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Fernanda Benedetti

Bombeiro 
vai custar 
meio milhão
Dinheiro vem dos cofres públicos e do Febom, que capta recursos 
da iniciativa privada; base deve ser inaugurada em novembro

O prédio da base do Cor
po de Bombeiros de Lençóis 
Paulista está orçada em meio 
milhão de reais. A maior parte 
do dinheiro, R$ 300 mil, veio 
dos cofres municipais. Outros 
R$ 200 mil vêm da iniciativa 
privada por meio do Febom 
(Fundo dos Bombeiros). Por 
enquanto, o fundo captou R$ 
5 mil com a doação de empre
sas. Mesmo assim, o presiden
te do conselho que coordena 
a chegada dos bombeiros, Ale-

xandre Moreno, acredita que o 
serviço comece a ser prestado 
no início de novembro. A base 
de Lençóis Paulista será for
mada por 16 bombeiros e terá 
uma viatura para socorro, com 
um raio de atuação que abran
ge, além de Lençóis, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi. O Estado 
vai manter os bombeiros e a 
viatura específica e comprar 
os móveis. O restante fica por 
conta do município. Dos R$ 
300 mil já investidos pela Pre-

feitura, metade foi para a aqui
sição do prédio. A reforma e 
conclusão de toda a estrutu
ra, incluindo troca de pisos e 
parte hidráulica termina neste 
final de semana. A próxima 
etapa contempla parte elétri
ca, pintura e cobertura das ga
ragens e deve ser concluída no 
final de outubro. As empresas 
ou pessoas físicas interessadas 
em fazer doação para o Fe- 
bom devem procurar o SAAE 
ou a Prefeitura. ►► Página A3

PALAVRAS AO VENTO Na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, quem balança ao vento 
são poemas. O varal é atração desde que a praça foi reinaugurada, no último dia 12 de julho. Mesmo 
para quem passa na correria, é quase irresistível parar e ler pelo menos um verso. Além da imagem, as 
palavras também são belas e reconfortantes.

Serviço da LPNet já é feito por atendentes, como quer Lula

PRESENTE DO PAPAI Na semana que antecede o dia dos pais, o jornal O ECO foi ao centro de 
Lençóis Paulista conferir o que as lojas estão preparando para o próximo domingo 10. Há presentes 
para todos os bolsos e as mais variadas formas de pagamento. As pessoas podem aproveitar as 
promoções de inverno e comprar um presente com até 70% de desconto. Para que todos consigam 
comprar uma lembrança para os pais, o comércio de Lençóis Paulista estenderá seu horário de 
atendimento na sexta-feira 8 até às 22h. No sábado 9, as lojas estarão abertas até às 17h. ►► Página A7

ELEIÇÕES

Bel divulga 
projetos 
para Saúde

A candidata Izabel Cristina 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, pre
tende investir em novas unida
des do PSF (Programa Saúde 
da Família). Ela anunciou esta 
semana que se for eleita, insta
lará duas novas equipes de PSF. 
Uma vai atender os moradores 
do Jardim Açaí, Monte Azul 
e Cachoeirinha e a outra vai 
cobrir o Jardim Príncipe, Vila 
Paccola e Jardim Itapuã. Bel 
também antecipou que estuda 
ampliar o horário de funcio
namento do Pronto Atendi
mento no Núcleo Luiz Zillo, 
implantado neste ano pelo di
retor de Saúde, Norberto Pom- 
permayer. Bel estuda ampliar 
o horário para até meia-noite., 
incluindo finais de semana e 
feriados. ►► Página A5

Empresas terão de 
melhorar atendimento

A dona de casa Clarice Apa
recida Sabino e seu marido 
Sebastião Aparecido Sabino 
há três meses tentavam cance
lar um cartão de crédito pelo 
telefone sem nenhum resul
tado. O que era para ser uma 
operação simples foi parar no 
Procon de Lençóis Paulista. 
O drama do casal e de outros

ín d ic e
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consumidores pode estar com 
os dias contados. Na quinta- 
feira 31, o presidente Lula san
cionou a lei que regulamenta 
o SAC (Serviço de Atendimen
to ao Consumidor). Empresas 
prestadoras de serviço e call 
centers têm prazo de quatro 
meses para se ajustar à legisla
ção. ►► Página A6

ENTREVISTA

Claudinei 
Quirino fala 
da Olimpíada 
de Pequim

►► Página A4

Respeitar a natureza é mais que um dever, é uma obrigação. Esta é a filosofia de vida do casal Welthes e 
Olinda Repik. Eles dedicam boa parte do seu tempo ao cultivo de verduras, legumes, frutas, hortaliças, 
animais e muitas orquídeas -  as flores exóticas são os xodós do casal, que já completou 50 anos de ma
trimônio, 40 deles dedicados ao cultivo de orquídeas. Hoje eles têm mais de duas mil espécies, das mais 
comuns até as mais raras. ►► Página C1

MACATUBA

Prefeitura deve 
trocar tíquete 
por cartão

A prefeitura de Macatuba 
estuda trocar o tíquete alimen
tação pago aos servidores pú
blicos municipais pelo paga
mento por cartão. Segundo o 
secretário Administrativo, José 
Carlos Ferreira, a idéia é que os 
funcionários passem a utilizar 
o cartão 'Acredito', da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo), com apoio da Associa
ção Comercial e Empresarial 
de Macatuba. O assunto foi 
discutido na quinta-feira 31. 
Atualmente, os servidores têm 
prazo para gastar o vale e quem 
esquece perde o valor. Com o 
cartão, o valor do tíquete seria 
cumulativo. ►► Página B1



EDITORIAL

Garantias para 
o con su m id or

Comprar um produto é re
lativamente fácil. Trocá-lo já é 
um pouco mais complicado, 
principalmente quando este 
produto é um serviço. Prova 
de que é preciso avançar muito 
ainda na questão dos direitos 
do consumidor são as unidades 
do Procon (Fundação de Prote
ção e Defesa do Consumidor) 
abarrotado de denúncias contra 
empresas de vários segmentos.

O governo federal acaba 
de sancionar decreto que deve 
trazer alguma segurança para 
os consumidores que precisam 
fazer uso dos SACs (Serviços de 
Atendimento ao Consumidor), 
com novas e mais rígidas regras. 
Muitas vezes, quando se pega 
o telefone para tentar cancelar 
um serviço, trocar um produto 
ou simplesmente registrar uma 
reclamação, o que se conse
gue é ainda mais dor de cabe
ça. Quem nunca ficou irritado 
com o atendimento de 0800 
que atire a primeira pedra.

Basicamente, a lei vai ten
tar garantir que o consumidor 
vai ser atendido rapidamen
te toda vez que precisar ligar 
para o SAC da empresa e que 
sua requisição tem tempo para 
acontecer.

A oferta de produtos e ser
viços cresceu muito nas últi
mas décadas graças ao advento 
das tecnologias. Entretanto,

esta mesma tecnologia que 
favoreceu a ampliação de ofer
tas, não foi empregada para a 
solução de problemas.

Um pequeno exemplo dis
so são os cartões de crédito, 
que são oferecidos por telefo
ne ou que, muitas vezes, che
gam na casa dos clientes sem 
que eles tenham requisitado. 
Isso é possível graças a um 
imenso banco de dados que, 
não se sabe como, é compar
tilhado por empresas de vários 
segmentos. Independente de 
isso representar uma invasão 
de privacidade ou não, a pos
sibilidade de contar com o 
serviço é tentadora. Entretan
to, muitas vezes aceitar o que 
chega à sua porta pode ser um 
problema futuro. Nem sempre 
o que vem fácil é possível de 
ser administrado e se desfazer 
dele acaba sendo trabalhoso.

Atualmente, os consumi
dores estão mais conscientes 
dos seus direitos, mas o abuso 
por parte de quem vende um 
produto ainda é maior que 
da parte de quem compra. O 
decreto do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva traz espe
ranças para quem comprou e 
não foi devidamente atendido. 
Para ver se a lei realmente vai 
ser obedecida, entretanto, será 
necessário ter um pouquinho 
mais de paciência.

ARTIGO

A tênue linha entre 
ser herói e ser vilão

Ká t ia  Sa r t o r i

"Ou você morre herói ou 
acaba se tornando um vilão". 
A frase é do Coringa, arqui- 
inimigo do Batman, no recém- 
lançado 'Cavaleiro das Trevas. 
Nunca Gotham City foi tão lu
minosa quanto na última pro
dução. E nunca o Batman foi 
tão sombrio e atormentado. 
A linha entre uma alma ator
mentada, que troca a vingança 
por justiça, e uma alma ferida 
que vinga suas dores pessoais 
botando a prova a compaixão 
e o egoísmo humanos, nunca 
foi tão tênue. Os heróis e vi
lões do filme poderiam muito 
bem freqüentar o mesmo ana
lista para tentar sanar seus tor
mentos. Numa época tão ca
rente de modelos, apresentar 
heróis tão frágeis (e a tendên
cia começou com o Homem 
Aranha) é aterrorizante.

O conceito de herói mu
dou nos últimos dois séculos. 
Para nós, brasileiros, especial
mente, herói nunca teve haver 
muito com caráter, como pro
pôs Mario de Andrade com o 
Macunaíma, lá no começo do 
século passado. Isso é fácil de 
comprovar. Aliás, Cazuza já 
dizia que seus 'heróis tinham 
morrido de overdose'.

O que se tem que fazer 
para virar herói também é 
bastante variável. Quem está 
na mídia e morre cedo acaba

virando uma espécie de herói. 
É só pegar a lista: Raul Seixas, 
Renato Russo, o próprio Ca
zuza, sem contar o pessoal das 
antigas, Jimmy Hendrix, Jim 
Morrison, Janis Joplin. Gente 
que morreu cantando coisas 
que são repetidas até hoje, 
mas que não levou um tipo de 
vida considerada 'decorosa'. 
Pelo menos não no modo de 
vista da sociedade moralista.

No fundo, herói é quem 
faz alguma coisa pela qual não 
deixa de ser esquecido, não 
come criancinhas e não chuta 
cachorro caído. Pelo menos 
a meu ver, esta é a concepção 
brasileira de heroísmo -  de 
um povo que aceita um 'rou
ba mas faz'. Crises de consci
ência e a preocupação em ser 
modelo são características dos 
heróis da ficção.

Quem vive muito -  seja a 
vida em sua concepção total, 
ou seja, desde o nascimen
to -  ou quem vive muito um 
estado ou prolongue uma 
carreira, seja um jogador de 
futebol, um artista ou mesmo 
um político -, corre o risco de 
ser engolido pela profecia do 
Coringa e revelar seu lado vi
lão. Tudo é uma questão de 
perder a mão, de passar do 
ponto. Morrer no clímax do 
sucesso e da juventude é pas
sagem para a vida eterna.

Kátia Sartori é jornalista

r e u n id o s
Na tarde de ontem, repre

sentantes das rádios locais e 
dos políticos que concorrem 
à Prefeitura de Lençóis Paulis
ta participaram de reunião no 
auditório do Centro de Atendi
mento ao Cidadão. A juíza elei
toral, Ana Lúcia Aiello Garcia, e 
a chefe do Cartório, Maria Ca- 
rolina Dias Guirado, coordena
ram os trabalhos para definir a 
ordem e a quantidade de inser
ções do horário gratuito eleito
ral nas rádios da cidade.

DEFINIÇÃO
Nas segundas, quartas e 

sextas serão apresentados os 
programas dos candidatos a 
prefeito de Lençóis Paulista. 
Nas terças, quintas e sábados, 
é a vez dos vereadores apre
sentarem suas propostas. O 
horário eleitoral gratuito será 
sempre das 7h às 7h30 e das 
12h às 12h30. Além disso, os 
candidatos a prefeito têm di
reito a algumas inserções du
rante a programação normal.

FORA DO AR
Os representantes dos 

candidatos a prefeito de Bore- 
bi, que fazem parte da região 
eleitoral de Lençóis Paulista, 
não compareceram na reu
nião. Como eles não fizeram 
nenhum requerimento para 
reserva de horário, os 10% 
destinados à propaganda 
eleitoral do município foi 
dividido para ser utilizado 
pelos candidatos a prefeito e 
vereador de Lençóis Paulista. 
O mesmo aconteceu com o 
tempo que seria do candidato 
Jessé Marques Luquetto (PP), 
que renunciou à sua candida
tura na tarde de quinta-feira.

a u s e n t e s
Representantes da candi

data Izabel Cristina Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, e de Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, 
não deram as caras na reu
nião. Sendo assim, a sorte sor
riu para os representantes do 
Partido Verde que estavam no 
local e que foram os primei
ros sorteados para apresentar 
seus programas de governo 
para a população da cidade. 
Pelo cronograma, Ailton Tipo 
Laurindo (PV) tem 13 minu
tos e 32 segundos de tempo 
de rádio. Bel tem 13 minutos 
e dois segundos, e Coquinha, 
três minutos e 25 segundos.

ROTATIVA
Após debate sobre algu

mas regras para veiculação 
das propagandas no rádio, 
foi realizado sorteio para de
finir a ordem dos programas 
no horário político. Portan
to, no dia 19 de agosto, Tipó 
será o primeiro a apresentar 
seu programa, seguido de 
Coquinha e, para encerrar 
o bloco, a candidata tucana 
Bel. Lembrando que esta or
dem é rotativa. Portanto, no 
segundo dia do programa 
eleitoral Coquinha passa a 
ser o primeiro, seguido de 
Bel, e, por último, Tipó. E 
assim sucessivamente.

CONTEÚDO
As rádios que transmi

tirem as propagandas estão 
isentas de qualquer respon
sabilidade sobre o conteúdo 
que será veiculado. Em caso 
de ataques pessoais ou de
núncias infundadas, quem 
responderá perante à justiça 
pelas ofensas serão os parti
dos políticos. O horário elei
toral gratuito será veiculado 
até o dia 2 de outubro, última 
quinta-feira antes da eleição.

d e fe s a
Os advogados Gilson 

Carlos Aguiar e Denílson 
Santana procuraram a re
dação do jornal O ECO na 
tarde de quinta-feira 31. Eles 
esclarecem que são advoga
dos do PSL, partido da base 
de apoio de Tipó, que pediu 
o cancelamento do registro 
da candidatura de Bel. Eles 
não gostaram de ser cita
dos como os advogados que 
queriam Bel fora da disputa. 
Segundo eles, o pedido é do 
partido, não dos advogados. 
Enfim, pediram direito de 
resposta, que está na edição 
de hoje, na página A6.

FUROU
O jornal de campanha de 

Tipó, que havia sido anun
ciado para o fim da semana 
passada, ficou para depois. 
Segundo o candidato, o 
problema teria sido de or
dem financeira. Neste final 
de semana, Tipó estará no 
Júlio Ferrari no sábado e no 
Jardim Caju no domingo, 
sempre durante o dia. No 
período noturno, o oposi
cionista participa de reuni
ões e visitas.

TUCANOU
Durante o anúncio da re

núncia de sua campanha a 
vice prefeito de Lençóis, Ale
xandre da Silva (PP), o Xande, 
declarou que a partir de agora 
vai ser o coordenador da cam
panha para vereador de seu 
irmão Benedito da Silva (PS
DB), o Tinho. Xande declarou 
apoio à candidatura de Bel.

PIADA
Os assessores de Bel e Luiz 

Carlos Trecenti riram ao ouvir 
as declarações de Xande. Pa
ra os aliados de Bel, isso não 
passa de piada. "Não há chan
ce alguma de Bel e Luiz Carlos 
aceitarem apoio de Xande. Is
so não passa de piada", dispa
rou um dos assessores.

a p a r e c id o s
Em Agudos, três candida

tos a vereador aparecem como 
inaptos para as eleições de ou
tubro: o vereador Aparecido 
Dantas (PPS), Aparecido So
corro dos Santos (PSL) e José 
Aparecido dos Santos (PT), o 
Zé Mensageiro. Antonio Car
los Paschoal Júnior (PMDB), o 
doutor Paschoal, renunciou.

INAPTO
Dantas aparece no site do 

TSE (Tribunal Superior Eleito
ral) como inapto e inelegível. 
Segundo o chefe do Cartório 
Eleitoral daquela cidade, Car
los Alberto dos Rios Júnior, o 
vereador e ex-presidente da 
Câmara de Agudos teve as 
contas do Legislativo, no pe
ríodo de 2003 a 2004, rejeita
das pelo Tribunal de Contas 
do Estado. O processo já foi 
julgado e Dantas considerado 
inelegível. Não cabe mais re
curso e por conta disto o ve
reador não teve o registro de 
candidatura aceita.

EXPLICO
Já a decisão do juiz eleito

ral de Agudos, Adilson Apare
cido Rodrigues Cruz, baseada 
na inelegibilidade do candida
to, cabe recurso junto ao TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
o que o vereador deve fazer 
nas próximas horas. Enquan
to isso, Dantas faz campanha.

d o is
Já Zé Mensageiro e Socor

ro não prestaram contas das 
eleições de 2004 e por isso 
estão com problemas.

"Eu estou pensando em 
dar um kit pós-barba 
ou um desodorante para 
meu pai. É  um presente 
que ele vai usar no dia- 
a-dia"
Viviane da Silva, vendedora
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"Acho que vou dar roupa 
ou alguma coisa pesso
al com um relógio, por 
exemplo. Este ano está 
mais fácil para encontrar 
um presente, porque dá 
para aproveitar as pro
moções de inverno" 
Andréa Cristina Mantoan, 

auxiliar de limpeza

"Estou pensando em dar 
uma loção pós-barba pa
ra meu pai. É  uma coisa 
que ele usa e acho que 
vai gostar"

Gisele Silze Micadei, 
vendedora

f r a s e

E os flagrantes de desrespeito com a natureza não param. O canteiro de uma casa na rua Geraldo Pereira 
de Barros, em Lençóis Paulista, está sendo usado como lixeira. Contra a vontade dos proprietários, diga-se 
de passagem. Em vez de procurar uma lata de lixo, muita gente prefere depositar papéis e plástico por ali 
mesmo. A atitude demonstra falta de educação.

"S a ú d e  
tem  que  
se r com 
p le ta , tem  
que a te n 
d e r a  p a r
te  fís ic a  
e a  p a rte  
m e n ta l"

Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti, a Bel, candidata à 
Prefeitura de Lençóis Paulista, 

divulgando seus projetos para a 
Saúde

PARA p e n s a r

"Quando 
nada acon
tece há um 
milagre que 
não estamos 
vendo"

Guimarães Rosa

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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a d m i n i s t r a ç ã o
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Falta pouco
Prédio da base do Corpo de Bombeiros deve custar meio milhão 
de reais; previsão é de que inauguração seja em novembro

Da  r e d a ç ã o

Meio milhão de reais. Este 
é o valor estimado para a ela
boração do prédio da base do 
Corpo de Bombeiros de Len
çóis Paulista. Parte do dinhei
ro, R$ 300 mil veio dos cofres 
municipais. Outros R$ 200 
mil vêm da iniciativa privada 
por meio do Febom (Fundo 
dos Bombeiros). Apesar do 
fundo ter apenas R$ 5 mil já 
depositados, o presidente do 
conselho que coordena a che
gada dos bombeiros, Alexan
dre Moreno, acredita que o 
serviço comece a ser prestado 
no início de novembro. "Eu 
estou visitando as empresas e 
sendo muito bem recebido. Te
nho certeza que vamos chegar 
ao valor necessário e entregar 
o prédio até novembro", disse 
Moreno, que também é diretor 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) e presidente 
da Defesa Civil do município.

A base de Lençóis Paulista 
será formada por 16 bombei
ros e terá uma viatura para 
socorro. Um veículo leve tam

bém está na lista. Moreno ex
plica que o Estado vai manter 
os bombeiros e a viatura es
pecífica. Os móveis também 
devem vir por meio de con
vênio com o governo do Esta
do. O restante fica por conta 
do município. Por ser feriado 
em Bauru, o comandante do 
Corpo de Bombeiros na re
gião não foi encontrado para 
falar sobre o assunto. A base 
local vai ter um raio de atu
ação que engloba Macatuba, 
Areiópolis e Borebi.

Dos R$ 300 mil já investi
dos, metade foi para a aquisi
ção do prédio. O local abrigou 
o Posto Amili, que faliu. O caso 
está na Justiça e a Prefeitura fez 
o pagamento por meio de de
pósito judicial. A outra parte es
tá sendo utilizada na reforma.

As empresas ou pessoas 
físicas interessadas em fazer 
doação para o Febom podem 
entrar em contato com Alexan
dre Moreno, no SAAE, ou Júlio 
Gonçalves, na Prefeitura. Para 
isso, basta ir até a Prefeitura e 
solicitar uma guia de recolhi
mento no valor desejado. "Nós

já estamos fazendo visitas a 
empresas da cidade, mas como 
as empresas muitas vezes não 
querem aparecer como doado
res, não podemos revelar quem 
são", diz Moreno.

A reforma e conclusão de to
da a estrutura, incluindo troca 
de pisos e parte hidráulica ter
mina neste final de semana. A 
próxima etapa contempla parte 
elétrica, pintura e cobertura das 
garagens e deve ser concluída 
no final de outubro.

Visto por dentro, o prédio é 
maior do que parece e tem ca
pacidade para abrigar até 32 ho
mens. O dobro da capacidade 
inicial. A parte térrea é formada 
por uma sala ampla onde vai 
ficar o rádio e os telefones. As 
paredes são de vidro, tipo blin- 
dex, para dar uma visão com
pleta aos bombeiros que estive
rem de plantão. Banheiros para 
o público, cozinha, dormitório 
feminino e as salas do coman
dante e da administração tam
bém estão no térreo.

No piso superior foram 
construídos dois dormitórios, 
com banheiros, e um vestiário.

Reforma do prédio que vai abrigar o Corpo de Bombeiros deve ser concluída em novembro

No mesmo andar, uma porta 
dá acesso à varanda onde será 
instalado o mastro para saídas 
rápidas.

A base ainda vai abrigar 
garagem, sala da higienização, 
sala de peças, estacionamento e 
mais dois banheiros. Uma sala 
que será usada para projetos 
educacionais também está sen
do finalizada. Existe o projeto 
de criar o programa Bombeiro 
Mirim.

SERVIÇO
As empresas ou pessoas 

interessadas em fazer doação 
para a base dos bombeiros 
pode entrar em contato com 
Alexandre Moreno pelo tele
fone (14) 3269-7700 ou com 
Júlio Gonçalves pelo número 
(14) 3269-7000.

LAZER

Pista de skate da avenida 
Brasil será reformada

NOTAS POLICIAIS

EMPREGO

Polícia Militar abre concurso 
para 2,5 mil vagas no Estado

A Polícia Militar do Es
tado de São Paulos vai abrir 
inscrições para processo 
seletivo com o objetivo de 
contratar 2,5 mil soldados 
de segunda classe para traba
lhar em diversas localidades, 
inclusive na região de Bauru. 
As inscrições devem ser feitas 
pela internet, entre os dias 18 
e 29 de agosto, pelo endere
ço www.nossacaixa.com.br. 
O valor da inscrição é R$ 32.

Para participar do con
curso é preciso ter entre 18 
e 30 anos, ter concluído o 
ensino médio, ter altura 
mínima de 1,65 metro, es
tar em dia com as obriga
ções eleitorais e no pleno

exercício dos direitos po
líticos além de não ter an
tecedentes criminais, entre 
outros critérios.

O concurso contará com 
provas de escolaridade e de 
condicionamento físico, exa
mes médicos, psicológicos, 
investigação social e análise 
de documentos e títulos. A 
prova teórica será realizada 
na capital, com data prevista 
par o dia 19 de outubro.

Para outras informações 
consulte o edital no link 
'concursos' dentro da página 
da Polícia Militar (www.pol- 
mil.sp.gov.br) ou no site da 
Vunesp (www.vunesp.com. 
br), que vai elaborar a prova.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista abriu nesta semana 
licitação para contratação 
de empresa para a reforma 
da pista de skate na esqui
na da rua 28 de Abril com a 
avenida Brasil. A prefeitura 
prevê um investimento em 
torno de R$ 100 mil na pra
ça de esportes.

Além da reforma da pis
ta, o local ganhará também 
duas quadras para basquete 
três, a readequação das ar
quibancadas existentes no 
local e a instalação de um 
sistema de iluminação. O 
calçamento existente no lo
cal também será reformado 
e a prefeitura vai construir 
mais um trecho.

O projeto paisagístico

inclui o plantio de árvores, 
arbustos, palmeiras e grama 
esmeralda. Na parte interna, 
o novo pavimento será feito 
com blocos de cimento in- 
ter-travados, material com 
capacidade para absorver a 
água da chuva. O material 
é assentado sobre uma base 
de areia e não leva argamas
sa. "Esse tipo de piso pode 
absorver até 60% da água, 
dependendo do volume de 
chuva. Com isso, melhora
mos a infiltração de água", 
explica Simone Dalbém, 
arquiteta urbanista da pre
feitura. O espaço também 
vai ganhar bancos, plantas, 
árvores ornamentais e be
bedouro. (com assessoria 
de comunicação)

ROUBO
Uma farmácia foi assal

tada em Macatuba na noite 
da terça-feira 29. Dois ho
mens chegaram em uma 
moto. O que estava na garu
pa desceu da moto armado 
e anunciou o assalto. O ho
mem não tirou o capacete e 
pediu que todas as pessoas 
se abaixassem. Ele pegou R$ 
200 em dinheiro, o talão de 
cheques do proprietário, o 
celular de um funcionário 
e fugiu. A Polícia Civil esta 
investigando o caso.

d e  n o v o
Um homem foi preso 

em Agudos, na madrugada 
de ontem, após ter furtado 
várias latas de tinta da sede 
do Comtur (Conselho Mu

nicipal de Turismo). Segun
do informações da Polícia 
Militar, esta é quarta vez que 
a sede do conselho é furtada 
este ano. O homem foi preso 
em flagrante e encaminhado 
para a cadeia de Duartina.

MACONHA
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista apreendeu três 
papelotes de maconha na 
noite da quinta-feira 31. A 
droga estava com quatro 
adolescentes, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, 
abordou um grupo de qua
tro jovem que mudou de 
atitude ao ver a viatura. O 
Conselho Tutelar foi acio
nado. Eles foram levados 
para a delegacia, ouvidos e 
liberados em seguida.

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

http://www.nossacaixa.com.br
http://www.pol-mil.sp.gov.br
http://www.pol-mil.sp.gov.br
http://www.vunesp.com
http://www.paulistashopping.com.br


CLAUDINEI  QUIRINO
Da  r e d a ç ã o

Diz o ditado que o bom fi
lho à casa toma. Quem voltou 
para matar saudades da terri- 
nha foi o medalhista olímpi
co Claudinei Quirino. A visi
ta aconteceu em 12 de julho, 
durante o Dia do Reencontro. 
A trajetória de Quirino no atle
tismo começou há 16 anos, na 
pista Juracy Cassita, ao lado 
do Tonicão. Lençoense de nas
cimento e de coração, Quirino 
garante que nunca vai esquecer 
as origens. "Eu venho para cá 
pelo menos uma vez por ano. 
Você não pode esquecer suas 
origens, renegar seu passado. 
Eu falo com o maior prazer 
que sou nascido em Lençóis 
Paulista e que comecei a cor
rer aqui para depois sair pelo 
mundo. Fico feliz da cidade 
estar crescendo e se desenvol
vendo, e eu sinto que devo al
go para Lençóis", comentou.

Quirino já está aposenta
do das pistas, mas durante sua 
carreira como atleta, colecio
nou muitas medalhas, inclu
sive olímpicas. Apesar de não 
ganhar mais a vida 'correndo', 
até hoje ele não conseguiu ficar 
longe do esporte. Ajuda a coor
denar um projeto para crianças 
da Caixa Econômica Federal, 
pensa em divulgar o esporte 
brasileiro por todo o mundo e 
também faz às vezes de comen
tarista. Quirino também falou 
sobre o atletismo brasileiro e 
sobre as chances de medalhas 
nas Olimpíadas de Pequim, 
que começam na próxima sex
ta-feira, 8 de agosto.

O ECO -  Você está apo
sentado do atletismo desde 
2006. Ainda sente saudades 
do ritmo dos treinos?

Claudinei Quirino - Eu não 
corro mais profissionalmente, 
eu só faço algumas demons
trações. Atualmente eu traba
lho num projeto social com 
o governo, por isso só faço 
algumas apresentações para as 
crianças, mas nada profissio
nalmente. Eu continuo traba
lhando com esporte. Eu viajo 
todas as semanas com eles, en
tão o ritmo de viagens ainda é 
grande. De vez em quando dá 
vontade de sair correndo, mas 
eu tenho que respeitar o tem
po da natureza. O atletismo é 
um esporte de muito rigor fí
sico, a gente vai ficando velho 
e tem uma hora que o corpo 
não agüenta mais. Eu queria 
ser jovem eternamente, mas 
não é possível. Hoje eu estou 
fazendo esse outro trabalho, 
nós temos que nos adaptar as 
mudanças.Além disso, o reco
nhecimento acabou abrindo 
portas para mim. Estava atu
ando como comentarista do 
Pan para a TV Record, faço 
alguns trabalhos para sites de 
esporte, participei de algumas 
novelas, do programa Criança 
Esperança da Globo. Graças ao 
esporte e a imagem de vence
dor, entre aspas. Bom, eu não 
sou um vencedor, eu sou mais 
um sobrevivente. Sempre lutei 
pelos meus ideais até onde eu 
quis chegar.

O ECO -  Como é estar do 
outro lado, passar de atleta 
para comentarista?

Quirino - Para mim é nor
mal trabalhar como comen
tarista, pois no esporte eu co
nheço todo mundo. Eu morei 
junto com a maioria dos atle
tas da seleção brasileira. A se
leção brasileira de atletismo e 
velocidade mora em Prudente 
(Presidente Prudente) mes
mo, a gente sai junto. Eu rece
bo notícia deles todos os dias,

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
Advogado
OAB/SP - 38966  
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Prata da casa
Medalhista olímpico Claudinei Quirino visita Lençóis Paulista, fala sobre 
projetos profissionais e sobre as chances de medalha do atletismo brasileiro nas 
Olimpíadas de Pequim; atleta esteve no município no Dia do Reencontro

Fernanda Benedetti

pela internet ou por telefone. 
Então eu estou gostando desse 
trabalho, é uma fase nova e é 
bem mais calmo e mais fácil 
do que o ritmo de treinos que 
eu tinha de seis horas por dia. 
Agora eu só preciso melhorar 
um pouco a voz porque estou 
com um calo na garganta, mas 
do resto está tudo bem.

O ECO -  Como comen
tarista, quais são as chan
ces da equipe brasileira de 
atletismo nas Olimpíadas 
de Pequim?

Quirino - No atletismo ho
je nós temos três atletas dife
renciados com grandes chan
ces de medalha. O Jardel Gre- 
gório que é o nosso melhor 
atleta no salto triplo da Amé
rica do Sul e o primeiro do 
ranking mundial. Nós temos a 
Maurren Maggi, que tem a me
lhor marca do mundo no sal
to em distância, com 6,93 me
tros. Se as Olimpíadas fossem 
amanhã, ela teria medalha de 
ouro garantida. Mas na hora é 
tudo diferente, tem o nervosis
mo e a adrenalina que contam 
muito. Nós temos também a 
Fabiana Murer, do salto com 
vara. Ela tem a segunda me
lhor marca do mundo, se as 
competições acontecessem 
hoje ela também conseguiria 
medalha. Isso é especulação, 
nós trabalhamos muito com 
isso, mas na hora, por fatores 
psicológicos, ou mesmo físi
cos, isso pode acontecer sim 
ou não. Nós também temos 
a maratona, onde o atletis
mo sempre traz medalhas. A 
maratona é a maior loteria. 
Este ano nós temos o Maril- 
son, que foi o campeão da 
maratona de Nova York e o 
Franck Caldeira que ganhou

todas as maratonas no Brasil, 
as meias maratonas. Ou seja, 
nós estamos muito bem repre
sentados, fora o revezamento 
4x100, no qual eu fiz parte em 
Sidney, onde nós ganhamos 
medalha de prata. Antes disso, 
nós não tínhamos conseguido 
nenhum resultado expressivo. 
A equipe que está treinando.

O ECO -  Nas competi
ções que você participou, 
qual é o sentimento presen
te quando é dado o tiro de 
largada?

Quirino - No momento 
da corrida, por estar concen
trado, eu não sinto nada, mas 
antes da prova dá um friozi- 
nho na barriga, vontade de 
ir ao banheiro, mesmo com 
anos de experiência. Quando 
eu competia, eu sempre que
ria fazer com a maior força de 
vontade, sempre buscando a 
medalha de ouro. Quando 
eu comecei no atletismo, de
pois que o pessoal falou que 
a gente recebia um salário pa
ra competir, eu corria mesmo 
era para sobreviver, para ser 
alguém na vida. Como todo 
mundo eu queria ter um car- 
rão, dinheiro e casa. Mas na 
verdade, eu percebi que o es
porte me dava prazer e vonta
de de estar no pódio. Eu sem
pre fui muito competitivo. 
Hoje eu sei perder. Mas quan
do eu era mais jovem eu não 
aceitava não, isso era até uma 
motivação, eu treinava sério 
para chegar ao ouro. Quando 
você alcança esse resultado 
fica sem palavras. Eu sempre 
guardo algum discurso para 
falar, mas chega na hora da 
premiação, as palavras não 
saem, é muita emoção de es
tar representando sua cidade,

seu país, todas as pessoas te 
olhando e torcendo por você. 
Eu fico com a sensação do de
ver cumprido.

O ECO -  Qual foi a cor
rida que mais te marcou 
durante esses anos de com
petições?

Quirino - Foram duas 
competições que me mar
caram. Em 1999, existe um 
campeonato mundial chama
do Grand Prix, no qual você 
compete em todos os países 
e vai pontuando conforme 
seu desempenho. Eu cheguei 
empatado com o Maurice 
Green, atleta mais rápido do 
mundo - era um atleta que 
corria e mostrava a língua -, 
fora os outros atletas de pon
ta do mundo. Eu ganhei. Fui 
campeão mundial da prova 
em Munique, na Alemanha, e 
ainda por cima acabei baten
do recorde brasileiro sulame- 
ricano que já durava 10 anos, 
do Robson Caetano. Ele é meu 
grande ídolo e eu consegui es
se feito. O recorde desta pro
va está até hoje invicto -  200 
metros em 19 segundos e 89 
milésimos. Essa foi uma com
petição que me marcou. A ou
tra foi nas Olimpíadas de Sid- 
ney, eu fiquei muito contente 
por conseguir uma medalha 
para minha cidade. Fui ho
menageado pelos lençoenses. 
Eu queria mostrar para minha 
cidade esta conquista. Eu saí 
daqui, andava descalço pelas 
ruas dessa cidade, correndo 
para treinar. Essa vitória não 
foi só minha. Quando você 
está no pódio só aparece sua 
imagem, mas a vitória não é 
só feita por uma pessoa, é to
do um trabalho realizado com 
a ajuda de várias pessoas.

O ECO -  Você é um ídolo 
do esporte. Como um atleta 
pode ajudar as crianças de 
baixa renda a buscar seus 
sonhos?

Quirino - Eu fico muito 
contente quando passo por 
algum local e sou reconhecido 
por uma coisa boa que é o es
porte. Hoje eu utilizo toda essa 
experiência para incentivar os 
jovens. Atualmente eu circulo 
o Brasil todo com o projeto 
'Heróis do Atletismo', patro
cinado pela Caixa Econômica 
Federal. Eu não trabalho nele 
sozinho, fazem parte os atle
tas Robson Caetano, Joaquim 
Cruz, Nelson Prudêncio, Ed
son Luciano e Arnaldo de Oli
veira. O pessoal da Caixa que 
coordena para qual cidade nós 
vamos. Eu estou louco para 
vir a Lençóis fazer um. Nesse 
projeto nós visitamos escolas, 
desenvolvemos competições 
e palestras de motivação. Ge
ralmente, quando a criança é 
pobre, ela coloca limites no 
que pode ou não fazer. Nos
sa intenção é incentivar as 
crianças a estudar e mostrar 
que os sonhos podem ser con
cretizados, basta ter força de 
vontade e correr atrás. É claro 
que não é fácil chegar lá, pelo 
contrário, é muito difícil, mas 
se tiver força de vontade e ser 
persistente todos conseguem. 
No projeto, nós trabalhamos 
com crianças consideradas do 
grupo de risco, existe uma bri
ga enorme contra as drogas. A 
gente tenta dar uma oportuni
dade a essas crianças através do 
esporte. Se a criança começa a 
praticar esportes e se destaca, 
ela recebe vários benefícios 
para continuar os treinos. Isso 
muda a vida dessas crianças. 
Esse foi o meu exemplo, como
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eu iria conhecer o mundo? Eu 
não tinha condições, foi o es
porte que me deu essa oportu
nidade. Com o incentivo do 
estudo e do esporte, é claro 
que nem todos vão conseguir 
se destacar. Mas no mínimo 
vão ser alguém na vida com os 
estudos. Essas crianças vão ser 
cidadãos de bem e andar com 
a cabeça erguida na rua. O ca
minho para ser um campeão 
na vida é bem difícil, mas não 
é impossível.

O ECO - Você está fa
zendo faculdade agora. Por 
que você decidiu voltar a 
estudar?

Quirino - Quando eu tinha 
22 anos eu comecei a fazer 
Educação Física, mas eu parei 
para viajar com meu treinador 
para a Europa. Morei um tem
po na Holanda, depois nos 
EUA, fui tentar ganhar dinhei
ro. Depois de muito tempo 
parado eu comecei a pensar 
que deveria voltar a estudar, 
pois eu trabalho com crianças 
e as incentivo a estudar então 
eu também preciso cumprir 
isso. Aí eu decidi fazer o Ma
rketing e depois eu quero me 
especializar em marketing es
portivo. Eu acho que as ima
gens dos atletas brasileiros 
não são tão utilizadas como 
no exterior, eu quero mudar 
isso. Então eu quero trabalhar 
nesse campo, estou estudan
do para isso. Não sou um dos 
melhores alunos, mas estou 
me esforçando bastante.

O ECO -  Você está enga
jado em vários projetos pes
soais como também sociais, 
mas com relação à seleção 
brasileira de atletismo, você 
tem planos de fazer parte 
da comissão técnica?

Quirino - Eu já sou mem
bro da Confederação Brasi
leira de Atletismo, mas eu 
queria subir um pouquinho 
mais, poder ser diretor ou 
técnico, mas ser treinador eu 
não quero. Essa profissão é 
muito desgastante, ficar o dia 
inteiro no sol não é fácil. Mas 
eu quero contribuir e sempre 
estar junto ao esporte.Mas eu 
também quero trabalhar com 
o marketing, tenho planos 
para abrir uma agência. Gos
to muito de televisão. Recen
temente fiz uma participação 
na novela da Record, entrei 
calado e saí mudo, mas eu 
gostei muito. Também tenho 
planos para vir a Lençóis, ain
da não tenho data, mas quero 
dar minha contribuição no 
esporte para a cidade. Eu ve
nho para cá pelo menos uma 
vez por ano. Você não pode 
esquecer suas origens, renegar 
seu passado. Eu falo com o 
maior prazer que sou nascido 
em Lençóis Paulista e que co
mecei a correr aqui para de
pois sair pelo mundo. Fico fe
liz da cidade estar crescendo 
e se desenvolvendo e eu sinto 
que devo algo para Lençóis.

"QUANDO A 
CRIANÇA É POBRE,
ELA COLOCA LIMITES 
NO QUE PODE 
OU NÃO FAZER. 
NOSSA INTENÇÃO 
É INCENTIVAR AS 
CRIANÇAS A ESTUDAR 
E MOSTRAR QUE OS 
SONHOS PODEM SER 
CONCRETIZADOS, 
BASTA TER FORÇA DE 
VONTADE E CORRER 
ATRÁS"

M ULTISO M
COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS

SOM - TV - VIDEO
Assistênda té<ni(a 

espedalizada 
em telefone telular

Rua XV de Novembro, 242 
Lençóis Paulista



ELEIÇÕES

Saúde debate
Bel diz que ampliará trabalho de Marise e Norberto para promover saúde como 
qualidade de vida; plano de governo da candidata cobre todas as áreas

Da  Re d a ç ã o
Foto: Divulgação

O plano de governo da 
candidata do PSDB à prefeitu
ra de Lençóis Paulista, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, prevê seqüên- 
cia ao trabalho iniciado pela 
atual administração e criação 
de novos programas na área 
da saúde pública. A candidata 
apoiada pelo prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) diz que a 
saúde tem que ser vista como 
qualidade de vida. "O Nor
berto (vice-prefeito e diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer) mostrou que saúde é 
felicidade, é bem-estar. Não se 
tem felicidade, sem ter saúde", 
diz a candidata.

Ela destacou os investimen
tos feitos na área pelo governo 
Marise, mas disse que preten
de investir em mais equipa
mentos, novas unidades do 
PSF (Programa Saúde da Fa
mília) e ações que priorizem 
a prevenção. Pelas contas de 
Bel, em 2001, Lençóis Paulis
ta investia R$ 80/ano por ha
bitante em Saúde. Neste ano, 
este valor é de R$ 240. "Isso, 
sem contar os investimentos 
indiretos, como saneamento 
básico e outras obras que tam
bém refletem na saúde da po
pulação", avalia

Na lista de novidades, a 
construção de duas novas 
equipes do PSF. Uma vai aten
der os moradores do Jardim 
Açaí, Monte Azul e Cacho- 
eirinha e a outra vai cobrir o 
Jardim Príncipe, Vila Paccola e 
Jardim Itapuã. As duas novas 
equipes vão se juntar as outras 
sete já existentes.

Bel também antecipou 
que dará atenção especial 
ao Pronto Atendimento do 
Núcleo Luiz Zillo, que hoje 
funciona de segunda a sexta-

Bel passou a semana visitando os bairros de Lençóis Paulista

feira, das 18h às 22h. Bel es
tuda ampliar o horário para 
até às 24h de segunda a sexta, 
e das 7h às 18h nos finais de 
semana e feriados.

A candidata tucana tam
bém pretende reformar e am
pliar o Ambulatório de Espe
cialidades e o Ambulatório de 
Saúde Mental e Hospital-Dia. 
O Ambulatório de Especia
lidades da avenida Brasil ga
nhará mais um pavimento 
para abrigar instalações da 
equipe de apoio (com lavan
deria, depósito e oficina de 
manutenção) e mais salas pa
ra exames complementares. A 
contratação de novos serviços 
(audiometria, eletroencefalo- 
grafia e ultra-sonografia) e de 
especialidades médicas, como 
pneumologia e gastroentero- 
logia também fazem parte do 
plano de governo.

O Ambulatório de Saúde

Mental será ampliado para as
segurar o tratamento adequa
do para os pacientes e ainda 
aumentar o número de inter
nos. Com o investimento, a ca
pacidade de atendimento será 
dobrada de 15 para 30 vagas 
no serviço de saúde mental. 
"Saúde tem que ser completa, 
tem que atender a parte física 
e a parte mental", explica.

Bel confirmou que vai 
manter a estrutura de atendi
mento de saúde já existente e 
avançar onde for possível. Se
gundo ela, todos os programas 
que estão em funcionamento 
serão mantidos.

Benfeitorias e a construção 
de novos centro cirúrgico e 
obstétrico, além de uma nova 
UTI (Unidade de Terapia In
tensiva) no Hopsital Nossa Se
nhora da Piedade fazem parte 
do plano de governo de Bel e 
Luiz Carlos Trecenti (DEM).

r e c u o

Jessé e Xande 
desistem da 
candidatura

Na tarde de quinta- 
feira 31, os candidatos 
a prefeito e vice, Jessé 
Marques Luquetto e 
Alexandre da Silva, o 
Xande, ambos do PP, 
anunciaram que estão 
fora da disputa eleitoral 
deste ano. Eles alegaram 
que problemas pessoais 
e familiares, assim co
mo a falta de apoio do 
partido, foram os moti
vos da renúncia.

Jessé disse que vinha 
gastando um dinheiro 
que talvez não seja re
embolsado pelo parti
do. "Eu quero dormir 
tranqüilo, estou desis
tindo porque eu não 
quero ter dor de cabe
ça" afirmou. Já Xande 
confirmou que o racha 
dentro de sua própria 
família o fez desistir de 
brigar pela Prefeitura.

O anúncio foi feito 
durante coletiva de im
prensa, pouco antes da 
formalização da desis
tência no Cartório Elei
toral de Lençóis Paulista. 
Desta forma, a disputa 
pelo cargo mais impor
tante da cidade volta a ter 
apenas três candidatos. A 
ex-diretora de Educação 
e Cultura Izabel Cristina 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
o vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e o em
presário Luís Carlos Ma
ciel (PHS), o Coquinha.

C U R S O  j u r í d i c o

COORDENAÇÃO
PROF. FLAVIO MONTEIRO DE BARROS

cursofmb@cursofmb.com.br
www.cursofmb.com.br
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CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Urgente! Tem uma 
zebra na rua XV

Alô Lençóis! Alô meu po
vo! Olha eu aqui na terra da 
zebrinha! Hoje sem cachaça 
para tentar ver a realidade! E 
a coisa tá feia! Os candidatos 
estão levando a sério essa es
tória de licitação pra prefei
to... Começou a briga de foi
ce! É um querendo arrancar 
o outro à força da disputa. Se 
falar com eleitor é processo, 
se beijar criança é processo, 
se cumprimentar de longe 
também é processo!

E um amigo disse que é o 
sujo processando o mal lava
do! Hahaha! Pra refrescar, só 
com Coquinha! E tá na cara 
que com essa bestialidade to
da, quem vai sair na frente é 
aquele da zebrinha! O jipão 
com a zebrinha já está assom
brando a rua XV! Cuidado, 
ele vai passar em cima!

Mas a coisa tá mesmo é ri
dícula, enquanto eles brigam, 
a gente ri e não vota neles!

E o certo seria criar um pi- 
caretômetro... Assim a gente 
mediria o nível de picareta- 
gem de quem a gente vai vo
tar! Hahaha! Aqui na terrinha 
ia ser difícil, acho que a dispu
ta seria decidida por milési
mos de picaretagem! Já tá pa
recendo a terra dos sete anões, 
é picareta pra todo lado!

Eu acho mesmo é que eles 
estão morrendo de medo do 
Jessé! Vai dar zebra! Hahaha!

O pior é que não pode 
mais pintar muro com pro-

paganda política, mas carro 
de som pode!

E uma amiga disse que 
não vai mais votar no candi
dato porque o carro de som 
passou bem no horário da 
sessão da tarde e ela perdeu o 
a fala dos atores no finzinho 
de "Lagoa Azul"! Hahaha! 
Outra chance de ver o fim 
desse filme vai demorar qua
se uma semana! É difícil, 
mas com carro de som fica 
difícil e irritante!

Como se não bastasse a 
queima da cana para aca
bar com os pulmões, vão 
acabar com nossos ouvidos 
também!

E a coisa tá tão difícil que 
o eleitor é que vai ter que 
fazer proposta pra votar... 
"Eu voto em quem não co
locar carro de som na rua!" 
O nível de picaretagem tá 
alto, então a gente precisa 
inventar soluções paliativas 
pra tentar simpatizar com 
algum candidato!

E isso eu nem digo que é 
difícil... Na verdade é quase 
impossível!

A coisa tá feia... Mas sem
pre piora!

Como dizia aquele gran
de mercedão verde: "Em ca
sa de ferreiro... Todo mun
do leva ferro!"

Então, "vou-mi já"... To
mar umas doses pra ver se 
consigo me iludir com al
gum picareta!

mailto:cursofmb@cursofmb.com.br
http://www.cursofmb.com.br
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Chega de espera
Lei federal estipula novas regras para os serviços de atendimento ao consumidor; 
call centers terão prazo de quatro meses para se adequarem às normas

Fernanda Benedetti

Ga b r ie l a  Do n a t t o

A dona de casa Clarice Apa
recida Sabino e seu marido Se
bastião Aparecido Sabino há 
três meses tentavam cancelar 
um cartão de crédito pelo tele
fone sem nenhum resultado. 
"Nós não estávamos mais uti
lizando o cartão, apesar disso 
sempre chegavam faturas para 
pagar. Então decidimos cance
lar", conta ela. O que era para 
ser uma operação simples foi 
parar no Procon (Fundação 
de Proteção e Defesa do Con
sumidor) de Lençóis Paulista. 
"A gente sempre ligava para o 
serviço de atendimento, mas 
nenhuma pessoa nos atendia, 
só a secretária eletrônica. Teve 
um dia que meu marido che
gou a ficar o dia inteiro ligan
do sem nenhum resultado. O 
nervoso foi tanto que ele teve 
um derrame facial", conta Cla
rice. O Procon de Lençóis re
cebe em média 30 denúncias 
por mês por atendimento dos 
SACs das empresas de luz, te
lefone, água, televisão a cabo, 
bancos, entre outros serviços.

O drama do casal e de ou
tros consumidores pode estar 
com os dias contados se de
pender da nova medida do go
verno federal. Na quinta-feira 
31, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) sancionou 
a lei que regulamenta o SAC 
(Serviço de Atendimento ao 
Consumidor). Empresas pres
tadoras de serviço e call centers 
têm prazo de quatro meses pa
ra se ajustar à legislação.

De acordo com o decreto, 
o serviço de SAC deverá ser 
disponibilizado 24 horas por 
dia, todos os dias da semana, 
inclusive sábados e domin
gos. Atualmente as empresas 
não têm uma regulamentação 
quanto ao horário de atendi
mento ao consumidor. A lei 
também prevê que as empre
sas ofereçam ao consumidor 
um único número de telefone 
para acesso ao atendimento, 
mesmo que a ela seja presta
dora de vários serviços. Quem 
descumprir poderá ser autua
do pelo Código de Defesa do 
Consumidor e pagar multas 
de R$ 200 a R$ 3,2 milhões.

O SAC também deverá ga
rantir no primeiro menu ele
trônico o contato direto com

SACstêm prazo de quatro meses para se ajustar às novas regras

um atendente. Além disso, o 
sistema deverá garantir aces
so ao histórico de pedidos do 
consumidor como registros de 
reclamação, pedido de cancela
mento e solicitação de suspen
são de serviços. Os clientes de
verão ter acesso ao histórico no 
prazo máximo de 72 horas. Re
clamações de produtos e falha 
no serviço devem ser resolvidas 
no prazo máximo de cinco dias 
úteis. Já o cancelamento tem 
que ser processado de imedia
to pelos SACs. Geralmente as 
empresas tentam convencer o 
cliente a continuar com o pro
duto, oferecendo descontos e 
impedindo o desligamento do 
serviço. Com a nova lei isso 
também ficará proibido.

a d a p t a ç ã o
A LP Net, que vende sinal 

de internet banda larga, é uma 
das empresas de Lençóis Pau-

lista que oferece o sistema de 
SAC para seus clientes. A di
reção da empresa diz que as 
mudanças devem ser benéfi
cas. "Nossa empresa concorda 
com as mudanças, principal
mente se forem positivas para 
o cliente", afirma Diogo Mu
rilo Sacoman, supervisor co
mercial da empresa. Segundo 
ele, boa parte das novas exi
gências já são adotadas pela LP 
Net, como o serviço com aten- 
dentes. "Nós temos o sistema 
eletrônico, mas mesmo com 
a escolha de uma das opções 
um atendente é acionado", ex
plica. Na prática o sistema não 
funciona assim.

Já o processo de cancela
mento na raiz eletrônica ainda 
não funciona. "Isso funciona 
com os atendentes, mas nós 
estamos estudando como im
plantar este sistema", afirma 
Sacoman.

PROPOSTAS 
DO DECRETO
• O SAC deve garantir ao 
consumidor, no primeiro 
menu eletrônico e em to
das as suas subdivisões, o 
contato direto com o aten
dente. Atualmente o consu
midor encontra dificuldade 
em falar com a atendente.

• Sempre oferecer menu 
eletrônico. As opções no 
menu eletrônico relativas 
a reclamações e cancela
mento não eram garanti
dos pelos fornecedores

• O SAC deve estar disponí
vel, ininterruptamente, du
rante vinte e quatro horas por 
dia e sete dias por semana.

• O número do SAC deverá 
constar em todos os docu
mentos e material impresso 
entregues ao consumidor 
no momento da contrata
ção do serviço e durante o 
seu fornecimento.

• Deverá ser oferecido ao 
consumidor um único nú
mero de telefone como via 
de acesso ao atendimento, 
mesmo que a empresa ou 
grupo empresarial preste 
diversos serviços.

• É proibido, durante o 
atendimento, exigir a repe
tição verbal ou digital dos 
dados pessoais do consumi
dor. Ele só terá que fornecer 
seus dados uma única vez.

• É vedada a veiculação de 
mensagens publicitárias 
durante o tempo de espe
ra para o atendimento.

• As informações solicitadas 
pelo consumidor devem ser 
prestadas imediatamente e 
suas reclamações devem ser 
resolvidas no prazo máximo 
de cinco dias úteis.

• O pedido de cancela
mento deverá ser per
mitido e assegurado ao 
consumidor por todos os 
meios disponíveis para a 
contratação do serviço.

DIREITO DE RESPOSTA

Esclarecimentos dos advogados Denílson Santana, 
Gilson C. Aguiar, Glauco Temer Feres, Paulo Cam
pos e Lexandro Paulo Godinho Brigido à população 
lençoense

Como advogados, temos por obrigação esclarecer 
a população de nossa cidade do seguinte:

1- ) Que os advogados não partes nos processos, 
mas sim, instrumentos para efetivação dos direitos 
dos cidadãos. No caso em tela, fomos contratados 
e constituídos pelo PSL que, evidentemente, procu
rou profissionais de sua confiança.

2- ) Os advogados constituídos pelo PSL não estão 
advogando em causa própria, mas sim defendendo 
os interesses do PSL, zelando pela legalidade do 
processo eleitoral, e para que não haja quebra do 
princípio da legalidade entre todos os candidatos 
na campanha eleitoral de 2008.

3- ) Esclarecemos ainda que a lei eleitoral existe pa
ra coibir abusos, ilegalidade, sendo dever de todo 
o cidadão, e também do advogado zelar para que 
as irregularidades não aconteçam, e se elas acon
tecerem, apontar o fato ou ato para que a justiça 
eleitoral se pronuncie e se manifeste a respeito.

4- ) Portanto, a atuação dos advogados não é pes
soal contra este ou aquele candidato, mas sim na 
defesa dos interesses do seu constituído (PSL), na 
defesa da democracia, do cidadão comum, e do 
próprio eleitor, na busca de um processo eleitoral 
limpo, decente e legal, para que não aconteçam 
abusos irregularidades ou ilegalidades, e que é 
também a finalidade da legislação eleitoral.

5- ) Finalmente, pedimos a gentileza de, todas as ve
zes que este órgão de comunicação pretender fazer 
uso do nome dos profissionais citados, ou mesmo 
alusão à pessoa deles, ou ainda, outra forma que dê 
conotação, seguir rigorosamente o código de ética 
dos jornalistas, que explicitamente determina que 
toda a matéria a ser publicada, se por puro prazer 
ou mesmo interesse, tornou praxe deste jornal usar 
o nome ou mesmo imagem das pessoas para espe
culações políticas, independente do que pensam, 
da sua opinião, ou do dever com a verdade.

Denílson Santana, Gilson Carlos Aguiar, Glauco 
Temer Feres, Joaquim Paulo Campos e Lexandro 
Paulo Godinho Brigido.

e n e r g i a  a l t e r n a t i v a

Gestor da Zilor participa 
do 3° Fórum Juvenil

O engenheiro especializa
do em gestão ambiental pela 
Unicamp, Élder Arnaldo Bu- 
zzo, que também é coordena
dor de saúde, segurança e pre
servação ambiental da Zilor 
foi um dos palestrantes do 3° 
Fórum Juvenil, realizado no 
último final de semana em 
Lençóis Paulista, pelo grupo

Galera Ativa. "O efeito estu
fa é causado principalmente 
pela emissão de dióxido de 
carbono proveniente de com
bustíveis fósseis derivados do 
petróleo. Por isso, é importan
te desenvolver alternativas de 
fontes renováveis de energia e 
ampliar o uso de biocombus- 
tíveis", afirmou Élder.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 

ALTERAÇÃO 01 - ATA DE REGIS
TRO DE PREÇO 01-2008 (Originário 

do Proc. 10, PREGÃO 04-2008) FINA

LIDADE (da alteração): acrescer quanti
dade dentro do percentual permitido pela 

Lei 8.666/93. VALOR (da alteração): R$ 

46.533,00. CONTRATANTE: Município 
de Macatuba. CONTRATADA: Eliz Line 

Transporte e Turismo Ltda. OBJETO: 

Registro de Preços para contratação fu
tura de empresa especializada em Trans

porte Intermunicipal de Estudantes para 

exercício de 2008. FUND. LEGAL: Art. 
65, §I da Lei 8666/93. ASSINATURA: 

31/07/08.

Macatuba, 01 de agosto de 2008. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 

Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO (O ri

ginário do Convite 09-2008 - N.E. n° 
3427, 3428, 3429, 3430 e 3431/2008) 

FINALIDADE (da alteração): acrescer 

quantidade dentro do percentual per
mitido pela Lei 8.666/93. VALOR (da 

alteração): R$ 2.208,00. CONTRATAN

TE: Município de Macatuba. CONTRA
TADA: Lojas Colombo S/A. OBJETO: 

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos 

e Eletrodomésticos. FUND. LEGAL: 
Art. 65, §I da Lei 8666/93. ASSINATU

RA: 28/07/08.

Macatuba, 01 de agosto de 2008. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 

Municipal
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COMERCIO

P r e s e n t e  p a r a  o  p a p a i
Comércio da região se prepara para aumentar as vendas por causa do dia dos 
pais; na sexta-feira 8, lojas de Lençóis Paulista ficam abertas até às 22h

foto: Fernanda Benedetti

Ga b r ie l a  Do n a t t o

Na semana que antecede o 
dia dos pais, o jornal O ECO 
foi ao centro de Lençóis Pau
lista conferir o que as lojas es
tão preparando para o próxi
mo domingo 10. Há presentes 
para todos os bolsos e as mais 
variadas formas de pagamen
to. As pessoas podem aprovei
tar as promoções de inverno 
e comprar um presente com 
até 70% de desconto. Para 
que todos consigam comprar 
uma lembrança para os pais, o 
comércio de Lençóis Paulista 
estenderá seu horário de aten
dimento na sexta-feira 8 até às 
22h. No sábado 9, as lojas es
tarão abertas até às 17h.

Segundo a vendedora Paula 
Trindade, que trabalha numa 
loja de cosméticos, a movimen
tação para as compras deve co
meçar hoje. "Estamos com di
versos kits com loção pós-barba, 
sabonetes e colônias para todos 
os gostos", afirma a vendedora. 
Lojas de roupas também estão 
com ofertas especiais. "As pes-

Os filhos já estão pesquisando o presente vão comprar para os pais

soas costumam comprar sapa
tos e chinelos para os pais. As 
opções cabem no bolso de to
do mundo", diz Patrícia Rama- 
do, funcionária de uma loja do 
segmento. "Estamos com bons 
preços em camisetas, camisas, 
bermudas e calças", afirma Ber- 
nadete Romani, vendedora de

loja de roupas.
Os eletrônicos também es

tão na lista dos consumidores. 
Relógios, barbeadores elétri
cos e celulares são os objetos 
mais procurados para agra
dar o papai. "Em nossa loja 
os clientes estão à procura de 
relógios", conta José Luiz Ca-

valari, gerente de uma loja de 
eletroeletrônicos.

Os lojistas acreditam que 
assim que o salário sair, as 
pessoas começarão a buscar o 
presente para a data. De acordo 
com José Antônio Silva, o Ne- 
no, presidente da Acilpa (Asso
ciação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), este ano 
as lojas prepararam as vitrines 
com muito carinho para o con
sumidor. "As lojas foram deco
radas para atrair ainda mais os 
clientes de Lençóis e região", 
finaliza Neno.

SORTEIO
A Acilpa tem promoção 

para o dia dos pais. Nos dias 
7, 8,9 e 10 serão sorteados 
vale-compras no valor de R$ 
250. Cerca de 100 lojas parti
cipam da campanha. Em Ma- 
catuba, o comércio também 
está com prêmios. Na hora 
da compra o cliente ganha 
cupons para concorrer a vale- 
compras de R$ 100, R$ 200 e 
R$ 300. O sorteio acontecerá 
no dia 30 de agosto.

t r a d i ç ã o

Forró e comida nordestina animam o fim de semana
Lençóis Pauista homena

geia neste final de semana a sua 
comunidade nordestina, com 
muito forró, comidas típicas, 
apresentações de dança e teatro. 
Os eventos das Comemorações 
da Cultura Nordestina aconte
cem de sexta-feria a domingo, 
no Núcleo Luiz Zillo, Cecap e 
no centro da cidade. Todas as 
atividades são de graça.

Hoje, a praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústi
ca, vira uma grande escola de 
dança de forró universitário. O 
professor Leon Manstrangeli e 
monitores da Casa do Forró , 
de Bauru, vão ensinar quem 
quiser aprender a dançar. "É

um esquenta para o grande 
baile à noite, no Ginásio Toni- 
quinho", diz o diretor de Cul
tura, Nilceu Bernardo.

A grande atração do baile se
rá o Trio Araripe, de São Paulo, 
que promete pôr todo mundo 
para dançar com seu forró pé- 
de-serra. O trio Araripe é dos 
primeiros conjuntos de forró 
formados por nordestinos em 
São Paulo. Tem cinco discos 
gravados e participações em 
trabalhos de grandes artistas.

Antes do Araripe subir ao 
palco, haverá apresentações de 
dança do Grupo Forrozeiros e 
do Trio Sacana, ambos de Bau
ru. As apresentações começam

às 20h, no Ginásio Hiller João 
Capoani, o Toniquinho.

Além de muito forró, neste 
ano as Comemorações Nor
destinas trazem uma novida
de: comidas e bebidas típicas 
do nordeste. As delícias estarão 
à vendas em uma barraca no 
ginásio Toniquinho. No car
dápio, iguarias como tapioca, 
baião de dois, canjica, bolo de 
macaxeira (mandioca), caruru, 
feijão de corda com carne de 
sol e bolo de milho verde.

As atividades continuam 
amanhã, no Núcleo e na Ce- 
cap. No Núcleo, o Projeto 
palco Móvel apresenta às 10h 
o musical "Mais um Conto de

PARALISIA INFANTIL

Próximo sábado é dia 
de vacinação da gota

Será realizada no sábado 9, 
a segunda etapa da Campanha 
de Vacinação Infantil Contra a 
Poliomielite. A primeira eta
pa ocorreu em junho. Todas 
as crianças menores de cinco 
anos devem receber a dose. O 
objetivo, segundo a coordena
dora de Saúde Comunitária 
de Lençóis Paulista, Cristina 
Consolmagno Baptistella, é 
manter a paralisia infantil er
radicada no país. A meta pa
ra este ano é vacinar cerca de 
cinco mil crianças. Cristina 
lembra que os pais com ida
de entre 20 e 39, também de
vem comparecer para receber 
a vacina contra o sarampo e a

rubéola, caso não tenham de
senvolvido a doença.

A Diretoria de Saúde infor
ma que todas a unidades bási
cas e todos os postos do (PSF) 
Programa Saúde da Família vão 
participar da campanha. Os 
postos de vacinação vão funcio
nar das 8h às 17h. Moradores 
do Jardim Monte Azul podem 
levar os filhos ao salão da igreja 
Santa Terezinha, das 8h às 13h.

Cristina lembra que é im
portante que as mães não es
queçam de levar o cartão de 
vacinação para que, caso es
teja faltando alguma vacina, 
esta também seja ministrada 
durante a campanha.

Maria", com o grupo Texc, de 
Araraquara. Às 17h, a apresen
tação é na Cecap, na praça da 
Ocas. Após a apresentação, o 
conjunto LS e Seus Teclados, 
formado por nordestinos mo
radores em Lençóis Paulista, 
sobe ao palco para mais forró.

"As atividades são uma for
ma de mostrar a nossa grati
dão à comunidade nordestina, 
que dá uma contribuição fun
damental para a economia e a 
cultura de nossa cidade", diz o 
prefeito José Antonio Marise. 
Os nordestinos são presença 
forte principalmente nos bair
ros da região do Núcleo Luiz 
Zillo e na Cecap.

S a n ím n a
M a te r ia i s  p a r a  C o n s t r u ç ã o

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

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

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

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

ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES...
Tudo com os melhos preços.

venha conferir!
Rua Humberto Alves Toccí, 1000 - Jd. Humaítá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

FIQUE POR DENTRO

SANTA CLARA
Começa amanhã a 5^ 

edição da festa em home
nagem a Santa Clara de 
Assis, no bairro Santa Cân
dida, em Agudos. As festivi
dades acontecem até o dia 
11 -  dia de Santa Clara, no 
salão comunitário do bair
ro. Amanhã, a partir das 9h, 
vai ter a caminhada. O fiéis 
vão partir da praça de San
to Antonio com destino ao 
Santa Cândida. Depois vai 
ter missa e churrasco.

BAZAR
A Associação do Cân

cer de Agudos realiza bazar 
beneficente entre os dias 4 
e 8 de agosto o. O evento 
acontece das 13h às 17h, 
na frente do banco Nos
sa Caixa. Além disso, todo 
quinto dia útil do mês, das 
14 às 17h, acontece a feiri- 
nha do artesanato na praça 
Tiradentes.

g u l o s e im a s
No sábado 9, a Associa

ção do Câncer de Agudos 
realização a tradicional ma
nhã de doces e salgados do 
Dia dos Dais, também na 
frente da Nossa Caixa.

PECHINCHA
Em Lençóis Paulista tem 

bazar da pechincha bene
ficente, na segunda-feira 4, 
em frente ao edifício Beta, 
na rua Geraldo Pereira de 
Barros, Centro. Serão vendi
das roupas, bolsas, sapatos 
e bijuterias. Quem promo
ve é o bazar voluntários da 
Pastoral Social do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. 
O evento é em prol da cons-

trução de um quarto para 
uma criança deficiente.

p a d r o e ir o
Neste final de semana 

tem a tradicional Festa do Se
nhor Bom Jesus e São Bene
dito, no bairro rural de Alfre
do Guedes. Além das missas 
diárias realizadas às 19h30, 
nos dias hoje, amanhã e nos 
dias 6, 7 e 8 de agosto, acon
tece a quermesse no salão de 
festas da comunidade. No 
sábado 9, tem o tradicional 
churrasco no espeto.

d o a ç ã o
No próximo sábado 9, 

a Diretoria de Cultura e a 
Biblioteca Municipal Orí- 
genes Lessa realizam o 'Dia 
da Doação. O objetivo do 
evento é incentivar leito
res, empresas ou escritores 
a doar seus livros para a 
biblioteca. As doações po
derão ser realizadas das 8h 
às 20h. Durante todo o dia, 
em frente à biblioteca, ha
verá apresentação de dança, 
música, teatro e coral.

LITERATURA
Na sexta-feira 8 a Casa 

de Cultura Maria Bove Co- 
neglian realiza o Encon
tro Estadual de Literatura 
Infanto-Juvenil. O evento 
pretende reunir escritores, 
bibliotecários e amantes da 
leitura para discutir ações 
para incentivar o hábito 
da leitura. A participação é 
gratuita e as inscrições de
vem ser feitas pelo e-mail 
bm ol@ lenco ispau lista . 
sp.gov.br. Outras infor
mações pelo telefone (14) 
3263-6525.

LEI D O  TRABALHO -  NECESSIDADE DO TRABALHO
, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da Natureza?

O trabalho é uma lei da Natureza, e por isso mesmo é necessidade. A civilização 
obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e 

os seus prazeres.
675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais?

Não; o Espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho.
676. Por que o trabalho é imposto ao homem?

É uma conseqüência da sua natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo 
tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho o homem 
permaneceria na infância intelectual; eis porque ele deve a sua alimentação, 
a sua segurança e o seu bem -estar ao seu trabalho e à sua atividade.
Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar; 

mas há sempre trabalho.
679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência 
está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da 
obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar 
a sua in te ligên cia  ou a dos outros, o que é também um trabalho .
Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar 

sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a 
obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a 

parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem.

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

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

DA ALMA
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JIU-JITSU
foto: Jornal O ECO

Na luta
Matheus André, campeão mundial 
de jiu-jitsu, vai competir nos Estados 
Unidos; atleta diz que sonha voltar para 
Lençóis e desenvolver projeto social

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

O esportista lençoense Ma
theus Henrique André está de 
partida para os Estados Uni
dos. Ele vai morar em Pleasant 
Hill, na Califórnia, onde po
derá se dedicar com exclusivi
dade ao jiu-jitsu, um tipo de 
arte marcial tipicamente brasi
leira que é sucesso no exterior. 
Ele parte no dia 6 de agosto, 
para intensificar treinos e par
ticipar de campeonatos. Lá ele 
vai representar a Academia 
César Gracie. Em outubro do 
ano passado, o lençoense con
quistou o título mundial de 
jiu-jitsu na categoria sem qui
mono, em Teresópolis, no Rio 
de Janeiro.

O lutador se prepara para 
no ano que vem estrear nas 
competições de MMA (Mixed 
Martial Arts), que antes eram 
conhecidas como vale-tudo. 
Matheus afirma que ainda

existe muito preconceito com 
o jiu-jitsu no Brasil. "O pesso
al não valoriza o esporte aqui, 
ele é mal visto porque as pes
soas usam essa arte para se so
bressair em cima das outras e 
acabam denegrindo a imagem 
do jiu-jitsu", avalia. No resto 
do mundo, os confrontos de 
MMA são populares e os com
petidores brasileiros estão en
tre os melhores.

Matheus conta que co
meçou a praticar o esporte 
de maneira amadora, junto 
com os amigos, aos 13 anos 
de idade, ainda em Lençóis 
Paulista. Hoje, aos 23, o luta
dor mora no Rio de Janeiro, 
onde passa o dia dando aulas 
e treinando.

SONHO
Apesar de estar de malas 

prontas para o exterior, Ma- 
theus diz que faz planos de 
voltar para Lençóis Paulista

O lençoense Matheus, de malas prontas para os Estados Unidos

num futuro próximo. O obje
tivo do atleta é conseguir pa
trocínio para desenvolver um 
projeto de inclusão social na 
cidade. Ele já trabalha de ma
neira voluntária ensinando a 
arte marcial para portadores de 
deficiência visual no Rio de Ja
neiro, mas afirma que gostaria 
de ajudar as crianças carentes 
do município, passando para 
elas aquilo que aprendeu atra-

BASqUETE

Meninas da Unimed/UME 
vencem São Manuel

Foto: Divulgação

A equipe feminina de 
basquete mini-mirim da 
Unimed/UME venceu São 
Manuel pelo placar de 22 a 
12. O jogo foi no sábado 26 
e é válido pela Liga Centro 
Oeste de Basquetebol. Pela 
mesma Liga, no último sába
do, em São Manuel, a equipe 
mirim da Unimed/UME não 
foi feliz na rodada e perdeu 
para as donas da casa pelo 
placar de 43 a 20.

O jogo da equipe mini- 
mirim foi realizado na casa do 
adversário, mesmo assim, com 
muita garra, vontade e deter
minação as meninas de Len-

çóis não deram chances para 
as são-manuelenses. "As nos
sas jogadoras atuaram forte 
com raça e vontade de vencer, 
estão de parabéns e, sem dúvi
da, no caminho certo. Podem 
ainda não ter experiência, mas 
têm vontade e determinação", 
comentou o técnico João Pau
lo Paschoarelli. A Unimed/ 
UME ocupa o segundo lugar 
na classificação, com 12 pon
tos, atrás da ACEO/Objetivo/ 
Unimed, de Ourinhos.

Na partida de sábado joga
ram e pontuaram pela equipe 
lençoense Amanda Soares (2), 
Raquel Roland (4), Bruna San-

Equipe feminina de Lençóis Paulista que venceu São Manuel

tos (10), Ana Paula Patrício 
(2), Amanda Patrício (2), Taís 
Souza (2), Scarlet Roque, Ca

mila Cilli, Noriane Purta, Gés- 
sica Machado, Débora Dutra e 
Camila Lopes.

LINHA KERIUM 

SHAMPOO ANTICASPA 

SHAMPOO NEUTRO

Qualiphamna
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

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

 ̂ IQCO

vés do esporte. "Não é preciso 
muita coisa para este projeto, 
um local com tatame já dá pra 
começar a ensinar um pouco 
de jiu-jistu, além de trabalhar 
a disciplina e a auto-estima 
das crianças", diz Matheus. 
Os interessados em colaborar 
com o esportista podem entrar 
em contato com ele através do 
e-mail: matheusjiu_23@hot- 
mail.com.

M A R IM B O N D O
Amanhã, no campo 

do CEM (Clube Esporti
vo M arim bondo), acon
tece a últim a rodada do 
prim eiro turno do Cam 
peonato de Futebol do 
CEM, categoria Sênior 
B (atletas entre 29 e 42 
anos). Às 8h30, o Fla
mengo (foto) joga con
tra o Grêmio. Na par
tida de fundo, o Goiás 
enfrenta o Cruzeiro. A 
equipe do Vasco é lí
der da com petição com 
14 pontos, seguida do 
Grêmio com 13. Em 
terceiro lugar aparece o 
Vitória, com 12 pontos 
ganhos.

FUTSAL
Seguem abertas as 

inscrições para o 8° Tor
neio de Futsal do Jardim 
das Nações e Nova Len
çóis, em com em oração 
aos 150 anos de Lençóis 
Paulista. As inscrições 
podem  ser feitas até o 
dia 15 de agosto. As va
gas são lim itadas. A taxa 
de inscrição é de R$ 30. 
A com petição, que será 
prom ovida pela Asso
ciação de M oradores de 
Bairro do Jardim Nova

Lençóis, Nações e Chá
cara Modelo, acontecerá 
na quadra poliesportiva 
Vicente Ferraz da Silva, 
na Nova Lençóis. M aio
res inform ações pelo te
lefone (14) 8152-5909, 
com Bazuco.

M A L H A
Amanhã, a equipe 

de m alha da UME/São 
João vai até M acatuba 
para disputar o segundo 
lugar do Cam peonato 
da Liga Bauruense de 
Malha. O  confronto é 
contra as representações 
de Bauru e São Manuel.

TRUCO
Os truqueiros Gringo 

e Carlão foram  os cam 
peões da 11^ etapa do 
Cam peonato M unicipal 
de Truco, realizada na 
tarde de sábado 26, na 
praça Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão. O se
gundo lugar ficou com 
Je e Landinho. Naiara 
e Alessandra ficaram 
em terceiro. O quarto 
lugar foi conquistado 
por Eduardo e Julio. O 
evento é prom ovido pe
la D iretoria de Esportes 
e Recreação.

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de im prim ir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu día-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Campanha na rua
Coolidge Hercos Júnior (PMDB) faz hoje lançamento oficial 
de sua campanha à reeleição; evento será no Lions Clube

Arquivo: Jornal O ECO

Ká t ia  Sa r t o r i

A campanha do atual pre
feito de Macatuba, Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) e de 
Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB) para vice, estará nas 
ruas oficialmente a partir de 
hoje. Para marcar a data os 
organizadores de campanha 
preparam um evento no Lions 
Clube, a partir das 19h30. 
Além dos candidatos da base 
aliada e da equipe de campa
nha, toda a comunidade está 
convidada. É aguardada a pre
sença do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB).

Coolidge promete apresen
tar o seu novo plano de gover
no completo e também divul
gar o site oficial da campanha. 
A agenda do prefeito, eventos

de campanha e propostas para 
uma eventual próxima admi
nistração estarão disponíveis 
pela internet, também a partir 
de hoje, pelo site www.coolid- 
ge15.can. O prefeito adianta 
que quer melhorar os projetos 
sociais implantados em seu 
governo, criar novos projetos 
e expandir para mais bairros. 
Além disso, estaria nos pla
nos de um próximo governo a 
criação de um distrito indus
trial nos altos da cidade, como 
é chamada pela administração 
a região do Jardim Bocaiúva. 
Coolidge também deve apre
sentar propostas para a cons
trução de creches e melhoria 
nas condições de habitação da 
população.

O candidato, que já parti
cipou de três eleições e venceu

uma, diz que está confiante 
para a eleição de outubro. "Já 
provamos que podemos admi
nistrar a cidade com responsa
bilidade, fazer um correto uso 
do dinheiro público e investir 
nas áreas corretas", comentou.

A equipe de campanha de
cidiu pela realização de cinco 
comícios. Todos já tem data 
e local definidos. O primeiro 
será no dia 30 de agosto, um 
sábado, no Jardim Planalto. 
No dia 6 de setembro, véspera 
pelo feriado de Independên
cia, tem comício na praça San
to Antonio. No dia 20 de se
tembro, Coolidge faz comício 
na praça da Esperança e no dia 
27, na praça dos Trabalhado
res. Encerrando a campanha, 
no dia 2 de outubro haverá co
mício na praça Mário Galassi. O prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) diz que está pronto para tentar a reeleição

SERVIDOR RELIGIÃO

Prefeitura deve trocar tíquete 
alimentação por cartão

Os tíquetes alimentação 
pagos ao servidores públicos 
municipais da Prefeitura de 
Macatuba devem ser substi
tuídos por cartão. Segundo o 
secretário Administrativo, José 
Carlos Ferreira, a idéia é que os 
funcionários passem a utilizar 
o cartão 'Acredito', da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo), com apoio da Associa
ção Comercial e Empresarial 
de Macatuba. Na quinta-feira 
31, teve reunião entre a direto
ria da ACE e o Departamento 
Jurídico da Prefeitura.

Segundo Ferreira, se as 
negociações evoluírem, o

cartão deve ser implantado 
dentro de dois ou três meses. 
Ele explica ainda que não é 
necessário aprovação pela 
Câmara porque trata-se ape
nas de uma forma de sistema 
de pagamento.

O cartão da Facesp seria co
mo um cartão de crédito para 
os funcionários, mas gastos di
rigidos somente para produtos 
alimentícios. A Facesp ficaria 
encarregada de cuidar do sis
tema. Todo começo de mês, o 
cartão seria recarregado com o 
valor do tíquete, atualmente 
em R$ 105,84. A ACE ficaria 
encarregada de credenciar os 
estabelecimentos comerciais

que aceitariam o cartão. A 
idéia é que o número de esta
belecimentos seja maior.

Atualmente, o valor total 
da cesta básica é pago em três 
tíquetes de R$ 35,28. Os servi
dores têm um prazo para gas
tar o vale, quem se esquecer, 
perde o valor. Com o cartão, 
o valor do tíquete seria cumu
lativo. O que o servidor não 
gastou no mês ficaria para o 
próximo.

A ACE, por sua vez, vislum
bra uma injeção de capital no 
comércio. Cerca de 650 fun
cionários recebem o tíquete 
refeição, o equivalente a quase 
R$ 70 mil.
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Anjos de Resgate faz show  am anhã
Amanhã tem show com o 

grupo Anjos de Resgate, em 
Macatuba. A apresentação é 
parte da programação do 2° 
Encontro 'Celebrando a Uni
dade'. Também haverá apre
sentação de Netinho e Banda 
Ignis. O 2° Encontro 'Cele-

brando a Unidade' acontece 
das 8h às 17h, no ginásio de 
Esportes Brasílio Artioli.

A organização do even
to está a cargo da Pastoral da 
Música da Paróquia de Santo 
Antonio. Os convites para o 
encontro custam R$ 5 mais

um quilo de alimento não- 
perecível. Os alimentos arre
cadados serão doados para 
famílias carentes e para semi
nários. Mais informações pelo 
telefone (14) 3298-2852 ou 
pelo site www.pastoraldamu- 
sica.cjb.net.

EFA C
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

APRESENTA:

Rodrigo Cintra De La Lastra
.. r'IDr'1 M Ar'Û M A I nnno

Workshop:
• Curso Técnico Passo a Passo de Cortes Modernos;
• Cortes a Navalha;
• Marketing para Salão de Beleza;
- Visagismo, adaptação do Estilo ao rosto da cliente.

:: CIRCUITO NACIONAL 2008

• Proprietário da rede De La Lastra de salões;
• Formação:

• Instituto Llongueras (Espanha)
- Instituto Cebado (Espanha)
- Instituto Vidal Sasson (EUA)

- Mais de 100 capas publicadas em revistas 
de cabelo e moda;

- Apresentações em programas de TV;
- Bloco no programa "Atualíssima" na Band.

15SETEMBRO 
DE 2008

Local: Ubirama Tênis Clube 
Lençóis Paulista.

COFFEE BREAK, ALMOÇO 
E COCKTAIL INCLUSOS
RESERVE SEU CONVITE:14. 3264-6249 | 14. 8122-2800

m O M . r^(RESULT
Escova M arroqu ina ' / s e i n s o r i a l DIVELPA O ECO

Um senhor jornal
rxyüntura
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a r e i o p o l i sMais empregos
Amaríldo Fernandes Garcia (PSDB), candidato a prefeito de Areiópolis, defende a 
criação de incubadora de empresas para garantir emprego no município

PAULO Ed u a r d o  To n o n

Esta semana, o ex-prefeito 
de Areiópolis e candidato nas 
eleições de outubro, Amarildo 
Garcia Fernandes (PSDB), fi
nalizou seu plano de governo 
e durante visita ao jornal O 
ECO, na tarde de quinta-feira 
31, antecipou alguns de seus 
principais projetos para gera
ção de emprego e renda.

Como parte das medidas 
para diminuir o problema 
do desemprego, o candidato 
espera construir galpões no 
Distrito Industrial para servir 
como uma espécie de incu
badora de empresas. Amaril- 
do acredita que oferecendo 
infra-estrutura, as empresas 
se interessem em instalar 
suas unidades no municí
pio com mais facilidade. "Se 
a prefeitura construir esses 
galpões e ceder para que os 
empresários utilizem o local 
até que tenham condições 
de construir suas sedes pró
prias, além de gerar empre
gos, também vamos ajudar 
a aquecer o comércio local", 
afirma o ex-prefeito.

Outra das principais pro
postas do candidato à Prefei
tura de Areiópolis é a quali
ficação da mão-de-obra, uma

vez que até 2010 a mecaniza
ção das lavouras de cana-de- 
açúcar deve gerar desemprego 
na região. "Vamos buscar par
cerias com diversas entidades, 
como a Federação das Indús
trias, para que os moradores 
de Areiópolis estejam prontos 
para serem empregados nas 
indústrias que vamos trazer 
para a cidade", declarou.

Amarildo diz que mesmo 
antes de ser candidato, na con
dição de ex-prefeito de Areió- 
polis, ajudou a pleitear verbas 
para a realização de obras que 
devem adequar o local para 
receber fábricas e indústrias.

"Vamos considerar que 
mais empresários queiram 
vir para Areiópolis, mas on
de eles vão jogar o esgoto de 
suas fábricas? É preciso dar 
condição para que os empre
sários se instalem em nosso 
Distrito Industrial", afirma o 
candidato. Amarildo também 
deve criar uma secretaria de 
Meio Ambiente, caso eleito. 
"A questão ambiental hoje em 
dia é uma prioridade, então 
no meu governo vamos criar 
uma secretaria específica para 
o meio ambiente na cidade, 
para gerar desenvolvimen
to sem afetar a harmonia de 
Areiópolis", finaliza.

Arquivo: Fernanda Benedetti

Amarildo Fernandes diz que geração de empregos é uma das 
principais propostas de seu plano de governo para Areiópolis

b o r e b i

Justiça concede reintegração 
de posse para a prefeitura

Na segunda-feira 28, uma 
liminar concedida pela 2® 
Vara de Lençóis Paulista de
terminou a reintegração de 
posse da área da prefeitura 
de Borebi ocupada pelo MST 
(Movimento dos Sem-Terra).

A intimação foi feita na 
terça-feira 29 e os sem-terra 
têm até amanhã para sair da 
área. Caso não desocupem 
o local, a prefeitura poderá 
acionar a polícia para fazer 
com que a ordem judicial seja 
cumprida. A área tem aproxi
madamente dois mil metros 
quadrados e os sem-terra che
garam há cerca de 15 dias. Eles 
estavam acampados no sítio 
Água do Caboclo, enquanto 
aguardavam a desapropriação 
da fazenda Noiva da Colina 
pelo Incra (Instituto Nacio
nal de Colonização e Refor
ma Agrária), para formarem 
um assentamento em Borebi. 
Como o processo demorou, 
justificam que invadiram a 
área da prefeitura como uma 
forma de protesto.

O prefeito Luiz Antonio 
Finotti Daniel (PTB) enten
de que os sem-terra não po- 
deriam invadir um local que 
possui proprietário. "Na ver
dade, essa propriedade tem 
dono. Ela pertencia à antiga 
rede Sorocabana e foi repas
sada ao município de Borebi 
na época de sua emancipa
ção. Quando soubemos da 
invasão, acionamos a Justiça

Arquivo: Fernanda Benedetti

Área da Prefeitura de Borebi tem que ser desocupada pelos sem-terra até amanhã

imediatamente e agora espe
ramos o cumprimento desta 
ação", diz.

Segundo o coordenador 
do grupo em Borebi, Paulo 
Beraldo, a área também é uti-

lizada por outras famílias e 
empresas, portanto a liminar 
deveria se estender a todos 
que estão na terra atualmen
te. Na tarde de ontem, os sem- 
terra preparavam um recurso

para tentar reverter o quadro 
antes do término do prazo de 
reintegração de posse. "Nossa 
intenção é permanecer no lo
cal até o julgamento do nosso 
recurso", afirma Paulo.

SAUDE

Vacinação de cães e gatos com eça na segunda
A campanha de vacina

ção de cães e gatos contra 
raiva em Borebi começa na 
segunda-feira 4. A imuniza
ção dos animais vai até o dia 
8 de agosto. Os postos são 
itinerantes.

Na segunda-feira 4, a va-

cinação acontece na quadra 
de esportes do bairro Auta 
Aguirre, das 8h às llh  e das 
13h às 16h30. Na terça-feira 
5, os agentes estarão no cen
tro, das 8h às llh  e das 13h30 
às 17h. O posto será monta
do próximo à matriz de Nos-

sa Senhora das Graças. Entre 
a quarta-feira 6 e a sexta-feira 
8, os agentes visitam os ani
mais da zona rural.

Segundo a Diretoria de 
Saúde, a estimativa para 2008 
é de vacinar 650 animais, en
tre cães e gatos. O proprie-

tário do animal deve levar a 
caderneta de vacinação para 
agilizar o atendimento. Mais 
informações sobre a vaci
nação pelos telefones (14) 
3267 -  1222 ou no Centro 
de Saúde, das 7h às 11h30 e 
das 13h às 16h30.

SEM FREIO ...  ....... ....
Na segunda-feira 28 um caminhão Mercedes Benz 1113, 

com placas de Bauru, perdeu o freio, desceu de ré e invadiu 
uma casa que fica na rua Paraná, cruzamento com a rua Uru
guai, na Vila Cruzeiro. Com o impacto, parte da parede de 
um dos quartos da casa desabou. Duas mulheres dormiam 
na hora do acidente. Elaine Cristina Chapane, 32 anos, foi 
atingida pelos escombros e teve ferimentos leves. A outra na
da sofreu. O caminhão estava estacionado em frente à casa 
do motorista, Laerte da Silva, 32 anos, na mesma rua Paraná.

a c id e n t e
O final de semana foi de 

tristeza para a família de Edval 
Egídio de Oliveira, 29 anos. 
O rapaz voltava de um chur
rasco no bairro Virgílio Rocha 
quando perdeu o controle da 
moto Honda CG 150, caiu e 
bateu com a cabeça na sarje
ta. Segundo informações da 
polícia, Oliveira estava de ca
pacete, mas não fechou a alça 
no queixo. Com o impacto, o 
capacete se soltou e o motoci
clista bateu forte a cabeça na 
sarjeta, ocasionando morte 
instantânea. O acidente foi 
registrado no cruzamento da 
avenida Jácomo Nicolau Pac- 
cola com a Lep-60, atrás do 
Senai, no Jardim das Nações.

l u t o
O policial militar Luís 

Gustavo dos Santos Carreira, 
26 anos, que há cinco anos 
trabalhava em Lençóis Paulis
ta, foi morto com três tiros no 
sábado 26, em frente a sua ca
sa, em Bauru. O acusado pelo 
crime, o também PM Halley 
Thiago Sossai, foi autuado em 
flagrante e está detido no Pre
sídio Militar Romão Gomes, 
em São Paulo. Sossai mora

em Bauru, mas trabalha em 
Piracicaba. Nenhum dos dois 
estava em serviço.

a d m in is t r a ç ã o
O sonho de casa própria 

está perto de se concretizar 
para 225 famílias de Lençóis 
Paulista. É que começou o pro
cesso de licitação para compra 
de material para a construção 
de 201 casas populares no Jar
dim do Caju e de outras 24 
residências no bairro rural de 
Alfredo Guedes. As obras de
vem começar em 30 dias. As 
famílias contempladas com o 
convênio aguardam o início 
da construção há aproxima
damente dois anos.

SÃO Cr is t ó v ã o
Terminou no domingo 

27, na paróquia do Cristo 
Ressuscitado, na Cecap, em 
Lençóis Paulista, mais uma 
edição da Festa de São Cris
tóvão, o padroeiro dos mo
toristas. A procissão motori
zada marca o encerramento 
da festa que reuniu aproxi
madamente 1,2 mil carros. 
A informação é do padre Sil- 
vano Palmeira, que todo ano 
dá a bênção aos veículos.

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

PEDOFILIA
A Polícia Civil de Lençóis 

Paulista prendeu na terça- 
feira 29 um homem de 37 
anos por atentado violento 
ao pudor contra quatro me
ninos, com idade entre oito 
e 13 anos. Exames realizados 
pelo IML (Instituto Médico 
Legal) de Bauru indicaram 
que o acusado manteve re
lações com pelo menos dois 
meninos. Segundo o dele
gado de Polícia Civil, Luiz 
Cláudio Massa, J.J.P. estava 
agindo em Lençóis Paulista 
há alguns meses. As mães 
dos meninos que sofreram o 
abuso procuraram a delega
cia e passaram as descrição 
do suposto pedófilo. Ele já 
havia cumprido pena pelo 
mesmo crime.

r o t a t ó r ia
Desde a terça-feira 29 es

tão em vigor alterações para 
os motoristas que trafegam 
pela avenida Prefeito Jáco- 
mo Nicolau Paccola, em 
Lençóis Paulista. A rotatória 
na altura da alça de acesso à 
rodovia Osny Matheus (SP- 
261) que antes era vazada, 
vai ser fechada com um 
canteiro. Por enquanto a in
terdição é feita com cones, 
mas construção definitiva 
do canteiro deve começar já 
na próxima semana.

r u b é o l a
A campanha de vacina

ção contra rubéola começa 
oficialmente no dia 9 agosto, 
mas unidades de saúde da 
região já começaram a imu
nizar adultos. No último ano 
o Estado de São Paulo regis
trou 1.659 casos da doença.

Além da rubéola, também 
está sendo oferecida a vacina 
dupla viral contra o sarampo. 
É recomendável uma dose da 
vacina para pessoas entre 20 
e 39 anos que não tiveram 
a doença. A rubéola causa 
manchas no corpo e dores 
nas articulações, entre outros 
sintomas. Apenas mulheres 
grávidas não podem tomar a 
vacina e não é preciso levar a 
carteirinha de vacinação.

b o r e b i
O ex-prefeito Antonio 

Carlos Vaca (PSDB) pode 
disputar a Prefeitura de Bo- 
rebi. A juíza eleitoral Ana 
Lúcia Aiello Garcia rejeitou 
o pedido de impugnação de 
sua candidatura. A decisão 
foi publicada na quarta-fei
ra 30 no Cartório Eleitoral 
de Lençóis Paulista. O autor 
da ação, Aurino Rodrigues, 
conforme antecipado pe
lo jornal O ECO, pode ser 
um fantasma. Além disso, 
as alegações foram conside
radas sem procedência pela 
Justiça Eleitoral.

BANANA
A banana só poderá ser 

vendida por quilo no estado 
de São Paulo e não mais por 
dúzia, como acontecia em fei
ras livres e estabelecimentos 
comerciais. É o que determi
na lei sancionada pelo gover
nador José Serra (PSDB) no 
dia 24 de julho. O projeto é 
do deputado Samuel Morei
ra (PSDB) e seria para aten
der uma reivindicação dos 
produtores. O comerciante 
que não vender a banana por 
quilo poderá receber multa a 
partir de R$ 297,60.



CLASSI
O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 2 DE AGOSTO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.406 ★  PAGINA B3

FINANCIAMENTOS
STRADAADV. EXT FLEX 07

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

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

S-10 4 .3V 6C S  GAS 97
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 00
S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 03
S-10 2.8T CD 4X4 DIE 03

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

HILLUX SRV 3.0 4X4 MEC 06
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 07

BLAZERADVANTAGE FLEX 07
SPORTAGE 4X4DIEAUTOM 07

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

F 250 XL L í OPC XLT) DIE 01

TROCA COM TROCO
ASTRA SEDAN ELEG. FLEX 07

CORSA SEDAN 1.0 ALC 04
CORSA SEDAN 1.0 ALC 08

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

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

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

VECTRA CD 2.0 16VGAS 97
UNOMILLE FIRE 4P FLEX 06

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

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

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

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

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

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

TITAN 125 KSE 03 TD M  850 98

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

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

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

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

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

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

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

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

C B X  250 T W IS TE R 06 SUZ. SR AD  1000 R 05

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

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

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

C B X  750 F JA P O N Ê S /  ̂ 86

L A V A M O S  S U A  M O T O  
C O M  A G U A  Q U E N T E

F.: 14.3264-3131  

RUA PIEDADE, 5 6 -CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA

I www.bcar.com .br \

© quaDidade

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - A ZU L 

CBX 150 AERO - 90 - VIN H O  

TITAN KS 150 - 06 - A ZU L 

HOND A BIZ - 04 - A ZU L 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

M OTOR DE POPA - 76 - H ONDA

Ed AtSDio Greozaci, 59 
Lençóis PauDOsta

(((
Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, ínsulfílm, faróis, 

som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e multo mais!

Não Perca!!! 

Traremos para Lençóis Pta., 

no dia 17-08-08 no Recinto 

da Facilpa o carro da Tebão 

que faz manobra RL

Promoção: Suspensão a ar 
à partir de 5x de R $ 2 8 0

Fone: 14. 3263-5831
?ua C e l. Jo a q u im  A. M a r t in s ,  9 5 5  - C e n tr o  - L e n ç ó is  P a u l is t a

v e íc u l o s
VENDA

VENDO CHEVETTE,
Ano 87, 1.6, álcool, 

preto metálico, em 

ótimo estado. Valor R$

6.300.00. Fone: 9163

5093. Falar C/ Marcos.

VENDE-SE KADET, ano

95, álcool, vidro elétri

co, em ótimo estado. 

Fone (14) 3263-1722.

VENDE-SE BRA
SÍLIA, Ano 78, R$

2.000. 00. Fone: 3263- 

1782/3263-1884.

VENDE-SE VERONA,
Ano 92, Gasolina. Fone: 

3263-1782/3263-1884.

VENDE-SE KADET LI
FE, cor cinza chumbo, 

ano 94, álcool, vidro 

escuro, trava elétrica, 

alarme e som. R$ 

6.500,00 (assumir + 16 

prestações). Fone (14) 

9783-7239 Leandro.

VENDE-SE GOL CL,

cor azul, ano 88, 1.6, 

álcool original. R$ 

6.500,00. Fone (14) 

9734-0137.

VENDE-SE APOLLO,

cor branco, 1.8, 2 por

tas, ano 91,com teto 

solar, vidro elétrico e 

alarme, ótimo estado. 

Fone (14) 3264-7264 

ou (14) 8121-1334.

VENDE-SE FUSCA, ano 

83, cor branco, gaso

lina, 4 pneus novos, 
alternador e bateria 

ainda na garantia, em 

ótimo estado de con

servação. R$ 4.700,00, 

ou troca por Gol de 
maior valor. Fone (14) 

3846-2056 ou (14) 

9111-3849.

VENDE-SE OU TROCA
POR MOTO, Tempra, 

ano 94, executivo, cor 

cinza, injeção, trava 
elétrico, alarme. Fone 

(14) 9675-0455.

VENDE-SE KADET 
GS1, ano 91/92, cor 

preto, impecável. Fone 

(14) 3264-3471, falar 

c/ Mauricio.

VENDE-SE FUSCA,

1.300, ano 78, cor 

amarela. R$ 2.800,00. 

Fone (14) 3264-6488.

VENDE-SE FUSCA,

ano 85, álcool original, 

cor cinza, jogo de ro

da, banco de Gol. R$ 

4.500,00. Fone (14) 

9131-0827.

VENDE-SE GOL 1.6,

ano 96, álcool, trava 

elétrica, alarme, insul- 

film, cor vinho. Fone 

(14) 9693-4446.

VENDE-SE CORSA HA- 
TCH , cor prata, 4 por

tas, ano 99, MPFI, Ga

solina. R$ 15.300,00. 

Fone (14) 3264-6817 

ou (14) 9741-9140.

VENDE-SE GOL, ano
83, bom estado. Fone 

(14) 9794-7591 ou 
(14) 3263-4026.

VENDE-SE MONZA 
SLE, ano 86, álcool, 

cor verde metálico, 2 

portas em bom estado. 

Fone (14) 3264-2210 

ou (14) 9161-4556.

VENDE-SE GOL G3,

ano 05, 4 portas, 

álcool original, c/ ar 

condicionado, trava 

elétrica, rodas orbital 

aro 15, pneus novos e 

som c/ MP3 apenas R$ 

21.900,00. Fone (14) 

9711-1826.

VENDO GOL CL, ano

89, motor AP, 1.6, 

álcool, cor vinho, 

excelentes condições 

de uso e ótimo estado 

de conservação. Tratar 

com Alexandre. Fone 

(14) 9702-9704.

VENDE-SE ESCORT 
HOBBY, 1.0, gasolina 

original, ano 94, ótimo 

estado, 2° Dono. Fone 

(14) 9693-1479 ou 

(14) 9693-1467, tratar 

c/ Ledimar.

PÊIMMAZA
------ A/E ÍC U L O S

Fone: (1 4 ) 3 2 6 3 -7 4 7 4
Av. Pe. Salústio R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

S10 2.4 S - 2003- 
GNV Preta - 

Completo - ar

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

Básico

Peugeot 206 Feline 1.4 
2006 - G - Preto 

Completo

Biz 125 ES 
2007 - G

Preto - Partida Elétrica

NX Falcon 400 - 2002 
G - Verde - Partida 

Elétrica e Freio a Disco

Gol G3 1.0 CITY 
4 P - 2005 - A 

Prata - Dh

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

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

Corsa Sedan Classic Life 
2005 - A - Branco 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
1998 - G - Prata 
Vidro - TR - AL

Corsa Sedan Super 
2001 - CLASSIC LIFE 
G - Branco - TR - AL

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Completo

Gol 1.0 - 1996 
G - Verde 

Básico

Gol G3 1.0 - 8V - 4P 
2004 - A - Prata 

DH

Celta Spirit 1.0 VHC 
2006 - Flex - Preto 

Básico

Ka GL 1.0 Image 
2005 - G - Prata 

Trava Alarme

C 180 Classic Kompressor 
2006 - G - Prata 

Completo

VENDE-SE CORSA 
WIND, ano 97/97, cor 

prata em ótimo estado 

MPFI, pneus novos, 

som, alarme, trava.

R$ 11.800. Fone (14) 

9683-0573 ou (14) 

3263-4301, tratar com 

Andresa.

VENDE-SE UNO, cor

vermelho, ano 96, alar

me, em bom estado. 

Fone (14) 3264-5267 

ou (14) 9781-6795.

VENDE-SE OU TROCA 
POR MOTO, Gol Bola, 

cor prata, alarme, 

trava, vidro elétrico e 

som, 1.8, gasolina. Fo

ne (14) 8152-6219 ou 

(14) 3263-7354.

VENDE-SE OU TROCO,
(carro menor valor) Gol 

MI, 8V, 4portas, cor 

branco, ano 98, gaso

lina, trava e alarme. R$ 

10.5000 + 18 parcelas 

de 270,00. Fone (14) 

3264-5367 ou (14) 

9108-7531 tratar c/ 

Pedro.

VENDE-SE GOL BOLA,

cor prata, 1.6, álcool, 

ano 96, com direção 

hidráulica, vidro e 

trava elétrica, alarme, 

(particular). Fone (14) 

9761-4857,

VENDE-SE OU TROCA 
VECTRA, ano 94, com

pleto, liga leve, aro 15, 

por maior valor. Fone 

(14) 9722-4969.

VENDE-SE ASTRA 
SEDAN, ano 02, álcool. 

Fone (14) 3263-0610 

ou (14) 3264-3608.

VENDE-SE GOL, ano

91, motor AP, original, 

álcool, cor braço. Fone 

(14) 9785-8074, falar 

c/ Marcio.

VENDE-SE CORSA 
WIND, 4 portas, cor 

azul almirante metáli

co, ANo 98 - Gasolina, 

com trava, alarme, 

limpador e desembaça- 

dor traseiro. Fone (14) 

3263-5123.

SAeicufos
PARATI GL 1.8

1996 -CINZA - GASOLINA - DH/LT/DT/ALARME
r$ s o b  c o n s u l t a

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

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

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

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

GOL 1.0 MI PLUS 2P 1997 VINHO GAS X
GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC X

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH /  VE /  TE
FIESTA SEDAN 1.0 2008 PRETO FLEX TRAVA /  ALARME

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)
FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

KA 2002 PRATA G X
ASTRA SEDAN ELITE AUT 2005 VERDE FLES COMPLETO /  4 AIRBAG /  PILOTO /  RODAS

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA

V e í c u l o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE MARAJO,

ano 88, álcool, 5 

marcha. Fone (14)

3263- 2975 ou (14) 

9747-3329.

VENDE-SE VECTRA

GL, 2.2, MPFI Mile- 

nium, ano 01/01, cor 

prata, completo. Fone 

(14) 9656-3588.

VENDE-SE CHEVETTE,

Ano 82 Azul Metálico 

Em Bom Estado. R$ 

3.000,00. Fone (14)

3264- 6817 ou (14) 

9132-4931.

VENDE-SE ESCORT,

XR3, cor branco, ano 

87, álcool. Fone (14) 

3263-5123.

VENDE-SE PALIO,

ano 97, roda 14', cor 

cinza, documento OK 

excelente estado. Por 

apenas R$ 12,000,00. 

Fone (14) 9715-9233 

ou (14) 3263-4758.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE CG TODAY,

ano 91, cor azul, R$ 
2.300,00 ou troco por 
Biz, falar com Jak. Fone 

(14) 3264-4422 ou 
(14) 9141-1681.

VENDE-SE OU TROCA 
POR CARRO, de maior 
valor moto Tornado, 
cor azul, ano 02 com 

apenas 14 mil km 

rodados. Fone (14) 

9724-2519.

VENDE-SE BIZ, ano 

04/04, elétrica, ipva , 

seguro, licenciamento 
08 tudo pago. Fone 

(14) 3264-4345 grátis 
02 capacetes.

VENDE-SE TITAN, ano

98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE CG 125,

ano 05/05, ipva 08 

pago. Fone (14) 3264

4345 grátis 02 capa

cetes.

VENDE-SE CG 125 ES,

ano 01, cor vermelha, 

partida elétrica mais 

freio a disco, docu

mento 08 pago. R$ 

3.800,00. Fone (14) 

3846-1811.

VENDE-SE TITAN 
150, ano 04/04, ipva 

08 pago. Fone (14) 

3264-4345 grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE TORNADO 
250, ano 07/07, com 

7 mil km ipva, seguro, 

licenciamento 08 tudo 

pago, único dono. 

Fone (14) 3264-4345 

grátis 02 capacetes.

VENDE-SE TITAN 150
KS, ano 05/05, ipva 

,seguro ,licenciamento 

08 tudo pago. Fone 

(14) 3264-4345 grátis 

02 capacetes

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
CORSASUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 1996 PRATA
CORSA WIND 1999 AZUL
CORSA WIND 1996 CINZA
CORSA WIND 1995 VERMELHA
CORSA WIND 1997 VERDE

CORSA CLASSIC 2003 AZUL
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ALCOOL+AR

VECTRA CD 1998 CINZA
VECTRA GLS 1998 BRANCA

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2007 CINZA
ASTRA GL 2000 PRETO
ASTRA GL 2000 CINZA

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

VECTRA SEDAN ELEG 2006 PRETO
ZAFIRA ELITE 2007 PRATA

OMEGASUPREMAGLS 1996 CINZA
SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL

SAVEIRO 1.6 2004 BRANCA
PARATI 16 V 1999 BRANCA

FOX 1.0 2007 PRETO

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
GOL 1000 16 V 4 PORTAS 2002 BRANCA LIMP-DESEM-DIR-AR

GOL 16 V POWER 2002 PRATA
GOL CL 1.6 MI 1997 BRANCA

GOL 1.0 2003 PRATA
GOL 1.0 2004 CINZA

GOL CL 1.8 1993 BEGE
GOLF 2001 CINZA

GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA
COURIER 1.6 L 2004 PRATA

RANGER 2000 BRANCO
F-100 1980 BRANCO

ESCORT 1.6 GL 1996 PRATA
UNO ELETRONIC 1994 AZUL
UNO MILLE FIRE 2003 BRANCO

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

JEEP 1975 VERMELHO
CG-150 TITAN 2007 VERMELHO

CBX-250 TWISTER 2005 PRATA
CG-150 TITAN 2005 AZUL

CBX-250 TWISTER 2008 PRETA
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

F o n e s : 3 2 6 4 - 3 9 6 8  e  3 2 6 4 - 3 0 3 3
A v .  P a p a  J o ã o  P a u lo  II  ( a o  la d o  d o  A u t o  P o s to  L e ã o )  - L e n ç ó is  P a u l is ta

CELTA-1 .0 -PRETO 
06/06

JEEP WILLIS - AZUL - 68/68 
SUPER CONSERVADO

CORSA SEDAN - AZUL - 00/01 
G - TE

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

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

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

JEEP WILLIS - AZUL - G 
1948 - EQUIPADO

PARATI TRACK 1.8 - 4P - 06 
CINZA - F - COMPLETO

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

GOL 4P 1.0 - PRATA -05/05 
G - LP - DES/AL/TE

CELTA 1.0 
AZUL - 06/07 - B

VECTRA GLS 2.0 - CINZA 
97/97 - G - MOTOR NOVO

MONTANA SPORT 1.8 - PRATA 
05/05 - F - COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04 - G - COMPLETO

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

CORSA SEDAN MILENIUM 
CINZA - 01/01 - G - VE-TE-AL

UNO 4P MILLE SX 
VINHO - 96/97 - G - TR - LT

UNO MILLE - 2P 
BRANCO - 98/98 - G

Parati 1.0 turbo - Crossover 
Manom - 03/03 - G - 27 mil KM

CORSA SEDAN - MOD. NOVO 
PRATA - 03/03 - G

2& C O N S U t lt í í2 S

mbm:
A U T O M Ó V E IS  i

(14) 3264-9191

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


VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sitios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 

ROMEU SAN CTIS  - C rec i: 4 1 3 8 8

[ E D E ^ H E B

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

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

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

Fone: (14) 3264-4345

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE TITAN 150,

elétrica, ano 05/05, 

ipva 08, seguro 08, 

licenciamento 08 

tudo pago. Fone (14) 

3264-4345 grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE TITAN KS 
125, cor vermelha, 

ano 01, documentada. 

Tratar Ra Joaquim Hen

rique Moreira, 15. Fone 

(14) 9714-8400.

VENDE-SE DT YA
MAHA, ano 87, cor 

vermelha. RS 1.600,00. 

Fone (14) 3263-5877 

ou (14) 9667-7825.

VENDE-SE CG TITAN
150 ES, ano 04/05, cor 

preta. R$ 4.700,00 ou 

troca por terreno. Fone 

(14) 9774-7763.

VENDE-SE XT 600-E,

ano 03/03, cor azul, c/ 

14.000 Km. Fone (14) 

3263-6369 ou (14) 

9702-7173.

TROCA-SE MOTO 
TWISTER, ano 04/05, 

cor cinza, equipada, 

com carro financiado 

mo mesmo valor. Fone 

(14) 8156-1519, falar 

c/ Gabriel.

VENDE-SE BRÓS ESD,

cor preta, ano 04, 

baixa quilometragem. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,

ES, ano 07, cor prata, 

1700 km licenciada, 

ano 08, partida elétrica. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE XL 125, cor

branca, ano 84. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150
ES, ano 06, cor preta, 

partida elétrica. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS 

125, ano 01, cor verde, 

ótimo preço. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE SUZUKI
YES, cor preta, ano 07, 

1500 km. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,

ano 02, documenta

do, ótimo estado. R$

5.000,00. Fone (14) 

9726-6932.

VENDE-SE TODAY,

ano 89, em bom 

estado. Fone (14) 

3263-2975 ou (14) 

9747-3329.

VENDE-SE DT 180,
p/ trilha com nota 

fiscal toda revisada, 

R$1.500,00. Fone (14) 

8151-5385.

VENDE-SE BIZ, ano

04/04, ipva 08 pago. 

Fone (14) 3264-4345 

grátis 02 capacetes.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO CASA DE 
ESQUINA, na Vila 

Contente, Valor R$

20.000. 00. Fone: 9141

2851. Falar C/ Andréia.

VENDE-SE CASA, Rua

Romani Leda, 424, 

Caju II. R$ 35.000,00 

mais financiamento 

de R$ 106,00 ou R$

42.000. 00, quitada. Fo

ne (14) 8111-4785.

VENDE-SE CASA, Jd

Caju I, 3 dormitórios, 

sala, cozinha grande, 

wc, edícula no fundo, 

área de serviço, etc. 

Fone (14) 9675-0483, 

ótimo preço, tratar c/ 

Deise.

ALUGA-SE EDÍCULA,
p / aniversários em 

geral. Fone (14) 3263

6369, (14) 9702-7173 

ou (14) 9711-8184, 

falar c/ Reinaldo ou 

Luciana.

PROCURA-SE CASA P/ 
ALUGAR, ou troca por 

carro R$ 15.500,00. Fo

ne (14) 9789-8607.

VENDE-SE CASA, Jd.

Antonieta II, 3 dormitó

rios (1 suíte com armá

rio embutido), sala p 

2 ambientes, cozinha, 

lavanderia, churrasquei

ra, quintal e 2 vagas. 

Fone (14) 3264-4151.

VENDE-SE TERRENO,

Jd. Vilage, 285 metros. 

Rua Edílio Carani Filho. 

Fone (14) 3264-4151.

VENDE-SE TERRENO,

Jd. Itamaraty, 544, 98 

metros. Rua Tamoios. 

Fone (14) 3264-4151.

VENDE-S OU TROCA,
7 chácaras, 4 km de 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 9678-5402.

VENDE-SE CONSTRU
ÇÃO, Jd Maria Luiza I, 

126m2, altura de laje c 

planta, Rua Presbitero 

Carlos Gomes, Quartei

rão 6 lote 2, aceito car

ro ou moto como parte 

de pagamento. Fone 

(14) 9142-5452.

VENDE-SE CASA, Rua

25 de Janeiro, 294. Fo

ne (14) 3263-2246.

VENDE-SE CASA, no 

Julio Ferrari, Rua Zezi- 

nho Padeiro, 80. Fone 

(14) 9696-4049.

VENDE-SE CASA, Cen

tro, 3 dormitórios, 2 sa

las, cozinha, banheiro, 

área de serviço, rancho 

com churrasqueira, 

despensa e banheiro, 

garagem p / 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Rua

15 de novembro, 3 

dormitórios, sendo 1 

suíte, sala, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, despensa, ga

ragem. R$ 95.000,00.

Tratar Toninho San

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd

América, 3 dorm itó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churras

queira, garagem p/ 2 

carros, salão comercial. 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO,

próximo Jd América,

3 dormitórios, 2 sa

las, copa, cozinha, 2

banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 

garagem p / 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd

Monte Azul, 3 dormi

tórios, sendo 1 suíte, 

sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, rancho, 

garagem p / 2 carros, 

construção nova. R$

120.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

ALUGA-SE EDÍCULA,
para aniversários em 

geral. Fone (14) 3263

6369, (14) 9702 -7173 

ou (14) 9711-8184, 

Reinaldo ou Luciana .

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula d  
churrasqueira, garagem p! 2 carros.
JD ITAMARATY: Edícula c/ dorm., wc social, sala de estar, cozinha d  a.e, varanda, 
piscina e3 cerca elétrica.
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/ Virgílio Rocha, casa d  261 Terreno d  
1230m^
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv d  estante em alvenaria, 1 dorm 
d ale, 1 suíte d ale, 1 dorm s/a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/a/e piagab. Fundos: 
lavand.churrasq, piscina. Área const.180mMerreno312m^ R$150.000,00 
PQ. ELIZABETE: 2 dorm., wc social d  blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p / 1 
carro, excelente acabamento, R$45,000,00 + pequeno financiamento.
STA, CECÍLIA: R$ 90,000,00 - 2 Dorm,, Sala, cozinha, wc social, fundos {1 suite, sala, 
cozinha e lavanderia),
JD. Village: R$90,000,00 - 2 Dorm,, Sala, Cozinha, wc social, 2 vagas de garagem, 
edícula a terminar,
JD. Granville: 3 Dorm., (1 suíte) c/A/E, Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha c/A/E, 
lavanderia A/S, 2 vagas de garagem, sala de estar c/ varanda, 
terreno 1.050 área const. 230 m^
TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 
341 m".
CENTRO: Próximo biquinha, d  440m^ cada, R$ 50.000,00.
Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 • Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

Contrata-se
Grupo líder em seu segmento, com mais de 10 mil 

colaboradores em todo o País, esto buscando o 
profissional abaixo qualificado poro suo área 

de logística:
-  Superior completo ou em curso em administração (ou correlato);
-  Conhecimento de estoque, expedição, cubagem de veículo, armazenagem;
-  Informática (planilhas e pacote Office);
-  Liderança de equipes;
-  Experiência comprovada de no mínimo 03 anos como Encarregado de 
Expedição.
-Residir em Lençóis Paulista,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Se você está dentro deste perfil, envie seu currículo 
para fabíana.camilo(Szabet.com.br até 08/ 08/ 2008.

VENDE-SE CASA, Jd

Itapuã, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha, ba

nheiro, área de serviço, 

garagem p / 2 carros, 

construção nova. R$

85.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO,

Rondon, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, garagem.

R$ 75.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Maria Luiza I, R Pres

bítero Carlos Gomes. 

Fone (14) 3263-4063.

VENDE-SE CASA, Ce- 

cap, 100m do Super

mercado Doidão, Rua 

Procópio Ferreira. R$

47.000. 00, documento 

ok, aceito carro ate R$

15.000. 00 no negocio. 

Fone (14) 3263-2327.

VENDE-SE CASA, Jd

São João, 140 m2 de 

construção sendo 1 

suíte, 2 quartos, copa 

cozinha, sala, wc social, 

despensa, garagem, 

churrasqueira. R$

53.000. 00. Fone (14) 

9727-2390.

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, piscina 

espaçosa, área coberta 

grande. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, próxi

mo ao mercado, Rua 

Horacio Moretto, 14. 

Fone (14) 9794-7591 

ou (14) 3263-4026.

VENDE-SE CASA, 2

dormitórios, abrigo 

para carro e rancho, 

totalizando 112,5m2. 

documentação em dia, 

quitada e disponível 

para financiamento. 

Rua Jorge Amado, 535. 

R$ 45.000,00. Fone 

(14) 3263 6680 ou 

(65) 9251-5547.

ALUGA-SE EDÍCULA,
para festas em geral, 

com piscina. Fone (14) 

8119-5518.

EXCURSÃO P/ MONTE 
SIÃO, Aparecida do 

Norte 27/09 e 27/12, 

Hopi Hari 23/08, Ibi- 

tinga 20/07, Holambra 

21/09. Fone (14) 

3264-7919 ou (14) 

9794-7639 Eliza. (14) 

9702-7108 Arlindo.

EXCURSÕES P/ SÃO
PAULO, 06/08, 09/08, 

13/08, 16/08, 20/08, 

23/08, 27/08, 30/08, 

03/09, 06/09, 10/09, 

13/09, 15/09, 17/09, 

20/09, 24/09, 27/09. 

Fone (14) 3264-7919 

ou (14) 9794-7639 

Eliza. (14) 9702-7108 

(14) 3263-6938 Ar- 

lindo.

VENDE-SE MINI SYS- 
TEM, Philips FWM777, 

5 CDs, entrada USB. Lê 

todas as mídias e MP3. 

R$ 450,00 Falar com 

Cecília 3263.1780 (hc).

VENDE-SE TANQUI- 
NHO, Lavete. R$

50,00, falar com Cecília 

- 3263.1780 (hc)

VENDE-SE GELA
DEIRA, usada marca 

Brastemp, 410 litros, 

duplex, cor branca. 

R$ 250,00. Fone (14) 

8115-2147.

VENDE-SE COMPRES
SOR, 40 pés, Conjunto 

móvel de jato de gra- 

nalha, Calandra para 

chapas de 1,50m de 

largura, Policorte disco 

16 polegadas. Fone 

(14) 9737-4320.

VENDE-SE PIANO,
marca Klenwood, em 

ótimas condições. R$

3.000,00 negociável. 

Fone (14) 9743-2464 

com Eflaim.

VENDE-SE MANE
QUIM, cabelo médio, 

Pro Art com supote 

novo. Fone (14) 8146

9555.

COMPRA-SE ROU
PAS USADAS, infantil 

(masc./fem.) de 0-12 

meses, carrinho, anda- 

dor, chiqueirinho, etc. 

Fone (14) Alessandra 

(14) 3264-1384 ou 

Carmem (14) 3264

3229.

VENDE-SE TOCA CD,
p/ carro Kenwood, Ja

ponês, controle remo

to, toca MD, c/ 9 grá

ficos coloridos, painel 

slide Down. R$ 600,00. 

Fone (14) 9718-4525.

VENDE-SE GUITARRA,
Les Paul, semi nova 

da marca Michael,

R$ 350,00. Fone (14) 

3264-1369, tratar com 

Anderson.

VENDE-SE MESA DE 
SOM, profissional 12 

canais Sicloton, 01 

potência signos 1601, 

250 rms cada canal. 

Fone (14) 3264-9779 

ou (14) 3264-2561.

VENDE-SE LANCHA,

com carreta, motor 

6cc, turbina ótima, um 

aspirador de pó para la

vador grande, fritadeira 

de batata indu. Fone 

(14) 8135-0127 Marcos

s A e s

CLINICA DOS CALÇA
DOS. Conserto de cal

çados, bolsas e artigos 

de couro restauração 

em geral. Fone (14) 

3263-3366 Convênio 

Associação dos Servido

res Públicos.

FAZEMOS SUA FESTA.

A melhor festa para 

você e sua família, faze

mos festas infanto juve

nil, churrascos e mais. 

Fone (14) 9681-9094 

ou (14) 8156-2831 

falar com Adriana.

DINAMITE SOM,

festa de 15 anos, casa

mentos, formaturas e 

eventos em geral. Som, 

iluminação, telão, data- 

show, dj", vj". Fone (14) 

3264-6105 ou (14) 

9103-2050.

MANICURE E PEDI- 
CURE, em dose dupla, 

promoção fazendo o 

pé e a mão você paga 

R$10,00, vamos até 

a sua casa. Fone (14) 

3263-4083 ou (14) 

3263-3213 e agenda!

PROMOÇÃO MP4 
SONY, 1 GB. R$95,00, 

MP4 2 GB, R$119,00 

e MP5 Sony 1GB, c/ 

câmera de 4 mega 

R$229,00. Pague em 

até 6x no Visa. DMP 

Produções no Paulista 

Shopping.

FORRO DE PVC, Ins

talado e na medida

Contrata-se
Grupo líder em seu segmento, com mais de 10 mil 

colaboradores em todo o País, esto buscando o 
profissional abaixo qualificado poro suo área 

de logístico:
- Formação técnica em eletrônica;
- Interpretação de esquemas;
- Montagem de painéis, conversor de freqüência e PLCs;
- Pneumática(básico);
- Experiência comprovada de no mínimo 02 anos em Indústria.
- Residir em Lençóis Paulista._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Se você está dentro deste perfil, envie seu currículo 
para fabíana.camilo(Szabet.com.br até 08/ 08/ 2008.

ENTREGAS DE DOCU

MENTOS, encomendas 

para Lençóis Paulista e 

região, serviço rápido. 

Fone (14) 9123-0078 

ou (14) 3264-4444.

AGORA EM LENÇÓIS 

PAULISTA, instrutora 

particular com carro 

adaptado. Rose perita. 

Perca seu medo de di

rigir no Centro, bairros 

e até pista. Fone (14) 

3263-7019 ou (14) 

3263-1568 garantia de 

fazer você perder de 

vez os seus medos. Não 

perca mais tempo!

INFORMÁTICA

VENDE-SE COMPU

TADOR, tudo novo, 

impressora R$ 850,00. 

Fone (14) 3264-6366.

certa. Pelo menos 50% ____ y
Auxiliar de cozinha

Forneiro de padaria

mais barato que o forro

AGILIDADE, HONES- de madeira. Parcela-
Auxiliar de limpeza

Garçom

TIDADE, rapidez nas mos em até 6 vezes.
entregas e seriedade. Orçamento sem com-

Auxiliar técnico de

Lavador de carros

Paulista Moto-taxi. Fo- promisso. Fone (14)
ne (14) 3263 5272. R 

Adriano Da Gama Kury, 

440- Cecap.

8152-5953 mecânica Marceneiro

SALÃO P/ FESTAS, Baba Mecânico

PRECISANDO CONS
TRUIR OU REFORMAR,

tenho mão de obra

dj, som, iluminação, 

acessórios e muito mais

PROCURA-SE CON
SULTOR (A), de vendas Baba Mecânico de auto em

é na DMP Produções com carro ou moto.
Balconista de açougue

geral

especializada e ótimas 

referencias, aceito 

carro, moto e material

no Paulista Shopping. Fone (14) 3227-0935

Fone (14) 3264-2757 

ou (14) 9711-1826

ltb.Denise@gmail.com. 

Falar c/ Denise. Caseiro

Mecânico de manu

tenção de maquina

de construção como site-www.dmpproduco- industrial

forma de pagamento. es.com.Br AUMENTE SEUS GA- Caseiro

Fone (14) 3263-6694 NHOS, trabalhe a partir Motorista de ônibus

ou (14) 9781-6789. CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS, com

de casa, com possibili- Chapeiro rodoviário

dades de ganhos de R$

BORRACHARIA DO material e mão de obra 300,00 a R$ 1.500,00; Consultor de vendas Office-girl

TIÃO, 24 horas, Rua completa, planta ate 70 sem deixar sua ativi-

Palmiro Diegoli, 129, Jd m2, grátis. Fone (14) dade atual. Fone (14) Desenhista projetista Operador de motoni-

Primavera. 9751-2160. 9631-1331. mecânico veladora

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE:

(14) 3234-9923

V._____________ y
Abastecedor de linha 

de produção

Açougueiro

Ajudante de cozinha

Ajudante de padeiro

Alinhador de pneus

Analista contábil

Aplicador de silkscreen

Assistente adminis

trativo

Assistente de adminis

tração

Atendente de lancho

nete

Auxiliar de contabili

dade

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

líáqutiia Algodão OoMcCrepp

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

Desenhista técnico

Desenhista técnico (ar

tes gráficas)

Empregado domestico 

nos serviços gerais

mailto:ltb.Denise@gmail.com


CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W  3264-4049 
r  ^  9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

IMPRIME
Atendimento 24h 

JA  Y  9126-2965/ 9724-8565

*  FONE: 3264-3029

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

- Coffucftos originais

- Retarga de taiiurhos de 
tintas e toner s

- Jl/lanutea^áo em impressoras
Ace/fofflos;VISAR. I6HÁCI0 AHSEim, 199 ■ leiifóis Pta. 

em frente ae Zezinhe Tetides

4PET SHOP
PATAS

B a nh o  g T o s a  
HospGdagGfn
F.: 14. 3263-0346
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíação de alicates 
Confecção de 
carimbos
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Atendimento 24h
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PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE: 

(14) 3234-9923

Operador de escava

deira

Operador de pavimen- 

tadora (asfalto, concre

to e materiais similares)

Operador de retro- 

escavadeira

Operador de rolo com- 

pactador

Operador de trator de 

esteira

Pedreiro

Pintor de automóveis 

Porteiro

Professor de educação 

física na educação de 

jovens e adultos do 

ensino fundamental de 

5 a 8 serie

Promotor de vendas

Promotor de vendas

Químico têxtil

Repositor de mercado- 

riasbb

Repositor de merca

dorias

Retireiro

Representante comer

cial autônomo

Serralheiro

Servente de pedreiro

Supervisor de vendas 

de serviços

Técnico de manuten

ção eletrônica

Técnico de manuten

ção industrial

Técnico de maquinas 

eletrônicas

Técnico de telecomuni

cações (telefonia)

Torneiro mecânico

Vendedor de serviços

Vendedor interno

/-
PAT - DOIS 

CÓRREGOS RUA 

TIRADENTES, 459 

CENTRO - FONE:

^  (14) 3652-4858

Acabador de calcados

Arrumadeira de hotel

Faxineiro

Garçom

Montador de moveis e 
artefatos de madeira

Motorista entregador

Recepcionista telefonista

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS MESES!

ESCREVA PARA 
Cx. POSTAL 1021 
CEP: 17202-010 
JAÚ - SP

'•0/

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199
\____________y

Ajudante de cozinha

Assistente adminis

trativo

Assistente tecnico 

florestal

Auxiliar de relacoes 

publicas

Catador de cafe

Desossador

Eletricista

Eletricista de manuten- 

cao industrial

Encarregado de manu- 

tencao

Encarregado geral de 

malharia

Gerente de planeja

mento e manutencao

Instrumentista de 

precisao

Marceneiro de moveis

Montador de moveis 

de madeira

Motorista de caminhao

Nutricionista

Operador de camaras 

frigorificas

Operador de injetora 

de plastico

Porteiro

Repositor - em super

mercados

Representante comer

cial autonomo

Tecnico analista de PCP

Tecnico de projetos 

eletricos

Vaqueiro (bovinhos 

leite)

î anlficadorj e ConIeitaria|
f  d e ' 

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg b o lo 2 x

R$7 2 , 5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas

R: Henrique Losinkas Alves, 554 - CecapDIS K: 3264-3155

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

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

SERRALHERIA
PORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14)3264-4313

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

z- A
PAT - PEDERNEIRAS 

RUA SANTOS 

DUMONT, S - 65 

CENTRO - FONE:

(14) 3252-2411
V________________

Auxiliar de limpeza

Empacotador, a mao

Mensageiro

Oficial de servicos 

gerais

Instrutor de informatica 

Garcom 

Motoboy

Vendedor de servicos

VENDE-SE FILHOTES,

de Pintcher. Fone (14) 

3264-9887 ou (14) 

9714-6342.

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

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

^ ^ m a i s
Jornal!
TERÇAS

QUINTAS
SÁBADOS

O ECO

PRDCURD 
CASA > 
PARA <  
ALUGAR I

D

O> Particular
> Em Lançais Paulista
> Com 2 quartos ou mais
> Com garagem
PAGD 3 MESES ADIANTADD

Ligar para:

8I53-93B7 
ou 3263-7I24

Contrata-se
Empresa de Barra Bonita contrata:

CALDEIREIRO, TRAÇADOR 
e SOLDADOR

Enviar currículo para:
jlj@jlj.com.br ou correspondência 
sob a sigla BARRA BONITA para:

Rua Capitão José Pinto Siqueira, n- 740, Unileste, 
Piracicaba - SP.CEP 13422-150

C o n t r a t a - s e

S e c r e t á r i a
-  C N H  d e  C arro  e  M o to ;

-  C o n h e c im e n to s  e m  

in fo r m á t ic a ;

-  B oa  C o m u n ic a ç ã o ;

E nviar currículo:
Rua: Sete d e  S e te m b ro , 9 6 3  - C en tro

grátis!
N om e : RG:
C idade: Fone:

C L A S S I E C O
Ao lado da comunidade

Texto  d o  c lassificado: Veículos
Imóveis

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

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

1 • Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

mailto:jlj@jlj.com.br


b a r r a  b o n i t a
Foto: Divulgação

Tapetão
novo
Estância turística recebe verbas para 
recape; após período eleitoral outros 
R$ 4,2 milhões serão investidos para 
transformar rodoviária em Centro de 
Recepção e Apoio ao Turista Prédio da rodoviária será transformado em Centro de Apoio e Recepção ao Turista depois da eleição; orla também será prolongada

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

Nas próximas semanas, a 
Prefeitura de Barra Bonita de
ve iniciar o recape de diversas 
ruas da cidade. No total, mais 
de R$ 2 milhões já estão dis
poníveis nos cofres públicos 
para o início das obras.

Através de convênio com 
a Secretaria de Planejamento 
do Governo do Estado de São 
Paulo foram repassados R$ 
380 mil para a prefeitura in
vestir em suas vias. Esse valor 
será utilizado para o recape 
de um trecho da avenida Ju
venal Pompeu, entre as ruas 
Angelo Cestari e Carme Valle, 
assim como da avenida Caio 
Simões, da delegacia até o 
córrego Barra Bonita. Alguns 
trechos da rua Rio Branco, da 
rua Ludovico Vitório e da rua 
Alessio Benfatti também serão 
recapeados com esta verba. 
Obras devem começar em, no 
máximo, 15 dias.

Outra verba no valor de 
R$ 1,4 milhão também já es
tá disponível para o recape de 
alguns trechos de 22 ruas. Este 
valor possibilitará o recapea- 
mento de aproximadamente 
70 mil metros quadrados. As

obras devem ter início até o 
dia 30 de agosto.

Também há uma verba fe
deral no valor de R$ 170 mil 
para o recape das ruas Salva
dor de Toledo, Vereador Irio 
Color Bombonato, Winifrida, 
Campos Sales, Marechal Flo- 
riano e a avenida da Saudade.

t u r is m o
Benedito Aparecido Des

tro, chefe de Gabinete da Pre
feitura de Barra Bonita, tam
bém antecipou que depois das 
eleições será aberta licitação 
para contratação de empresa 
responsável pelas obras que 
vão transformar a rodoviária 
em um 'Centro de Recepção 
e Apoio ao Turista' O local 
deverá abrigar um centro cul
tural com computadores com 
acesso à internet, além de ci
nema com capacidade para 
150 pessoas.

Além disso, a verba total de 
R$ 4,2 milhões destinada pelo 
governo federal também vai 
ser utilizada para a reforma da 
praça da Juventude, localizada 
em frente à rodoviária, refor
ma da praça do Teleférico e 
para o prolongamento da orla 
turística da estância.

AGUDOS

Sem documento, obra 
da Sati é paralisada

Foto: Jornal O ECO

Sem escritura do terreno, obras da Terceira Idade estão paradas

A construção de uma no
va sede para a Sati (Sociedade 
Agudense da Terceira Idade) foi 
paralisada nesta semana por 
irregularidade na documenta
ção. Sem escritura do terreno, a 
entidade não pode sacar os re
cursos financeiros que recebeu 
do governo federal. O prefeito 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
diz que já está cuidando para 
que a situação seja resolvida.

A Sati foi criada para garan
tir lazer e diversão para pessoas 
da chamada Terceira Idade. A 
Sociedade oferece atividades 
como aula de ginástica, orga
niza bailes e passeios.

A nova sede está sendo 
construída na avenida Carlos 
Gomes, no centro de Agudos. 
A obra já estava em fase de aca
bamento. Segundo Rui Cres- 
cioni, um dos diretores da Sati, 
a entidade conseguiu um verba 
de R$ 60 mil do governo fede
ral. O dinheiro já está disponí
vel, mas com a documentação 
fora de ordem não pode ser 
utilizado. "Esse valor daria pa

ra dar continuidade às obras", 
lamentou Crescioni.

A área foi doada à entida
de pela Prefeitura de Agudos 
na administração Octaviani. O 
município comprou a área há 
pelo menos 40 anos, só que a 
escritura do terreno nunca foi 
passada para o nome da prefei
tura. No Cartório de Registro 
de Imóveis, consta que a área 
pertence à Cia. Territorial Sul- 
Americana. No setor de cadas
tro da Prefeitura, consta que 
a área é pública e pertence ao 
município de Agudos. Antes de 
ser doada, no local funcionava 
um reservatório de água do ex
tinto SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto).

O prefeito Octaviani disse 
que sua assessoria jurídica já 
foi acionada para resolver o 
problema. "Estamos toman
do as devidas providências e 
em breve a situação da área 
deve ser regularizada. Se for 
necessário, entraremos com 
um pedido de usucapião", 
afirmou Octaviani.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Lei 3865 de 22.07.2008............Dispõe sobre a concessão de direito
real de uso em área de terreno do Município a favor da empresa L.C. 
Masiero Ltda EPP.
Decreto 169 de 8.07.2008............Regulamenta os artigos 130 e 136 da
Lei Municipal n° 1.699 de 1° de dezembro de 1983 -  Código Tributário 
Municipal.
Decreto 170 de 16.07.2008............Nomeia João Henrique Germino
para compor a Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parce
lamento e Uso do Solo Urbano.
Decreto 177 de 30.07.2008..............Designa Ulisses Fabiano Francatti
para efetuar a movimentação da conta Poderes Públicos -  Obras e Via- 
ção, no período de 6 a 20 de agosto de 2008.
Decreto 178 de 30.07.2008............Acrescenta dispositivos na Tabela
de Preços Públicos.
Portaria 516 de 23.07.2008............Arquiva processo administrativo
promovido em relação a funcionária pública portadora da cédula de 
identidade RG n.° 17.557.073-5.
Portaria 519 de 24.07.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde Maria Célia Michelotti Bastazini, 
Auxiliar.
Portaria 520 de 24.07.2008............Autoriza a Igreja Evangélica Pente-
costal Estrela do Oriente a utilizar a Quadra da EMEIF “Prefeito Ézio 
Paccola”.
Portaria 523 de 29.07.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde Cristiane Aparecida Boccardo da 
Silva, Professor de Educação Básica I.
Portaria 524 de 30.07.2008............Prorroga a licença saúde de Denilda
Aparecida do Prado Silva, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 525 de 30.07.2008............Concede nos termos da Lei Muni
cipal 3.660/2006 licença gestante a Josimara Pereira, Agente da Con
servação e Limpeza.
Portaria 526 de 30.07.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde Cláudia Regina Guilaumon Ros- 
sler Ribeiro, Professor de Educação Básica II.
Portaria 528 de 31.07.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde Maria Célia Gutierres da Silva, 
Agente da Conservação e Limpeza.

Lençóis Paulista, 1° de agosto de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 096/2008 -  Processo n° 184/2008

Objeto: aquisição de equipamentos médicos -  Tipo: Menor preço -  Re
cebimento das propostas e sessão de lances: 14 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, 01 de agosto de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 013/2008 

Processo n° 185/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos de instalação, operação e manutenção de equipa
mentos de fiscalização eletrônica de trânsito, tipo radar estático, e 
fornecimento de software para processamento das infrações geradas. 
Tipo: menor preço -  Encerramento: 18 de agosto de 2008 às 14:00 
horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 
15 de agosto de 2008 -  O edital completo encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Pal
meiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de agosto de 2008. JÚLIO AN- 
TONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento 
para exercício de suas atividades profissionais no mês de Julho de 2008, com 
validade de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo 
indefinido e estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de 
Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

1- Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, Pátio da Estação 
S/N, Centro, Dispensário; 2-̂  Adalgisa Maciel de Lima Contente ME, R. XV 
de Novembro, 636, Centro, Ótica; 3- Gilberto Aparecido dos Santos Mercea
ria -  Me, R. Piedade, 740, Centro, Mercearia; 4- Orlando Ribeiro Pontes, R. 
XV de Novembro, 534, Centro, Comércio varejista de bebidas; 5- Ademir da 
Silva Rocha ME, R. Henrique Losinskas Alves, 249, Cecap, Mercearia; 6- An
drade Produtos Alimentícios Lençóis Paulista Ltda, R. José Antunes, 215, Jd. 
América, Veículo; 7- André Kamimura & Filho Ltda, Praça Washington Luiz, 
022, Mamedina, Com. Varej. de Hortifrutigranjeiros/Mercearia; 8- Antonio 
Lopes dos Anjos Mercearia ME, R. Henrique Losinskas Alves, 1234, Jd. Ita- 
puã, Mercearia; 9- Benta Rosa Leite Gasparini -  ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 
165, Centro, Comércio varejista de bebidas; 10- Camila Bernini Perez ME, 
R. Treze de Maio, 516, Centro, Lanchonete; 11- Capoani & Capoani Len
çóis Paulista Ltda -  ME, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 095 Box n25, Centro, 
Com. Varej. Balas e Semelhantes; 12- Comercial de Doces Perazzoli Ferreira 
Ltda ME, R. Anita Garibaldi, 549, Centro, Com. Varej. Balas e Semelhantes; 
13- Comercial Pelegrin Supermercados Ltda EPP, R. XV de Novembro, 146, 
Centro, Supermercado; 14- Comércio e Indústria Orsi Ltda, R. José do Patro
cínio, 645, Centro, Consultório Médico; 15- Cristiano Marcelino Maximiano -  
ME, R. dos Expedicionários, 151, Mamedina, Comércio varejista de bebidas;
16- Denilson José de Souza, Av. Ubirama, 474, Centro, Clinica Veterinária;
17- Edivaldo Pereira dos Santos Bar -  ME, Av. Orígenes Lessa, 767, Cecap, 
Comércio varejista de bebidas; 18- Eliane Evarista Barbaresco, R. Pedro Natá- 
lio Lorenzetti, 840, Centro, Cons. Odont/equipamento; 19- Eva Lopes Lençóis 
Paulista ME, R. dos Professores, 290, N. H. Luiz Zillo, Buffet; 20- Flávia 
Cristina Ortega, Av. Padre Salústio R. Machado, 1031, Centro, Cons. Odont/ 
equipamento; 21- Galdino de Freitas Ltda ME, Rod. Mal. Rondon KM 305,9, 
Zona Rural, Lanchonete; 22- Graziele Baldacim da Silva Capelari, R. Dr. An- 
tonio Tedesco, 872, Centro, Consultório Odontológico; 23- Hélio Moreira da 
Silva Lençóis Paulista ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 172, Centro, Restaurante; 
24- J. F. Araújo Lençóis Pta ME, R. João Paccola, 1368, Vila Antonieta I, Co
mércio varejista de bebidas; 25- João Pedro de Araújo Lençóis Paulista ME, 
R. Caetes, 234, Cachoeirinha, Mercearia e Comércio varejista de bebidas; 26- 
João Pereira de Souza -  Sorveteria ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 690, Centro, 
Sorveteria; 27- José Antonio da Silva Lençóis Pta ME, R. dos Uirapurus, 260, 
Jd. Nova Lençóis, Comércio varejista de bebidas; 28- José Carlos da Silva 
Góis Propaganda ME, Av. dos Imigrantes, 066, N. H. Luiz Zillo, Lanchone
te; 29- José Gomes dos Santos Lençóis Paulista ME, Av. Brasil, 830, Centro, 
Comércio varejista de bebidas; 30- Letícia Marise, R. César Giacomini, 209, 
Vila Sta. Cecília, Consultório Odontológico; 31- Lúcia dos Santos de Godoy 
Minimercado ME, R. Wiliam Orsi, 126, Jd. Itapuã, Minimercado; 32- Lucilia 
Regia Vicente ME, R. Henrique Losinskas Alves, 1105, Cecap, Com. Varej. 
Balas e Semelhantes; 33- Luiz Antonio Rodrigues Lençóis ME, R. dos Tu
canos, 355, Jd. Nova Lençóis, Mercearia; 34- M. P. M. de Oliveira Bar, R. 
dos Sabiás, 287, Jd. Nova Lençóis, Comércio varejista de bebidas e Merce
aria; 35- Maria C. Fabri -  ME, Av. Mal. Castelo Branco, 690, Jd. Ubirama, 
Lanchonete; 36- Maria Conceição de Souza dos Santos, Av. Vinte e Cinco de 
Janeiro, 805, Centro, Comércio varejista de bebidas; 37- Mario José Sant’ana 
de Melo ME, R. Osvaldo Ciccone, 40, Vila Antonieta I, Com. varej. de água 
mineral; 38- Mazeto & Cia de Lençóis Ltda, R. Ciro Fernandes, 539, Cecap, 
Comércio varejista de carnes; 39- Mazeto & Cia de Lençóis Ltda, R. Ciro Fer
nandes, 539, Cecap, Mercearia; 40- Nelma Terezinha Bagatini Speráfico ME, 
R. Argentina, 295, Jd. das Nações, Veículo; 41- Nivaldo Ribeiro, Av. Ubirama, 
488, Centro, Consultório Médico; 42- Raimundo Alves de Andrade ME, R. 
José Raphaele, 479, Jd. Maria Luiza, Cesta básica; 43- Renata de Carvalho 
Bar -  ME, Rod. Mal. Rondon SP Km 307, Zona Rural, Comércio varejista 
de bebidas; 44- Rosa & Leite Mercearia Ltda ME, R. Adriano da Gama Cury, 
462, Cecap, Mercearia; 45- Sandra Ferraz da Silva ME, R. Dr. Antonio Tedes- 
co, 822, Centro, Restaurante; 46- Silmara Bueno da Silva -  ME, Av. Vinte e 
Cinco de Janeiro, 634, Centro, Mercearia; 47- Valeriana Morel de Moraes ME, 
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1864, Vila Irerê, Comércio varejista de bebidas; 
48- Wilson Marques de Carvalho ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1091, 
Centro, Comércio varejista de bebidas.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO 
INDEFINIDO

1- Adria Alimentos do Brasil, Av. Brasil, 657, Centro, Poço Artesiano (SAC);
2- Aparecida de Fátima Tangerino, Av. Nove de Julho, 943, Centro, Cabelei
reira; 3- Cleonice de Fátima da Cruz, R. Ciro Fernandes, 221, Cecap, Cabelei
reira; 4- Maria Ednéia Nogueira Me, R. Papa João XXIII, 182, Vila Irerê, Ca
beleireira; 5- Rosa Cristina Vieira Martins, R. Castro Alves, 482, Jd. Ubirama, 
Cabeleireira; 6- Ruda Pazzetto Sebrian -  ME, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 
1490, N. H. Luiz Zillo, Agropecuária; 7- Simone Tonon Carneiro, R. Angelo 
Lázari, 081, Jd. Caju, Ambulante (sorvete).

Lençóis Paulista, 01 de Agosto de 2008.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Agosto de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 605,70.

IPREM AC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA 

Processo: n° 08/08.

Beneficiário: Leonildo Honório Gomes.
Ato: Aposentadoria Voluntária por Idade.

Início do benefício: 06 de julho de 2.008.
Am paro legal: Capítulo VI -  Seção II, art. 14 da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/00 

com alterações posteriores, e tendo como base de cálculo o art 1° da Lei Federal n° 
10.887 de 18/06/04 e art. 53 da ON - SPS n° 03 de 12/08/04.

Data: 24 de julho de 2.008.
Edmilson M artins - D iretor Presidente.

J F LIMA PADARIA -  ME, com endereço nesta cidade de Lençois Paulista, estado de São 
Paulo, à Av: Estados Unidos, 289 -  Jd Das Nações, devidamente matriculado no CNPJ 
sob n° 07.720.647/0001-37 e Inscrição Estadual n° 416.108.166.116, comunica o extravio 
dos documentos fiscais. Nota Fiscal De Venda a Consumidor Serie D-1 do n. 300 não se 
responsabilizando pelo uso indevido.
Lençóis Paulista, 30 de julho de 2.008.

IPREM AC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

Processo: n° 09/08.
Beneficiário: Valter Aziani.

Ato: Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Início do benefício: 10 de julho de 2.008.

Am paro Legal: Art. 45-C da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/00 com alterações pos
teriores.

Data: 24 de julho de 2.008.
Edmilson M artins - D iretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 17-2008 (Originário Pregão 05-2008) FINALI

DADE (da alteração): prorrogar prazo de vigência por mais 30 dias CONTRATANTE: Município de Macatuba CON
TRATADA: W. M. Macatuba Comercial Ltda; OBJETO (contrato): fornecimento parcelado de carne para merenda esco

lar FUND. LEGAL: art 57, § 1° inciso I da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 25/07/08.
Macatuba, 25 de julho de 2.008

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 4 CONTRATO 19-2008 (Originário Pregão 05-2008) FINALI

DADE (da alteração): prorrogar prazo de vigência por mais 30 dias CONTRATANTE: Município de Macatuba CON
TRATADA: João Osmar da Silva-ME; OBJETO (contrato): fornecimento parcelado de carne para merenda escolar 

FUND. LEGAL: art 57, § 1° inciso I da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 25/07/08.
Macatuba, 25 de julho de 2.008

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Sonya Blade e Super-Homem se enfrentam em Mortal Kombat VS Dc universe; com novas opções que chegam ao mercado, até o final do ano jogadores terão muito trabalho pela frenteVocê em
A Ç A O
Na nova geração de games, mostrada em superfeira nos EUA, usuário canta, 
dança, participa de filmes e tem que se movimentar muito para chegar à vitória

THEO AZEVEDO
ENVIADO ESPECIAL A LOS 

ANGELES

Até o final do ano, os joga
dores terão muito trabalho pe
la frente: monstros para matar, 
shows em casas superlotadas 
e até uma civilização intei
ra para construir. São alguns 
dos inúmeros desafios que a 
E3 (Electronic Entertaiment 
Expo) apresentou na semana 
passada, em Los Angeles.

Foi a oportunidade de ver, 
em primeira mão, as próxi
mas novidades de um merca
do que movimentará US$ 48 
bilhões em 2008, de acordo

com estudo da Pricewaterhou- 
se Coopers.

De Will Wright, criador 
de The Sims, chega em se
tembro o simulador de vida 
Spore, cujo objetivo é brincar 
de Deus e acompanhar a evo
lução de uma criatura desde o 
nível celular até a exploração 
intergaláctica.

O potencial best-seller é 
para computadores, mas fo
ram os videogames que domi
naram as atenções na feira, co
mo se viu nas conferências de 
Microsoft, Nintendo e Sony.

Final Fantasy XIII, RPG da 
Square Enix cotado até então co
mo exclusivo para PlayStation 3,

foi anunciado para o Xbox 360.
O troco do PS3 veio com 

a ação de God of War III, am
bientada na Grécia Antiga, 
enquanto o Wii investiu em tí
tulos menos sérios, como Sim 
Animals, no qual é preciso in
teragir com bichinhos.

Antes de Final Fantasy XIII, 
God of War III e Sim Animals 
chegarem às prateleiras, o que 
só deve acontecer no ano que 
vem, os joysticks ficarão ocu
pados com uma safra invejável 
de jogos, incluindo investidas 
originais, algo que anda raro 
na indústria de games.

É o caso de LittleBigPlanet, 
para PS3, protagonizado por

bonecos de estopa que devem 
superar obstáculos do cenário 
para encontrar o final das fases.

Até mesmo a Electronic 
Arts, famosa por espremer su
as marcas bem-sucedidas até a 
última gota, mostrou pelo me
nos três produtos originais: o 
assustador Dead Space, o ágil 
Mirror's Edge e Dragon Age, 
tido como 'sucessor espiritual' 
do clássico Baldur's Gate.

Em meio a gráficos de 
ponta, engana-se quem pen
sa que o PS2 está acabado. O 
console, lançado em 2000 e 
com 120 milhões de unidades 
vendidas, terá 130 jogos até o 
final do ano.

No Flower, exibido pela Sony, jogador deve interagir com jardim; best-seller é para computadores, mas videogames foram a atração

G am e d e PS3 
quer reunir  
2 5 6  jogad ores

M a s s ive  A c tio n  G am e, 
o u  M A G , te m  u m  o b je t iv o  
n a d a  m o d e s to : c o lo c a r  
2 5 6  p esso as e m  g u e rra  
n o  P la y S ta t io n  3 , b a te n 
d o  to d o s  os re c o rd e s  de  
c o m b a te n te s  e m  jo g o s  de  
t i r o  nesse c o n s o le . C o m  
te m á t ic a  m i l i t a r ,  o  jo g o  
d iv id e  os p a r t ic ip a n te s  
e m  e s q u a d rõ e s  c o m  o i 
to  in te g r a n te s . A  d a ta  de  
la n ç a m e n to  a in d a  n ã o  
fo i  d e f in id a .

A lé m  d e M A G , o u t r a  
a m o s tra  d o  a v an ço  o n 
l in e  é D C  U n iv e rs e  O n 
l in e , p a ra  P S 3  e P C , q u e  
c o lo c a  e m  u m  m u n d o  
v i r t u a l  h e ró is  e v ilõ e s  
d o s  q u a d r in h o s .

O  W ii  a in d a  n ão  é tã o  
p a rru d o  q u a n d o  o  assu n 
to  é m u lt ijo g a d o r , m as  
já  m o s tra  co n ce ito s  in 
te res san tes . E m  A n im a l  
C ro s s in g : C ity  F o lk , os 
jo g a d o re s  in te ra g e m  em  
u m  v ila re jo , co m  d ire ito  
a u m  m ic ro fo n e  p a ra  cap 
t a r  o  so m  a m b ie n te .

Já a  C a p c o m  p erc e b e u  
a im p o r tâ n c ia  d o  m o d o  
de jo g o  c o o p e ra tiv o  e, 
p a ra  R e s id e n t E v il 5 , v a i 
p e r m it i r  q u e  d uas p es
soas c u m p ra m  ju n ta s  
as m issõ es n o  P S 3 e n o  
X b o x  3 6 0 .

A té  o  R io  d e  J a n e i
r o  v i r o u  c e n á r io  p a ra  a 
ação  c o o p e ra tiv a . É  q u e  
a C id a d e  M a ra v ilh o s a  
é u m  d o s  c e n á r io s  de  
H .A .W .X ., s im u la d o r  de  
v ô o  q u e  le v a  a g r ife  d o  
e s c r ito r  T o m  C lan cy . P e la

p r im e ir a  v e z  e m  u m  t í t u 
lo  d o  g ê n e ro , a té  q u a tro  
p esso as v ã o  p o d e r  jo g a r  
a c a m p a n h a  s o lo  ju n ta s  - 
h á  c o m b a te s  p a ra  a té  16 , 
n o  m o d o  ve rs u s .

m e n in a s  o n -l in e
A  S o n y  O n lin e  E n te r-  

ta in m e n t , co m  F re e  Re- 
alm s, im a g in a  q u e  p o d e 
rá  c o n q u is ta r , p a ra  seu  
m u n d o  o n - l in e  de v is u a l 
m a is  s im p les  e a leg re , ga
ro ta s  e pessoas de to d a s  
as id ad es .

A in d a  n o  m u n d o  in -  
te rn é t ic o , T h e  A g en cy é 
u m  g am e d e  t i r o  c o m  te 
m á tic a  d e  e s p io n a g e m . 
A m b o s  os gam es são p a ra  
P C  e P la y S ta tio n  3 .

N o  f in a l  d o  an o , ch e
ga o  se rv iço  P la y S ta tio n  
H o m e , q u e  v a i fu n c io n a r  
c o m o  u m a  c o m u n id a d e  
v ir tu a l  p a ra  os p ro p r ie tá 
r io s  d o  PS 3.

S em  p e rd e r  te m p o , o  
X b o x  3 6 0  v a i im p le m e n ta r  
u m  re c u rs o  q u e  ta m b é m  
p o s s ib il ita  ao  jo g a d o r  
c r ia r  avatares , e m b o ra  
n ã o  se ja  a lg o  tã o  o u s ad o  
q u a n to  a  PS H o m e .

P o r  e n q u a n to , a  id é ia  é 
c o lo c a r as re p res en taçõ e s  
v ir tu a is  p a ra  g in can as  de  
p e rg u n ta s  e resp os tas , 
p o r  e x e m p lo .

D e  o lh o  n a  te n d ê n c ia ,  
a E le c tro n ic  A r ts  t r a b a 
lh a  e m  u m a  esp éc ie  de  
O r k u t  p a ra  os jo g a d o re s .  
T ra ta -s e  d a  c o m u n id a d e  
v i r t u a l  N u c le u s . (TH ÉO  
A Z E V E D O )
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Viagem  & , Cia garante . os melhores 
roteiros e vai sortear um  cruzeiro

f  m arítim o para seus ' clientes

A Viagem & Cia, agência 
de turismo de Lençóis Paulis
ta, tem um super presente pa
ra seus clientes. Quem com
prar um roteiro da Viagem & 
Cia, de agosto a dezembro, 
vai concorrer a um cruzeiro 
pela costa brasileira. O sorteio 
é em dezembro e a viagem se
rá em fevereiro de 2009. Serão 
quatro dias e três noites num 
navio, descobrindo paraísos 
do litoral paulista e fluminen
se como Santos, Praia Privati
va e Búzios. Todas as despesas 
com alimentação e bebidas 
estão incluídas no pacote e o 
ganhador ainda tem direito a 
levar um acompanhante.

Segundo a empresária 
Priscila Dal Bem Dellamura, 
que é formada em turismo, o 
prêmio é uma forma de retri
buir a confiança dos clientes. 
"O cliente é uma prioridade 
da agência e estamos sempre 
em busca de aperfeiçoar o 
atendimento. Nossa equipe 
está sempre em treinamento 
para garantir total segurança

aos clientes na hora de esco
lher um pacote de viagem. 
Nós entendemos todas as pre
ocupações que as pessoas têm 
quando vão fazer uma viagem 
e fazemos questão de explicar 
todos os detalhes”, garante 
Priscila. Todos esses cuidados 
são para garantir uma viagem 
perfeita. "Nós sabemos que 
as pessoas vão viajar para re
laxar e se divertir. Portanto, a 
compra de passagens aéreas,

reserva de hotéis e segurança 
no pacote são garantia certa 
aqui. Nosso cliente só tem o 
trabalho de fazer as malas”, 
brinca Priscila. Além disso, a 
agência tem preços para to
dos os bolsos e roteiros para 
todos os gostos, seja em via
gens nacionais ou internacio
nais, com parcelamento em 
até dez vezes sem juros.

A Viagem & Cia oferece 
cruzeiros, pacotes nacionais

e internacionais, rodoviários 
e aéreos, reservas de hotéis, 
seguros viagem, passagens de 
avião e excursões. A agência 
está sempre em busca de no
vidades em roteiros e tem um 
atendimento diferenciado. "Se 
o cliente não tiver disponibili
dade em vir a nossa agência, 
nós também vamos à casa da 
pessoa. É só o cliente marcar 
um horário para o atendimen
to”, finaliza Priscila.

SERVIÇO
A agência Viagem & Cia 

funciona de segunda às sex
ta-feira, das 9h às 18h, e aos 
sábados, das 9h às 12h, na 
rua 28 de abril, n° 926, Jar
dim Ubirama, Lençóis Pau
lista. Para agendar um ho
rário com a Viagem & Cia é 
só ligar para o (14) 3263 -  
3267. Mais informações so
bre roteiros pelo site: www. 
viagemecia.tur.br.

P ró x im a s  excu rsõ es  
d a  V ia g em  & Cia

»  14/09
Hora do Horror no Hopi Hari
»  11/09 A 15/09
Mar Del Plata, na Argentina
»  05/10
Termas dos Laranjais, em Olímpia 

»  15/11
Acampamento Peraltas, em Brotas

VETERiNARi A

Saúde animal é na

P o l i v e t
Cães e gatos não falam, 

mas merecem todo o cari
nho e atenção de seus do
nos, principalmente quan
do se trata da saúde. A clí
nica veterinária Polivet, em 
Lençóis Paulista, é a solução 
para todos os tratamentos 
que o seu bichinho precisar 
porque oferece o que há de 
mais moderno em medicina 
veterinária. A Polivet conta 
com vários profissionais 
altamente capacitados pa
ra atender o seu animal de 
estimação. A clínica é de 
propriedade dos veteriná
rios Thiago Ramos Netto e 
Denílson José de Souza.

A Polivet oferece pa
ra seus clientes várias es
pecialidades veterinárias, 
entre elas, anestesiologia, 
clínica cirúrgica, acupun
tura, ortopedia, oncologia, 
oftalmologia, odontologia, 
radiologia, ultra-sonografia 
e exames laboratoriais. A 
clínica realiza desde pro
cedimentos básicos, como, 
consultas, castrações, lim
peza de tártaro e vacinação, 
até procedimentos que ne
cessitam de mais cuidados, 
como cirurgias mais com
plexas (ortopedia, oncolo- 
gia, plásticas, cirurgias en-

doscópicas, entre outras), 
que faz da Polivet uma das 
clínicas mais estruturadas 
da região.

Além disso, outra vanta
gem é poder tratar o bichi
nho de estimação em sua 
própria cidade. As instala
ções da Polivet oferecem 
conforto para os animais e 
preservam sua saúde.

Pensando sempre no 
bem estar do animal e tam 
bém para facilitar a vida dos 
seus donos, a Polivet oferece 
o serviço de transporte para 
cães e gatos que precisam 
ser clinicados. Segundo os 
veterinários, é importante 
que eles venham até a clíni
ca, pois a Polivet conta com 
toda a aparelhagem para fa
zer um exame completo.

A clínica sempre está em 
busca de melhores trata
mentos e capacitação pro
fissional para seus veteriná
rios. Todos os profissionais 
possuem especialização nas 
suas áreas de atuação. Além 
disso, a clínica tem convê
nio com algumas faculda
des para profissionais que 
queiram fazer estágio.

Fora o atendimento mé
dico, a Polivet também é a 
escolha certa para deixar o

animal ainda mais bonito. 
A clínica oferece banhos 
medicinais contra carrapato 
e pulga, além dos conven
cionais serviços de banho 
e tosa. A clínica também 
oferece hospedagem para 
cachorros e gatos.

S E R v Iç o
A Polivet fica na avenida 

Ubirama, n° 474, Centro. 
Mais informações pelo tele
fone (14) 3264-1850.
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Ga b r ie l a  Do n a t t o

Respeitar a natureza é mais 
que um dever, é uma obriga
ção. Esta é a filosofia de vida 
do casal Welthes e Olinda 
Repik. Eles dedicam boa par
te do seu tempo ao cultivo 
de verduras, legumes, frutas, 
hortaliças, animais e muitas 
orquídeas -  as flores exóticas 
são o xodó do casal.

Welthes é orquidófilo e faz 
questão de mostrar os troféus 
que já recebeu em competi
ções. Na última, realizada em 
Lençóis Paulista pelo Caolp 
(Clube dos Amigos Orquidó- 
filos de Lençóis Paulista), fa
turou um terceiro lugar com 
uma orquídea gigante. Segun
do ele, a competição não foi 
fácil, pois competidores de 
mais de 40 cidades, inclusive 
dos estados de Minas Gerais 
e Paraná, estiveram presentes 
no evento. Na disputa foram 
aproximadamente mil plantas

^Colecionadores da
n a t u i *< :í5 ?:í aL

Casal dá aula de preservação e mostra que a natureza deve ser respeitada e cultivada

de diversas cores de espécies 
nacionais, estrangeiras, exó
ticas, micro e botânicas. "A 
competição é muito bem or
ganizada e os juízes são rigo
rosos nos critérios de seleção", 
explica Welthes.

O casal já completou 50 
anos de matrimônio -  40 dedi
cados ao cultivo de orquídeas. 
Hoje eles têm mais de duas mil 
espécies, das mais comuns até 
as mais raras. As plantas ficam

em casa e num sítio. "O mais 
bonito é ver ela dar o botão e 
florescer. Essa é a maior ale
gria", conta Welthes. Uma tare
fa que parece difícil aos olhos 
de quem desconhece como 
cultivar as orquídeas, que só 
florescem uma vez ao ano.

Conversando com o casal, 
o que se percebe é que o amor 
é o adubo para a beleza das 
orquídeas. Olinda conta que o 
único cuidado que eles têm é

aguar as plantas todos os dias 
à noite. "Tem algumas que 
não precisam de terra e nem 
adubo, ficam penduradas 
com as raízes para fora e mes
mo assim dão flores lindas", 
garante Welthes. O casal tem 
uma estufa repleta de plantas, 
algumas abertas, outras que 
acabaram de florescer e as que 
já deram flores com uma infi
nidade de cores e formas, além 
da fragrância, que é melhor

do que qualquer perfume im
portado. "Quando tem várias 
flores abertas os vizinhos per
guntam se eu borrifei algum 
perfume pela casa. Mas são as 
flores que exalam esse cheiro 
gostoso", afirma Olinda.

O amor e respeito pela na
tureza também é observado 
por toda a casa, cheia de plan
tas e pássaros. Andando pelo 
jardim é possível ver a beleza e 
o cuidado que eles têm com o

meio ambiente. Olinda conta 
que até os passarinhos da rua 
trazem presentes para a família. 
"Teve uma vez que nasceu uma 
plantinha na laje de casa, eu pe
di para arrancarem. Pensei que 
fosse erva daninha, mas olhan
do direitinho era uma planta 
muito bonita. Decidi plantá-la 
aqui no jardim. Está linda. Só 
não sei como ela foi parar na 
laje, acho que foram os passari
nhos que trouxeram a semente 
e ela germinou", diz ela.

No quintal o casal também 
tem uma calopsita, passarinho 
mansinho que vai nos braços 
de qualquer visitante, e um 
papagaio ciumento, que gos
ta de ter a atenção dos donos. 
"Se você colocar uma semen
te na boca ele vem pegar. São 
bichinhos muito carinhosos", 
conta Welthes. Há também 
outras aves com canto bonito. 
Parece que a natureza retribui 
o carinho que recebe do casal 
distribuindo beleza pela casa.

Fotos: Fernanda Benedetti

Naturalistas graças a Deus

o casal Olinda e Welthes Repik cuida das orquídeas com muito amor; a calopsita também é uma companheira constante

No sítio, o casal tem um vi
veiro com pássaros, lago com 
peixes, pomar e horta. "Nossas 
verduras sempre crescem bas
tante graças ao carinho que de
dicamos a elas", diz Olinda.

O casal acredita que a farmá
cia caseira é o melhor remédio 
para machucados e dores leves. 
"Antigamente a gente só se tra
tava com as hortaliças, não pre
cisava ficar tomando muito re
médio", avalia Welthes. Olinda

ainda costuma utilizar as plan
tas até para cicatrizar feridas. 
"Recentemente eu fiz um corte 
na mão e passei uma planta 
que é boa para cicatrização. No 
outro dia o machucado estava 
bem melhor", conta ela.

O casal gosta dos alimentos 
frescos e caseiros. Na mesa sem
pre tem queijo fresco, goiabada 
caseira, verduras, legumes e fru
tas do próprio sítio. O cardápio 
ideal para uma vida saudável.
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aqui seu CARRO 
GASTAmenosNOVIDADES

Recarregue seu celular Vivo 
e Tim com os cartões 

Visa e Visa Electron

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão
GOOD CAR

PROMOÇÃO
FINAL DE SEMANA

Gas. Comum

3263-7342
Rua Piedade, 320 
Lençóis Paulista

R. XV de Novembro, 812 - F.: 14. 3263-0177 
R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454

A TEN D IM E N TO  24h
S 0800-160480

A D ro g aria  Lençóis ag o ra  é 
M u ltid ro g a s , com  gran d es  
prom oções e preços baixos

Leve 500 ml, Pague 400 ml 
l í Sm  g g j ieve mais 

•̂ £7 um de 250 ml

^os adolescentes, dos aposentados... 
a População

F.: 14. 3263-1083

concorra a 
brindes

O meihon pREsenre para
o SEU SUPER-MEROi

vocE encontra 
aqui!

Rua Piedade, 754 - Centro 
3264-1833 - Lençóis Paulista



EMAGRECIMENTO

Dieta perigosa
Endocrinologista diz que não há estudos que comprovem a eficácia das dietas; Corte britânica indenizou em 
800 mil libras uma mulher que sofreu danos cerebrais depois que seguiu uma processo de desintoxicação

► »  Baseia-se no 
consumo de água 
mineral, suco de M a s ,  
chá de ervas e restrição 
de sai

Perigo: pode provocar 
sérios distúrbios 
metabóiicose deficiência 
de minerais, como cálcio, 

magnésio e 
potássio, A 

restrição do sal pode 
causar desidratação e 
fraqueza

rDIETA DE1
DESINTOXICAÇÃO

L uJ
DIETA DAS 

COMBINAÇÕES

CS

CLAUDIA COLLUCCI

A segurança das die
tas foi colocada em xe
que nesta semana após a 
decisão da corte britânica 
de indenizar em 800 mil 
libras (R$ 2,5 milhões) 
uma mulher de 52 anos 
que sofreu danos cere
brais depois que seguiu 
uma dieta de desintoxica
ção que previa beber mui
ta água - cinco litros por 
dia - e alimento sem sal.

Os defensores desse ti
po de dieta alegam que as 
toxinas de alimentos não- 
saudáveis acumuladas no 
corpo geram problemas 
de saúde e precisam ser 
eliminadas. Já os especia
listas em nutrição classifi
cam essas restrições como

»  Não mistura carboidratos com proteínas 
no almoço e no jantar

Perigo: é desequilibrada e faz com 
que 0 organismo deixe de receber todos 
os nutrientes necessários

»  Após 24 horas da mudança de fase 
da lua, durante um dia, pode-se ingerir 
suco de frutas, chá, caldos de carne ou 
de legumes triturados

Perigo: pobre em proteínas e 
vitaminas e leva a pessoa a comer o dobro 
no dia seguinte. Não causa perda de 
gordura, mas sim de água e de 
massa muscular

»  Sugere o consumo de proteínas, como 
■ •  queijos, carnes e ovos, corta os carboidratos 

e libera quantidades restritas de frutas e 
verduras

Perigo: Aumenta o colesterol e pode 
levar à perda de massa muscular e não das 
gorduras. Proteínas em exagero 
comprometem o funcionamento renal

COMO PERDER PESO DE FORMA SAUDÁVEL

ALIMENTAÇAO ATIVIDADE
FÍSICA

»  A dieta deve ser 
hipocalórica, respeitando 
as proporções de 
carboidratos, proteínas, 
gorduras e fibras 
»  Realizar de quatro a 
cinco refeições por dia 
»  Utilizar carnes 
magras e alimentos 
integrais

»  A prática regular 
de exercícios físicos é 
imprescindível 
»  Atividades como 
andar, correr e nadar 
queimam gorduras 
»  Avaliação de um 
cardiologista é 
importante antes do 
início da prática física

»  Diminuir 0 
estresse ou as 
sobrecargas 
emocionais por 
meio de exercícios 
de relaxamento e 
autoconhecimento 
pode controlar 0 
comer compulsivo

Fonte: médicos e nutricionistas ouvidos

tolices e afirmam que o or
ganismo já tem seu meca
nismo de eliminar toxinas, 
que é o fígado.

No caso da britânica, uma 
semana após iniciar a dieta 
chamada 'Amazing Hydra- 
tion Diet' ('A Incrível Dieta 
da Hidratação'), por indica
ção de uma terapeuta nutri
cional, ela sofreu vômitos e 
um ataque epiléptico, que 
prejudicou a memória e a 
concentração.

No Brasil, receitas de die
tas de desintoxicação fazem 
sucesso na internet. Uma 
rápida busca no Google traz 
1.050 resultados sobre esse 
tema. Mas os médicos reco
mendam cautela. Dizem que 
não há evidências científicas 
nem da eficácia nem da segu
rança dessas dietas.

"Não há estudos que 
comprovem benefício nem 
para essa dieta nem para ou
tras da moda. Como a gente 
não tem como comprovar o 
benefício, também é difícil 
saber a extensão de possí
veis malefícios", afirma o 
endocrinologista Ruy Lyra, 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia.

Segundo o médico, as 
dietas sérias são aquelas hi- 
pocalóricas, balanceadas e 
controladas por endocrino- 
logistas e nutricionistas. "É 
frontalmente contra as boas 
práticas indicar um procedi
mento que não tenha qual
quer apoio científico".

O mesmo entendimento 
tem o nutrólogo e cardiolo
gista do HCor (Hospital do 
Coração), Daniel Magnoni. 
"Não existe nenhum traba
lho de evidência científica 
validando essas dietas. Elas 
podem provocar sérios dis
túrbios metabólicos, e, às ve
zes, podem causar deficiência 
muito grande dos minerais, 
como cálcio, magnésio e po
tássio", diz o médico.

Magnoni explica que 
quando as pessoas fazem 
uma dieta com muita restri
ção de sal, podem perder de 
dois a quatro quilos por se
mana, mas é uma perda de 
peso transitória, por desidra
tação. "A pessoa tem fraque
za, sonolência e distúrbios 
gastrointestinais severos".

Ao mesmo tempo, quan
do a dieta envolve a ingestão 
de muita água, perde-se ele- 
trólitos e, com isso, sódio, 
magnésio e potássio. "Isso 
pode causar dores muscu
lares, câimbras e arritmias 
cardíacas".

Para o nutrólogo Edson 
Credidio, diretor da Abran 
(Associação Brasileira de 
Nutrologia), nenhuma das 
dietas da moda deveriam 
ser usadas por pessoas que 
desejam perder peso porque 
são desarmônicas e defi
cientes em um ou em vários 
nutrientes.

"Elas só têm interesse eco
nômico. Não deveriam ser 
seguidas por nenhuma pes
soa com o mínimo de bom 
senso e amor pela sua sani
dade física e mental", avalia 
o médico.

Além dos riscos, a maioria 
dessas dietas não provocam 
um emagrecimento a longo 
prazo. Um artigo publicado 
no periódico científico 'New 
England Journal of Medicine' 
mostrou que dietas monóto
nas ou rígidas, como a Vegan 
(dieta vegetariana radical) e 
a de Atkins (que recomenda 
vetar os carboidratos) são 
ineficientes porque o peso 
perdido é recuperado a mé
dio prazo.

"Há uma grande quanti
dade de asneiras. No caso da 
dieta de desintoxicação, as 
pessoas se esquecem que já 
nascemos com um mecanis
mo de desintoxicação, que se 
chama fígado. Aconselho que 
as pessoas deixem de lado es
sas dietas e usem o dinheiro 
que economizaram com algo 
que realmente valha a pena", 
declarou Andrew Wadge, 
da Food Standards Agency 
(agência independente do 
governo britânico para as
suntos de alimentação).

Os médicos são unânimes 
em dizer que a perda de pe
so saudável envolve uma ali
mentação com pouca gordu
ras e açúcares simples e rica 
em fibras e a incorporação 
diária de atividades físicas 
que estimulem a queima das 
gorduras.

"A única dieta saudável é 
aquela em que se come 'de 
tudo um pouco' e quanto 
mais colorida melhor", diz 
Credidio.

Dieta da moda 
promete ação 
antiinflamatória

A mais nova dieta da 
moda defende o con
sumo de alimentos que 
contêm suposta ação an- 
tiinflamatória como for
ma de emagrecer, man
ter o peso e, de quebra, 
prevenir várias doenças 
cardiovasculares.

A nutricionista Moni- 
ca Reinagel, do Colégio 
Americano de Nutrição 
e autora do livro The 
Inflammation Free Diet 
Plan (Plano de Dieta Li
vre de Inflamação), tem 
sido a responsável pela 
divulgação dessa dieta, 
que já encontra adeptos 
no Brasil.

Reinagel criou o se
guinte fator inflamatório 
(FI) para classificar os 
alimentos:

Alimentos FI negativo
- causam uma espécie de 
inflamação nas células, 
que ficam impedidas de 
eliminar toxinas. Presen
tes nas massas, pães e bis
coito, doce, refrigerante, 
carne gorda e fritura.

Alimentos FI positivo
- ajudam a combater a in
flamação, a perder peso e 
prevenir doenças. Apare
cem no salmão, acerola, 
alho, cebola e azeite.

Reinagel diz que os 
alimentos com FI posi
tivo têm valor energético 
baixo ou médio, além de 
outros 19 aspectos nutri
cionais positivos, como 
gordura boa, substâncias 
antioxidantes e antiinfla- 
matórias.

"É mais uma das fa
migeradas dietas da mo
da e, se Deus quiser, vai 
durar pouco tempo e cair 
no descrédito", avalia o 
nutrólogo Edson Credi- 
dio.
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Comer 
fruta à
noite
engorda?
M ITO . As frutas podem 
engordar se consumidas 
a qualquer hora do dia, 
dependendo do tipo e 
da quantidade, afirma 
a nutricionista Luciana 
Almeida, do hospital 
Samaritano (RJ). É preci
so, porém, consumir de 
cinco a seis porções de 
frutas por dia para suprir 
as necessidades de micro- 
nutrientes e fibras, diz.

Dra. Luciene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgêncío e 
Cmergêncío 24h

CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 

calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.

VACINA PROTEGE CONTRA
PREVENAR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Variceia ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacoio de úitero, Verrugas Genitais

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

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



CRIANÇA

A pequena notável
Aos seis anos, Maisa conquista fãs e um quadro no domingo

Com seis anos e muita es
pontaneidade, a apresentado
ra mirim Maisa (foto), graças 
a tiradas bem-humoradas que 
fazem sucesso na TV e na in
ternet, transformou-se em 
uma arma do SBT na disputa 
pela audiência.

Comandando o programa 
'Sábado Animado' desde ou
tubro do ano passado, a me
nina, que apresenta desenhos 
animados e atende ligações de 
telespectadores, aumentou o 
Ibope da atração de 5 para 7 
pontos de média e vem con
seguindo bater a Globo em 
alguns momentos.

No último dia 19, ficou mais 
de uma hora e meia na frente 
da emissora carioca, que tam
bém aposta em desenhos no 
horário. Em breve, vai ganhar 
mais espaço. Silvio Santos deu 
a ela um quadro - sem data para 
estrear nem formato definido - 
que irá ao ar todos os domin
gos no 'Programa Silvio Santos'. 
O SBT não autoriza a pequena 
a dar entrevistas. "A Maisa é 
excepcional. É muito esperta, 
presta atenção em tudo a sua

volta", afirma Silvia Abravanel, 
ex-diretora do 'Sábado Anima
do'. "É muito tranqüilo dirigi-la. 
A Maisa tem apenas seis anos, 
mas é muito inteligente", com
pleta Juliana Soares, atual dire
tora da atração, que interage no 
ar com a pequena sempre que 
há alguma dificuldade de co
municação entre ela e os teles
pectadores nas brincadeiras.

"Quando ela chegou ao 
SBT, o Silvio pediu que eu desse 
umas dicas. Acho-a espetacular. 
Ela é criança e pode errar. Só 
mais para a frente vai ter de se 
preocupar com os deslizes", diz 
Yudi Tamashiro, 15 anos, apre
sentador do 'Bom Dia e Cia.

Ganhando cerca de R$ 20 
mil - mais merchandising -, 
Maisa mora em São José dos 
Campos (a 97 km de São Pau
lo) e está na primeira série. Ten
ta levar uma rotina de criança 
normal, brincando sempre com 
os amigos. FUha única, adora 
desenhar. Quando crescer, quer 
continuar na TV. No que depen
der de Silvia Abravanel, tem tu
do para ficar: "Quando a Hebe 
estiver com a idade da Dercy

(Dercy Gonçalves, que morreu 
no último dia 19, aos 101 anos), 
a Maisa ainda vai estar brilhan
do na TV". (Alberto Pereira Jr.)

INÍCIO
Antes de assumir o 'Sábado 

Animado' (SBT), Maisa era, se
manalmente, desde 2005, uma 
das atrações do 'Programa Raul 
Gil' (primeiro na Record, de
pois na Band). No programa, 
não tinha uma função definida: 
subia ao palco para trocar diá
logos rápidos com o apresenta
dor, dançava e fazia imitações. 
"Ela já nasceu artista", afirma 
Raulzinho, diretor da atração. 
Segundo ele, Maisa agia natu
ralmente e não tinha de deco
rar nenhum texto. "Conversa
va com ela antes do programa 
para falar sobre como ia ser 
sua participação. A partir daí, 
a Maisa interagia com o Raul 
e com a platéia. Tudo espon
taneamente", conta Raulzinho. 
No ano passado, Silvio a viu 
na Band e resolveu levá-la para 
o SBT. "Meu pai tem um olho 
bom para enxergar talentos", 
diz Silvia Abravanel. (APJ)

O QUE VAI
_______ M A LH A Ç Ã O _______

Segunda: Félix descobre que 
Rita pediu a tutela de Ange
lina. Os alunos do colégio 
dão as boas-vindas a Bruno. 
Angelina descobre que está 
grávida de um menino.

Terça: Bruno tenta unir An
gelina e Gustavo, pelo bem 
do filho. Yasmin expulsa Dé
bora de seu grupo de ami
gas. Angelina e Leonardo se 
mudam para a casa de Rita.

Quarta: Angelina repreende 
Bruno pela armação. Débo
ra pede abrigo ao pai. Félix 
arma um falso flagrante de 
adultério de Rita com Joa
quim.

Quinta: Félix chantageia 
Rita. Pedro descobre que 
Paulo soltou um vídeo com 
Débora na internet e o de
nuncia. Bruno sai sozinho e 
cai da cadeira ao tentar subir 
na calçada.

Sexta: Gustavo salva Bruno. 
Paulo é preso. Rita consegue 
a tutela de Angelina e Leo
nardo. Daisy recebe as fotos 
de Joaquim e Rita. Angelina 
diz a Bruno que quer ficar 
com ele.

C IR A N D A  DE PEDRA

Segunda: Julieta morre. 
Conrado, Letícia e Cícero se 
desesperam. Eduardo conso
la Virgínia. Nely diz a Arthur 
que está grávida dele. Con- 
rado beija Margarida.

Terça: Daniel desfaz a so
ciedade com Arthur. Cícero 
e Letícia encontram as fotos 
de Daniel com Teodora e as 
mostra ao médico. Natércio 
arma para Daniel, que é pre
so. Cícero defende o médico 
e também é preso. Natércio 
se apresenta na delegacia 
como o advogado de Da
niel.

Quarta: Daniel e Cícero são 
libertados. Arthur X é pre
so e General Andrade, pai

a c o n t e c e r  n a s  n o v e l a s

de Nely, exige que eles se 
casem. Virgínia rompe com 
Conrado, que se demite da 
metalúrgica. Afonso pede 
dinheiro a Idalina.

Quinta: Laura expulsa Da
niel de sua casa. Letícia se 
torna sócia de Laura. Daniel 
despede Luciana. Idalina dá 
seus dentes de ouro para 
Afonso. Margarida rompe 
com Eduardo. Ferdinando 
rouba alguns croquis de 
Laura.

Sexta: Luciana confessa a 
Aurora que é mãe de Faísca 
e Gracinha. Elzinha vê Lucia- 
na entrando no quarto de 
Frau Herta e conta a Daniel. 
Arthur X costura o vestido 
Julieta, criado por Laura, pa
ra sua coleção.

Sábado: Rogério entrega a 
Laura o registro da Maison. 
Laura descobre que Artur 
roubou alguns de seus cro- 
quis e o desmascara diante 
da imprensa.

______ BELEZA PURA______

Segunda: Ivete desabafa 
com Olavo. Joana e Sônia re
cebem convites para a festa 
de Arturo Pérez. A detetive 
Regina conversa com Tânia. 
Joana pergunta a Helena so
bre sua relação com Renato.

Terça: Regina não desconfia 
do disfarce de Mateus e vai 
embora. Olavo pressiona Fe
lipe a respeito do diamante. 
Tomás chega à festa e cha
ma Sônia de Estela.

Quarta: Bia arma para dor
mir na casa de Gaspar e Ive- 
te vê. Tomás aborda Joana 
e Sônia a leva embora. Ola
vo consola Ivete. Fernanda 
rompe com Klaus.

Quinta: Sônia revela a ver
dade sobre Tomás a Joana. 
Luiza encontra o diamante 
no bolso de Felipe. Rakelli 
flagra Robson e Sheila na 
piscina. O carro de Guilher
me pega fogo.

Sexta: Rakelli rompe com 
Robson. Felipe engana Lui- 
za, que fica com o diamante. 
Norma consegue liberdade 
condicional. Klaus sai de ca
sa. Tomás pressiona Sônia.

Sábado: Klaus se envolve nu
ma confusão na boate e Or- 
landino o defende. Robson 
vê Rakelli e Felipe abraçados. 
Tomás se apresenta a Klaus. 
Alex pega o diamante de Lu- 
íza. Guilherme descobre que 
seu carro foi sabotado.

_______ A f a v o r it a _______

Segunda: Flora provoca Do- 
natela. Pedro é hospitalizado 
e Flora o transfere para uma 
clínica particular. Céu, a pe
dido de Darcy, se encontra 
com Orlandinho. Lara chama 
Donatela de assassina.

Terça: Dodi convence Salva- 
tore a mudar novamente seu 
depoimento. Céu e Orlandi- 
nho se divertem juntos.

Quarta: Donatela briga com 
Dodi, mas volta atrás quando 
ele ameaça deixá-la de vez. Zé 
Bob descobre o endereço de 
Salvatore e começa a segui-lo. 
Salvatore é assassinado.

Quinta: Zé Bob relata ao dele
gado o que presenciou e é libe
rado. Donatela foge. Gonçalo 
promete fazer Donatela pagar 
por tê-lo enganado e diz a Ire
ne que está na hora de convidar 
Flora para conversar com ele.

Sexta: Lara e Halley se en
contram e Céu os observa. 
Catarina flagra Átila e Cida e 
a acusa de ser uma destrui- 
dora de lares. Darcy humilha 
Didu. Orlandinho apresenta 
Céu à família como sua na
morada. Céu seduz Halley. 
Gonçalo encontra Donatela.

Sábado: Donatela foge. Céu 
esnoba Halley. Damião dan
ça com Greice. Cida confessa 
a Catarina que teve um caso 
com Átila e ela a expulsa de 
sua casa. Donatela encontra 
Lara na universidade.

HORÓSCOPO 0 2 / 0 8  A 0 8 / 0 8
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

Á r ie s
L *  Nesta fase, você terá 
H  ótimas influências pa- 

t ra cuidar de questões 
financeiras, contá

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

l e ã o
Momento dos mais 
benéficos para tratar 
com o sexo oposto, 
padres, pastores,

políticos e militares. Poderá, também 
se for livre de compromissos, iniciar 
romance com alguma pessoa do seu 
convívio.

s a g it á r i o
Não é um momento 
totalmente favorável 
para tratar de assunto 
de viagens. Cuidado 

com acidentes caseiros.. Mas muito 
bom para entabular negócios e obter 
novos conhecimentos profissionais, 
para serem postos em prática.

t o u r o
Notáveis probabili

dades de sucesso em 
questões relaciona
das com a vocação, 

ciência, concurso, testes, empregos, 
aumento de vencimento e rendimen
to. Bom momento para viagens de 
recreio.

v ir g e m
Muita atividade física 
e mental você empre
gará neste período. 
Mas no final sairá

vencedor. Os meios de comunicações, 
transportes estão favorecidos. Contu
do, evite desavenças na vida familiar e 
amorosa. Mantenha a calma.

c a p r i c ó r n i o
Os negócios que tem 

^  j^ B  em vista, poderão ser 
■  realizados com van

tajosos lucros. Dentro 
de poucos dias, transações comerciais 
estarão em evidência. Agora evite 
receios infundados, preocupações 
negativas. Excelente para assuntos 
familiares.

g ê m e o s
W Z ^  Êxito e sucesso em 
Ww ▼ todas as coisas que

empreender, principal
mente no trabalho. O 

amor estará bastante beneficiado, junta
mente com a saúde e as relações sociais. 
Atividades no trabalho que estavam se 
desenvolvendo diminuirão seu ritmo.

l ib r a
Indecisão para tomar 
atitudes. Pensamen
tos pessimistas, sem 
razão de ser. Procure 

animar-se. Conte com a compreensão 
do ser amado. Nervosismo exagera
do, cuide-se.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Algumas dificuldades, 

^  J Í  no período. Não se 
preocupe, pois terá 
chances de resolver 

os problemas. Êxito nos negócios, no 
campo profissional e para tudo que 
está relacionado com a sua ascensão 
material.

e casamentos. Cuide 
de sua saúde e de sua reputação, evite 
precipitações e pessoas de caráter 
duvidoso. Bom ao ocultismo. Procure 
ser franco.

e s c o r p iã o
Cuidado nesta fase, 
para não perder a 
confiança nas pesso
as. Lucros através do 

conjugue ou associações estão previs
tos e o trabalho renderá o necessário 
para deixá-lo feliz.

p e ix e s
Melhores oportunida
des de soluções em 

B L '  assuntos jurídicos. O 
momento é favorável 

para consultas a médico ou dentista. 
Não discuta e nem brigue com nin
guém.
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HUIMACU HOHEOPAnCA 
LENCOIS

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 . 0 8 0 , 0 0

09/08
Sábado 23h

antecipadas limitadas

Mulber lO.OO 
Homem

P re ç o  iTd hora, süjeito a a í fe ra ç ã o - .

Agosto é 0 mês de aniversário da Four, e para 
festejar esses 3 anos, 3 Super Festas vem ai.

A banda que agitou
â Fanta Fourl

Dj Gabriel dj Marcelo Vktórío
Aguardem: 16/08 - Acústico D3 1 23/08 - Mestre Duka +Coffee TVip

RG tm CNH «brî atòríd!. É proibida i entrada dí menorés de IG anbs í  acestòrid! camo boné;, ({crras, etc. 
Vendas: Hollywood, Té G., Glcbano, H Si Cia, Marihá, Cúmplice,Just. Irifour: w w w .c a s a f D u r .C D t n .b r  -  R. H u m b o r t D  AIvdsTocei, 1050.

http://www.casafDur.CDtn.br


ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos 
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CE! 9.829

3264:3557à

laíô uitô UcUi 
e Uo^uft04ix U i co47/uèrUô  e  fianÍlc44lG/ieà

LABORATÓRIO DE AN ALISES CLINICAS

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

MATRICULAS ABERTAS PARA 0 2° SEMESTRE

Inglês _ Espanhol

ccaa.com.br•^3263-455
Rua Piedade, n.° 49!
Centro - Lençóis Pta I

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EX-ALUNOS

0 8  D E  A G O ST O  - 9  A N O S
Cursos: 11/08 - Manicure R$ 35 com kit incluso 

18/08 - Maquiagem R$ 40 revertido em produtos

W r W N I
*^®SMÍT1SSS, ÍPESFUSÂ  g fflÓVãiS (PARA SALÃO 

Rua Igná^io Anselmo, 124 - F.: 14. 3264-5645 - Lençóis Pta. 
RuaTsde Maio, 793 - F.: 14 3261-7020 - Agudos



V ip
da redação

AVENTURA EM 
DUAS RODAS
O quarteto lençoense 
-  formado por Juliano 
silva, Ricardo Maganha, 
neto Zacarias e Eduardo 
Angélico -  aproveitaram 
o fim das férias para ir 
até a turística Campos 
do Jordão. O detalhe é 
que o grupo viajou de 
moto entre os dias 26 e 
27 de julho. A aventura 
foi registrada para a 
posteridade bem no 
topo da serra.
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PROMOÇÃO
O gerente da Caixa 

Econômica Federal de 
Lençóis Paulista, Pedro 
Sérgio Barbosa, o Pepô, 
acaba de ganhar uma 
promoção e transferência 
para Bariri. Em Lençóis 
Paulista, Pepô era geren
te de relacionamento. Na 
agência de Bariri, assume 
a função de gerente geral 
a partir da segunda-feira 
4. Apesar da mudança de 
emprego, Pepô garante 
que não vai trocar de en
dereço. Ele continua em 
Lençóis Paulista para ale
gria dos amigos e sempre 
atuante, principalmente 
na comunidade católica 
da paróquia Nossa Senho
ra Aparecida, na Vila Cru
zeiro. Sucesso na carreira!

PROMOÇÃO 2
Quem também foi promo

vido e, conseqüentemente, vai 
deixar de trabalhar em Lençóis 
Paulista é o promotor de Justi
ça, Luis Gabus Alvares, transfe
rido para Bauru. A quinta-feira 
31 foi seu último dia de expe
diente no fórum local. Alvares 
atuou em Lençóis Paulista por 
11 anos e esteve à frente da 
Vara da Infância e Juventude e 
dos Crimes contra o Patrimô
nio Público. Tudo de bom!

CREDITO Na qumta-feira 28 foi inaugurada a Credicitrus 
- a mais nova cooperativa de crédito de Lençóis Paulista. 
Depois das apresentações oficiais, teve festa. Autoridades 
e empresários marcaram presença em peso. A família 
Ortega foi flagrada num momento de descontração. Na 
foto Flávia, Irineu e Simone.

ESPECIALIZAÇÃO
O publicitário Logan 

Humberto Caversan, da 
agência Propagare, de 
Lençóis Paulista, anda 
em busca de aperfeiço
amento. Ele acaba de 
concluir um curso de três 
dias na ESPM (Escola Su
perior de Propaganda e 
Marketing) sobre 'Novas 
tendências de mercado 
e ferramentas de marke
ting'. Altas inspirações!

BODAS DE ESTANHO Cíntia e Fabrício Duarte estão em 
festa. O apaixonado casal - que tem em comum o amor pela 
fotografia - completou 10 anos de casamento na quinta-feira 31. 
Ao par inseparável, muitas felicidades!


