençóis
Paulista, Ailton Tipó Laurindo
(PV), falou sobre sua campa
nha, suas bandeiras e deixou
claro que não vai fazer 'caça
às bruxas' O candidato afirma
que enquanto vereador, vo
tou na maior parte das vezes
a favor das ações propostas
pelo governo de José Antonio
Marise (PSDB), que apóia a
candidatura da tucana Izabel
Cristina Campanari Lorenzetti, a Bel. "Eu votei a favor de
96% dos projetos que o Ma
rise mandou para a Câmara.
Isso significa que eu concordo
com a grande maioria das coi
sas que foram feitas pelo pre
feito, eu votei junto com o pre
feito. Os episódios em que eu
fui contrário foram episódios
que na minha concepção iam
contra os interesses do povo,
então eu fui contra", diz.
Tipó avalia que em cinco
mandatos como vereador se
capacitou para comandar um
município do porte de Lençóis.
Confira a entrevista na íntegra.
O ECO - Depois da dispu
ta a deputado estadual, em
que o senhor obteve mais
de 24 mil votos, 17 mil só
em Lençóis, hoje o senhor
é candidato a prefeito e lí
der nas pesquisas. Como o
senhor pretende coordenar
sua campanha a prefeito?
Ailton Tipó Laurindo -

Nossa estrutura é muito peque
na, a gente tem que falar. Eu
não vou ter apoio de empresá
rio nenhum, até porque eu não
quero apoio de empresário que
depois vai querer interferir em
algumas decisões da Prefeitu
ra, principalmente em relação
à geração de empregos. A nos
sa campanha vai ser feita com
recursos próprios e com a aju
da de alguns amigos que acre
ditam em nosso projeto, em
nosso potencial e que querem,
sem almejar nada em troca,
dar uma pequena ajuda. São
poucas pessoas, um vai dar um
pouco de gasolina, outro vai
dar uma quantidade de mate
rial gráfico, o outro vai dar um
pouco de adesivo e assim nós
vamos fazer a nossa campanha.
Então, como nossa estrutura é
modesta, nós não temos verba
para contratar um marqueteiro,
que é aquele sujeito que cobra
caro e que vai ficar o dia inteiro
falando para mim faz isso ou
faz aquilo. Nós não vamos ter
isso. Nós temos alguns amigos,
alguns parceiros, algumas pes
soas de peso na cidade que a
gente se reúne e traça as estraté
gias. Nós vamos contratar pou
cas pessoas, cerca de 10 cabos
eleitorais só.
O ECO - O senhor vai fa
zer comício?
Tipó - Por enquanto, nós

não pretendemos fazer comí
cio. Só está certo comício de en
cerramento da campanha. Mas,
outros comícios vão depender

ADVOCACIA
Virgílio Felipe

se a gente conseguir a ajuda de
outras pessoas, que cheguem e
falem que vão ajudar a pagar o
som, que vão ajudar no aluguel
do caminhão. Vamos fazer um
único comício.

uma pessoa fique esperando
meses e meses para passar por
um neurologista, por um urologista. É inadmissível e isso
não é discurso de campanha,
isso é realidade. Nessa área, nós
vamos colocar todos os nossos
O ECO - E qual é o mote esforços administrativos e polí
principal da sua campanha? ticos, inclusive porque o parti
Quais são suas principais do verde é base de sustentação
do governo Serra, e nós vamos
idéias?
Tipó - Tem uma coisa que usar toda a nossa força para
precisa ficar muito clara. Tudo trazer de volta o convênio com
que acontece na cidade hoje, Rubião Júnior, a Unesp de Boos projetos que funcionam nas tucatu, para as pessoas de Len
suas respectivas pastas e direto çóis voltarem a ser atendidas
rias, tudo passou pela Câmara em Botucatu. Porque hoje eles
e tudo tem o meu voto favorá abriram mão do convênio para
vel. Isso está nos jornais e nas que as pessoas de Lençóis fos
atas da Câmara. Isso é história. sem atendidas no Hospital Es
Eu votei a favor de 96% dos tadual, mas ele está abarrotado
projetos que o Marise (prefei e tem muitas cidades que vão
to José Antonio Marise/PSDB) para lá e a demora está muito
mandou para a Câmara. Isso grande no atendimento.
significa que eu concordo com
a grande maioria das coisas que
O ECO - E tem alguma
foram feitas pelo prefeito. Os medida que o seu eleitor
episódios em que fui contrá pode esperar que o senhor
rio iam contra os interesses do implem ente nessa área?
povo. Fui contra o projeto que
Tipó - Com certeza. Nós
ia mexer com a vida dos ambu vamos contratar mais médicos.
lantes, mobilizei os lancheiros Nós vamos trazer aqui uma fi
e conseguimos fazer com que losofia de trabalho, onde nós
eles permanecessem trabalhan vamos ter os médicos como
do. Sempre fui contrário ao ra nossos parceiros, diferentemen
dar móvel. Esse radar que pega te do que é hoje. Nós precisa
as pessoas de surpresa, as do mos valorizar e reconhecer que
nas de casa que vão ao merca eles fazem um grande trabalho,
do fazer compras quando estão mas será que eles têm o reco
com pressa. Os trabalhadores nhecimento que eles merecem?
quando saem para trabalhar. Nós queremos colocar uma fi
Sou a favor de radares fixos na losofia de trabalho em que eles
cidade em pontos críticos de se doem para o município e
alta velocidade. Por que não com isso eles vão atender mais
colocam esse radar de madru gente, de uma maneira diferen
gada na avenida Padre Salústio, te, não só com medicamento,
onde alguns vão correr e fazer mas também com trabalho psi
graça? Às sete e meia da manhã cológico. Se o médico conversa
somente pessoas de bem, que com você, ouve o que você tem
trabalham, estão na rua, então a dizer, o remédio que ele te
para que radar? Fui contrário passa é muito mais eficaz.
também à taxa de iluminação
pública, à taxa do lixo, do es
O ECO - Mas isso não de
goto e do bombeiro.
pende do perfil profissional
O ECO - Então o senhor
quer dizer que é a favor das
coisas que estão aí, que não
vai fazer um racha na ad
ministração, mas o que vai
apresentar de novo para a
população?
Tipó - Eu sou favorável a

tudo que é feito de bom em
Lençóis. A minha equipe não
tem a mínima intenção de me
xer no que está funcionando.
Alguns diretores eu até já con
videi para ficar, outros ainda
vou convidar. Agora, alguns
chefes de departamento que
têm função gratificada, esses
nós vamos trocar com toda cer
teza. Mas quem serão as pesso
as que eu devo trocar? Aquelas
pessoas que trabalham de algu
ma maneira que oprimem os
funcionários, os servidores. Eu
quero pessoas que valorizem e
reconheçam os servidores.
O ECO - E qual a avalia
ção o senhor faz da saúde
no governo Marise?
Tipó - A Saúde de Lençóis

tem uma verba muito alta, fora
o dinheiro dos convênios que
chegam, mas para mim é um
dinheiro que está sendo aplica
do de forma equivocada. E nós
queremos e vamos modificar
o sistema. Eu não admito que

de cada médico?
Tipó - Não. Nós vamos im

plantar uma nova filosofia de
trabalho nos postos de saúde e
na Diretoria de Saúde. Porque
em oito anos, o atual diretor
de Saúde não conseguiu re
solver o problema de Lençóis.
Na minha opinião, ele investiu
errado porque reformar posto
de saúde, colocar televisão, is
so não resolve o problema das
pessoas. De repente, é melhor
você ir em um posto de saúde
que tem acomodações mais
modestas, mas que resolve o
seu problema. Se ele tivesse
conseguido isso, não estou fa
lando isso como crítica, estou
falando isso apenas como uma
entrevista, mas se ele tivesse re
solvido isso, hoje seria o can
didato a prefeito, todo mundo
sabe disso. E porque ele não é
candidato? Porque a saúde de
Lençóis não conseguiu achar
o caminho certo pra resolver
ou minimizar o problema das
pessoas. Nós também vamos
mudar o sistema de distribui
ção de remédios na cidade.
Nós pretendemos implantar a
farmácia de manipulação de
remédios dentro da prefeitura.
Para o fornecimento de remé
dios através da utilização subs
tância ativa real, não é genérico
não. Você não paga o franchi-

IDADE
43 anos

FORMAÇÃO
Curso Superior em
Ciências Contábeis e
Direito
cargo atual

Vereador, advogado e
professor

sing, você não paga a embala
gem, você não paga o corante,
você não paga os impostos.

a geração de empregos, a apli
cação de recursos no sentido
de melhorar o nosso Distrito
Industrial. Daí eles falam que
O ECO - Algumas prefeitu conseguiram áreas, que conse
ras já tentaram fazer isso, mas guiram regularizar o distrito,
parece que ninguém conse mas vá lá e tire uma foto pa
guiu implantar esse labora ra ver como está. Está lá e não
tório. Será que existe algum tem nenhuma estrutura, ne
entrave em relação a isso?
nhum empresário vai chegar
Tipó - Nós pesquisamos de fora e falar que vai se ins
e o projeto é viável. Isso é talar aqui porque é um local
um ponto chave da saúde. A absolutamente complicado.
prefeitura pode ter esse labo
ratório barateando assustado
O ECO - E o que o senhor
ramente o custo do remédio, pretende oferecer para tra
que será oferecido a um preço zer uma grande empresa
cinco vezes menor. Com isso para cá?
a gente vai poder oferecer o
Tipó - Nós precisamos
remédio para mais pessoas. mostrar para os empresários
Hoje poucas pessoas recebem que nós temos uma mão-deos remédios. Outra coisa que obra altamente qualificada,
está no meu plano de gover que temos o melhor Senai do
no, que eu não soltei ainda, Brasil. Também precisamos
é o Centro de Atendimento mostrar que temos uma quan
da Mulher. Nós vamos dar tidade muito grande de pes
um atendimento de primeiro soas desempregadas e muitas
mundo para as mulheres, nos dessas pessoas já trabalharam
mesmos moldes que o PV de no grupo Zillo (empresas ZiPederneiras implantou. É um lor) ou no Grupo Lwart e tem
local que tem médicos o dia uma qualificação, apesar de
todo, profissionais, enfermei hoje estarem com 40, 45 ou
ras para fazer ultrassonografia, 50 anos. Temos que fazer e
mamografia e cauterizadores, aplicar uma política fiscal que
onde as mulheres vão poder atraia essas empresas. Redu
fazer exames com conforto.
zindo impostos sim, porque a
lei de responsabilidade fiscal
O ECO - Como o senhor vê diz que se eu reduzir impos
a educação hoje em Lençóis? to de um lado eu tenho que
O que tem que melhorar?
aumentar de outro, então nós
Tipó - Na educação, nós es temos como compensar is
tamos fechando um programa. so. Nós temos atividades que
Já temos 27 pontos que nós podem ter um ISS mais baixo
achamos que podemos melho porque outros setores podem
rar na educação. Nós entende ser sobretaxados. Eu estou di
mos que a educação de Lençóis zendo daqueles mais ricos.
hoje vai bem, mas ela poderia e
O ECO - Assim o senhor
deveria ir ainda melhor, só que
eu ainda não posso adiantar não daria incentivo para uns
quais serão essas medidas.
e tiraria de outros?
Tipó - A gente não pode
O ECO - E em relação à aumentar o imposto daqueles
que podem pagar porque es
geração de empregos?
Tipó - Esse é o ponto forte tão aí ganhando dinheiro há
da nossa campanha. Porque muito tempo, como no caso
não adianta a atual adminis dos bancos? Se o banco não
tração chegar e falar que a estiver na alíquota máxima
nossa cidade é a 99° em gera eu posso aumentar o imposto
ção de empregos e esses dados dele. Porque o banco não está
do IBGE, como foi divulgado nem aí para o município, ele
agora. Isso é um negócio que só vem aqui pega dinheiro, ti
todo sabe que é número, isso ra o seu lucro e vai embora. Ele
não existe em Lençóis. O que não está preocupado em gerar
existe é qualquer pessoa fazer emprego. Tudo isso vai estar
uma pesquisa na cidade pa no nosso plano de governo.
ra ver que o desemprego é o
grande problema atual. Uma
O ECO - Atualmente, o
coisa que eu sempre cobrei foi debate sobre a ética está
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em todos os setores da so
ciedade. O que você não fa
ria para ser eleito?
Tipó - Eu não faria o que

ferisse os princípios éticos da
eleição. Como, por exemplo,
distribuir material mentiroso,
espalhar mentira como já es
tão fazendo a meu respeito.
Ontem eu fiz uma reunião
com meus vereadores e eu dis
se que nós vamos ganhar essa
eleição com a verdade. Eu sou
radicalmente contra e se eu vir
algum colaborador que prati
que qualquer ato dessa natu
reza durante a campanha, vai
ser imediatamente afastado. E
também não vamos descumprir as regras da eleição.
O ECO - Para finalizar,
diga ao eleitor porque votar
no Tipó?
Tipó - Eu quero ser prefeito

porque eu sou uma pessoa do
povo, eu sou ligado às pessoas
que trabalham, que têm difi
culdades e batalham muito.
E ao contrário do que saiu na
Terceira Coluna, eu não sou o
candidato mais rico. As coisas
que eu tenho eu construí com
muito trabalho, desde os sete
anos, quando eu engraxava sa
pato. Então se eu tenho uma
casa, um terreno e um carro foi
porque eu consegui com o meu
suor. Quero ser prefeito porque
eu não vou defender o interes
se de ninguém grande na ci
dade. O Marise fez um grande
trabalho, então agora eu peço
licença a ele, peço licença aos
grandes da cidade para que me
dêem a oportunidade de fazer
um trabalho mais voltado para
quem precisa. Porque o Tipó é
uma pessoa que sempre teve o
espírito de ajudar, de ouvir as
pessoas e tentar dar um enca
minhamento aos problemas
dos outros, até quando eu não
era vereador. Como vereador eu
sempre trabalhei em defesa do
povo. Quando eleito pela pri
meira vez, eu levantei a bandei
ra do auxílio-transporte e estou
com ela até hoje. Que eu nunca
votei a favor de um projeto por
que alguém foi lá pressionar. Eu
quero ser prefeito, quero que as
pessoas acreditem no meu pro
jeto porque eu tenho condições
de administrar a cidade melhor
que o atual governo. Se eles es
tão fazendo bem, nós podemos
fazer melhor.
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Galera Ativa realiza o 3° Fórum Juvenil com proposta de discutir problemas
relacionados ao meio ambiente; evento acontece entre 23 e 26 de julho
Fernanda Benedetti

D a Re d a ç ã o

O grupo juvenil Galera
Ativa promove o 3° Fórum Ju
venil Lençoense entre os dias
23 e 26 de julho. As principais
atividades do evento serão na
Câmara Municipal. Este ano,
o tema escolhido para esquen
tar o debate é o 'Aquecimento
Global', com muitas palestras.
"O objetivo é levar os par
ticipantes à reflexão, conscien
tização, reeducação e debates
sobre questões relacionadas
ao meio ambiente, discutindo
especificamente a influência
do aquecimento global em
nossas vidas, esclarecendo e
divulgando qual é a real res
ponsabilidade de cada um e
quais são as atitudes que as
pessoas podem contribuir pa
ra corroborar as ações em prol
do planeta", resume Danilo
José dos Santos, presidente do
Galera Ativa.
Além de palestras e do
debate, a programação do 3°
Fórum Juvenil inclui exposi
ção de artes e artesanato, com
artigos feitos por artesãos
que utilizam como matériaprima produtos recicláveis,
workshops, depoimento de
profissionais e apresentações
culturais como, dança, teatro
e música. Estas atividades es-

PROGRAMAÇÃO
q u a r t a -f e ir a

23

19h15 às 20h30 - Palestra:

Q uem vai pagar
o

resgate?!

Raízes do Consumismo,
com Paulo Araújo
20h45 às 22h - Palestra:
Aquecimento Global
q u in t a

-f e ir a 2 4

19h15 às 20h30 - Palestra:
Realidade Brasil, com
José Carlos Figueiredo da
Unesp de Bauru
20h45 às 22h - Palestra:
Fazendo Nossa Parte, com
Benedito Martins
s e x t a -f e ir a

25

19h15 às 20h30 - Palestra:
Potencial nas mãos

Danilo José dos Santos, presidente do grupo Galera Ativa

20h45 às 22h - Palestra:
Fontes de energias

tão programadas para o sába de trabalho, respectivamente.
O Fórum Juvenil é voltado
do 26, último dia do Fórum,
na praça do ginásio de Espor para pessoas de todas as idades,
tes Antonio Lorenzetti Filho, mas para participar é preciso se
o Tonicão.
inscrever com antecedência.
O Galera Ativa é formado As vagas são limitadas. Quem
por jovens que passaram pelo quiser fazer a inscrição via in
projeto Formação de Líderes, do ternet pode mandar um email
Grupo Lwart. Nas duas primei para galeraativa@gmail.com.
ras edições do Fórum, foram Dúvidas e mais informações
discutidos política e o mercado pelo telefone (14) 3264-1576.

renováveis
sá ba d o

26

Partir das 14h
Oficina de artes de
recicláveis
Exposição e venda de
artigos
Apresentações culturais

d a n ç a

Cultura promove encontro H ip H op amanhã
A cultura hip-hop toma e apresentações de street dan três workshops sobre estilos no local e são de graça.
conta da Praça Comendador ce. A realização é da Direto de dança no Ginásio de Es
Durante a tarde, das 13h
José Zillo, a Concha Acústi ria de Cultura, com apoio do portes Archangelo Brega Pri às 16h30, acontecem as ba
ca, amanhã, no 1° Encontro Projeto Hip Hop. Está pre mo, o antigo Csec. O primei talhas de B. Boys, na concha
de Dança de Rua de Len vista a presença de grupos de ro, das 8h às 9h, é sobre Frees- Acústica. À noite, a partir das
çóis Paulista. Estão previstas dança de Bauru, Jaú, São Car tyle. Às 9h a oficina é sobre B. 19h, acontecem as apresen
atividades o dia todo, com los, Barra Bonita e Diadema.
Boy e às 10h30 sobre House. tações de dança de rua. (com
workshops, batalhas de break
Pela manhã, acontecem As inscrições podem ser feitas assessoria de comunicação)

Alô Lençóis! Alô meu até da China! Enquanto
povo! Olha eu de volta na isso não acontece, o povo
terra em que o bafômetro foi lá pra ver André e Manão agüenta mais! Aliás, theus, além de "Choraar,
aqui não é bafômetro, é choraar e choorar!"
"bafodêmetro"... A terra
E depois de quatro
em que a rainha de copas anos, os candidatos apro
e o rei de paus disputam o veitaram o Dia do Reen
reinado com os curingas! contro para reencontrar o
E sabe qual devia ser o povo, abraçaram, cumpri
nome do jogo? Buraco!
mentaram, brincaram, foi
E a licitação pra prefei a única ocasião em que eu
to está aberta! Quem vai me senti mais importante
roubar menos?!
que o Claudinei Quirino,
Tem lençoense que que nem deve votar por
rendo seqüestrar os can aqui! Só faltou eles pro
didatos a vice para exigir meterem "satisfação ga
dos prefeitos, entre outras rantida ou seu dinheiro
coisas: o fim do bafôme- de volta!"
tro, o fim do radar e a res
É difícil... é difícil de
tituição do dinheiro do devolver dinheiro hein!
Estrella!
Essa semana o pessoal
E alguém pode me voltou pra idade da pe
dizer qual o masculino dra, ouvi dizer que teve
de primeira-dama!? Se neandertal apedrejando
ria primeiro cavalheiro delegacia, e teve até m alu
ou primeiro usineiro?! co socando pára-brisa de
Hahaha!
carro no meio da avenida,
Pior que isso só remé por isso que eu digo, se
dio pra náusea, o tal de fosse no Rio de Janeiro, a
Palamedato de Tipogenol. polícia não deixaria vivo!
Só em falar nesse remédio Socar pára-brisa é fácil,
eu já fico com náusea, diz quero só ver socar páraque é efeito imediato!
choque de mercedão!
Nem coquinha eu que
Diz que no Rio de Ja
ro mais, melhor mesmo é neiro tá morrendo gente
partir pra Leda Cola!
que nunca morreu! Será?!
E por falar em merceE um amigo disse que
o dia do reencontro deve dão, eu vi um mercedão
ria ter sido o dia do reem vermelho em que estava a
bolso. Acho que se fosse lição: "Há males que vêm
assim, teria sido um su para o bem, mas a m aio
cesso maior ainda, o dia ria vêm para o mal mes
em que todo lençoense mo!"... Quem vai querer
seria reembolsado pelos socar o mercedão?!
impostos que pagou na re
Agora vou brincar com
forma da praça! Hahaha! minha oncinha pra depois
Iria aparecer lençoense assoprar no "bafodêmetro"!
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Um son h o antigo
Maior parte das casas da Vila da Prata não tem escritura; loteamento é irregular
Fernanda Benedetti

Da Re d a ç ã o

Para as famílias da Vila da
Prata, em Lençóis Paulista, a
escritura definitiva de suas ca
sas ainda é um sonho. Das 57
residências do bairro, 45 estão
em situação irregular. A maio
ria dos moradores está na Vila
da Prata há mais de 30 anos. O
loteamento irregular começou
a se formar na década de 60.
O processo para conseguir a es
critura é um burocrático e falta
orientação às famílias.
A Vila da Prata, apesar de
pequena, concentra uma popu
lação bastante carente. O bairro
foi um dos últimos a ganhar
melhorias como asfalto e ilu
minação adequada.
O prefeito José Antonio Marise (PSB) informa que a parte A Vila da Prata surgiu há 30 anos
que cabia à Prefeitura já foi fei
ta para regularização da área.
"O que a prefeitura podia fazer nia Dutra é uma dessas pesso
e já fez é o estudo topográfico as. Segundo ela, o caso de sua
da área e prestar toda assistên família foi um pouco mais sim
cia técnica e jurídica necessária. ples por se tratar de uma famí
Agora cabe aos moradores da lia. "Toda essa área era do meu
Vila da Prata entrar na Justiça e sogro, João Dutra, e primeiro
requerer suas escrituras", diz. O foi feito uma doação da terra
processo na Justiça para reque e depois a divisão em dez lotes
rer as escrituras pode ser movi que foram dados para os filhos
do tanto de forma individual, do Dutra", lembra.
Para quem vive num imó
quanto de forma coletiva.
Foi dessa forma que alguns vel irregular, entretanto, falta
moradores da rua João Dutra principalmente informação.
conseguiram as escrituras de Aparecida de Lurdes Reis Silva
seus terrenos. A moradora Vâ- mora no bairro há 14 anos e o

e das 57 residências do bairro, 45 estão em situação irregular

que ela tem é só um contrato
de compra e venda do imóvel.
Falta a escritura. Aparecida
afirma desconhecer os proce
dimentos que deve tomar pa
ra requerer a documentação.
"A gente tem vontade, a gente
espera, é igual ao asfalto, de
morou, mas saiu e melhorou
bastante nossa condição".
Por causa da falta de infor
mação, os moradores acabam
ficando à mercê de aprovei
tadores. Muita gente já deu
dinheiro para advogados que

se encarregariam de tirar a es
critura, perdeu o investimento
e continua com o imóvel sem
documentação. "Tanto minha
mãe como meu tio entraram
na justiça, mas já faz tanto tem
po que a advogada que cuidava
do caso foi para São Paulo e eu
não sei mais como a situação
ficou", lembra Ângela Furtado
de Caldas, moradora e agente
comunitária de saúde da Vila
da Prata. Sua mãe é uma das
moradoras mais antigas e está
no bairro há mais de 30 anos.

Tabelião explica com o tirar escritura
Silvio Cordeiro, tabelião de jurídica gratuita), o cartório e as
Cartório de Registro de Imóveis, famílias. O advogado vai inicial
diz que os moradores da Vila mente elaborar uma escritura de
da Prata têm duas alternativas todo o terreno compreendido
para conseguir a escritura defi pelas 45 casas e depois, como
nitiva de suas casas. A primeira se fosse um loteamento, dividié entrar com ações individuais lo entre as famílias de acordo
para requerer o usucapião, em com o levantamento topográfi
que cada família pede a sua co realizado pela Prefeitura. "Se
documentação. A segunda al alguém não assumir a frente do
ternativa - e que ele considera processo, nesse tipo de caso, fica
a melhor opção - seria mover impossível", avalia Cordeiro.
uma ação coletiva. Assim seria
O prefeito José Antonio
registrada uma única escritura Marise (PSDB) diz que a pre
para todo o lote ocupado pe feitura não tem como assumir
las 45 casas e depois se faria essa responsabilidade por se
um termo de partilha para ca tratar de uma área particular.
da morador. Nos dois casos, O bairro tinha uma associa
o único gasto dos moradores ção de moradores, mas seu
seria com as custas do Cartório presidente não mora mais na
de Registro, que segundo o ta Vila da Prata.
belião são estimadas em R$ 60
Com relação a prazos, Cor
por documento.
deiro acredita que o processo
Caso a ação seja movida de levaria menos de um ano para
forma coletiva, a primeira coisa que todas as famílias conse
a fazer é escolher algum mora guissem as escrituras.
dor para servir de contato entre
o advogado (nesse tipo de pro HISTÓRIA
cesso é garantida a assistência
A Vila da Prata era conhe-

Adultos receberão
vacina contra rubéola
Acontece entre 9 de agos para prevenir que as mulhe
to e 30 de setembro uma res grávidas adquiram a do
campanha de vacinação pa ença é importante vacinar to
ra adultos contra a rubéo dos os adultos, pois o vírus é
la. Quem tem entre 20 e 39 transmitido pelo ar", explica.
anos e nunca teve rubéola A meta em Lençóis Paulista é
deve procurar os postos de vacinar 21 mil pessoas.
saúde. A Secretaria de Saúde
A vacina não pode ser
do Estado de São Paulo dis tomada por mulheres que
ponibilizou 19,1 milhões de estejam ou tenham suspeita
doses da dupla viral. Na re de gravidez. Mulheres que
gião em que O ECO circula, tomarem a vacina só devem
são aproximadamente 50 mil engravidar 30 dias após se
unidades. Segundo as secreta rem imunizadas. Fora isso
rias de Saúde da região, não não há contra-indicações.
há surtos.
Em Areiópolis e Igaraçu
Segundo a coordenado do Tietê uma parte da popu
ra de Saúde Comunitária de lação já recebeu a dupla viLençóis, a médica Cristina ral. Andréia de Cássia Alves,
Consolmagno Baptistella, a responsável pela Vigilância
rubéola é benigna para adul Epidemiológica de Areiópotos e pode causar apenas co- lis, informou que uma parce
ceiras e manchas avermelha ria com empresas da cidade
das na pela. O problema é permitiu vacinar boa parte
para o caso de gestantes con dos trabalhadores rurais do
traírem o vírus. Se isso acon município. "Antes do ônibus
tecer, dependendo da fase de levá-los para a lavoura ele pa
gestação, a criança pode nas ra aqui no posto de saúde e
cer com cegueira, surdez ou nós ministramos a vacina em
deficiência mental. "Por isso, todos os trabalhadores".

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04-2008
Pregão Presencial n° 40-2008 - Processo 83-2008. OBJETO: Registro de Preços para futura contratação
de empresa especializada para prestação de 1.000 horas de serviços mecânicos preventivos e correti
vos para veículos pesados. VIGÊNCIA: até 31/01/2009. ASSINATURA: 18/07/2008. Fica registrado
o preço de R$ 34,00 por hora, para a 1° Classificada e Detentora da ATA: HLP MANUTENÇÃO DE
BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA ME . Ficam estimadas 1.000 horas até 31/01/2009.
Macatuba, 18 de julho de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05-2008
Pregão Presencial n° 40-2008 - Processo 83-2008. OBJETO: Registro de Preços para futura contratação
de empresa especializada para prestação de 1.000 horas de serviços de torno e solda para veículos e
implementos da frota municipal. VIGÊNCIA: até 31/01/2009. ASSINATURA: 18/07/2008. Fica regis
trado o preço de R$ 39,00 por hora, para a 1° Classificada e Detentora da ATA: PEREIRA E INÁCIO
FERRAGENS LTDA ME . Ficam estimadas 1.000 horas até 31/01/2009.
Macatuba, 18 de julho de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR - Prefeito Municipal.

Como pedir a escritura coletivamente
- Primeiro os moradores
devem fazer uma reu
nião e escolher alguém para
representá-los

1

- É preciso que o repre
sentante requisite assis
tência jurídica gratuita

2
3

- Ir até a prefeitura e pe
dir o estudo topográfico

que foi realizado pelos técni
cos do município
- O advogado vai pedir
escritura coletiva para
todos os moradores

4

- Depois o advogado vai
requerer a divisão em
lotes e a elaboração de escri
turas individuais.

5

cida como 'Chácara dos Ve- Atualmente, a Vila da Prata é
loso'. No início dos anos 60, composta por três ruas princi
o local foi dividido em várias pais: Olavo Bilac, João Dutra e
faixas de terra e vendido para José Luiz Veloso.
Luciano Bernardes Filho, João
Como o local era um loDutra, José Quirino da Silva. teamento irregular, enquan
Outra parte permaneceu com to outros bairros vizinhos,
José Luiz Veloso. Foi nessa Cachoeirinha e Monte Azul,
época também que começa se urbanizavam, a Vila da
ram as ocupações irregulares, Prata ia ficando esquecida.
o que provocou um cresci Só nos últimos 15 anos, o
mento desordenado e sem bairro passou a receber asfal
a infra-estrutura do bairro. to e rede elétrica.

MAIS U M A ETAPA A Prefeitu ra de Lençóis Paulista
recomeçou nesta semana as obras de duplicação da rua Olavo
Bilac. A primeira fase tinha sido feita em abril. Na segunda fase
será aberta a segunda pista da rua, numa extensão de cerca
de 350 metros, e construída uma rotatória no cruzamento
da Olavo Bilac com a rua Guaianases. A previsão é de que o
trabalho esteja pronto em três meses. A obra foi retomada na
quinta-feira, com a abertura e limpeza do terreno onde vai ficar
a segunda pista.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei
Orgânica do Município, torna publico os seguintes atos oficiais:
Decreto 162 de 3.07.2008......................Dispõe sobre a suplementação de ver
bas no valor de R$ 203.730,00.
Decreto 168 de 8.07.2008......................Dispõe sobre a suplementação de ver
bas no valor de R$ 338.850,00.
Portaria 493 de 14.07.2008........................Autoriza a Igreja Batista Peniel a
utilizar a “Praça da Bíblia" no dia 19 de julho de 2008, para exibição de um
‘Filme de Cunho Religioso’.
Portaria 494 de 14.07.2008........................Exonera Emerson Ricardo Rodri
gues do Prado do cargo de Motorista - pedido.
Portaria 495 de 14.07.2008........................Exonera Fernando Morelli da Rosa
do cargo de Agente Administrativo - pedido.
Portaria 496 de 14.07.2008..............................Designa José Luiz de Oliveira
Filho a exercer a função gratificada de Coordenador de Obras, no período de
14 de julho a 12 de agosto de 2008.
Portaria 497 de 14.07.2008........................Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, para tratamento de saude Taís de Carvalho Malnique, Assistente
Técnico Administrativo.
Portaria 498 de 15.07.2008........................Prorroga a licença saude de Ales
sandra Gnutzmann Ferreira, Monitor de Creche.
Portaria 499 de 15.07.2008........................Designa para exercer cumulativa
mente os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Suprimentos e Informáti
ca, no período de 22 a 31 de julho de 2008.
Portaria 500 de 15.07.2008........................Autoriza a Igreja Internacional da
Graça de Deus a utilizar o Conjunto Poliesportivo Claudinei Quirino da Silva
no dia 19 de julho de 2008, para fins de realização de um bazar beneficente.
Portaria 501 de 15.07.2008........................Autoriza a Igreja Evangélica As
sembléia de Deus Ministério Ipiranga a utilizar o Ginásio de Esportes “Hiller
João Capoani" nos dias 19 e 20 de setembro de 2008, para fins de realização
de um ‘trabalho com a UMADELPA - União da Mocidade das Assembléias de
Deus de Lençóis Paulista’.
Lençóis Paulista, 18 de julho de 2008.
Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo
Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Julho de 2008. Na página A6.
Valor da publicação R$ 170,68.
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Emprego com o prioridade
Diretor regional da Fiesp e candidato a vice-prefeito, Luiz Carlos Trecenti diz que vai trazer novos negócios para Lençóis
D a Re d a ç ã o

O diretor do Grupo Lwart
e candidato a vice-prefeito,
Luiz Carlos Trecenti (DEM),
assume a geração de emprego
como sua missão na adminis
tração municipal, ao lado de
Izabel Cristina Lorenzetti (PS
DB), a Bel. "Gerar emprego é
minha prioridade. Estou pron
to para dar essa contribuição
para Lençóis Paulista como
uma ação de agradecimento
por tudo que esta cidade me

deu a oportunidade de con tas para trazer novos negócios muito foi feito para legalizar e ver que o prefeito resgatou a mas de gerar emprego. Mas
quistar", diz. Bel e Luiz Carlos e mais empregos para Len dar condições para nosso Dis confiança do empresariado na nós queremos o emprego com
compõem a chapa apoiada çóis", afirma o candidato a trito Empresarial. O desafio da nossa cidade. Os investimentos qualidade, aquele que digni
pelo atual prefeito José Anto- vice de Bel.
infra-estrutura o Marise venceu. essenciais e necessários foram fica o trabalho e ajuda a pro
nio Marise (PSDB).
Para Luiz Carlos, a geração Agora, vamos vencer o desafio feitos, agora é hora de avançar mover o desenvolvimento da
"Luiz Carlos é diretor re de mais empregos em Lençóis é do emprego de qualidade", de mais. Não podemos nem parar cidade. Daremos as condições
e nem andar para trás", reafir necessárias para o trabalhador
gional da Fiesp e sempre teve o grande desafio da próxima ad fende o candidato.
prestígio junto ao empresa ministração. "Todo mundo sa
De acordo com Luiz Carlos, mou Luiz Carlos.
se qualificar como mão-deriado em Lençóis e em todo o be que o Marise assumiu a pre os avanços de Marise na gera
O candidato a vice-prefeito obra e para o empresário con
Estado de São Paulo", garante feitura e a cidade em péssimas ção de emprego são muito sig disse também que vai usar tratar esse trabalhador", avi
Marise. "Pode ter certeza de condições. Todo mundo sabe o nificativos para a cidade. "Basta seu prestígio junto às entida sou, lembrando que pretende
que vou a campo com deter esforço que ele e sua equipe fi andar pelo Distrito Empresa des paulistas (como a Fiesp e incrementar as parcerias com
minação. Vou abrir todas as zeram para superar tantos obs rial e notar o quanto avança o Ciesp) para buscar cursos entidades como Fiesp, Ciesp,
frentes de diálogo possíveis táculos e colocar a cidade em mos. Basta conhecer a cidade de capacitação e qualificação Senai e a Fatec (Faculdade de
junto aos empresários paulis ordem. Todo mundo sabe que antes e depois de Marise para profissional. "Há muitas for Tecnologia).
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

EMPRESAS ATIVAS EM LENÇÓIS

Lençóis entra do
ranking das '100
mais' na geração
de emprego

O CADASTRO MUNICIPAL POSSUI 4.571 EMPRESAS ATIVAS,
QUE GERAM EM TORNO DE 21.867 EMPREGOS DIRETOS.

Saním n a

NÚMERO DE
EMPREGOS FORMAIS

Indústrias
Comércio
Prestadores de Serviço
Produtores Rurais
Total

82
1.658
2.783
48
4.571

4.134
5.180
11.964
589
21.867

EVOLUÇÃO DO EMPREGO
EM LENÇÓIS PAULISTA
JANEIRO DE 2001 A MAIO DE 2008

Francisco Cândido Xavier

R$ 25,90

Lum inaria Fluorescente Tubular - 2x20 -

R$ 35,00

R$ 87,29
R$ 18,00

TEM OS M UITO M AIS E COM OS M ELHORES
PREÇO S VEN H A CO N FERIR!

DEMISSÃO

SALDO

4.137
5.037
5.735
6.362
10.344
12.245
12.504
15.420
7.665
23.085

5.552
5.185
4.953
6.848
9.248
10.439
12.524
13.543
5.491
19.034

1.415
-148
782
496
1.096
1.806
-20
1.877
2.174
7.071

O empresário Luiz Carlos Trecenti promete ser um vice atuante
e trabalhar para geração de empregos em Lençóis Paulista

PROM OÇÃO
Massa Corrida Eucatex - Barrica - 25KG -

CONTRATAÇÃO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Total

* de janeiro a maio

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

PISO SAVANE 3 3x 33 caixa com 2m 2
a partir de 10x de R$ 1,02 o m2

ANO

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho

"Embora ninguém possa
v o lta r a trás e fa z e r um
novo começo, Q u a lq u e r
um pode começar ag ora
e fa ze r um novo fim ".

Materials para Construção

Chapa M a d e irite 1,10x2 ,20 - 1 0 M M - só

QUANTIDADE

Fonte: Cadastro Municipal de Empresas

Lençóis Paulista está no número de contratações e o
ranking das "100 Mais", as número de demissões regis
cem cidades brasileiras que tradas a cada mês em todo
mais geraram empregos nos o país. Se o número de con
primeiros cinco meses de tratações é maior que o de
2008. O levantamento foi fei demissões, significa a criação
to pelo Ministério do Traba de novos empregos.
No ano passado, Lençóis
lho, com base nos registros do
Caged (Cadastro Geral de Em já havia integrado o grupo
prego e Desemprego). Lençóis das 200 cidades que mais
superou grandes cidades da re criaram empregos durante o
gião, como Bauru e Botucatu, ano, aparecendo na posição
e Pederneiras, apontada como 138. Em todo o ano passado,
a cidade teve um saldo posi
pólo de atração de empresas.
O levantamento do mi tivo de 1.877 vagas, o melhor
nistério aponta que de ja resultado de todos os tem
neiro a maio Lençóis criou pos. No novo levantamento,
2.174 empregos com carteira agora sobre os primeiros cin
assinada. No mesmo perío co meses de 2008, a cidade
do, Bauru teve um saldo de subiu para a 99® colocação.
2.136 novas vagas. Botucatu,
"É uma prova de que a
outro grande centro indus economia de nossa cidade es
trial na região, teve saldo tá aquecida, com as empresas
negativo de 123 vagas, com investindo, gerando empre
o número de demissões su gos e riqueza", diz o diretor
perando o de contratações.
de Desenvolvimento, Altair
Para chegar aos núme Toniolo. (com assessoria de
ros, o Ministério compara o Comunicação)

Tinta Latex Eucatex Lata 18L - só

ATIVIDADE

C entrd Espírita
Antdnid de PAdua

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

T ravessa João Ram alho, 22
(p ró x im o ao A silo) às 20 H
F.: 14. 3264 .6 414
" S er es c d la e d e ic in a da a e m a ".

MISSÃD:

C reche OCAS na CECAP
às 14 H
c ea p@ lpne t.co m .b r

Rua H u m b e rto Alves Tocci, 1000 - Jd. H u m a itá
Tel.: 1 4. 3 2 6 3 -0 7 3 2 - Lençóis P aulista

[c

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 8 4
w . c i n t i a f o T o q r a f i a s . c o m . br
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T em o s u m a

novidade
p ara v o c ê !
A Zilor está lançando seu novo site.
Faça-nos uma visita!

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos

AMADOR

Vale título
Expressinho/Pitoli e Trivial/Hábil brigam amanhã pelo título da Copa Lençóis
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Da r e d a ç ã o

As equipes do Expressi
nho/Pitoli e Trivial/Hábil de
Botucatu disputam amanhã a
segunda partida da final da 3®
Copa Lençóis de Futebol Ama
dor, promovida pela Liga Lençoense de Futebol Amador. A
partida está marcada para as
10h30, no estádio municipal
Archangelo Brega, o Bregão.
No primeiro confronto entre
os dois times, no domingo
13, também no Bregão, o jogo
terminou empatado em 1 a 1.
Buiu marcou para o Trivial e o
atacante Josone empatou para
o Expressinho.
Para a partida de amanhã,
o técnico Antonio Veras, do
Expressinho, poderá contar
com a volta do meia Nilson
Sobral, que cumpriu suspen
são na primeira partida da
final. Já o técnico Clodoaldo Cardoso, do Trivial, não
poderá contar com o volante
Testa, que na partida de do
mingo 13 recebeu o segundo
cartão amarelo e pela regra da
competição está fora do jogo.
Cardoso poderá ter o desfal
que de mais alguns jogadores
que disputam na tarde de do
mingo, a final dos Jois (Jogos
Industriários do Sesi) em Bo
tucatu. "Mesmo com alguns
desfalques, vamos montar
uma equipe muito forte para
ganhar o jogo e erguer o ca
neco de campeão. A equipe
do Expressinho é muito boa,
experiente, bem montada e
joga certinho. Durante toda a
competição, o jogo mais com
plicado que tivemos foi no
último domingo contra o Expressinho", disse Clodoaldo.
O ECO tentou falar pelo tele

Expressinho e Trivial repetem amanhã o duelo do último domingo; desta vez, vitória vale título

fone com o técnico Antonio o título, pois jogamos em casa acontece a cerimônia de en
Veras, do Expressinho, mas ele e diante da nossa torcida", co trega dos troféus para os dois
primeiros colocados, além do
está estava no Maranhão. Para mentou Ticianelli.
Caso o jogo de amanhã artilheiro e melhor goleiro. O
o presidente do clube, Gumercindo Ticianelli Júnior, a ex termine empatado no tempo artilheiro da competição até
pectativa para a final de ama normal, a decisão será na co o momento é o jogador Feli
nhã é das melhores. "Espera brança de pênalti.
pe Braz, do Palestra, com seis
mos ganhar a partida nos 90
gols, seguido do centroavante
minutos. A equipe do Trivial é RETROSPECTO
Arlindo, do Expressinho, que
muito boa e toca bem a bola,
Nos sete jogos disputa já marcou cinco gols e tem a
vamos apertar a marcação e dos, o Expressinho venceu chance de se tornar o artilhei
partir para cima deles. A nossa seis e empatou apenas um. ro amanhã, pois o atleta Fe
equipe não foi bem na partida Já o Trivial/Hábil disputou lipe, do Palestra, está fora da
do último domingo. Respei seis jogos, conquistou quatro competição. O goleiro menos
tamos a equipe deles, mas te vitórias, um empate e uma vazado até o momento é o
mos a obrigação de conquistar derrota. No final da partida, atleta Edson, do Expressinho.

HOMENAGEM

FUTSAL

BASQUETE 2

A Diretoria de Esportes
e Recreação informa que a
partir de segunda-feira 21
começam as inscrições para
a 2® Copa Lençóis de Futsal
- Troféu Doutor Norberto
Pompermayer. Vale lembrar
que as inscrições podem
ser feitas até o dia 31 de ju
lho. Mais informações com
Adolfo Martini ou Leila na
secretaria do Tonicão.

Amanhã as equipes de
basquete da Unimed/UME,
categorias mini e mirim, sob
o comando do técnico João
Paulo Paschoarelli, viajam
até Ourinhos para encarar as
donas da casa. Os jogos são
válidos pela Liga Centro Oes
te Paulista de Basquetebol.
TRUCO

Hoje, a partir das 14h,
no Bar do Joel, Jardim Ca
M AR IM B O N D O
ju, acontece a 11® etapa do
Amanhã, no campo do Campeonato Municipal de
CEM (Clube Esportivo Ma Truco, promovido pela Dire
rimbondo), acontece a 12® toria de Esportes e Recreação.
rodada do Campeonato de As inscrições são gratuitas.
Futebol do CEM, categoria
Sênior B (atletas entre 29 M ALHA
e 42 anos). Às 8h30, o Fla
A equipe de malha da
mengo joga contra o Cru UME/São João realiza amis
zeiro. Na partida de fundo, toso contra o Clube de Ma
o Goiás encara o Grêmio.
lha do Mary Dota, amanhã.
A partida está marcada para
as 10h em Bauru.
BASQUETE
Pela Liga Centro Oeste
de Basquetebol, a equipe MACATUBA
masculina sub 21 da LuteA Divisão de Esportes e
pel/UME encara a represen Lazer de Macatuba abre ins
tação de Botucatu. A partida crições para o 2° Campeo
é hoje, às 14h, no ginásio de nato Municipal de Futebol
esportes Hiller João Capoa- Varzeano. Interessados devem
ni, o Toniquinho. Às 17h, retirar a ficha de inscrição na
é a vez da equipe feminina secretário do ginásio de espor
infanto juvenil da Unimed/ tes Brasilio Artioli até o dia 25
UME entrar em quadra para de julho. O horário de aten
enfrentar a agremiação de dimento é das 8h às 11h, das
13h às 16h e das 19h às 21h.
São Manuel.

F e r ia s S e r v

Campo recebe nome de Zimmermann

Zimmerman é homenageado com um campo de futebol

Na manhã de domingo 13, Alberto Gordono e Nelson
foi inaugurado o campo socie- Faillace, e dos vereadores Ma
ty da Chácara São Judas Tadeu, noel dos Santos Silva (PSDB),
no bairro São Judas Tadeu. O o Manezinho, e Gumercindo
espaço recebeu o nome do ex- Ticianelli Júnior (DEM).
jogador do CAL (Clube Atlético
Durante o evento, o padre
Lençoense) e professor de Edu Silvano Palmeira, da Paróquia
cação Física, José Augusto Zim Cristo Ressuscitado, da Cecap,
mermann, morto no dia 28 de realizou uma missa em me
janeiro de 2007. A propriedade mória de Zimmermann e dos
é do ex-goleiro do CAL, Jonas desportistas Antonio Borcat,
Sampaio de Almeida. O even João Luiz Vóros, o Brasa, e
to teve a presença de amigos e Aparecido Maurício Rocha, o
familiares de Zimmermann.
Cidinho. À tarde houve um jo
Entre os convidados tam go festivo e no final todos pu
bém estavam o técnico do Ma- deram saborear um delicioso
rília, Jorge Rauli e o jogador churrasco. A organização da
Guilherme (ex-Atlético Minei festa ficou por conta dos exro e Corinthians), além de ex- atletas do CAL, Jonas e Valmir
presidentes do CAL: Francisco Roberto Conterato, o Bagão.

Dificuldade para controlar seus
gastos com telefonia?
A Serv,Fone dá uma forcinha,para,você

Você não pode perder!

Im UM
R. JO Â O PASSOS, 5 1 4 - CEN TR O - F.: 1 4 . 3 8 1 3 - 2 9 9 5 - B O TU C A TU
R. G ENERA L TELLES, 1 2 6 7 - CEN TR O - F.: 1 4 . 3 8 8 2 -7 1 7 6 - B O TU C A TU
R. IG N A C IO A N S E L M O , 1 3 9 - CEN TR O - F.: 1 4 . 3 2 6 3 -5 7 4 0 - LEN Ç Ó IS PAULISTA

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.

V a lo riz a n d o o h o m e m ,
co n stru ind o o fu tu ro .

OECO REGIONAL
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PÁGINA BI

Fernanda Benedetti

ocupaçao

MST ocupa área da Prefeitura de Borebi;
assentados dizem que movimentação é
para chamar atenção do Incra
ali até que a regularização da
Noiva da Colina saísse.
Na manhã de quinta-feira
O MST chegou à fazenda
17, cerca de 50 famílias per Noiva da Colina em novembro
tencentes ao MST (Movimento de 2007. Depois que foi mon
dos Sem-Terra) ocuparam uma tado o acampamento, as terras
área de aproximadamente dois mudaram de dono. A Lwarcel
mil metros quadrados, perten - nova proprietária - negocia Cerca de 50 famílias de sem-terra invadiram uma propriedade pertencente a Prefeitura de Borebi, na manhã de quinta-feira
cente à Prefeitura de Borebi. As uma troca com o Incra. Para
terras ficam ao lado da fazenda que a área pudesse ser desa
Noiva da Colina, propriedade propriada, as famílias tiveram dir a área onde nós estávamos
que já havia sido ocupada pe que sair temporariamente. Os anteriormente", informou Mi
los integrantes do movimento. acampados do MST se muda randa. Até ontem, os sem-terra
De acordo com o coorde ram para o sítio Água do Ca permaneciam acampados na
nador do grupo, Wiliam Mi boclo no começo de junho. área da Prefeitura.
randa, a ocupação é para cha O proprietário do sítio cedeu
O prefeito de Borebi, Luiz
mar a atenção do Incra (Insti uma área. A regularização de Antonio Finotti Daniel (PTB),
tuto Nacional de Colonização veria sair em um mês. O ECO disse que ficou sabendo sobre
e Reforma Agrária). Eles pro tentou contato com a supe a ocupação pela reportagem
metem ficar na área até que o rintendência do Incra em São do jornal O ECO, que vai
aguardar o desenrolar dos fa
Instituto cumpra o acordo pa Paulo, mas não conseguiu.
ra desapropriação da fazenda
"O prazo venceu e nós re tos e consultar sua assessoria
solvemos por bem invadir jurídica sobre o que fazer. "Va
Noiva da Colina.
As famílias estavam acam esta área que faz divisa com mos analisar a situação com
padas no sítio Água do Caboclo a Noiva da Colina e caso ne muito cuidado e possivelmen
há um mês. O dono da proprie nhuma decisão seja tomada te entraremos com uma rein
dade permitiu que eles ficassem voltaremos novamente a inva- tegração de posse", conclui.
Fotos: Cíntia Fotografias
O CEM (Clube Esportivo
Marimbondo)
programou
c o n c l u íd o a Prefeitura de Bo
mais três edições do Marim
rebi concluiu na semana passada
bondo Kids, evento para a
os serviços de recape em várias
criançada. As atividades come
ruas que estavam esburacadas. Fo
çam hoje, a partir das 19h30,
ram gastos cerca de R$ 93,3 mil. O
na terça-feira dia 22 e na sextarepasse veio da Secretaria de Pla
feira dia 25, a partir das 16h. O
nejamento do Estado de São Pau
agito será na sede social.
lo. Entre as vias que passaram por
O Marimbondo Kids é
recape estão a rua 12 de Outubro,
uma festa com atividades es
Coronel José Leite, Dr. Elias Rocha
peciais para crianças de até 11
e avenida Tiradentes (foto) onde
anos de idade. As atrações são
está localizado o paço municipal.
muitas. Têm brinquedos co
mo o touro mecânico, a cama
elástica, escalada, centopéia,
tobogã e diversas gincanas.
® (Wímxõ] uü(°W3] (m ° ]
O Marimbondo Kids em
dose
tripla é uma ótima op
e s s a n in o
Informática
ção para a criançada durante
as férias escolares de julho.
Tel. (14) 3264-1308
Para a comodidade dos
R. José do PatrocíniOyr 475
pais e a segurança de seus fi
lhos, todas as atividades serão
Assistência Técnica em Redes
supervisionadas por monito
Microcomputadores - Servidores
res. Mais informações pelo
NoteBook's - Impressoras.
telefone (14) 3263-0314, ou
pelo site www.clubemarimbondo.com.br.
D a Re d a ç ã o

Fé

M arim bondo Kids
traz diversão em dose
tripla para a criançada

MACATUBA

Fim de contrato
Prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) se irrita com
postura da oposição e diz que não renova com a Sabesp
Arquivo O ECO

Ká t i a Sa r t o r i

O prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos Júnior
(PMDB), diz que não vai re
novar contrato com a Sabesp
(Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Pau
lo) e que está contratando
uma empresa de consultoria
para se saber como pode ofe
recer o serviço de água esgoto
em Macatuba sem a presença
da estatal. O contrato de 30
anos entre a Sabesp e Macatuba venceu em março deste
ano, mas por uma postura da
própria companhia, foi revo
gado até 2010.
Coolidge resolveu anunciar
sua decisão de não renovar o
contrato com a Sabesp irritado
com alguns partidos da oposi
ção. O presidente do PSC local,
Everaldo Andrade, chegou a afir
mar que como Coolidge não ti
nha feito nenhuma negociação
com a companhia, o contrato
havia sido renovado automati
camente por mais 30 anos. Se
gundo Coolidge, como a legisla
ção mudou, não é mais possível
a renovação automática.
"O que nós queremos é
oferecer um serviço de água e
esgoto que seja mais barato e
que também seja de qualida
de, o que não acontece atual
mente", comentou o chefe de
Gabinete de Coolidge, José
Aurélio Paschoal (DEM).
Além de achar injusto o
preço das tarifas - já que a
companhia cobra pratica-

O prefeito Coolidge diz que não renova contrato com a Sabesp

mente o mesmo valor tanto setor privado, mas cujo con
pelo serviço de água, quanto trole acionário fique com o
pelo serviço de esgoto - o pre município. O prefeito defen
feito reclama dos serviços de de ainda que o município não
manutenção da companhia, vai ter que indenizar a compa
como os buracos que cons nhia, porque ela operou por
tantemente são abertos para 30 anos sem pagar nenhum
conter vazamentos.
valor para ter a concessão. CoNos planos de Coolidge es olidge espera que a empresa
tá a criação de uma operadora de consultoria contratada con
que tenha investimentos do siga viabilizar a idéia.

LUTO

Aos 90 anos, morre o
músico Orlando Bozan
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Macatuba se despediu esta
semana de Orlando Bozan,
maior personalidade da mú
sica macatubense. Ele foi se
pultado na quarta-feira 16, no
cemitério de Macatuba.
Orlando Bozan era filho
dos italianos Antonio Bozan
e Ângela Ramponi Bozan. Ele
nasceu em Lençóis Paulista,
em 22 de setembro de 1917.
Em maio de 1951, já casado
com Laura Pafetti Bozan, che
gou a Macatuba onde cresce
ram seus filhos e conquistou
fama na música. Quando o
então prefeito Ângelo Antonio Orlando Bozan, durante homenagem em desfile cívico em 2006
Martins Lista, o Gélo, reestru
turou a Banda Municipal, cria
da no ano de 1978, Orlando Apae (Associação de Pais e Ami nome ao Centro Cultural. Já o
Bozan assumiu a sua direção.
gos dos Excepcionais). Orlando vereador Antonio Regaçoni (PS
Além de músico, Orlando Bozan também ocupou o cargo DB), em 2006 criou o 'Diploma
Bozan trabalhou em transporte, de vereador por três legislatu do Mérito Legislativo Orlando
no comércio, e por 14 anos na ras: de 1956 a 1959, de 1960 a Bozan', oferecido por ações cul
Prefeitura. Sua última função foi 1963, e de 1964 a 1968.
turais, esportivas, de preservação
como responsável pelo transpor
Em vida recebeu duas home ao meio ambiente, solidárias e
te das crianças que freqüentam a nagens. Primeiro, emprestou seu para pessoas de destaque.

a r eio po lis

Parceria com Ana Nery
oferece cursos técnicos
Foi aprovado na última ensino médio completo ou o preços normais dos cursos.
sessão da Câmara de Areió- equivalente ao segundo grau. De acordo com Paulo Gopolis, projeto que autoriza
Segundo Anderson Sales doy, responsável pela unida
convênio entre Prefeitura Braga, diretor administrati de de Areiópolis, os cursos
Municipal e o Instituto Ana vo do instituto, falta apenas técnicos são uma boa opção
Nery. A parceira prevê a im autorização da Diretoria de para qualificar as pessoas
plantação dos cursos técnicos Educação para a formalização que não possuem condição
de enfermagem e segurança da parceria. "A previsão é que de pagar faculdade. "A ca
no trabalho. Cada curso terá as aulas comecem no final de pacitação da mão-de-obra é
20 vagas. As inscrições po agosto ou no máximo no iní uma necessidade com a ins
derão ser feitas na sede do cio de setembro", informa.
talação das novas empresas
Instituto Ana Nery no muni
Os valores das matrículas na cidade", explica. Outras
cípio, ao lado da rodoviária, e mensalidades têm descon informações podem ser obti
a partir da quinta-feira 24. Os to que variam em torno de das através do telefone: (14)
interessados devem possuir 30 a 50 % em relação aos 9793-9588, com Paulo.

Os descontos não serão válidos para períodos de promoção nos estabelecimentos acima.

Jornal O Eco • Rua Geraldo Pereira de Barros, N®. 948, Centro • Lençóis Paulista • Fone: 3269-3311
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FINANCIAMENTOS
STRADAADV. EXT FLEX
RANGER XLS 2.8T CEXT 4X4
RANGER XLS 2.8T CD 4X4
SAVEIRO G4 FLEX
SAVEIRO G4 FLEX COMPL
SAVEIRO G4 CROSSOVER
MONTANA FLEX (COMPL)
S-10STD2.0 CS (KIT GAS)
S-10 4.3V6CS GAS
S-10 2.8T CS 4X4 DIE
S-10 2.4 CS 4X2 GAS
S-10 2.8T CS 4X4 DIE
S-10 2.8T CD 4X4 DIE
S-10 2.8T CD DLX4X2 DIE
SILVERADO 4CC T DIE
HILLUX SRV 3.0 4X4 MEC
HILLUX SRV SW4 AUT COURO
BLAZERADVANTAGE FLEX
SPORTAGE 4X4DIEAUTOM
TRACKER 2.0 DIE 4X4
F250XLL DIE
F250 XLLDIE
F 250 XL L ( OPC XLT) DIE

07

lAeicufos

02
04
06
06
07
06
95
97

v e íc u l o s

V EN D A

MsOhôO’poogs
©quaDidade

VENDE-SE UNO MILE,

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

ano 91. Fone (14)

00
01

CB 400 - 81 - PRETA

3263- 5257 ou (14)

XLR 250 - 83 - AZUL

03
03
04
98
06
07
07
07
04

9116-1785 tratar com

A s tr a S e d a n G L S 2 .0
1 9 9 9 - G - P ra ta
C o m p le to

CBX 150 AERO - 90 - VINHO

Valdinéia ou Jose.

G o l G 4 1 .0 - 4 P - 2 0 0 7
T o ta l F le x - P ra ta
B á s ic o

HONDA BIZ - 04 - AZUL

VENDE-SE GOL, 1.0,

TITAN KS - 03 - PRATA

gasolina, ano 93,

00
01
01

TITAN KS - 02 - VERMELHA

m otor CHT, 4 pneus

N X F a lc o n 4 0 0 - 2 0 0 2
G - V e r d e - P a r tid a
E lé tr ic a e F re io a D is c o

G o l G 3 1 .0 C IT Y
4 P - 2005 - A
P ra ta - D h

G o lf 1 .6 M I 4 P
2 0 0 0 - C in z a
C o m p le to

P a lio W e e k E L X 1 .3
F ire - 4 P - F le x - 2 0 0 5
C in z a - C o m p le to - a r

C o r s a S e d a n C la s s ic L ife
2 0 0 5 - A - B ra n c o
B á s ic o

C o rs a S e d a n 1 .0 M P F I
1 9 9 8 - G - P ra ta TR - AL

C o rs a S e d a n - 2 0 0 5
C L A S S IC L IF E 1 .0
A - B ra n c o - A r

P a lio E L X 1 .3 - 4 P
2 0 0 4 - C in z a - F le x
C o m p le to

C o r s a S e d a n C la s ic L ife
1 .0 - 2 0 0 5 - A - B ra n c o
B á s ic o

G o l G 3 1 .0 - 8 V - 4 P
2 0 0 5 - A - P ra ta
T ra v a - D H

C o r s a S e d a n G L 1 .6
1 9 9 8 - G - V e rd e
C o m p le to - A R

K a G L 1 .0 Im a g e
2 0 0 5 - G - P ra ta
T ra v a A la rm e

S tilo A b a r th 2 .4 2 0 V
2 0 0 3 - G - P ra ta
C o m p le to

C o rs a S e d a n - 2 0 0 4 - A
C la s s ic L ife 1 .0 - C in z a
T ra v a e A la rm e

P a lio F ire 1 .0 - 4 P
2 0 0 4 - G - P ra ta
B á s ic o

B iz 1 2 5 E S
2007 - G

novos, alarme e som.

TROCA COM TROCO

E. ACBDioQOeozaoi,59
Lerngófis RauDBsaa

elétrico, aceita moto

07
04
08
01
03
02
07
07
01
02
04
08
97
06

no negócio. Fone (14)
3264-

C B X 750 F

88

Q U A D R I P IT B U L L 2 0 0

07

CBR450

90

QUADRI F O U R T R A X 4X 4

OKM

B IZ 100 KS

02

CBR600F

99

B IZ 100 ES

03

C B R 11OOXX B L A C K

97

B IZ 100 ES

05

S H AD O W 600

98

03

T D M 850

98

T IT A N 150 KS

06

YAMAHA YZF R I

99

T IT A N 150 ES

05

Y A M A H A M T 01

06

T IT A N 150 ES

07

YAMAHA YZF R I

OKM

T IT A N 150 E S D

05

S U Z .B U R G M A N

07

T IT A N 150 E S D

08

SUZ. D R 8 0 0 S

98

T IT A N 150 S P O R T
C B X 200 S TR A D A

05

SUZ. T L 1 0 0 0 S

98

99

S U Z . B A N D IT 6 5 0 N

07

C B X 200 S TR A D A

01

S U Z . B A N D IT 1 200 S

05

C B X 2 5 0 T W IS T E R

06

S U Z . S R A D 1 000 R

05

X LX350

88

S U Z .H A Y A B U S A

02

XR TORNADO

08

K IN C O Z IN G 1 5 0

02

C B 50 0

99

H A R L E Y D A V ID S O N D E U C E

00

PER, ano 98, cor prata,

em ótim o estado com

trava, alarme e vidro

83000Km rodados. Fo

elétrico, Falar com

ne (14) 9736-2525 c/

Benedito. Fone (14)

Anderson.

3264-3118.

estado. R$ 4.300,00.

1968
2008
2002

ASTRA SEDAN 2.0
ASTRA SEDAN ELITE 2.0

AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME

ALC
FLEX

COMPLETO / RODAS
AR CONDICIONADO
TE / ALARME
DH / VE/ TE/ ALARME

TRAVA / ALARME

ALC
ALC
GAS
FLEX
FLEX

COMPLETO / RODAS
AR / DH / TRAVA / ALARME
LIMP / DESEMB

2005
2002
2005

DH / TRAVA / ALARME
VE
DH / VE / TE
TRAVA / ALARME
RARIDADE
CHASSIS 1979
TRAVA / ALARME / RODAS LIGA
COMPLETO/RODAS LIGA
COMPLETO

VENDE-SE GOL BOLA,

ano 05, 4 portas, cor

Plus, 1.0, vidro elétrico,

falar c/ João.

branco, 1.0, álcool ori

cor verde metálico. R$

ginal, ar condicionado,

11.500,00. Fone (14)

TROCA-SE PALIO, ano

trava elétrica, insulfilm,

9726-6932 ou (14)

97, 1.0, por terreno.

todo revisado. R$

Fone (14) 3263-3462

22.500,00 aceito troca.

VENDE-SE TORNADO

VENDE-SE TITAN 150,

VENDE-SE CG TITAN

ou (14) 8152-8005.

Fone (14) 9711-1826.

VENDE-SE ASTRA, ano

250, ano 07/07, 7 mil

ano 04/04, IPVA 08

150 ES, Cor Preta, ano

99, 2 portas, cor prata,

km, IPVA 08, seguro

pago. Fone (14) 3264

07, partida elétrica,

VENDE-SE CORSA

VENDE-SE FUSCA, ano

completo, equipado.

08, licenciamento

4345.

em ótim o estado. Fo

SEDAN, ano 99, 1.6,

70, original Fone (14)

R$ 22.500,00. Fone

08 tudo pago, úni

cor preto, completo

3268-1034 Macatuba

(14) 9726-6932 ou

co dono. Fone (14)

VENDE-SE TITAN 150,

(menos ar), cambio

SP.

3264-4345. Grátis 02

elétrica, ano 05/05,

capacetes.

IPVA 08, seguro 08,

3264-8430.

(14) 3264-8430.

MOTOCICLETAS
V EN D A

VENDE-SE FUSCA, cor

gasolina. Fone (14)

rodas orbital. Fone (14)

TROCA-SE KADET, ano

VENDE-SE BIZ, ano

pago. Fone (14) 3264

7.700,00, ano 2005. C/

04/04, IPVA 08 pago.

4345.

7.000 KM. Em ótimo

Fone (14) 3264 4345.
VENDE-SE TWISTER,

estado. Fone: 32649113-2277.

trava e alarme, impecá

1213/ 9695-2028.

VENDE-SE CG 125,
ano 05/05, IPVA 08

em ótim o estado. Fo

VENDE-SE CG TITAN

pago. Fone (14) 3264

ne (14) 3264-1213 ou

vel. R$ 12.000,00, por
VENDE-SE GOL, ano
Palio, Gol ou Corsa de
83, álcool, ar e alarme,
maior valor. Fone (14)

125 ES, cor vermelha,

em ótim o estado. Fone
9148-0163.

(14) 8122-7571.

licenciamento 08 tudo

TWISTER, valor R$

8143-6970 ou (14)

94, GL, cor azul, vidro,

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

ne (14) 3264-2620 ou

VENDE-SE MOTO

vermelho metálico,

3264-9678.

\

1994
2008

FIESTA SEDAN 1.0
FUSCA
BUGGY
KA
GOL CITY 1.0 4P

OPCIONAIS

G
G

GAS
BRANCO ALC
BRANCO ALC
CINZA
ALC
PRETO FLEX
BRANCO GAS
AMARELA ALC
PRATA
G
PRATA
G
PRETO
G
BEGE
FLEX

2003
1992

SAVEIRO 1.6 G3
GOL CLI 1.6
ESCORT GL 1.8

COMB.

Fone (14) 9131-0827,

automático, kit gás,

LAVAMOS SUA MOTO
COM AGUA QUENTE

www.bcar.com.br

GOL 1.0 G4 2P
PARATI GL 1.8

ANO L c o L
1999 VERMELHO
1999 PRATA
2002 BRANCO
2006 PRETO
2005 PRATA
1991
CINZA
1998 PRATA
2004 PRATA
2006 CINZA
1996 CINZA

VENDE-SE GOL G3,

ano 75, m otor 1300 e

R: 14.3264-3131
RUAPIEDADE, 56-CENTRO
LENÇÓIS PAULISTA

VECTRA GLS 2.0
GOL POWER 1.6

ano 85, álcool, perfeito

C B X 7 5 0 F J A P O N E S y ^ 86

I

VENDE-SE CORSA SU

VENDE-SE FUSCA,

05

T IT A N 125 K S E

VENDE-SE GOL I, ano
96, cor prata, gasolina,

6821 ou (14)

8127-8513.

TROCA COM TROCO
K A S IN S K I C O M E T 2 5 0

CELTA 1.0
CORSA SED CLASSIC LIFE
MONZA SLE 2.0 4P

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

94/95, álcool, vidro

88

VEÍCULO
CORSA HATCH 4P 1.6
CORSA SEDAN 1.0
ASTRA SEDAN 1.8

G o l G 4 1 .0 - 2 0 0 6
T o ta l F le x - C in z a
B á s ic o

P re to - P a r tid a E lé tr ic a

TITAN KS - 04 - PRETA

VENDE-SE KADET, ano

C B X 750 F

S 1 0 2 .4 S - 2 0 0 3 G N V P re ta C o m p le to - a r

TITAN KS 150 - 06 - AZUL

R$ 3263-4265.

ASTRA SEDAN ELEG. FLEX
CORSA SEDAN 1.0 ALC
CORSA SEDAN 1.0 ALC
AUDIA3 1.8 T GAS
AUDIA3 1.8 GAS
MB CLASSE A 190
NEW CIVIC Si MEC GAS
NEW CIVIC LXS MEC FLEX
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS
FOCUS SEDAN 2.0L GAS
FOX 1.0 2P FLEX
FOX 1.0 2P FLEX
VECTRACD2.0 16VGAS
UNOMILLE FIRE 4P FLEX

PALIO ELX1.3
2004 - AZUL - FLEX - COMPLETO (-AR)
r$ s o b c o n s u l t a

ano 05, c/ 7.000km

O ECO
Um senhor jornal

3 2 6 9 3311

(14) 9695-2028.

4345.

ano 01, partida elé

(14) 9794-7591 ou

trica, freio a disco. R$

(14) 3263-4026.

3.800,00. Fone (14)
3846-1811.

VENDE-SE PAMPA,
ano 95, 1.8, álcool.
R$4.000,00 + 24 de

VENDE-SE CG TITAN,

R$400,00. Fone (14)

150, ano 05/06. R$

3263-5957.

4.500,00.

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

PAGAN MOTOS

Novidade! R T A -3 0 - medidor de potência

C O M P R A - V EN D A - T R O C A - FIN A N C IA

Motos 0 Km
Semi Novas
Financiamento
Sem entrada
48 meses fixos

M od 2 0 0 8

t
t
A pion
e ira

em 6U6pen6ao
a a r da C idade!
FdIIE' 14 S2BS"58SI

GRÁTIS 2 CAPACETES

I

r u a

Rua CeI. JoaquimA. Martins, 955 - Centra - Lençóis Paulista I

p e d r o n a t á l io l o r e n z e t t i, n

°

112 -

l e n ç ó is

p a u l is t a

Fon©! (14) 3264-4345

MODELO

ANO

COR

CORSA SUPER
CORSA GL 1.6
CORSA WIND
CORSA WIND
CORSA WIND
CORSA WIND
CELTA 1000 VHC
VECTRA CD
VECTRAGLS
VECTRAGLS
MONZA SL EFI
ASTRA SEDAN ELEGANCE
ASTRA GL
ASTRA MILLENIUM
ASTRA SEDAN
ASTRA SEDAN ELEGANCE
MERIVA
ZAFIRA ELITE
OMEGA SUPREMA GLS
SAVEIRO

1998
1997
1996
1999
1996
2001
2004
1998
1995
1998
1993
2007
2000
2001
2003
2005
2003
2007
1996
1988

BRANCA
BRANCA
PRATA
AZUL
CINZA
BRANCA
PRATA
CINZA
CINZA
BRANCA
CINZA
CINZA
CINZA
PRATA
AZUL
CINZA
PRETA
PRATA
CINZA
VERMELHO

OPCIONAIS

AR-LIMP-DESM-AL

AR DIGITAL+AR BAG

DIESEL

MODELO

ANO

COR

PARATI 16 V
GOL 1000 16 V 4 PORTAS
GOL 1.0
GOL 1 PLUS
GOL 1.6 POWER
GOL 16 V
GOL Ml
GOL CL 1.8
GOLF
GOL CLI
GOL ROLLING STONES
C O U R IE R 1.6L
RANGER
UNO ELETRONIC
UNO ELETRONIC
UNO MILLE FIRE
UNO MILLE FIRE
SCENIC
SCENIC
CIVIC LX
JEEP

1999
2002
2004
1996
2007
2000
1999
1993
2001
1995
1995
2004
2000
1994
1994
2003
2002
2003
1999
1998
1975

BRANCA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCO
VERDE
AZUL
BRANCO
CINZA
AZUL
CINZA
PRATA
VERMELHO

OPCIONAIS
LIMP-DESEM-DIR-AR

COMPLETO-VIDRO
4 PORTAS

COMPLETO+AIRBAG
COMPLETA

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATE 100% E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATE 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHAO

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa Joâo Paulo II (ao lado do A uto Posto Leão) - Lençóis Paulista
FOX 1.0-2P-PRATA
FOX 1.0-2P-PRETO
GOL 1.0- 2 P - 93/93
PEUGEOT 206 - 1.6- 4 P - 01
05/06-B-LIP-DES
06/06-B-LIP-DES
BRANCO-G
CINZA-G-COMPLETO
PARATI TRACK1.8-4P-06 POLO HACTH 1.0-PRETO 1 JEEP WILLIS-AZUL- 1948 I JETSKI650-BRANCO
CINZA-F-COMPLETO
02/03-A-COMPLETO
G-EQUIPADO
95/95-G
ASTRA SEDAN 1.8-CINZA
VECTRAGLS 2.0-CINZA MONTANA SPORT 1.8-PRATA ASTRA SEDAN CD AZUL
04/04-A-COMPLETO
05/05-F-COMPLETA
97/97-G-MOTOR NOVO
04/04-G-COMPLETO
UN04PMILLESX
UNO MILLE-2P
KA1.0
VERSAILLESGL2.0-92
VINHO - 96/97-G -TR -LT
BRANCO-98/98-G
VERMELHO-97/98-G BEGE-G-Pareelasde290/)0

S & C O N S U t lt ííS i

m b m

:

A U T O M Ó V E IS i

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

PAT - BARIRI - RUA
SETE DE SETEMBRO,
993, SALA 5
CENTRO - FONE: (14)
3662-3888

_____________ ^
RESIDÊNCIAS

Armador de ferragens

VENDA

na construção civíl
VENDE-SE CASA,
Parque Elizabeth, Rua
Caríssimo Pentenazi,
n° 70, laje e piso. Fone
(14) 3263-5257 ou
(14) 9116-1785 tratar

Auxiliar administrativo
VENDE-SE OU TRO
de pessoal
CA CHÁCARAS, 4km
da cidade. Fone (14)
9678-5402.

VENDE-SE VIDEOTE-

SALÃO P/ FESTAS,

CA COMPLETA, dos

DJ, som, iluminação,

cavaleiros do zodíaco.

telão e acessórios. DMP

VENDE-SE CASA, Cen

saga do santuário +

Produções no Paulista

tro, 3 dormitórios, 2

saga de asgard + saga

Shopping. Fone (14)

salas, cozinha, banhei

de poseidon + saga

3264-2757 ou (14)

Auxiliar de limpeza

com Valdinéia ou José.

COMPRA-SE CASA EM
LENÇÓIS PAULISTA,
para financiamento de
até R4 47.000,00. Fone
(14) 3264-9148.

VENDE-SE CONSTRU
ÇÃO MARIA LUIZA I,
altura de laje + planta
c/ 126m2, garagem, 3

ro, área de serviço, ran

VENDE-SE PROCES-

de hades (santuário,

9711-1826, www.dmp-

cho c/ churrasqueira,

SADORES DE ÁGUA,

inferno e a fase ainda

producoes.com.br

despensa e banheiro,

da Hoken, tenha um

não apresentada no

garagem p / 2 carros.

boa qualidade de água
na sua casa, você e sua

episódio zero + 5 filmes

Toninho Santangelo

família merece. Fone

(saint seya, o santo

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

(14) 9714-4352. falar
c/ Pedro.

VENDE-SE CASA, Jd
América, 3 dormitórios,
banheiro aceito carro
sala, cozinha, 2 banhei
ros, lavanderia, área c/
churrasqueira, garagem

VENDE-SE NINTENDO
64, com 1 controle +
1 jogo. R$ 90,00. Fone
(14) 9794-3114, falar
c/ Willian.

p / 2 carros, salão co
ALUGA-SE CHÁCARA,
VENDE-SE TELEVISOR,

Tratar Toninho San-

14", LG. R$ 150,00.

tangelo Imóveis (Creci

Fone (14) 9123-0078,

46374). Fone (14)

falar c/ Leandro.

Fone (14) 3263-4698.

ALUGAR, ou troco car

horas) (14) 9789-8607
(após).

próximo ao Jd Amé
rica, 3 dormitórios, 2
salas, copa, cozinha,
2 banheiros, área de
serviço, churrasqueira,

VENDE-SE CHÁCARA,
R$ 110,000,00. Tratar
Toninho Santangelo
plo estacionamento
Imóveis (Creci 46374).
Fone (14) 3263-7094.

galpão, piscina, pomar,

8148-5336.

CLOTRON, 12 canais,
profissional, 01 Potên
cia Signos, 1601 (250

mais financiamento
R$ 106,00. Fone (14)
8111-4785.

100 em 2x ou r$ 90 à
vista. material dublado

CASA, na Rondon, 2
quartos , sala, cozinha,
banheiro, garagem

VENDE-SE CASA, Jd
M onte Azul, 3 dorm i
tórios, sendo 1 suíte,
sala, cozinha, banheiro,

garagem p / 2 carros,
construção nova. R$

Fone (14) 3263-7094.

Luis Mussoni, 87.

VENDE-SE JOGO DE
RODAS, Orbital, aro
15, pneus continental,
semi novos.Divido em

uma cesta, a loucura

sem tela, c/ controle,
R$ 390,00, alarme Positron R$ 150,00, Home
Theater (sem DVD)
R$180,00, m onitor LG
(não é LCD) 17 pole
gadas R$ 198,00. Fone

sala, copa, cozinha, ba

sAes
VOCÊ TEM CARTA

das Nações (Av. do

dorias

nos serviços gerais

Retireiro

Encarregado de super

Desenhista projetista

mercado
Serralheiro
Gerente de vendas
Desenhista técnico (artes

Representante comer

gráficas)

cial autônomo

Empregado domestico

Supervisor de vendas

nos serviços gerais

de serviços

Forneiro de padaria

Servente de pedreiro

Senai).

Garçom

ção industrial

Vendedor de serviços

-----------------

Mecânico

geral

Mecânico de manu
Abastecedor de linha de

tenção de maquina

120GB, Placa de vídeo

produção

industrial

(14) 3263-4604 ou

(14) (14) 9123-9835.

ligue grátis 9090 9747

eletrônicas

Açougueiro

Torneiro mecânico

Vendedor de serviços

8119-3532.

rodoviário

CÓRREGOS RUA

CENTRO - FONE:

Clean, 5kg, uma por

FRETES, com Kombi

250.00. Fone (14)

3263-4528 ou (14)

Rua Fortunato Zillo c/

3263-7116 falar c/

9771-1693.

360 metros quadrados.

Sueli.

R$ 16.000,00. Tratar

3263-4026.

Toninho Santangelo

VENDE-SE ESTEIRA,

RESIDÊNCIAS, mão de

Imóveis (Creci 46374).

manual. R$ 250,00.

obra completa. Fone

Fone (14) 3263-7094.

Fone (14) 3263-7116

(14) 9751-2160

CONSTRUTOR DE

tração

3227-0935 ou tratar

Atendente de lancho

pelo e-mail ltb.Denise@

nete

dade

malharia

Faxineiro

Professor de inglês

Gerente de planeja

Garçom

Representante comer

mento e manutenção

cial autônomo

Pedreiro

cânica

nes c 396,50 metros

Les Paul, semi-nova

R$ 75.000,00. Tratar

quadrados. Tratar

da marca Michael. R$

Toninho Santangelo

Toninho Santangelo

350.00. Tratar com

Imóveis (Creci 46374).

Imóveis (Creci 46374).

Anderson. Fone: 3264

plano de carreira.Traba-

Fone (14) 3263-7094.

Fone (14) 3263-7094.

1369.

lhando a partir de casa,

expansão e excelente

Baba

(14) 9631-1331.

V E N D E -S E

de madeira

nista

Motorista de caminhão
PAT - JAÚ - RUA

CENTRO - FONE: (14)

Nutricionista
Supervisor de conserva
ção de obras

frigorífica

V____________ ./

Trabalhador polivalente

Acabador de calcados

da confecção de cal

Vendedor - no comer
física na educação de

Açougueiro

cio de mercadorias

sino fundamental de 5

Arte-finalista (dese

Vendedor em comercio

Balconista de açougue

a 8 serie

nhista técnico de artes

atacadista

Caseiro

Promotor de vendas

Baba

Operador de injetora
de plástico

Porteiro

jovens e adultos do en
Repositor - em super

gráficas)

mercados

Representante comer
Vigilante

cial autônomo

Atendente de farmácia
Caseiro

Promotor de vendas

- balconista

Auxiliar de limpeza

Técnico analista de PCP

^ ^ m a is

Casas e Terrenos: Diversos bairros

Auxiliar de linha de

jomal!

Sitios e Chácaras: Várias

produção

TERÇAS

Compra-se:

Operador de câmara

Professor de educação

deixar o que faz. Fone

(14) 3 2 6 3 -1 4 8 5
9 7 9 1 -4 4 8 8

M ontador de moveis

cados

escritório e/ou internet
em horário flexível sem

Soldador
Recepcionista telefo

Acabador de calcados

Negócio lucrativo com
grande possibilidade de

Marceneiro de moveis

Porteiro

o seu negócio próprio
a partir de R$ 120,00

calcados

3622-6997
Pintor de automóveis

Auxiliar técnico de me

serviço, garagem.

precisão
Revisor de qualidade de

Motorista entregador

PAISSANDÚ, 671 -

Auxiliar de cozinha

Esta pode ser a sua

VENDE-SE GUITARRA,

Instrumentista de

Soldador de jóias
esteira

oportunidade de ter

Jd Itamaraty, Rua Cha-

artefatos de madeira

Operador de trator de

Auxiliar de limpeza

2 banheiros, área de

Uáqulna Algodão OoMcCrepp

Encarregado geral de

Auxiliar de contabili

9751-2160.

VENDE-SE TERRENO,

Encarregado de manu

Soldador

dências, mão de obra

sala, copa, cozinha,

BRINQUEDOS

Operador de rolo compactador

gmail.com. Falar c/
Denise.

Operador de retroescavadeira

ou moto. Fone (14)

ção industrial

tenção

Operador de pavimenta-

Assistente de adminis

Aumente seus ganhos.

ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Pintor a revolver

M ontador de moveis e

completa. Fone (14)

falar c/ Sueli.

Padeiro confeiteiro

Professor de espanhol

materiais similares)

Construtor de Resi

9794-7591 ou (14)

Eletricista de manuten

Prensista de plástico

Arrumadeira de hotel

dora (asfalto, concreto e

de vendas com carro

VENDE-SE TERRENO,

Eletricista

veladora

Assistente administrativo

Procura-se consultor (a)

Jd América c/ piscina

Operador gráfico de

Acabador de calçados
Operador de moto ni-

DE LAVAR, Brastemp

VENDE-SE EDÍCULA,

Desossador

(14) 3652-4858

Alinhador de pneus

Aplicador de silkscreen

água. Ligue ASPOL (14)

Catador de café

TIRADENTES, 459

Ajudante de padeiro

FAÇO VIAGENS E

de lona, 3.000l. R$

publicas

pressão
PAT - DOIS

VENDE-SE MAQUINA

DOS, pedras e caixas d'

Auxiliar de relações

ra de papel

corte e vinco na im

Motorista de ônibus

Office

Analista contábil

VENDE-SE PISCINA,

florestal

niveladora

Vendedor interno

Ajudante de cozinha

7086.

LIMPEZA DE TELHA

Assistente técnico
Operador de injetora

Técnico de telecomuni

Operador de escavadeira

Sueli.

trativo
gerais

de Radeon 9200 SE

3263-2313 ou (14)

uso. R$ 300,00. Fone

Assistente adminis

Operador de ondulado-

GORDO GÁS, entrega

e entrega grátis. Fone

Ajudante de cozinha

Oficial de serviços

Operador de moto
Mecânico de auto em

Excelente preço par

Philips, 1 ano e meio de

Montador de moveis

cações (telefonia)

1.8 GHz, 512MB, HD

celo em 4x. Fone (14)
rápida, preços especiais

(14) 3264-6199

de plástico

SILVA MARTA,

128MB, M onitor 17",

VENDE-SE TV, 20",

M ontador de caldeira

Técnico de maquinas
Marceneiro

11-39 ALTOS DA CI

seus medos.

(14) 8132-9002.

GABRIEL, 11

PAT - BAURU - RUA

SEMPROM 2600M, +

de perder de vez os

CORONEL JOAQUIM

CENTRO - FONE:

Técnico de manuten

Lavador de carros

pista. Pare de andar á

na garagem.Garantia

Lustrador no acaba

de madeira

Tratorista agrícola

DADE FONE:

pé e deixar seu carro

PAT - LENÇÓIS
PAULISTA - RUA

mento de calcados

Trabalhador rural

(14) 3234-9923

3263-7116 falar c/

DO, 3 dormitórios,

Unidos, 130, Jardim

VENDE-SE AM D

9771-1693

VENDE-SE SOBRA

Empregado domestico

Serralheiro

cidade e também na

construção nova. R$

espaçosa. Fone (14)

gerais

INFORMÁTICA

c/ Nivaldo. Fone (14)

Fone (14) 3263-7094.

Repositor de merca

Oficial de serviços

medo de dirigir na

R$ 500,00. Fone (14)

Imóveis (Creci 46374).

Consultor de vendas

mecânico

trangeiras modernas

3263-1568, tire seu

nova, 8 lugares . Falar

3263-4026.

Frentista

de agosto... Fone (14)

com carro adaptado.

R$ 250,00 e outra por

9794-7591 ou (14)

industriais

instrutora particular

garagem p / 2 carros,

Toninho Santangelo

doméstico

Professor de línguas es

em Lençóis Paulista,

nheiro, área de serviço,

00. Tratar

dorias

seus problemas.Agora

8153-9367.

85.000.

Chapeiro
Faxineiro no serviço

Oferta válida até o final

DIRIGIR? Acabaram os

3 cômodos. Fone (14)

Monte Azul. Fone (14)

Eletricista de instalações

sai por apenas 25,00.

VENDE-SE SOM P/
CARRO, (DVD Player)

Repositor de merca

Encanador

JOAQUIM DA

VENDE-SE CASA, Jd
Itapuã, 3 dormitórios,

compra de uma cesta

(14) 3264-2561 ou
(14) 3264-6779.

Cozinheiro industrial

Super promoção, na

3263-7019 ou (14)

120.000. 00. Tratar
Toninho Santangelo

MAGIAS DO AMOR.

Químico têxtil

eletrônica

Desenhista técnico

3263-7019 ou (14)

2781.

TELEMENSAGENS

Técnico de manutenção

tem 15 % de desconto.

Ipê ou Jacarandá. Pago

Imóveis (Creci 46374).

VENDE-SE TERRENO,

nos serviços gerais

Motorista de caminhão

Rose perita. Fone (14)

quarto e banheiro. Rua

PARA ALUGAR, c/ 2 ou

Públicos. Fone (14)

3263-1568. Av. Estados

Fone (14) 9711-1826.

p / 2 carros, edícula c/

PROCURA-SE CASA

Empregado doméstico

no preço á vista você

MENTO, Residencial

área de serviço, rancho,
VENDE-SE OU TROCA

sociação dos Servidores

rms cada canal). Fone

até 6x no cartão Visa.

II, Rua Rosa Romani Le
da, 424. R$ 35.000,00

ção industrial

Temos convenio c/ As

Loucura de amor +

COMPRA-SE APARTA

a vista. Fone (14) 9795
VENDE-SE CASA, Caju

Eletricista de manuten

calçados e acessórios.

8113-4638.

MAIS TEM MEDO DE

galpões p / festas, am

alqueire. Fone (14)

turas e restauração de

+ prólogo do céu). r$

garagem p / 2 carros.

área total 360m. Total

ção em geral

DOS. Consertos pin

3263-3366 ou (14)

(14) 8113-4640.

com casa grande, 2

sede murada, mais um

Eletricista de manuten
CLINICA DOS CALÇA

reiros de armagedon

menu interativo. Fone

VENDE-SE MESA SIVENDE-SE SOBRADO,

3263-5772 (ate ás 18

Chapeiro

de atena + os guer

3263-7094.

ro por casa no valor R$
15.500,00. Fone (14)

batalha dos deuses + a

(exceto hades elíseos).

mercial. R$ 90.000,00.
e edícula com piscina.

PROCURA-SE CASA P/

guerreiro + a grande

Carpinteiro

lenda dos defensores

sala, copa, cozinha e

9142-5452.

brasil, hades elíseos) +

R$ 110.000,00. Tratar

quartos, suíte e closet,

c/ entrada. Fone (14)

Auxiliar de cozinha

Técnico de projetos
elétricos

Vaqueiro (bovinos leite)

QUINTAS
Balconista de loja

Casas: de R$30mil, RSBOmil com documentação

SARADOS

Vendedor lojista

em ordem
O U T R A S O P Ç Õ E S FAVOR C O N S U L T A R

Costureira em geral

RO M EU S A N C T IS - C re c i: 4 1 3 8 8
Cozinheiro geral

O ECO

CHAVEIROTATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W

3264-4049
9791-7066

r - Chaves
^

- Serviços
- Chaves Codificadas
RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

IM PR IM*E

Atendimento 24h
9126-2965 / 9724-8565

JA Y

FON E: 3 2 6 4 - 3 0 2 9

- Caifucftos originais
- Rerarga de taiiurhos

de

tintas e toner s
- Jl/lanutea^áo em impressoras
R. I6HÁCI0AHSEim, 199 ■lenfóis Pta.
emfrente ao Zezinho Tetidos

Ace/fofflos;

V IS A

4PATAS
PET SHOP

Banho

e Tosa

Fone: 14. 3264-1351

Hospodagem

R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780
(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

A

F.: 14. 3263-0346
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.
Simpatia para emagrecer de Chico Xavier
Quarta feira pela manhã coloque meio copo de água, dentro dele ó número de grãos de arroz
correspondentes aos quilos que você deseja perder.Não coloque grãos a mais do que você de
seja pois os quilos perdido não são recuperados.
A noite beba a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com meio copo de
água. Quinta feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz, completando
novamente com meio copo de água.
Sexta- feira pela manhã em jejum beba a água com os grãos de arroz junto
Obs: Conserve o mesmo copo durante o processo, 2- Não faça regime poisa simpatia é infalivel, 3- Tire o numero de cópias correspondente aos quilos que deseja perder, 4- Começe na
quarta feira após distribuir as cópias, 5- Publique na mesma semana
boa sorte...
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Um senhor jornal

O eco

CUÁRIA

www.Jornaloeco.com.br

CNPJ n° 51.011.534/0001-54
A ta da A sse m b lé ia Geral O rd inária re a liza d a em 29 de ab ril de 2.008
Local e Hora: Sede social, na Fazenda São José, Bairro São José, nesta cidade, às 10:30 horas. Presença: Acionistas que
representam 61,220188 % do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acio
nistas". Con vocação : Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 29 de março, 01 e 02 de abril
de 2008, páginas 15,37 e 53, respectivamente, e no jornal "O ECO" de Lençóis Paulista-Sp nos dias 03 ,05 e 08 de abril de
2008, páginas A-6,A-8, e A-8, respectivamente, contendo, os referido Editais, o aviso, aos acionistas, de que trata o artigo
133 da Lei n° 6.404, de 15.12.76. Co m po sição da Mesa: Presidente: PP. Maria José Rossi Rays; S ecretário : Maria
Cristina Boso Mourão. O rdem do D ia: a) Prestação de contas dos administradores, discussão e votação do Balanço
Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; b) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; c) Eleição do Conselho de Administração e fixação de remuneração; d) Eleição de
membros da diretoria e fixação de remuneração. D elib era çõ e s Tom adas: I) Foram aprovados, por unanimidade, o Relató
rio dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerra
do em 31 de dezembro de 2.007, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 27 de março de 2008, página
6,e no Jornal "O ECO de Lençóis Paulista-SP, no dia 27 de março de 2008, página A-6. II) Fica aprovado, por unanimidade,
que o prejuízo verificado no exercício findo, ficará suspenso, para futura amortização. III) Foram eleitos por unanimidade
para o Conselho de Administração, para um novo mandato, com duração de 3 (três) anos, os seguintes acionistas: Vicente
Boso Neto, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Dr.Antonio Tedesco, n° 341, centro, na cidade de Lençóis PaulistaSP, RG n° 5.668.626-SSP/SP, CPF n° 139.125.348-53. Antonio Durval Boso, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua
Floriano Peixoto, n° 980, centro, na cidade de Barra Bonita-SP, RG n° 2.454.501-6-SSP/SP , CPF n° 048.995.398-00. Maria
Cristina Boso Mourão, brasileira, casada, comerciante, residente à Rua Armando Aguinaga, n° 235, centro, na cidade de
Lençóis Paulista-SP, RG n° 12.175.444-S s P/SP, CPF 054.143.018-16. Fica decidido que os conselheiros não perceberão
qualquer remuneração, salvo verba de representação. IV ) O Conselho de Administração reelegeu para a Diretoria, para um
novo mandato, com duração de 3 (três) anos, os seguintes senhores: D iretor P resid e nte:A n dré Luis S a ffi B o so , brasi
leiro, casado, advogado, residente à Rua Ludovico Victório, n° 166, portador da cédula de identidade RG n° 20.304.715SSP/SP e do CPF n° 172.556.778-43; D iretor Finan ce iro: Eduardo Boso, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente à Rua Tiradentes, n° 564, centro, na cidade de Lençóis Paulista-SP portador da cédula de identidade RG n°
15.243.375-2-SSP/SP e do CPF n° 063.682.848-46; D ire to r de Produção: Paulo B ern ard es Boso, brasileiro, convivente, tecnólogo mecânico , residente à Rua Geraldo Pereira de Barros, n° 1039, centro, na cidade de Lençóis Paulista-SP,
portador da cédula de identidade RG n° 17.559.041-SSP/SP e do CPF n° 101.450.708-16. Foi fixada, para os diretores
reeleitos, a remuneração mensal de R$ 4.150,00 (Quatro mil , cento e cinqüenta reais) para cada um. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a
qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Sérgio Boso, Vicente Boso Neto, Antonio Durval Boso,
Beatriz Ferreira Boso, representada por sua procuradora Maria José Rossi Rays, Zuamara Ferreira B. Romanholi, representa
da por seu procurador Michel Jad Hayek Filho e Maria Cristina Boso Mourão. Bernardino de Campos, 29 de Abril de 2008.
Maria José Rossi Rays - Presidente da Mesa; Maria Cristina Boso Mourão - Secretária da Mesa. A presente é cópia fiel da
ata lavrada no livro próprio. Bernardino de Campos, 29/04/2008. Maria Cristina Boso Mourão - Secretária. Registrada na
JUCESP sob o n° 173.512/08-2, em 09/06/2008. Cristiane da Silva F.Corrêa - Secretária Geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação - Pregão n° 087/2008 - Processo n° 169/2008
Objeto: aquisição de conjuntos pré escolar de mesa com quatro cadeiras Tipo: Menor preço - Recebimento das propostas e sessão de lances: 31 de
julho de 2008 às 10:00 horas - O edital completo encontra-se disponível
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br - Informações: Praça das Palmeiras
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040.
Lençóis Paulista, 18 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação - Pregão n° 088/2008 - Processo n° 170/2008
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo diesel - Tipo: Menor
preço - Recebimento das propostas e sessão de lances: 31 de julho de
2008 às 14:00 horas - O edital completo encontra-se disponível no si
te 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, 18 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES
- Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação - Pregão n° 089/2008 - Processo n° 171/2008
Objeto: aquisição de concreto usinado para construção de casas pelo CDHU
- Tipo: Menor preço - Recebimento das propostas e sessão de lances: 01 de
agosto de 2008 às 10:00 horas - O edital completo encontra-se disponível
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br - Informações: Praça das Palmeiras
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040.
Lençóis Paulista, 18 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação - Pregão n° 090/2008 - Processo n° 172/2008
Objeto: aquisição de pedra, areia fina e areia grossa para construção de casas
pelo CDHU - Tipo: Menor preço - Recebimento das propostas e sessão de
lances: 01 de agosto 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, 18 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GON
ÇALVES - Diretor de Suprimentos.

TODAS Á s t e r ç a s ,
QUINTAS E s á b a d o s

ORAÇÃO

Novena à Virgem Ma
ria, rezar 9 Ave Maria,
durante 9 dias, faça 3
pedidos, 1 impossível
e 2 difíceis, mande pu
blicar no 9° dia, veja o
q acontece.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Julho de 2008. Na página B5. Valor da publicação R$ 226,73.

CONTRATA-SE ATENDENTE
PARA TRABALHAR EM CAFÉ
R equ isitos:

Sexo feminino;
ma de 21 anos;
Experiência comprovada.
Oferece-se:

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

Portões Basculantes revestidos
em chapas e alumínio.

LA U TEC

Horário Com ercial (segunda-feira o sábado).

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone

E n t r e g a r c u r r íc u lo à :

www.dividaedireito.com .br
C e n fro

F o n e /F a x ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 4 3 1 3
Rua Marechal Dutra, n° 338
,
Jd. Ubirama - Lençóis Paulista - SP

Fone: 14. 3234-7994
R ua G u s ta v o M a c ie l, 2 9 - 1 8 - A lt o s d a C id a d e - B a u ru - SP

C L A S S IE C O

grátis!
Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

PORTAL

Recupere até 70% dos juros cobrados
abusivam ente pelos bancos, das pessoas
físicas e ju ríd ica, nos empréstimos
bancários e no cheque especial

Laudos Técnicos e Perícias financeiras

S a l á r i o c o m p a t ív e l c o m a f u n ç ã o ;

R. G e r a ld o Pereira d e B arros, n- I .0 0 2
_______________ Lençóis Paulista_______

SERRALHERIA

A o la d o d a c o m u n id a d e

RG:
Fone:

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.

Veículos
Imóveis
T • Novos/Usados

^
|

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

• Empregos
• Serviços
• Diversos

p ir a tin in g a

Reforma na escola
Escolas estaduais Eduardo Velho Filho e Jacira Motta Mendes, em Piratininga,

ter ç a

-feira

nas condições de trabalho,
O sábado foi animado reivindicada pelos advoga
em Lençóis Paulista com o dos, teria sido a causa da
Dia do Reencontro, na pra suspensão do convênio. Em
ça Comendador José Zillo, Lençóis Paulista, este servi
a Concha Acústica, que ço era realizado na Casa do
também foi reinaugurada. Advogado. Segundo dados
Com o visual mais moder do presidente da OAB/Lenno, a praça abrigou duran çóis, o advogado Antonio
te todo o dia uma série de José Contente, cerca de 80
eventos, desde a Orques pessoas eram atendidas por
tra de Sopros animando a dia. No ano, o número de
manhã com um repertório pessoas que conseguiam
de muita bossa nova, até a advogado de graça girava na
noite com a dupla André casa de seis mil moradores.
e Matheus encerrando as
comemorações em grande q u e b r a d e ir a
Na madrugada do do
estilo. .
mingo 13, a base da Polícia
Militar de Areiópolis foi al
LEI SECA
Blitz realizada na noite vo de depredação. Diversos
de sexta-feira 11, na rodovia vidros e um balcão foram
Osny Matheus (SP-261), co quebrados. Os autores fo
locou dois motoristas len- ram cinco jovens armados
çoenses na cadeia. Isso por com pedras e tijolos. Os
que não passaram no teste vândalos já foram identifi
do bafômetro. O motorista cados. Três deles são meno
de um Monza apresentou res de idade. Segundo o de
dosagem alcoólica de 1,04 legado José Mario Toniato,
mg de álcool por litro de ar, que responde interinamen
o equivalente a sete latas de te pela delegacia de Areiócerveja. Já o teste de bafô- polis, a depredação foi uma
metro do condutor de um retaliação contra uma ação
Fiat Marea foi de 0,88 mg. realizada pela Polícia Mili
Eles foram liberados depois tar, que teria acontecido al
de pagar fiança de R$ 302 gum tempo antes, em frente
cada.
a uma casa noturna que fica
nas proximidades da base.
d ia d o r e e n c o n t r o

ganham reforma e devem ficar prontas em novembro; investimento é de R$ 650 mil
Fotos: O ECO

do projeto ficou a cargo do
município. O projeto já ha
via sido apresentado há al
Começou a reforma de du
gum tempo, mas segundo o
as escolas estaduais em Pira
tesoureiro houve atraso para
tininga. A escola Eduardo Ve
liberação do dinheiro e para
lho Filho (ensino fundamen
concluir o processo de licita
tal de 5® a 8® série e ensino
ção. A execução dos serviços
médio) terá investimento de
R$ 403,5 mil e a unidade Ja
estão a cargo das empresas
Udeplan - Engenharia Enge
cira Motta Mendes (que aten
nharia e Construções Ltda - e
de alunos do ensino funda
mental, de 1® a 4® série), R$
BMJ Construtora Ltda.
Segundo a diretora da Esco
254,9 mil. O dinheiro vem do
la Eduardo Velho Filho, Silvia
governo do Estado pelo FDE
(Fundo de Desenvolvimento
Barbieri, a reforma é aguarda
Escolar). A previsão é que as
da há cerca de dois anos. Nes
se período, foram necessárias
duas escolas fiquem prontas
em novembro.
algumas alterações no projeto.
"Tudo está saindo bem e as es
Nas duas unidades será
colas estão ficando de cara no
feita a troca do telhado e do
va. Ambas apresentavam sérios
forro, piso das salas de aula,
problemas de infra-estrutura",
calhas, beirais, instalação elé
trica e hidráulica, alambrados, A escola Jacira Motta Mendes recebe investimentos de R$ 250 mil avalia a diretora.
grades das janelas e muros. Os
De acordo com Maria José
banheiros serão reformados
Scheffer, vice-diretora da esco
Piratininga, embora o dinhei la Jacira Motta Mendes, os tra
e adaptados para alunos por aula a mais.
tadores de deficiência. Cada
Segundo Sergio Fortuna- ro seja liberado pelo Estado, balhos até aqui realizados já
escola vai ganhar uma sala de to, tesoureiro da Prefeitura de a execução e administração representaram 15% da obra.
Da Re d a ç ã o

r a iva

Vacinação de cães e gatos com eça na segunda
Começa na segunda-feira cerca de 2,5 mil animais, entre
21 e vai até o sábado 26 a cam cães e gatos, sejam vacinados.
panha de vacinação contra a Na zona rural, a vacinação co
raiva animal em Piratininga. A meçou na semana passada.
campanha é promovida pela
Na segunda-feira 21, o
Prefeitura e Diretoria de Saú posto de vacinação estará
de, através do Setor de Vigilân na praça Redonda, das 8h às
cia Sanitária. A previsão é que 11h. Na terça-feira 22, a vaci-

nação é no bairro Luiz Faus- dia 24, a vacinação estará no
tino dos Santos (Sapolândia) bairro Quirilândia, das 11h
das 11h às 13h.
às 16h. No dia 25 será no ce
No dia 23 haverá uma mitério das 8 às 11h, na Vila
equipe distribuindo a vacina Soares, das 13h às 16h. No en
no estádio José Carlos Soa cerramento, marcado para o
res, das 8h às 16h e na praça sábado 26, estará no coreto da
Redonda, das 13h às 16h. No Praça Central, das 11h às 13h.

juventude

P iratin in ga gan h a ProJovem adolescente
Desde junho, Piratininga co
meçou a atender adolescentes em
situação de risco pelo ProJovem
- programa do governo federal.
O projeto vai beneficiar jovens
entre 15 e 17 anos e está sendo
feito em parceria com a Legião
Mirim e Prefeitura. Inicialmente
são 18 jovens atendidos.
De acordo com a psicóloga
Adriana Merlin, coordenado
ra do projeto em Piratininga,
serão desenvolvidas atividades
que estimulem a convivência
familiar e comunitária, que
propiciem o desenvolvimen
to pessoal e social e capacitem
os jovens para a atuar como
agentes de transformação e de-

I

Inicialmente, ProJovem vai atender 18 adolescentes em Piratininga

Instituto de Previdência
Municipal de Lençóis Paulista
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do arti
go 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato oficial:
Portaria n°. 019/2008 de 18.07.2008..Designa Robson Murador para proce
der movimentação das despesas em regime de adiantamento da conta Poderes
Públicos - IPREM.
Lençóis Paulista, 18 de Julho de 2008.
ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Julho de 2008. Na página B6.
Valor da publicação R$ 82,78.

LUCILEIDE SOARES DE MORAES FERREIRA LENÇÓIS PAULISTA ME, empresa estabelecida a Rua Ciro Gomes n. 543 - Lençóis Paulista/ SP,
Inscrição Estadual n. 416.101.204.112 e CNPJ n. 04.961.220/0001-32, DE
CLARA para os devidos fins que se encontra EXTRAVIADO os talões de
notas fiscais de venda a consumidor série D-1 contendo a numeração de n. 001
a 500, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 2 CONTRATO 20-2008 (Originário do Pregão
08-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, alterando de R$ 123,00 para R$ 130,00 o preço do botijão de 45 kg de gás liquefei
to de petróleo -GLP CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: W. M. Macatuba
Comercial Ltda OBJETO: fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo -GLP para merenda
escolar FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 17/07/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

senvolvimento de sua comuni
dade, além de sensibilizá-los e
informá-los sobre o mercado
de trabalho e aumentar a per
manência na escola.
Os adolescentes são orien
tados a ficar longe das drogas,
violência e são instruídos em
como evitar uma gravidez pre
coce e de contrair doenças sexu
almente transmissíveis.
Os 18 jovens que estão par
ticipando do projeto desenvol
vem atividades éticas social,
físicas e artísticas. Os alunos es
tudam no período da manhã e
a tarde desenvolvem as ativida
des do projeto, nas dependên
cias da Legião Mirim.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE OSORIO PAFETTI (PROCESSO N° 333.01.2007.002063-6/000000-000, N° DE
ORDEM 660/2007 - ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACATU
BA - ESTADO DE SÃO PAULO).
A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN , MM“. Juíza de Di
reito da Única Vara Cível da Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, na
forma de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que perante este Juízo e Oficio Judicial, proces
sam-se aos termos de uma ação de INTERDIÇÃO que IRACY Ma GANHA PAFETTI move contra seu marido OSÓRi O pA f ETTI (Processo n°
333.01.2007.002063-6/000000-000, N° DE ORDEM 660/2007 - Único Ofi
cio Judicial). Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sentença
de fls. 59/60, que decretou a interdição de OSÓRIO PAFETTI, cujo teor é
o seguinte: “Vistos. Iracy Maganha Paffetti, qualificada na inicial, ajuizou
pedido da interdição de Osório Paffeti, alegando, em síntese, que é esposa do
requerido; que o requerido vem apresentando habitualmente quadro de delírio,
alucinações visuais, em virtude de A.V.C. bilateral e frontal. Pede, que seja
nomeado Curador. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/16.
A Dra. Promotora foi ouvida. Foi nomeada a requerente curadora provisó
ria do requerido (fls.21). O interditando foi citado e interrogado (fls.24/25).
Foi realizada a perícia (fls. 50). A Dra. Promotora pugna pelo acolhimento do
pedido. Este o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A perícia rea
lizada pela ilustre perita deste juízo, conclui que o interditando é portador de
demência vascular de inicio agudo, e que tal distúrbio torna-o absolutamente
incapaz para exercer os atos da vida civil. Destarte forçoso é concluir, em
face do parecer de especialista, que o requerido apresenta um quadro mental
que compromete, fundamentalmente, a sua higidez mental, retirando o ne
cessário poder de autodeterminação e de se conduzir normalmente dentro do
meio social em que vive. Ora, dispõe o Código Civil em seu artigo 3°, que são
absolutamente incapazes para os atos da vida civil os portadores de doença
mental, que, segundo o mesmo repositório de leis civis, devem ser interditados
e postos sob curatela. Assim, o acolhimento do pedido de tutela jurisdicional
é de extremo rigor. Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 2/7 e decreto a
interdição de Osório Pafetti, colocando-o sob curatela. Nomeio para o cargo
de Curadora a Sra. Iracy Maganha Pafetti, que deverá prestar o compro
misso de bem e fielmente cumprir o encargo. No momento do compromisso
deverá o Sr. Escrivão adverti-la dos ônus do encargo, que ele deve cumprir
com responsabilidade e diligência. Sem custas. Proceda-se à inscrição desta
Sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se pela imprensa local
e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando
do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites
da curatela, conforme disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil
e no artigo 9°, III, do Código Civil. P.R.I.C. Macatuba, 27 de maio de 2008.
MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN - JUÍZA DE DIREITO” E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma
de lei. NADA MAIS. Macatuba, 02 de julho de 2008. Eu, (Vânia Maria Daré
Pavanello), Oficial Maior, digitei e conferi. Eu, (Carlos Alberto Giorgetti),
Diretor de Serviço, subscrevi e assino por determinação judicial.

SEM CONVÊNIO

O convênio entre a De- JOGOS r e g io n a is
fensoria Pública do Esta
Lençóis pode estar na
do de São Paulo e a OAB segunda divisão dos Jo
(Ordem dos Advogados do gos Regionais no próximo
Brasil) não foi renovado. O ano, caso o sistema de dis
anúncio de que o serviço de puta colocado em prática
assistência judiciária gratui em 2008 seja mantido.
to está suspenso chegou na Mesmo assim, o diretor de
manhã da segunda-feira 14, Esportes e Recreação, José
mas a suspensão do convê Lenci Neto, comemora o
nio aconteceu na sexta-feira resultado obtido em Lins.
11. Uma divergência na ta Os atletas lençoenses en
bela de preços dos honorá cerraram a participação
rios de advocacia estabele nos Regionais com 44 me
cida pela OAB, assim como dalhas e 151,5 pontos na
a necessidade de melhorias classificação final.

q u in t a
TEMPO SECO

-feira
POLÍTICA

Tosse seca, falta de ar,
Trinta por cento das
pulmão congestionado, fe vagas de candidatos a ve
bre. Esses são alguns sinto reador são exclusivas para
mas que afetam grande par mulheres, segundo a legis
te das pessoas nesta época lação, mas dificilmente a
do ano, principalmente cota é preenchida em sua
crianças e idosos. O prin totalidade. Nas cidades on
cipal responsável é a estia de O ECO circula (Agudos,
gem. O problema pode ser Areiópolis, Barra Bonita,
percebido pelo aumento no Borebi, Igaraçu do Tietê,
número de inalações e nos Lençóis Paulista, Macatuba
atendimentos do pronto- e Piratininga) ao todo são
socorro e nos postos do PSF 175 candidatas a vereado
(Programa Saúde da Famí ras. O total de vereadores
lia). Para se ter uma idéia, que solicitaram o registro
no período de 1 a 9 de julho de candidaturas é de 716.
foram realizadas 283 inala Barra Bonita é a cidade da
ções no pronto-socorro do região que tem o maior nú
Hospital Nossa Senhora mero de mulheres candi
da Piedade. Número maior datas a vereador. Do total
do que o realizado durante de 125 candidatos, 41 são
o mês de janeiro inteiro- mulheres, ou seja, mais de
quando o volume de chuva 29% das vagas foram pre
é grande - e foram contabi enchidas dentro da reserva
de gênero.
lizadas 232 inalações.
LUTO

NASCENTE

Morreu na madrugada
A água da mina redesda quarta-feira 16 o agen coberta pela Ong Nossa
te da Polícia Federal Paulo Terra, em área de preserva
Sérgio de Oliveira, 39 anos. ção permanente do Jardim
O policial é de Lençóis Pau Monte Azul, não serve pa
lista e foi vitimado em um ra consumo. A análise da
acidente de trânsito duran água apontou contamina
te uma perseguição a con ção por coliformes totais,
trabandistas e traficantes de que pode trazer sérias
drogas em Guaíra, região complicações à saúde hu
oeste do Paraná. O delega mana se a água for consu
do Emanuel Sartori da Ro mida. Essas bactérias estão
cha, 27 anos, de Pardinho, presentes no solo, fezes de
que viajava com ele, tam animais e no processo de
bém morreu.
decomposição animal e
vegetal.
agudos

Um homem de 78 anos
morreu no final da tarde
de quarta-feira, em Agu
dos, após se envolver em
um acidente de trânsito. O
Fusca que ele dirigia bateu
de frente em um caminhão.
Dario Clemente Pinto che
gou a ser socorrido, mas
não resistiu aos ferimentos.

h is t ó r ia

A Divisão de Cultura de
Macatuba iniciou neste mês
a catalogação e digitalização
de cerca de 11 mil fotogra
fias. Segundo a secretária de
Cultura Elen Soares, a ini
ciativa consiste na segunda
etapa do projeto 'Escreven
do Nossa História'.

m u s ic a

G u ita r r a s in t é t ic a

À esquerda, Ryan
Yount, vocalista, e
Owen Grace, criador do
software e guitarrista
do grupo; à direita, o
integrante da banda
com a guitarra do jogo

Banda The Guitar Zeros usa controles de videogame para sintetizar som; saiba o que é preciso para você fazer o mesmo
BRUNO ROM ANI

A primeira visão no pal
co da banda The Guitar Ze
ros pode parecer piada. O
vocalista e o baterista são
acompanhados por duas
guitarras de plástico do jo 
go Guitar Hero.

Música brasileira
'Herói da Guitarra'
também é tocada
no controle do jogo
Es t e v ã o Be r t o n i

Quando começamos a fa
zer shows em 2006, a prin
cipal preocupação da banda
era levar algo de diferente
ao palco.
Nosso grupo, o Bazar
Pamplona (www.bazarpamplona.com.br), tinha surgido
havia uns dois anos e o Bata
ta, o baixista na época, apa
receu com uma guitarrinha
de plástico que comprara
nos EUA. Parecia inofensiva,
à primeira vista.
Depois de passarmos tar
des jogando Guitar Hero,
ele veio com a idéia: com
por uma música sem muitos
acordes, cujo riff, de cinco
notas, pudesse ser tocado no
joystick. Surgiu, então, 'O
Herói da Guitarra'.
Formado em engenharia
da computação, o Batata é um
nerd de carteirinha. Para fazer
a idéia funcionar, gravou no
ta por nota e jogou tudo num
programa que ele mesmo
criou, usando o Visual Studio.
Testamos a novidade em
dois shows. A idéia era que o
público tocasse o riff, mas não
deu certo - as pessoas se inti
midavam. O Batata, então, se
mudou para os EUA, a traba
lho, e a guitarrinha foi junto.

As microfonias, o volume realmente faz música com os
ensurdecedor da distorção e controles do jogo que foi lan
a reação imediata da platéia çado em 2005 e já vendeu 14
não deixam dúvida: o show, milhões de cópias, arrecadan
que acontece no clube El Rio, do US$ 1 bilhão.
no distrito de Mission, re
O Guitar Zeros é um dos
gião latina de San Francisco, expoentes de uma geração de
é de verdade. O Guitar Zeros usuários que dão aos apare
(w w w .theguitarzeros.com ) lhos eletrônicos um emprego

diferente do que o planejado sica começa a desmoronar. E,
pelos fabricantes.
mais uma vez, a indústria não
Videogame, celular e toca- tem participação nisso.
MP3 começam a deixar de ser
DJs como o norte-america
destinos finais de uma canção no Mark E. Moon (www.myspara se tornarem ferramentas pace.com/djmarkemoon) fa
em sua produção. Assim, mais zem performances usando o
uma fronteira entre quem controle do Nintendo Wii.
Já a iBand (www.myspaproduz e quem consome mú

ce.com/hiiband), trio austrí
aco, ganhou notoriedade na
rede ao mostrar músicas fei
tas com dois iPhones e um
iPod Touch.
Conheça nesta edição o
Guitar Zeros e outros repre
sentantes da música feita com
instrumentos de brinquedo.

Guitarrista usou noções de programação
O The Guitar Zeros é
fruto da mente do guitarris
ta Owen Grace, 33. No co
meço de 2007, o programa
dor idealizou uma banda
que substituísse guitarras e
baixo pelos controles desti
nados ao Guitar Hero.
Ao contrário daqueles
que compram o jogo, a
intenção de Grace não era
tocar músicas famosas do
rock, mas sim criar repertó
rio próprio. Ele convenceu
outros três amigos que to
cavam guitarra, e a banda
foi formada, unida pela ex
centricidade da proposta.
Grace usou suas habili
dades como programador
para investigar o brinque
do e transformá-lo em al
go que produzisse de fato
notas musicais - em vez de
apenas interagir com o jo
go. Em dois meses, criou
um software que batizou
de Fretbuzz.
O programa traduz os
cinco botões do joystick e
suas 32 combinações em
som. O botão Select deter
mina em que escala musi
cal a guitarra opera. Assim,
o controle passa a ser um
sintetizador no corpo de
uma guitarra de plástico.
O grupo criou um sis
tema próprio de tablaturas

chamado GRYBO (iniciais
em inglês de verde, verme
lho, amarelo, azul e laran
ja, em referência às cores
dos botões). Em vez de um
dó ou um ré, quem tenta
tocar a guitarra aprende a
apertar os botões vermelho
ou amarelo.
Grande parte do peso da
banda vem dos pedais ana
lógicos, destinados a gui
tarras tradicionais, conecta
dos aos brinquedos. Grace
usa phaser, delay e distor
ções de um Vox e um Fen
der Twin, uma combinação
que deixaria até uma harpa
com sonoridade punk.
Sem os efeitos, o com
putador emula o som de
uma guitarra que tem suas
cordas abafadas pela mão
que utiliza a palheta.
O Fretbuzz não foi feito
para tocar cada nota musi
cal de maneira igual. O có
digo possui 'janelas' que lêem o mesmo comando de
maneira que sintetiza on
das sonoras como se cada
uma fosse única, da mesma
maneira que acontece em
instrumentos de verdade.
As duas guitarras de
plástico são conectadas
ao com putador via adap
tador USB wireless - se o
micro pára de funcionar,

não tem show.
NOS BLOGS DE
t e c n o l o g ia

Com pouco mais de um
ano, o The Guitar Zeros
chamou mais a atenção da
mídia que todas as bandas
anteriores dos quatro inte
grantes juntas. Mas pouco
espaço foi dedicado à m ú
sica. Grace e seus amigos
viraram heróis em blogs de
tecnologia, mas a música
como produto final ficou
em segundo plano.
O som da banda é para
poucos. Pesado, digitaliza
do de forma bruta e com
poucas melodias palatáveis, o grupo tem aura de
banda que vive acorrentada
ao underground. Mas isso
parece não incomodar os
integrantes, que dizem não
querer fazer turnês m un
diais nem vender milhares
de CDs.
As seis músicas de 'Hotbird', primeiro disco da
banda, podem ser ouvidas
no MySpace (www.myspace.com/theguitarzeros).
O vocalista Ryan Yount
diz que o grupo não ficará
junto para sempre: "Uma
hora vamos ficar obsoletos
também, como todo videogame". (BRUNO ROMANI)

r o b o t ic o
Os instrumentos são tradicionais, mas os músicos dos The
Trons, da Nova Zelândia, são robôs feitos com peças de com
putadores velhos; veja em www.myspace.com/thtrons perfor
mances de Swamp (bateria), Ham (vocal e guitarra), Wiggy
(guitarra) e Fifi (teclado)

NEGOCIOS

O ECO
O ECO, UM SENHOR JORNAL
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CobeieirGlro
DAS €STR€LAS

Em comemoração ao mês do cabeleireiro,
EFAC traz para Lençóis Paulista Rodrigo
Cintra De La Lastra, em 15 de setembro
O cabeleireiro que faz a
cabeça das principais estrelas
e personalidades, nacionais e
internacionais, vai estar em
Lençóis Paulista no próxi
mo dia 15 de setembro, com
workshop para profissionais
da área. O evento será no UTC
(Ubirama Tênis Clube). A re
alização é da EFAC (Escola de
Formação e Aperfeiçoamen
to de Cabeleireiros) e conta
com apoio da Inoar Escova
Marroquina, Result Sensorial,
Ventura Assessoria Contábil,
Divelpa, Jornal O ECO e Ven
tura FM. "É uma oportunidade
que os profissionais de Lençóis
Paulista e região não podem
perder”, convida a empresária
Marta Rocha, proprietária da
EFAC. Quem fizer o curso, ga
nha o certificado De La Lastra.
Rodrigo Cintra é um dos
profissionais mais requisitados
para palestras e workshops em
todo o Brasil e ministra cursos
para mais de 15 mil cabelei
reiros por ano. Ele é um dos
proprietários da rede de

salões de cabeleireiros De La Paulista é voltado para profis
Lastra, em São Paulo. Além sionais da área. Além de apre
disso, virou garoto propagan sentar a revolucionária escova
da das principais marcas de alemã, o cabeleireiro ensinará
cosméticos nacionais e inter cortes modernos, cortes a na
nacionais. Em Lençóis Paulis valha, dará dicas de marketing
ta, o evento contará também para proprietários de salões e
com o lançamento da escova ensinará técnicas de visagisalemã, da Germany Hair, que mo - a arte de adaptar estilos
está em alto sucesso nas gran de acordo com o tipo de rosto
des Capitais. Produto que Ro do cliente. Quem participar
drigo Cintra trabalha em sua do workshop degustará café
da manhã, almoço e no final
rede de salões.
Sua numerosa clientela é do evento irá saborear um de
composta por grandes execu licioso bolo para comemorar o
tivos e personalidades da alta mês do Cabeleireiro. Tudo isso
sociedade de São Paulo. Ele é está incluso no valor do con
professor formado no Instituto vite, que custa R$ 65.
Llongueras, da Espanha, Vidal
Sasson, dos Estados Unidos, e SERVIÇO
Tony Guy, da Inglaterra. Rodri
Profissionais interessados
go Cintra é reconhecido no cir em participar do workshop
cuito de beleza e moda como o com Rodrigo Cintra, sócio-procabeleireiro oficial da TV Band prietário da rede de salões De La
e tem um quadro no programa Lastra, devem procurar a EFAC,
Atualíssima. Já preparou mais que fica na rua 7 de Setembro,
de 100 estrelas e personalida n° 963, Lençóis Paulista. Mais
des para capas e editoriais de informações pelo telefone (14)
revistas de moda e cabelo.
3264-6249 - (14) 8122-2800 ou
O workshop que Rodrigo (14) 9681-6810.
Cintra realizará em Lençóis

Soíbo um pouco moís
sobre Rodrígo Cíntro
* Cabeleireiro oficial da TV Band,
apresenta o quadro 'Quero o look
dela' no programa Atualíssima
* Participa constantemente de
programas de TV: Ana Maria Braga
(Globo), Jô Soares (Globo), Olga
Bongiovanni (Rede TV), Bem Família
(Band) Adriane Galisteu (SBT), Luciana
Gimenes (Rede TV), Atualíssima
(Band).
* Já produziu estrelas para mais de
100 capas de revistas de moda e
cabelo
* Ministra workshops em todo o Brasil
* Proprietário da Rede de Escola
Profissionalizante de cabeleireiro De
La Lastra.

Progromoção poro
15 de Setembro
Horário: Das 9h às 17h
* Curso técnico passo a passo de
cortes modernos
* Cortes a navalha
* Marketing para salão de beleza
* Visagismo
* Lançamento da escova Alemã da
Germany Hair
*Coffee break, almoço e coquetel Inclusos

Rodrigo Cintra já preparou mais de 100 estrelas para
capas e editorais de revistas de moda, além de ser tema de matérias

Cortes - Técnica
e Estilos
- 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 Muscuiares
- Massagem Dores na Coiuna
- Massagem Enxaqueca
- Massagem Cóiicas
- Massagem Pés
- Massagem Mãos
- Massagem Faciai

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

Fotos: Divulgação

EFAC
Escola de Formação
e Aperfeiçoamento
de Cabelletreiros

o ECO VIVER BEM
Regência da vida
O ECO, UM SENHOR JORNAL

A vid a n o
circo fo i
decisiva
Conforme o circo se
guia para um rumo dife
rente, maestro Alex pôde
conhecer várias celebri
dades como Rita Lee,
além dos camarins das
redes de televisão. "Nes
se tempo eu pude tocar
com grandes artistas da
música popular brasilei
ra. Até que um dia de
sembarcamos na cidade
de Diamantina, em Mi
nas Gerais, na qual me
apaixonei por uma me
nina. Decidi ficar por lá
e comecei a mexer na ex
tração de diamantes, que
foi uma proposta boa",
diz ele.
O maestro nunca
deixou de pensar na mú
sica, seu maior sonho
era montar um projeto
social com crianças de
baixa renda. "A vida da
gente é uma coisa inte
ressante. Eu estava to
cando em Diamantina
e um deputado chegou
a mim e disse que tinha
gostado do meu jeito de
tocar, pois eu conduzo a
orquestra com os olhos
fechados", explica. Eles
ficaram conversando e o
maestro contou sua his
tória de vida ao deputa
do que se interessou em
seus projetos. "Eu disse a
ele que a minha intenção
era montar um projeto
para crianças de baixa
renda para poder ensinar
tudo o que foi me ne
gado durante a infância
como, por exemplo, o
estudo, amor e carinho
que eu tive que buscar
no mundo", lembra.
O deputado se inte
ressou e disse que daria
verbas ao projeto que ti
nha como objetivo ensi
nar a música e pagar uma
bolsa para esses alunos.
Assim eles poderiam se
dedicar exclusivamente
a arte. "Nunca mais eu
vi esse deputado na vida,
foi um anjo que Deus en
viou na minha vida, para
realizar meu sonho",
conta. No outro dia, o
maestro foi a prefeitura
e conversou com o pre
feito que também queria
fazer um projeto para
crianças. "Ele me disse
que tinha sido interno
da Febem e conseguiu
superar todas as barrei
ras que lhe foram impos
tas. Seu sonho também
era dar as crianças o que
ele não pôde ter", con
tou. Segundo o maestro
Alex, não há hoje quem
não reconheça o projeto.
"É impressionante ver as
crianças tocarem. Parece
que tem a mão de Deus",
ressalta ele.
O projeto começou
em com 17 crianças, ho
je somam 300. Ele afirma
que em todo o estado de
Minas Gerais tem alunos
seus engajados na cor
rente da música, alguns
reconhecidos mundial
mente. "Não é a musica
lidade, mas sim o ser hu
mano sendo moldado",
finaliza o maestro.
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Maestro Alex dá um show e mostra que todo sonho pode ser conquistado, basta ter força de vontade
Fotos: Fernanda Benedetti

_______ D a Re d a ç ã o _________

Sabe aqueles contos com
a bruxa má, a fada madrinha
e a mocinha indefesa. O Viver
Bem de hoje traz uma história
parecida com esta, na qual um
menino tinha um sonho de
ser músico, mas sua tia não
queria deixar por ser uma re
ligiosa muito fervorosa que
não acreditava na música. Por
sorte ou destino, apareceu no
caminho desse menino um
padrinho que o ajudou a cor
rer atrás de seu sonho.
Esse é o enredo da história
de vida de Irineu Domingos
de Souza, o maestro Alex, co
mo é conhecido em Diamanti
na, Minas Gerais, e que tem na
bagagem 23 anos de regência.
Nascido em Lençóis Paulista,
foi criado por uma tia muito
rígida que não o deixava usu
fruir de seu dom nato - a mú
sica. Mesmo trabalhando mui
to durante sua infância, ele
não podia nem sequer ouvir
uma canção. Para relembrar
suas origens e mostrar a todos
que os sonhos podem ser con
cretizados, o maestro voltou
a Lençóis Paulista no sábado
12 e se apresentou com a Or
questra Municipal de Sopros,
no Dia do Reencontro.
A infância de maestro Alex
não foi fácil, ele morava num
curtume e apanhava da tia pa
ra não aprender. "Quando eu
tinha uns 12 anos, eu traba
lhava numa fábrica de macar
rão. Foi lá que seu Augusto me
perguntou se eu queria apren
der a tocar, mas minha tia não
deixava e então eu fazia es
condido", conta o regente. O
sobrenome do Augusto o ma
estro não se lembra. O palco
de seus ensaios era o meio do
mato, mais especificamente
dentro dos bambuzais perto
do curtume onde morava. Os
treinos aconteciam a noite
com a presença de uma lam
parina para clarear o local.
Com muita força de von
tade ele aprendeu a tocar o
clarinete, um instrumento
de sopro com notas graves e
agudas. "Eu me lembro que
fiz uma apresentação para seu
Augusto num domingo de Ra
mos. Foi quando ele me disse
que eu iria tocar na banda. Eu
o questionei dizendo que não

Maestro Alex regeu a Orquestra Municipal de Sopros de Lençóis Paulista no sábado 12, durante o Dia do Reencontro

tinha uniforme e nem instru
mento, mas ele disse que eu
iria tocar", diz emocionado.
Segundo o maestro, ao re
ceber sua primeira roupa de
banda não sabia se ria ou se
chorava, pegava no uniforme ou
se tocava. "Eu chorei muito e fiquei muito emocionado em po
der tocar. Quando terminou a
apresentação eu pedi para o seu
Augusto guardar o clarinete e o
uniforme, pois se eu levasse pa
ra casa da minha tia, ela iria me
bater, quebrar o instrumento e
rasgar o uniforme", relembra.
Seu Augusto pegou Irineu
e foi para a casa da tia con
versar sobre o dom do garoto.
"Eu me lembro que nós fomos
com o Fusquinha azul dele.
Chegando lá ele disse a minha
tia que eu tinha um dom mu
sical muito forte e não era ela
que iria barrar esse potencial e
ainda afirmou que se ela colo
casse um dedo em mim nova
mente, ela iria para a delega
cia", conta o maestro.
Depois dessa conversa a tia
não tocou mais no menino,
mas ele ainda não podia levar
os instrumentos para casa.
"Agora eu podia tocar, mas
ainda precisava ajudar no sus
tento da casa. Foi aí que me
tornei cortador de cana", afir

ma. Como o dinheiro não era
suficiente, Souza começou a
procurar outro emprego, ele
conseguiu passar no concurso
da prefeitura para ser lixeiro.
"Eu fiquei algum tempo nessa

profissão e tocando na banda. e o dinheiro compensava, era
Nessa época eu já estava to três vezes mais do que eu ga
cando saxofone. Em uma de nhava aqui em Lençóis. Peguei
minhas apresentações o dono minhas malas e segui com o
de um circo me convidou pa circo. Foi lá que minha vida
ra seguir viagem. Pensei bem explodiu", conta o maestro.

De 01/07 Q 15/07 ^
nosso PROMOÇÃO voí
escjuentor os termômetros.

UQUIOAÇÀO
INVERNO
TUDO

Maior sonho do músico era trabalhar com crianças carentes

BREMEN
AUTO

aqu. seu q a R R Q

PDSTD

SAN MARINO

GASTA menos
NOVIDADES
Recarregue seu celular
Vivo com os cartões
Visa e Visa Electron

Convênio com os Servidores
Públicos de Lençóis
Agora aceitamos o cartão

GQQD CAR
PROMQÇÃQ
F IN A L D E

IPRINCIPE
SH O P P IN G

Rua Raul G. de O liv e ira , 137 - Fone: (14) 3 2 6 3 -1 1 6 3 - Lençóis Paulista
OFERTAS VÁLIDAS DE 14/07/08 Â 02/08/08 E APENAS PARA CALÇADOS E CONFECÇÕES. DESCONTOS CONCEDIDOS SOB O PREÇO DE ETIQUETA A PRAZO.

CARTAS PARATODA CATEGORIA A-B-C-D-E.
v e íc u lo s pr ó p r io s

YÉICULOb KKOKKIOb

" MOTO - ÔNIBUS
CAMINHAO E CARRETA

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

sem a n a

COMPORTAMENTO

Cuidar de animal faz bem,
mas pode causar dependência
Relação proporciona companhia, afeto e reduz tensão, mas exageros devem ser evitados; médicos alertam quanto a isolamento
Caio Guatelli/Folha Imagem

MÁRCIO PINHO

'Quanto mais conheço os
homens, mais admiro o meu
cachorro' O tradicional slo
gan de adesivos de carros pa
rece uma piada qualquer, mas
é mais real do que se pensa.
Isso porque a relação en
tre humanos e animais de
estimação, teoricamente ino
fensiva e prazerosa, pode
também trazer prejuízos co
mo dependência e ansiedade,
dependendo da forma como
se estabelece ou do compor
tamento do dono.
De acordo com médicos
ouvidos pela Folha, essas são
algumas manifestações nega
tivas em uma relação bené
fica. Além de proporcionar
também afeto e diversão, os
animais podem reduzir a ten
são e até o batimento cardíaco
das pessoas que o tocam.
Para o psicólogo da Unifesp Murilo Battisti, 'pessoas
com mais dificuldade no con
tato com o outro muitas vezes
vêem no animal uma forma
menos ameaçadora de fazer

Elisa Ito com seus cachorros Meg e Mila no cachorrodrômo da praça Buenos Aires, em Higienópolis

vínculo. Mas isso pode levar
ou reforçar um isolamento'.
Ele afirma considerar nor
mal uma relação de amor in
condicional com o animal e
que a pessoa o veja como um

membro da família, mas que é
preciso estar atendo para que
a relação seja saudável.
"Essa troca pode ser muito
bacana pelo exercício da afetividade", diz Battisti.

DENTRO DE CASA

O zootecnista e mestre em
Psicologia pela USP Alexan
dre Rossi, diz ser comum que
uma ligação muito intensa
cause uma 'ansiedade de se

paração', pela qual a pessoa
não fica intranqüila ao sair
de casa por preocupar-se com
o animal.
A vendedora de roupas
Nádia Areda Nunes, 48, que
vive com seus dois 'filhos' da
raça samoieda - originária da
Rússia -, conta que fica pre
ocupada com um deles, Flopy, quando sai. Isso porque
o cachorro também sente a
distância e come partes da
casa quando está só, como
pedaços do painel da má
quina de lavar, guarnição da
porta e móveis.
Nádia mora e trabalha
em seu apartamento em Cerqueira César (zona oeste da
capital paulista) e diz que
sai de casa quando tem que
fazer alguma coisa, não se
prendendo pelo animal. En
tretanto, admite que gostaria
de trabalhar fora e que ainda
não se decidiu por isso em
razão de Flopy.
FACILITANDO CONTATOS

Segundo Rossi, não é algo
negativo a pessoa procurar o

animal ao chegar em casa.
"Ele ajuda a diminuir o
estresse e facilita o contato
com outras pessoas", afirma.
Na rua, os animais também
são 'facilitadores sociais',
pois ajudam as pessoas a se
conhecerem e ainda podem
servir de pretexto para canta
das manjadas.
Para a veterinária Ana
Luiza Mazorra, isso é impor
tante em uma cidade como
São Paulo, em que as pessoas
tendem a estar mais sozinhas,
cheias de trabalho e onde
muitas vivem apenas com o
animal. Ela diz ter a impres
são de que a relação não é tão
próxima no interior.
"Aqui o animal acaba sen
do usado como uma válvula
de escape. Percebo uma li
gação muito acentuada em
alguns clientes e um medo
muito grande pelo que po
de acontecer com o animal.
Por outro lado, tem o ponto
positivo de perceberem mais
facilmente sintomas simples
no animal, como o fato de ele
beber mais água", diz ela.

Cachorros ajudam a decidir onde passear, morar e viajar
Cachorros são conside
rados membros da família
e mobilizam a atenção de
seus donos, influenciando
decisões que vão desde via
gens até onde morar.
É o caso da analista de
sistemas Elisa Ito, 28, que
alterou a vida de sua família
para ter mais conforto e dar
o mesmo a seus dois cães da
raça buldogue-inglês, Maggy e Mila.
Elisa deixou o aparta
mento onde vivia e se mu
dou para uma casa onde
os dois cachorros 'fazem
companhia e alegram o
ambiente'.
Ela afirma que eles dor
mem juntos na cama e que
dá dó deixá-los sozinhos
por muito tempo. Viagem?

Só se o hotel aceitar cachor no bairro. Costumo passear
ro ou algum familiar aceita pela manhã e à noite. Um
dos destinos favoritos é o
tomar conta deles.
"Algumas pessoas acham parque Buenos Aires", diz.
que cuidamos em excesso,
Quem também passeia
mas acho que isso é comum bastante com o cão é Hele
em quem gosta dos ani na Wagner, 25. A diferença
mais", diz.
é que é Pupila, sua labrador
Já a produtora Maria- preta, que decide onde são
na Marques Barbosa, 26, as caminhadas.
diz que se preocupa com
"Ela conhece vários
Madruga, seu dálmata, en itinerários e decide se ire
quanto trabalha. Por isso, mos até o trabalho da mi
colocou uma pessoa para nha mãe, até o parque...",
cuidar do seu apartamen afirma a administradora
to duas vezes por semana de empresas.
e para o cão 'ficar menos
Ela diz não imaginar sua
tempo só'.
vida sem Pupila e que a es
Segundo ela, que vive perteza da cachorra inclui
sozinha em Higienópolis, ainda acatar ordens em ale
o cão é um ótimo compa mão, falado em sua casa em
nheiro para conhecer pesso razão de sua mãe, que tem
as. "Já conheço todo mundo essa nacionalidade.

CROI

CENTRO DE
REABILITAÇÃO
ORAL E IMPLANTES

Dr. A le x a n d re R a y e s
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP: 73832

Fone: (14) 3 2 6 4 -4 6 9 5

Rua: Cel. Joaquim Gabriel, 344
Centro - Lençóis Paulista - SP

Dra. Luclene Chaves Placca

Urgêncío e
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24h
CRO. 9 2 .5 5 8

ODONTOLOGia
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CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.
V A C IN A
PREVENAR
PNEUMO 23
MENINGOCÓCICA C
INFLUENZA
VARICELA
HEPATITE A
HPV

PROTEGE CO NTRA
Meningite , Pneumonia, Otite
Meningite Meningocócia C
Gripe
Variceia ou Catapora
Hepatite A
Cacoio de úitero, Verrugas Genitais

Mais Inform ações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Jullano e Vagner Jullano Júnior
Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 13264-8139 - Lençóis Paulista

O QUE V A I a c o n t e c e r
MALHAÇÃO

Segunda: Bruno é levado pa
ra o hospital. Débora rouba
uma pulseira de uma joalheria.
Terça: Bruno é operado. Andréas beija Felipa. Paulo sai
da cadeia.
Quarta: Débora rouba um
vestido e Paulo vê. Fernandinho e Peralta vêem Bodão
vestido de palhaço, brincando
com as crianças do hospital.
Quinta: Gustavo se declara a
Angelina. Raiden beija Chiara
e os dois se declaram um ao
outro.

Triângulo de 'Ciranda':Natércio (Daniel Dantas), Laura (Ana Paula Arósio) e Daniel (Marcelo Anthony)

Ciranda de surpresas
Laura deixará Daniel para ficar com Natércio, que jogará sujo
Esta semana será de gran
des reviravoltas em 'Ciranda
de Pedra' (Globo). Isso por
que Laura (Ana Paula Arósio)
abandonará Daniel (Marcello
Antony) para viver com Natércio (Daniel Dantas). Uma
decisão que tocará fogo na
trama das seis.
"Na verdade, ela voltará
mais por causa das filhas. Co
mo estão muito fragilizadas
com a doença do pai, as me
ninas pedirão que Laura fique
em casa", diz Tammy Di Calafiori, que dá vida a Virgínia, a
mais nova das irmãs. "Em uma
das cenas, minha personagem
vai praticamente implorar pa
ra que a mãe retorne".
Com a chegada de Laura
à mansão, Natércio, já recu
perado, passará a fingir que
ainda está doente - depois de

operado, o advogado ficará para prender Laura em casa",
temporariamente com a visão antecipa Anna Sophia Folch,
comprometida e com uma intérprete da carola Bruna. Se
parte do corpo paralisada.
gundo a atriz, outro fato que
A virada na história de Al agitará a história da família
cides Nogueira começa quan nos próximos dias será a de
do Laura beija Natércio no missão de Frau Herta. "Com
quarto do hospital. No mo o consentimento de Natércio,
mento em que seus lábios es Laura vai demitir e expulsar
tiverem tocando os do vilão, Frau Herta. E quem vai fazer a
ela será flagrada por Daniel, festa é a criadagem".
que, inconformado, colocará
Mesmo humilhada, a go
um fim na relação. Rejeitada vernanta terá força para preju
pelo médico - que vai expul dicar a rival. E o que já estava
sá-la e chamá-la de senhora ruim vai ficar ainda pior. "Frau
Silva Prado -, Laura decidirá Herta fará com que Luciana
retornar à mansão do Jardim (Lucy Ramos) entregue a LauEuropa.
ra um lenço de Daniel sujo de
Mas a volta da bela não batom", conta Lucy. "Como
será tranqüila. Com a ex por os dois estão com a relação
perto, Natércio será capaz das balançada, será a gota d'água.
maiores baixezas. "Ele vai jo Laura pensará que Daniel tem
gar sujo. Mesmo curado, irá outra mulher", finaliza a bela.
fingir que ainda está doente (Mariana Poli)

HORÓSCOPO 1 9 / 0 6 A 2 5 / 0 6

Sexta: Bruno acorda. Pedro é
demitido. Chiara rompe com
Andréas e começa a namorar
Raiden. Andréas e Felipa co
meçam a namorar. Pedro e
Débora discutem. O médico
conta a Angelina e Marília
que Bruno está paraplégico.

___ C IR A N D A DE PEDRA___

Segunda: Cícero consola Letícia. Frau Herta vê uma dis
cussão de Daniel e Laura na
rua. Otávia, Nely e Marisa se
insinuam para Arthur. Natércio revela sua encenação a
Frau Herta.
Terça: Conrado sai de moto
com Nely e a beija. Bruna
conta a Laura que Afonso a
pediu em casamento. Patrício
desafia Conrado em uma cor
rida e bate o carro numa ár
vore. Daniel vai buscar Laura
na mansão.
Quarta: Daniel e Natércio dis
cutem. Cícero descobre que
o alvará não foi entregue na
prefeitura e Natércio demite
Rogério. Daniel salva Faísca
de ser atropelado por Julieta.
Quinta: Natércio consegue
o alvará para a metalúrgica e
Cícero corta a faixa de reinauguração. Daniel examina Faís
ca. Afonso pede a Natércio a
mão de Bruna em casamento.
Letícia vai ao consultório de
Daniel.

NAS N O V E L A S

Sexta: Letícia descobre que
não está grávida. Frau Herta chantageia Luciana, que
descobre que Daniel é pai de
Virgínia. Otávia vai ao cinema
com Arthur e Laura a tira de
lá a força.
Sábado: Conrado desafia
Eduardo a fazer manobras
com a moto e cai num pre
cipício. Laura deixa Otávia de
castigo. Conrado é salvo por
Eduardo e Pedro. Frau Herta,
com a ajuda de Luciana, arma
para Daniel.

______ BELEZA PURA______

Segunda: Renato e Gaspar
operam Sônia; que entra em
coma. Milton demite Gui
lherme. Klaus vai à delegacia
e confessa tudo o que fez.
Claudinha rompe com Anderson. Joana perdoa Renato.
Terça: Débora rompe com
Eduardo. Joana se desculpa
com Guilherme. Fernanda
rompe com Klaus. Sônia acor
da do coma. Norma é conde
nada.
Quarta: Dois meses se pas
sam... Sônia revela a Joana
porque a abandonou no orfa
nato. Renato pede Joana em
casamento e ela aceita. Suzy
tem uma filha, Maria. Sheila e
José Henrique brigam. Felipe
olha os diamantes.
Quinta: Suzy contrata Sheila
como babá de Maria. Norma
é chantageada pelas presas.
Anderson, Fernanda e Luiza
passam no vestibular. Gaspar
pede Ivete em casamento,
mas ela não aceita. Guilher
me e Sônia se beijam.
Sexta: Gaspar rompe com
Ivete. Guilherme pede Sônia
em namoro. Felipe pede Luiza em casamento, mas Eduar
do não permite. Rakelli chega
atrasada a um teste para o
programa do Luciano Huck e
perde a vaga.
Sábado: Luiza pede para fu
gir com Felipe. Mateus come
ça a testar a nova loção Sister.
Norma cuida da creche do

presídio. Anderson conhece
Viviane. Mateus e Helena se
beijam na clínica e Renato
vê.
_______ A

f a v o r i t a _______

Segunda: Lara pede perdão a
Cassiano. Maíra se muda para
a casa de Augusto e faz diver
sas exigências. Dodi pressio
na Salvatore. Átila é demitido.
Lara pressiona Donatela.
Terça: Donatela briga com
Lara, que volta a morar no
rancho. Didu enfrenta o pai.
Zé Bob descobre a traição de
Silveirinha e conta a Donatela. Pepe visita Diva na cadeia.
Cassiano e Lara reatam o na
moro. Donatela vê Silveirinha
com Flora.
Quarta: Silveirinha confessa a
verdade a Donatela, que pro
mete vingança. Dodi chantageia Salvatore. Flora engana
Irene. Didu se muda para a
casa de Rita. Halley beija Lara
e Cassiano vê.
Quinta: Cassiano rompe com
Lara. Augusto expulsa Pepe
de seu sítio. Céu e Cassiano se
beijam e Lara vê. Silveirinha e
Flora vão à casa de Cilene.
Salvatore vai à delegacia.
Sexta: Salvatore altera seu de
poimento. Rita e Didu jantam
com Romildo. Greice entre
ga uma carta de Vanderlei a
Catarina e Leonardo vê. Lara
beija Halley. Cilene é intima
da a depor e acusa Donatela
pelo assassinato de Marcelo.
Sábado: Cilene é presa. Leo
nardo proíbe Catarina de visi
tar a família e os pais pedem
que ela largue o marido. Lara
e Halley viajam juntos. Elias é
eleito prefeito de Triunfo. Do
natela é intimada a depor.

____ A M O R E

i n t r i g a s ____

Segunda: Até o fechamento
desta edição, a emissora não
havia divulgado os demais
capítulos.
Quarta: Apresentação do ú lti
mo capítulo.

LAZER E p a s s a t e m p o

Fo n t e : I n s t it u t o O m a r C a r d o s o
ÁRIES
L*
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Trate de seus assuntos pessoais e
1
financeiros com o
máximo de cuidado
neste momento, pois qualquer erro
poderia acarretar-lhe sérios prejuízos
em futuro próximo. Ótimo para novas
amizades e para trabalho em equipe.

LEÃO
Alguns amigos esta
rão colaborando com
seus novos projetos.
Receberá informações
úteis e promissoras. Período feliz para
a vida amorosa.

VIRGEM

TOURO
Indícios de excelentes
contatos com pessoas
mais idosas que você
e bom nível finan
ceiro e material. Aproveite tal opor
tunidade. Inteligência clara e forte
magnetismo pessoal.

GÊMEOS
Wz
Ww

^

Melhora total em
▼
todos os assuntos
profissionais, sociais
e financeiros se farão
sentir neste momento. Terá uma fase
feliz, para os passeios e para unir-se
com amigos e entes queridos.

SAGITÁRIO
Outros planos para
sua elevação de cargo
e de conhecimentos
profissionais deve
rão ser estudados agora. De resto, a
influência será ótima a vida amorosa
e familiar e para tratar com amigos e
personalidades.

P ç y

Período neutro para
a vida sentimental
e amorosa. Haverá,
também, dificulda
des que só serão solucionadas com
bastante trabalho, otimismo e perse
verança. Evite abusos, e tome cuidado
com os inimigos.

CAPRICÓRNIO
Indícios favoráveis nos
^
1 ^ 1 seus assuntos pessoais
e profissionais. O b
tenção de segredos
importantes. Continue tendo confian
ça em si mesmo. A partir de hoje você
estará se encaminhando para um me
lhor período no setor profissional.

LIBRA
Procure métodos oriM ginais para conseguir
o que lhe parece difí
cil, sejam os objetivos
financeiros ou de ordem doméstica.
Organize o seu programa de paga
mentos e recebimentos. Alimente-se
bem.

AQUÁRIO
Uma fase em que se
não precaver, facil
mente poderá ver-se
envolvido em escân
dalos e discussões. Procure cuidar de
seus afazeres e não se envolva em
questões que não lhe digam respeito.

ESCORPIÃO

e para im por mais
moral em seu ambiente social. Suces
so no amor. Aprenda a conseguir um
maior equilíbrio em suas ações.

Período de muita
tranqüilidade na vida
familiar e profissional,
com bastante dispo
sição para solucionar problemas. Con
tudo evite discussões com a pessoa
amada, rivais e inimigos.

MEOPAna

PEIXES
Período favorável pa
ra aventuras, mas não
B L'
abuse. Cuidado com
o nervosismo. Você
estará exposto a sofrer um rápido
declínio da resistência física. Imponha
um novo ritm o em suas atividades e
ficará surpreso com os resultados.

REVENDA CAZO
Produto de excelente
qualidade e aceitação
Presença marcante
em mídia nacional
Treinamento e
apoio a vendas
Ganho médio mensal:

R$ 1.080,00

Disk Remédios

3264-3340
RUA ANITA GARIBALDI, 650

^Aqui tem o cafézinho
P ® que vai deixar o seu
dia mais esperto
para o trabalho.
A lí na Av. Brasil, em frente a prefeitura.

RUA 13 DE MAIO, 718 - CENTRO - DISK ENTREGA 3264-7226 - LENÇÓIS PAULISTA

Rua Piedade, 754 - F.: 14.3264-1833 - Lençóis Paulista

Leve um ayida

mmis

saborosa

Não se engane!
Pão & Opção
só tem uma!
Tel [14] 3264-3623
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COMERCIANTE

Dia 16 de julho é o Dia do
Comei ciante. Negociar mercadoiias é uma das profissões
mais antigas do mundo. Co
meçou com os mercadores,
caixeiios-viajantes e nunca deve
deixar de existir. Na região, o
comerciante Juliano Silva, das
loias Silva, é uma das referên
cias no segmento. A todos os
comerciantes, parabéns!

Será inaugurada na próxima qumta-feira, dia 24 de julho, a agência da Credicitrus, em Lençóis Paulista. A
Cooperativa de Crédito Rural chega a região em grande estilo e se instala em área nobre, na esquina das
ruas XV de Novembro com Pedro Natálio Lorenzetti. Fundada em 1983, em Bebedouro, a cooperativa
fechou 2007 com 38 filiais e mais de 30 mil associados. A agência lençoense vai oferecer todas as opera
ções financeiras feitas pelos bancos aos seus cooperados. Ederaldo Luiz Macome é o gerente da unidade
de Lençóis Paulista e recebe os convidados a partir das 18h.

E OURO O casal Maria Egle e Aguinaldo Benincasa,
o Lalado, completou, no dia 5 de julho, 50 anos de
casamento. As bodas de ouro foram celebradas na igreja de
São Paulo Apóstolo. Os convidados foram recepcionados
na sede do Rotary Clube de Agudos.

Foto Carlos

CONGRESSO

MUSICA NAS v e ia s

BOLO

A lençoense Dionísia Cusin
Lamônica, professora da USP
em Bauru, participou do 30°
Congresso Internacional da So
ciedade de Neuropsicologia e
do 8° Congresso de Sociedade
de Neuropsicologia da Argenti
na, divulgando trabalhos volta
dos à área de psicologia.

No sábado 12, a praça da Concha Acústica recebeu a pri
meira edição do Dia do Reencontro. A foto acima entra para
a posteridade, pois registra a relação entre Lençóis Paulista e
a música: o prefeito José Antonio Marise, o maestro Marcelo
Maganha, que é regente da Orquestra de Sopros, João Olivério
Duarte, o João da Banda, filho do Maestro Agostinho Duarte,
e o lençoense e também maestro Irineu Domingos de Souza,
que veio de Minas Gerais especialmente para o evento.

Em clima de festa julina, o
pequeno Gabriel Barbosa da
Silva comemorou dois anos
no ultimo dia 12. Ele assoprou
as velinhas, cantou parabéns e
recebeu muito carinho e pre
sentes ao lado dos pais, Neno
e Rita, e da irmã Isabella. Feli
cidades sempre!

COBERTA A Legião Mirim Masculina de Lençóis Paulista
festejou a inauguração da quadra poliesportiva. A verba foi
conseguida por intermédio do deputado estadual Pedro Tobias
(PSDB) e a obra feita em parceria com a Prefeitura. A entrega
aconteceu no último domingo. Na foto, Pedro Tobias e o
presidente da Legião Mirim, Edo Mário Santis.

