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L E Ã O

Receita 
põe fim à 
declaração 
de isento

A Declaração Anual de 
Isento do Imposto de Renda 
que era obrigatória para quem 
tem renda inferior a R$ 15 mil 
por ano, não será mais neces
sária. A notícia foi dada pela 
própria Receita Federal. Os 
contribuintes cujo CPF estiver 
pendente de regularização ou 
suspenso, deverão tomar pro
vidências para regularizar o 
documento, procurando uma 
das agências dos Correios, Cai
xa Econômica Federal ou Ban
co do Brasil. É cobrada uma 
taxa de R$ 5,50 para regulari
zação cadastral. ►► Página A6

R A N K I N G

Norberto 
destaca nota 
da Saúde

O vice-prefeito e dire
tor de Saúde de Lençóis 
Paulista, Norberto Pom- 
permayer (PR), chamou 
a imprensa para comen
tar o ranking da Firjan. 
Lençóis aparece como a 
11® cidade em qualidade 
de vida do país. Segundo 
Norberto, se for compa
rado apenas o desempe
nho na área de Saúde, en
tre as 100 cidades melho
res colocadas no ranking, 
Lençóis ocupa a sétima 
posição. ►► Página A9

Bel quer creche à noite 
e delegacia da mulher
Candidata propõe creche noturna, delegacia da Mulher e saúde da família; "acredito 

que melhorar a vida da mulher vai contribuir para a vida da família toda", diz Bel

Candidata à Prefeitura de 
Lençóis Paulista e apoiada pe
lo prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB), Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, afirmou ao O ECO  que 
vai atender às mulheres lenço- 
enses em todas as áreas da ad
ministração. Entre as propostas 
da tucana estão a construção

de uma delegacia especial para 
as mulheres, creche noturna e 
ações que contemplam a saú
de da família. "Como mulher, 
acredito que melhorar a vida 
da mulher lençoense vai con
tribuir para melhorar a vida da 
família toda", anunciou Bel, 
que forma chapa com Luiz 
Carlos Trecenti (DEM). Ex-

diretora de Cultura e Educa
ção da administração Marise, 
Bel diz ainda que vai ampliar 
a oferta de vagas nas creches 
para atender a demanda. "A 
mulher moderna quer traba
lhar, estudar e aprimorar seus 
conhecimentos", diz a tucana. 
Dois locais devem receber cre
ches num eventual governo de

D I A  D O S  P A I S

O ECO
traz
edição
especial

Como é um pai aos 
olhos de um filho? Qual a 
sensação de ser pai pela pri
meira vez? Ou pela segunda? 
Vicente Luís Montanari (na 
foto com a esposa Valdirene 
e o primogênito Felipe), que 
está explodindo de felicida
de com a chegada do peque
no José Vinicius sabe. Ser 
avô é ser pai duas vezes? A 
resposta para estas e outras 
perguntas está no caderno 
especial de dia dos pais que 
o jornal O ECO  traz na edi
ção de hoje. ►► Página E1

Bel. A região central, para aten
der as mães que trabalham no 
Centro da cidade, e o conjunto 
habitacional que está sendo 
construído no prolongamen
to do Jardim Caju. "Tudo para 
dar condições às mulheres que 
trabalham fora para ajudar 
na renda da família", expli
ca a candidata. ►► Página A5

L U T O

Adolescente 
morre em 
acidente

Lençóis Paulista es
teve de luto ontem pela 
morte de Marcelo Hen
rique Correia Costa, 14 
anos, morador no Jardim 
Primavera. Ele era um 
dos passageiros da Ipa
nema que capotou na ro
dovia Marechal Rondon, 
na manhã da quinta-fei
ra 7. A irmã de Marcelo, 
Sandielli Cristina Correia 
Costa, de 17 anos, até o 
fechamento desta edição, 
estava internada em esta
do grave. ►► Página A3

PARA CRIANÇAS 
E ADULTOS

Ontem, Lençóis Paulista sediou o 1° Encontro de Literatura Infanto-Juvenil. O evento aconteceu na C a
sa da Cultura Maria Bove Coneglian e reuniu escritores e educadores de toda a região. Além de palestra 
e muito debate sobre a necessidade da leitura desde a infância, quem participou se descontraiu com a 
peça 'Quero a Lua', espetáculo da Cia Teatral Atos & Cenas.

Nem a chuva e nem o frio que chegaram de surpresa ontem conseguiram tirar a disposição dos 
consumidores. Durante todo o dia a rua X V  de Novembro, em Lençóis Paulista, esteve bastante m o
vimentada. O vaivém de consumidores foi prolongado. Por causa do dia dos pais, as lojas ficaram 
abertas até às 22h. Hoje, o comércio lençoense funciona até às 17h.
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S A U D E

Hoje tem 
vacinação 
contra pólio 
e rubéola

► ►  Página A7

M A C A T U B A

Coolidge fecha 
parceria com  
Sebrae para 
incubadora

^  Página B1

A G U D O S

Everton 
Octaviani fala 
sobre projetos 
de governo

► ►  Página A4

J O A O ,  O  G A R Ç O M  N O T A  1 0
No dia 11 de agosto é comemorado o dia do 
garçom e para homenagear estes profissionais 

que trabalham para garantir conforto 
e hospitalidade de quem freqüenta ba

res, pizzariasou restaurantes, 
o jornal O ECO entrevistou 
João Figueiredo do Amaral, 

o popular João em Lençóis 
Paulista. ► ►  Página C1



E D I T O R I A L

Política para as mulheres
Propostas para educação, 

saúde, saneamento básico, ge
ração de emprego e renda são 
itens comuns nos planos de 
governo de candidatos que dis
putam uma vaga em governos 
federais, estaduais ou munici
pais. Entretanto, um novo item, 
eleição após eleição, acaba ga
nhando espaço na pauta de 
discussões: as políticas voltadas 
para a mulher, seja para a segu
rança, seja para garanti-la no 
mercado de trabalho.

Em Macatuba, o prefeito Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
colocou a campanha na rua e 
abriu o debate sobre a educa
ção, garantindo que esta área se
rá uma prioridade caso seja ree
leito nas eleições de outubro.

Também esta semana a can
didata lençoense, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, pretensa sucessora do prefei
to José Antonio Marise (PSDB), 
apresentou propostas que dizem 
respeito diretamente à mulher.

No plano de governo da 
candidata tucana tem projetos 
para ampliação de creches e 
capacitação para que a mulher 
possa ter espaço no mercado

de trabalho ou para que tenha 
uma fonte de renda para aju
dar em casa e também projetos 
para a saúde. Para esta última 
área, o candidato Ailton Tipó 
Laurindo (PV) também já apre
sentou suas propostas.

Políticas como as que foram 
citadas acima já vêm sendo de
senvolvidas, não só em Lençóis 
Paulista, mas por diversas cida
des da região. A novidade no 
discurso de Bel é a criação da 
Delegacia da Mulher -  órgão 
que se faz necessário numa ci
dade com mais de 60 mil ha
bitantes e com ocorrências se
manais de agressões e ameaças 
contra o sexo feminino.

A proposta é original porque 
contempla a segurança da mu
lher, antes de ela ser vítima da 
violência, bem como ações para 
quem foi vítima de algum tipo 
de agressão, já que o suporte psi
cológico é fundamental. São po
líticas prematuras até mesmo por 
parte de governos estaduais e fe
deral. São poucos os municípios 
que possuem programas para 
mulheres que foram vítimas de 
violência. Talvez por isso seja tão 
difícil fazer cumprir a legislação.

A R T I G O

Exportar para crescer
Arnaldo Jardim

Nos últimos dez anos, as 
exportações brasileiras de soja 
dobraram, de carne quintupli- 
caram, de açúcar triplicaram, só 
para citar alguns exemplos, den
tro de um avanço geral das nos
sas exportações. A ausência de 
uma política exportadora con
sistente não foi suficiente para 
aplacar a determinação e o esfor
ço do setor produtivo nacional. 
Este ano, uma nova conjuntura 
internacional se delineia e dois 
perigos podem comprometer a 
nossa estabilidade econômica: 
a queda do superávit da balan
ça comercial e o fracasso da Ro
dada de Doha para abertura do 
comércio internacional.

Não é segredo para nin
guém que o agronegócio é a 
força motriz das nossas expor
tações. Em 2007, o agronegócio 
respondeu por 93% do superá
vit comercial, que chegou a US$ 
46 bilhões. Apesar das exporta
ções brasileiras terem crescido 
17%, com volume de US$ 161 
bilhões, isso não foi suficiente 
para melhorar a nossa participa
ção no mercado global, em que 
ocupamos a modesta 23° posi
ção no ranking mundial, com 
apenas 1,2% do total. Dessa 
maneira, ocupamos a lanterna 
entre os chamados Brics (prin
cipais economias emergentes). 
As exportações da China cresce
ram 26% no ano passado, as da 
Índia, 20%. O Brasil empatou 
com a Rússia. O desempenho 
brasileiro nas exportações tam
bém foi um pouco pior que a 
média dos países do Mercosul 
(Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai), que chegou a 18%.

No primeiro semestre de 
2008, o saldo das contas externas 
apresentou o seu pior resultado 
desde 1947. De acordo com o 
Banco Central, as transações 
correntes registram um déficit 
de US$ 17,402 bilhões. Aliada

a esta questão, a Rodada de Do- 
ha, em que o Brasil seria um dos 
maiores beneficiados, naufra
gou. Após sete anos de negocia
ções, os 153 integrantes da OMC 
não chegaram a um consenso, 
nem mesmo diante da pressão 
inflacionária nos preços dos ali
mentos em todo o mundo.

Para nós, restam algumas 
lições importantes. Primeiro, 
ficou claro certa ingenuidade 
da estratégia comercial brasilei
ra de se dedicar exclusivamente 
à Rodada de Doha. Entretanto, 
ainda que tardia, a diplomacia 
percebeu, enfim, as peculiari
dades das negociações comer
ciais e soube se desvencilhar de 
amarras meramente ideológicas 
a fim de defender o interesse 
econômico brasileiro.

Outro desafio está em agre
gar valor às nossas exportações, 
aliás, o motivo apontado por 
especialistas para a nossa baixa 
participação no mercado global. 
O PAC da Indústria, anunciado 
com alarde pelo Governo Lula, 
continua a caminhar a passos 
de tartaruga, e os investimentos 
em inovação são um artigo de 
luxo dentro do setor produtivo. 
Para ampliar a sua fatia, o país 
teria que investir mais em pro
dutos manufaturados!

O fracasso de Doha pode 
não ser o fim do mundo, diante 
da crescente demanda mundial 
por produtos agrícolas. Mas, o 
Brasil tem a obrigação de fazer 
a sua lição de casa, alterando a 
sua política econômica excessi
vamente monetarista. Além da 
política cambial e dos investi
mentos em inovação, questões 
como investimentos em defesa 
sanitária, reforma tributária e 
ações de promoção comercial, se 
já eram uma necessidade, agora, 
são fundamentais. Afinal, para 
crescer, precisamos exportar!

Arnaido Jardim é deputado e vice-
líder do PPS na Câmara Federal
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PARA A RUA
A campanha de Izabel 

Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, já está 
nas ruas e vai intensificar 
a presença dos candidatos 
junto à população de Len
çóis Paulista nos próximos 
dias. Visitas, corpo a corpo, 
jingles (as famosas músicas 
de campanha) e a presença 
cada vez mais freqüente do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) prometem reforçar a 
campanha.

OTIMISMO
À Terceira Coluna, Ma- 

rise disse que está otimista 
em relação ao desempenho 
dos seus candidatos Bel e 
Luiz Carlos Trecenti (DEM). 
"Sinto Bel e Luiz Carlos cada 
vez mais fortes. Tenho visto 
isso no nosso corpo a cor
po", disse. "E tenho certeza 
que eles são os mais prepa
rados para continuar nosso 
governo", reforça o prefeito.

POPULAR
E a partir desse final de 

semana, Bel lança o jingle 
oficial de sua campanha. 
Gravado pelos lençoenses 
Caio & Márcio, a música 
promete virar hit na campa
nha eleitoral. "Vou votar na 
Bel" é uma canção bem mo
derna, mas que valoriza um 
instrumento do interior, da 
roça: a sanfona.

RAP DA BEL
Outra música da campa

nha promete surpreender 
um estrato da população, 
a juventude: um rap feito 
por MC P.I.G., profissional 
que milita na comunicação 
regional. Ao ouvirem as can
ções apresentadas pela equi
pe que cuida de sua comu
nicação, Bel e Luiz Carlos 
ficaram emocionados.

ALEGRIA
Pesquisas feitas pelo co

mitê de Bel e Luiz Carlos 
deixam os candidatos cada 
vez mais otimistas da vitória 
nas eleições de outubro. "Es
tamos felizes com a recepção 
da população lençoense", 
diz Luiz Carlos. Os números 
das pesquisas ninguém reve
la. Mas, se depender da ale
gria da candidata do prefei
to Marise, devem ser mesmo 
bons os números.

p r o je t o
O candidato a vice-pre- 

feito de Agudos, Altair da 
Saúde (PMDB), antecipou 
para O ECO  qual será seu 
principal projeto na área 
caso seja eleito. Ele e Ever- 
ton Octaviani (PMDB), que 
encabeça a chapa, preten
dem construir um Centro 
Odontológico na cidade 
para atender a casos que 
necessitam de profissionais 
especializados, como pró
teses e tratamento de canal, 
entre outros.

CASA NOVA
Os nove vereadores de Pi- 

ratininga já estão em prédio 
novo. A Câmara comprou 
um prédio localizado na rua 
Dr. Lisboa Júnior, próximo 
ao bairro Luiz Faustino da 
Silva, mais conhecido como 
Serra Pelada. O atual presi
dente da Câmara, o verea
dor Jair Guedes Junior (PS
DB), disse que o prédio ofe
rece melhores acomodações 
por ser mais amplo. O valor 
desembolsado para a aqui
sição deste imóvel foi de R$ 
180 mil. O antigo prédio fi
cava ao lado da Prefeitura e 
já estava pequeno, segundo 
declarou o presidente da Ca
sa de Leis.

DESISTENTES
O site do TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) divulgou 
esta semana os nomes dos 
candidatos a vereador da 
região que renunciaram ao 
direito de participar das elei
ções do próximo dia cinco 
de outubro. Em Borebi, Nel
son Ferreira Júnior (PMDB) 
e em Macatuba, Éderson 
Donato Tavano (PSB) desis
tiram da disputa.

FORA
Na lista dos candidatos 

a vereador que tiveram seus 
pedidos de registro de can
didatura indeferidos pela 
Justiça Eleitoral, agora figura 
o candidato de Piratininga, 
José Vicente Ortolani (PTB).

LIBERADO
Já Aparecido Dantas (PPS), 

por enquanto, vai poder con
tinuar sua campanha com 
tranqüilidade em Agudos. 
Seu pedido de candidatura 
havia sido indeferido, mas o 
vereador entrou com recurso.

ACATADO
O recuro de Dantas foi 

acatado pelo TRE/SP (Tribu
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo). Portanto, o fato dele 
ter tido suas contas rejeita
das na época em que foi pre
sidente da Câmara não ser
viu para tirá-lo da disputa.

PANE
Era bom demais para 

ser verdade. O serviço de 
prestação mensal de contas 
das campanhas pela inter
net que deveria entrar no ar 
esta semana não decolou. 
De acordo com os Cartó
rios Eleitorais da região, o 
problema foi do servidor 
que ficou congestionado 
ao receber tanta informa
ção ao mesmo tempo. Até 
o fechamento desta edição, 
nenhum valor empregado 
por qualquer candidato da 
região havia sido divulgado.

SURPRESA
Enquanto tentavam en

trar com recurso contra o 
pedido de reintegração de 
posse da área da prefeitura 
de Borebi, os integrantes do 
MST (Movimento dos Tra
balhadores Sem-terra) rece
beram uma visita inusitada. 
Sete famílias de índios ocu
param a Fazenda Noiva da 
Colina, local que aguarda le
galização do Incra para ser o 
assentamento dos sem-terra.

NEGOCIAÇÃO
Depois de algumas con

versas, os índios agora estão 
acampados junto com os 
sem-terra na área da prefei
tura. Como o processo da 
liberação da Fazenda Noiva 
da Colina está adiantado e 
deve sair até o fim da próxi
ma semana, o MST também 
tentava marcar reunião com 
o prefeito de Borebi, Luiz 
Finoti Daniel (PTB), para 
conseguir um prazo maior 
para desocupação.

SEM ACORDO
Finoti declarou que se 

for procurado pelo MST não 
vai aceitar negociar o prazo 
para desocupação com os 
acampados. "Como eu vou 
passar por cima da ordem 
do juiz? Não vou mais me 
envolver nesse assunto, ago
ra eles devem procurar os di
reitos deles", finaliza.

M A N U T E N Ç Ã O

"Ainda não comprei o 
presente do meu pai. Mas 
eu e minha mãe estáva
mos pensando em dar um 
tênis para ele. M as vamos 
resolver isso hoje"

Bárbara Lenci, estudante

"Acho que vou dar roupa 
para meu pai. Ainda não 
comprei o presente, mas 
acho que ele vai gostar. 
M eu carinho ele vai ter 
no dia dos pais".

Mariane Caetano Leme, 
estudante

As prefeituras de Agudos e Borebi estão fazendo o serviço de recape na Rodovia da Amizade, que liga os 
dois municípios. Em alguns trechos, o asfalto apresentava ondulações e buracos, aumentando o risco de 
acidentes. O trecho mais crítico e que necessita de reparos urgentes fica próximo à fazenda Serrinha, já 
no m unicípio de Borebi.

"Eu ainda não sei o que 
vou dar para meu pai. 
Acho que vou comprar 
hoje, mas meu abraço ele 
vai ganhar com certeza".

Leonardo Vila Nova, 
estudante

F R A S E

"Meu 
pai é 
meu he
rói, por
que ele 
é forte e 
brinca 
comigo 
com be
xigas. Eu 
adoro",
Júlia Marques Prado sobre seu
pai, Marcos de Oliveira da Silva 

Prado, hoje em O ECO

P A R A  P E N S A R

" S e  v o c ê  n ã o  
p o d e  m u d a r  
s e u  d e s t in o ,  
m u d e  s u a  
a t i t u d e ! "

Amy Tan

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


A C I D E N T E

T r i s t e z a
Adolescente de 14 anos morre em acidente na rodovia Marechal Rondon; Marcelo 

Henrique Correia Costa era morador no Jardim Primavera e viajava no banco de trás

Da  Redação
Fernanda Benedetti

Um grave acidente registra
do na manhã de quinta-feira 
7, na rodovia Marechal Ron
don (SP-300), tirou a vida do 
adolescente Marcelo Henrique 
Correia Costa, de 14 anos. A 
irmã de Marcelo, Sandielli 
Cristina Correia Costa, de 17 
anos, está internada em esta
do grave. O carro em que eles 
viajavam perdeu o controle, 
bateu contra o canteiro central 
da pista e capotou diversas ve
zes. Marcelo, que estava sem 
cinto de segurança no banco 
traseiro foi arremessado para 
fora do carro e morreu na ho
ra. As causas do acidente ainda 
estão sendo investigadas.

O acidente ocorreu por volta 
das 10h, no quilômetro 295 da 
rodovia, próximo à Usina Barra 
Grande. Os irmãos viajavam em 
uma Ipanema, placas BLA 3967, 
de Itatiba. O carro era conduzi
do por Eder Henrique de Paula, 
23 anos. O carro seguia no sen
tido capital-interior. Jailson Pa- 
rolin da Costa, de 20 anos, via
java no banco do passageiro. Os

Carro em que os adolescentes lençoenses viajavam perdeu o controle e capotou várias vezes

dois tiveram apenas ferimentos 
leves. Sandielli estava com o ir
mão no banco de trás.

Todos os feridos foram so
corridos pelo grupo de Resgate 
de Lençóis Paulista e levados pa
ra o pronto-socorro do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. San- 
dielli recebeu atendimento de 
emergência, fez alguns exames

e foi transferida para o Hospital 
de Base de Bauru, onde perma
necia internada em estado grave 
até o fechamento desta edição.

Segundo informações de 
familiares das vítimas, os ir
mãos estavam na casa do pai, 
que atualmente mora em Ita- 
tiba e voltavam para a casa 
da mãe, no Jardim Primavera,

quando ocorreu o acidente. O 
motorista Eder é noivo de San- 
dielli e irmão de Jailson.

Marcelo morava com a 
mãe e estudava na sexta série 
do ensino fundamental, na es
cola estadual Antonieta Grassi 
Malatrasi. Ele foi enterrado na 
manhã de ontem no cemitério 
Paraíso da Colina.

p a r a l i s a ç ã o

Polícia Civil entra em greve na quarta-feira
"A Polícia Civil do Estado 

de São Paulo estará em greve 
a partir das 8 horas da manhã 
do dia 13 (quarta-feira)", ga
rantiu o delegado aposentado 
Edson Cardia, que é represen
tante do Sindicato de Dele
gados de Polícia na região de 
Bauru e um dos integrantes 
do Comando de Greve.

Na noite da quarta-feira 6, 
cerca de 300 pessoas lotaram 
o auditório da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), 
subseção Bauru, durante reu
nião realizada para discutir 
a greve. Das cidades onde o 
ECO circula, todos os delega
dos compareceram à reunião. 
Entretanto, nenhum confir-

mou se adere ou não à parali
sação de quarta-feira.

Os policiais reivindicam 
aumento de salários, melho
ria nas condições de trabalho 
e reestruturação da carreira 
policial. "Nós já estamos há 
mais de 13 anos sem aumen
tos efetivos de salários. Fo
ram dadas algumas gratifica
ções, mas isso é apenas para 
iludir o policial". Cardia afir
mou que o número reduzido 
de policiais também é um 
problema. "Na capital, onde 
era para ter cinco equipes po
liciais, tem três, às vezes du
as", explica. Ele disse que a 
defasagem da Polícia Civil na 
região de Bauru é de mais de

1,8 mil policiais.
Segundo Cardia, a Polícia 

Civil do Estado vem tentan
do há anos o caminho da ne
gociação, mas agora chegou 
ao limite. Cardia afirmou 
que a greve é legal, segue as 
exigências do Supremo Tri
bunal Federal e não tem pra
zo para terminar.

Se a greve se confirmar, 
só serão mantidos os aten
dimentos considerados de 
urgência, como prisões em 
flagrante. Ocorrências como 
furtos, roubos e acidentes de 
trânsito, a não ser com vítima 
fatal, não serão registrados. A 
polícia não realizará contatos 
via rádio, apenas por telefone,

e o atendimento a advogados 
será suspenso. Cardia afirmou 
que a polícia manterá 30% do 
efetivo nas delegacias, como 
prevê a lei de greve.

o u t r o  l a d o
Nota divulgada pela Se

cretaria de Gestão Pública diz 
que a folha de pagamento dos 
policiais entre 1998 e 2008 
teve uma variação de mais 
de 117%. Com relação à va
lorização da carreira, a Secre
taria informa que propôs na 
Assembléia Legislativa de São 
Paulo várias leis complemen
tares que contemplam reivin
dicações das entidades que 
representam a Polícia Civil.

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

a r r is c a d o
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista prendeu um 
homem em flagrante na 
manhã da quinta-feira 7. 
Ele tentou furtar uma casa 
na Vila Capoani, mais preci
samente uma área nos fun
dos. O morador da frente 
percebeu a movimentação 
estranha e deteve o ladrão 
até a chegada da polícia. 
O homem tentava furtar 
eletroeletrônicos, roupas, 
calçados e bebidos. Ele foi 
levado para a cadeia de Du- 
artina.

d r o g a s
Um adolescente foi de

tido pela Polícia Militar de 
Lençóis Paulista com 5,3 
gramas de maconha e 3,6 
gramas de crack. O caso 
aconteceu na Vila Contente. 
A polícia chegou ao rapaz 
por meio de uma denúncia 
anônima. A mãe do rapaz 
disse não saber se ele era 
usuário de drogas. Ele foi 
ouvido e liberado.

BUSCA
A Polícia Militar de Len-

çóis Paulista encontrou R$ 
1,9 mil e R$ 3,8 mil em 
recibos de depósito na re
sidência de um suspeito de 
tráfico de drogas, na Vila 
Capoani. A ação aconteceu 
na quarta-feira 6 e o objeti
vo da operação era encon
trar drogas. A polícia não 
localizou o suspeito.

p e l o  t e l h a d o
Um ladrão entrou pelo 

telhado de um bar e furtou 
um celular e R$ 80 em mo
edas. O caso foi registrado 
na quinta-feira 7, em Bar
ra Bonita. O proprietário 
do bar só percebeu o furto 
quando chegou para traba
lhar, por volta das 6h.

CAMISA
Também em Barra Bo

nita, um homem foi preso 
em flagrante na quinta-fei
ra 7 depois de tentar furtar 
uma camisa de uma loja na 
rua Major Pompeu, Centro. 
Um funcionário percebeu 
a ação e chamou a polícia. 
Ele foi conduzido à delega
cia, ouvido e enviado à ca
deia de Barra Bonita.

http://www.paulistashopping.com.br


E V E R T O N  O C T A V I A N I
Fotos: Jornal O ECO

Força da fam ília
O candidato Everton Octaviani (PMDB) esclarece o papel que o 

atual prefeito Carlos Octaviani (PMDB) vai ter caso ele seja eleito 

e apresenta seus principais pontos de governo para Agudos

Paulo Eduardo Tonon

O candidato a prefeito de 
Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB), recebeu o jornal O 
ECO  para falar sobre sua can
didatura. Ele estava acompa
nhado do seu tio e vereador, 
Auro Octaviani, também do 
PMDB. Everton é o candi
dato à sucessão de seu tio, o 
prefeito José Carlos Octavia
ni (PMDB). Ele forma chapa 
com o ex-diretor de Saúde, 
Altair Francisco (PMDB). O 
rapaz, iniciante em campa
nhas políticas aos 23 anos, 
apresentou seus projetos na 
área de educação, geração de 
emprego e saúde. Segundo o 
candidato, se ele for eleito em 
5 de outubro, uma coisa é cer
ta sobre seu governo: ele terá 
apoio total e participação ativa 
do atual prefeito. De acordo 
com Everton, a administração 
de seu tio criou as condições 
ideais em infra-estrutura para 
o desenvolvimento econômi
co e social de Agudos e sua 
principal bandeira na luta pe
la cadeira mais importante da 
cidade é a continuidade. "Agu
dos nunca caminhou tão bem, 
portanto vive um momento 
muito bom. A gente chama de 
processo de transformação es
sa fase que a cidade vem pas
sando. Isso tudo não pode pa
rar e nem caminhar para trás. 
E nós vamos continuar traba
lhando da mesma maneira", 
garante.

O ECO -  Como começou 
a sua carreira política?

Everton Octaviani -  Na
verdade, a minha família tem 
uma tradição política na cida
de. Meu avô foi vereador nos 
anos 60. Depois vieram meus 
tios: o Carlos que foi vereador 
por três vezes e agora é prefei
to pela segunda vez, e o Auro, 
que já foi duas vezes vereador. 
E a gente cresceu envolvido 
por tudo isso. Então, não tem 
nem como fugir. Graças a Deus 
a gente herdou esse DNA. E 
também tenho esse compro
metimento com a cidade. Eu 
já estou filiado no PMDB há 
praticamente quatro anos e 
essa vai ser a minha primeira 
eleição.

O ECO -  E por que o se
nhor não tenta ser vereador 
antes de ser prefeito?

Everton -  Não existe essa 
necessidade de ser uma coisa 
antes da outra, porque são du
as coisas distintas. Agora, co
mo surgiu essa oportunidade 
e eu sempre tive essa vontade, 
então vamos encarar essa elei
ção já para prefeito.

O ECO -  Quais são as ba
ses do seu plano de gover
no para Agudos?

Everton -  A palavra prin
cipal do nosso governo vai ser 
'continuidade'. Agudos nunca 
caminhou tão bem, portan
to vive um momento muito 
bom. A gente chama de pro
cesso de transformação essa 
fase que a cidade vem passan
do. Isso tudo não pode parar e 
nem caminhar para trás. E nós 
vamos continuar trabalhando

da mesma maneira. Com se
riedade, com o mesmo com
prometimento e com o mes
mo carinho que a gente tem 
pela cidade.

O ECO -  E como tem sido 
a campanha do senhor até 
este momento?

Everton -  A campanha 
está sendo muito boa. A gen
te está sentindo que está ha
vendo um crescimento muito 
bom e a população nos recebe 
muito bem mesmo. Porque 
a gente já chega credenciado 
pelo trabalho do Carlos e em 
todo o lugar que a gente vai 
tem uma marca do trabalho 
dele, assim como do Altair da 
Saúde (PMDB), que é meu vi
ce, que está somando muito e 
tem muita importância. Então, 
nossa avaliação é muito po
sitiva, a campanha está indo 
muito bem. Está sendo muito 
bom fazer essa campanha e es
tar nesse grupo é muito bom.

O ECO -  E não é uma 
responsabilidade muito 
grande administrar uma ci
dade cujo prefeito que está 
saindo tem mais de 80% de 
aprovação?

Everton -  Sim. Nossa res
ponsabilidade é enorme. O 
Carlos foi considerado por 
muitos o melhor prefeito que 
Agudos já teve. E a gente vai 
vir para fazer essa sucessão e, 
ao mesmo tempo, a gente tem 
a segurança de poder contar 
com ele junto da nossa equi
pe, como um super secretá
rio. Alguém que Bauru queria 
como prefeito, eu vou ter ao 
meu lado para me auxiliar. Eu 
sei também que a responsa
bilidade aumenta ainda mais 
porque daqui a quatro anos 
ele tem o desejo de voltar a 
disputar a eleição. Então, eu 
tenho que ser muito bom para 
manter as portas escancaradas 
para ele.

O ECO -  E qual a princi
pal motivação para ser pre
feito aos 23 anos?

Everton -  Minha principal 
motivação é continuar contri
buindo para o crescimento da 
cidade de Agudos.

O ECO -  Quais são seus 
projetos na área da educa
ção no município?

Everton -  Nós vamos pro
mover uma valorização do 
magistério, incluindo plano 
de carreira para os professo
res. A gente vai implantar aula 
de educação física e educação 
artística com profissionais da 
área. O Carlos já implantou 
o inglês, mas na verdade, ho
je a cidade não tem nenhuma 
criança fora da escola. Agu
dos tem uma rede municipal 
muito eficiente. Tem também 
o transporte rural, que são 24 
linhas que buscam nas fazen
das, porque o município tem 
uma área rural muito grande, 
as crianças na porta da casa. O 
Carlos também já fez a solici
tação de uma escola na Pam- 
pulha. Não que tenha falta de 
vagas, mas apenas para trazer 
mais conforto para o pessoal 
daquela região. Também va

m

mos construir mais quatro cre
ches no nosso governo. Uma 
na Cohab 4, uma no Parque 
Pampulha, uma no Santa An
gelina e uma no São Vicente 
(Taperão).

O ECO -  Em relação ao 
desemprego, como gerar 
mais postos de trabalho em 
Agudos?

Everton -  O emprego é um 
problema do país inteiro, um 
problema econômico. Não é só 
um problema de Agudos, pelo 
contrário este é um problema 
mundial. Mas nós vamos sim 
fazer a nossa parte, não po
demos nos omitir nos escon
dendo atrás dos problemas do 
país e do mundo. A gente vai 
construir galpões nas margens

"O PESODELE E 
FUn DAMÊNTAL: ele  
VAI /SerIS iM sIP E b -.
s e c r ITÁB íq IEÍVAI 
t e r  CARTAJERANCA 
paR A A G M I  
c õ NTTNUARiJrUNTOS  ̂
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da rodovia Marechal Rondon 
para abrigar novas empresas. 
Porque eu vejo diariamente as 
pessoas que procuram a Pre
feitura em busca de locais. Há 
uma lista imensa de empresas 
que querem se instalar na ci
dade. Empresas de pequeno 
e médio porte, que geram em 
média de 30 a 50 empregos 
cada uma, mas que na soma
tória vai dar um número que 
vai amenizar bastante essa 
dificuldade que é encontrar 
emprego na cidade. Mas vo
cês podem perguntar, por que 
o Carlão não fez isso ainda? 
Porque os prefeitos anteriores 
não fizeram o seu papel na 
parte de infra-estrutura básica. 
Então, ele teve que vir fazendo 
asfalto para todo lado, ilumi
nação para todo lado. Agora, 
no ano que vem, quando a ci
dade já tiver toda essa parte da 
infra-estrutura, com asfalto no 
Pampulha e no Santa Cândi
da, a gente vai construir esses 
galpões nas margens da Ron- 
don. Se bem que o comércio 
melhorou bastante, se você 
anda pelas ruas hoje e andasse 
há sete anos e meio atrás você 
notaria a diferença. Antiga
mente, metade da rua 13 de 
Maio tinha as lojas fechadas. 
Hoje você não consegue parar 
o carro lá. Então, foram cria
das dezenas e mais dezenas 
de vagas de emprego no co
mércio e algumas também nas 
pequenas empresas que vie
ram. Mas ainda falta mais, a 
demanda de desempregados,

repito, é muito grande no país 
e no mundo.

O ECO -  E qual o peso do 
atual prefeito Carlos Octa- 
viani no seu governo?

Everton -  O peso dele é 
fundamental. Ele vai ser um 
super secretário e vai ter car
ta branca para a gente conti
nuar juntos fazendo a cidade 
melhorar, independente do 
cargo, a gente ainda não defi
niu qual a função exata, mas 
ele vai ser um super secretário 
com carta branca em todas as 
áreas para poder continuar 
esse processo de desenvolvi
mento da cidade.

O ECO -  E em relação aos 
secretários, se você for elei
to, pretende manter a equi
pe atual?

Everton -  Ainda é cedo pa
ra a gente discutir nomeações e 
pastas, mas é óbvio que o que 
for bom vai ter que continuar. 
Não vou te dizer que vai ou 
não vai haver alterações. Por 
exemplo, o Altair, que fez um 
trabalho excelente na área da 
Saúde, agora se afastou para 
disputar a eleição como vice. 
Se for necessário, ele volta pa
ra a Saúde porque o Altair fez 
um trabalho que ninguém fez 
na cidade. Então é importante 
que a gente conte com ele caso 
seja necessário.

O ECO -  Qual vai ser a di
ferença entre o seu governo 
e o do atual prefeito, seu tio

Carlos Octaviani?
Everton -  Como o Carlos 

assumiu a prefeitura em uma 
condição bem adversa na par
te de infra-estrutura, ele teve 
que fazer muito asfalto, mui
tas obras importantes e a cons
trução de muita coisa. Nesses 
sete anos e meio, ele dobrou 
a quantidade de postos de 
saúde na cidade. Outras obras 
que se destacaram como a in
terligação de bairros, muito 
asfalto e troca de iluminação. 
Hoje, não que a cidade esteja 
um paraíso, pelo contrário, 
falta muita coisa para se fazer. 
Mas, a cidade já atingiu um 
certo ponto de equilíbrio, por 
isso a gente pode investir mais 
em esporte, mais em lazer, 
mais em serviços sociais, mais 
em cultura. A gente vai cons
truir em todos os bairros pra
ças esportivas, com quadras, 
parques de diversão, isso com 
monitor, com aulas de dança, 
aulas de outras modalidades 
esportivas também e estender 
ainda mais essa parceria com 
a Associação Independente 
que existe hoje e que propor
ciona escolinha de futebol no 
Jardim Cruzeiro, no ginásio 
de esportes. A gente quer isso, 
ampliar esses serviços.

O ECO -  Algum setor vai 
ter prioridade na sua gestão?

Everton -  A área social. 
Vamos continuar, por exem
plo, com o ônibus gratuito 
que é a maior conquista so
cial que a cidade já teve. Se a

FORMAÇAO
ensino médio completo

CARGO ATUAL
candidato a prefeito de 
Agudos

gente fizer a conta, uma pes
soa que usaria o ônibus duas 
vezes por dia gastaria, em mé
dia, R$ 4 por dia. Se a gente 
multiplicar esse valor por 22 
dias úteis, essa pessoa chega 
a uma economia de R$ 88. 
Olha a economia que ela faz, 
isso melhora sua alimentação, 
sua vestimenta. Esse é um di
nheiro que você pode investir 
em uma série de coisas. E nós, 
sendo eleitos, ninguém tira do 
povo essa conquista.

O ECO -  Você acha que 
o fato de ser jovem ou não 
ter experiência política po
de atrapalhar sua eleição?

Everton -  Pelo contrário. 
Penso que o jovem tem mui
tas qualidades. A gente tem 
dinamismo, não temos pre
guiça, temos sonhos e ideais. 
Eu tenho certeza que isso vai 
interferir de forma positiva. 
Até porque a nossa equipe é 
muito boa. Nós vamos contar 
com a experiência do Carlos, a 
experiência do Altair da Saúde 
também, por isso tenho certe
za que isso não vai atrapalhar.

O ECO -  Para terminar, 
por que Agudos deve votar 
em você?

Everton -  Porque a cidade 
não pode parar. Agudos não 
pode se arriscar ou parar no 
tempo e nós somos a única 
certeza da continuidade. Nós 
vamos continuar com esse 
esforço para o progresso e o 
crescimento da cidade.

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
A d v o g a d o
OAB/SP - 38966 
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A  v e z  d a s m u lh e r e s
Bel anuncia aumento no número de vagas de creche, instalação da Delegacia da 

Mulher e outras ações voltadas para as mulheres lençoenses como geração de renda
Fernanda Benedetti

Conceição Giglioli Carpanezi

Ações para atender às mu
lheres em todas as áreas da 
administração municipal. 
Este é o objetivo de Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, caso seja 
eleita prefeita de Lençóis Pau
lista nas eleições de outubro. 
"Como mulher, acredito que 
todas as ações que eu faça pa
ra melhorar a vida da mulher 
lençoense vão contribuir para 
melhorar a vida da família to
da. Vamos oferecer de educa
ção e lazer até a Delegacia da 
Mulher", anunciou Bel.

A tucana é candidata à su
cessão do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) e forma 
chapa com Luiz Carlos Tre- 
centi (DEM). Bel foi direto
ra de Cultura e Educação na 
atual administração e está na 
equipe desde o primeiro ano 
do governo.

INVESTIM ENTO  
EM CRECHES
2001/2008

REFORMAS
R$ 795 mil

CONSTRUÇÃO
R$ 1.089 milhão (Caju,
Júlio Ferrari e Açaí)

TOTAL
R$ 1,884 milhão

CRECHES CONSTRUÍDAS
p o r  m a r is e
Caju -  R$ 414 mil
Júlio Ferrari -  R$ 421 mil
Açaí -  R$ 254 mil

A experiência adquirida 
por conta de sua atuação no 
governo Marise mostra para 
Bel que precisam ser ofere
cidas condições para que as 
mulheres possam trabalhar, 
estudar e ainda ter a garan
tia que o filho está bem cui
dado. "Nós vamos ter creche 
atendendo no período no
turno, vamos ampliar a ofer
ta de vagas nas creches para 
que possamos atender toda 
a demanda do município. A 
mulher moderna quer traba
lhar, estudar, aprimorar seus 
conhecimentos e eu, como 
mulher e, se Deus quiser, co
mo prefeita de Lençóis, vou 
trabalhar para isso", anuncia 
a candidata de Marise.

Quando fala em amplia
ção de vagas nas creches, Bel 
avisa que pretende ampliar o 
que já está sendo feito e leva 
em conta a inauguração da

Bel apresenta propostas direcionadas às mulheres lençoenses

A EVOLUÇÃO DAS CRECHES

ANO UNIDADES CRIANÇAS
ATENDIDAS

2001 6 548

2008 (agosto) 8 1.074
Fonte: Prefeitura  de Le n çó is  P a u lista

creche do Jardim Açaí, que 
deve começar a funcionar em 
setembro e vai abrir 120 va
gas para crianças com idade 
entre três meses e seis anos. 
"Neste bairro, acredito que 
vamos atender a demanda. 
Todas as mães que fizeram a 
inscrição tiveram a vaga ga
rantida. Isso é um avanço", 
diz Bel. Esta creche custou 
cerca de R$ 500 mil e foi feita 
com recursos municipais.

Na lista, a candidata ain
da computa a construção da 
creche do Jardim Maria Luiza 
que terá capacidade de aten
der mais de 100 crianças. O 
convênio com o governo fede
ral já foi assinado, o dinheiro 
liberado e a licitação começa 
logo após o período eleitoral. 
Esta creche está orçada em 
mais de R$ 1 milhão. Des
se total, R$ 700 mil virão do 
Ministério da Educação e R$

347 mil serão aplicados pe
la administração municipal. 
Nestas duas creches, Bel teve 
atuação direta já que todas as 
diretrizes foram tomadas na 
sua gestão à frente da Direto
ria de Educação.

Bel anuncia ainda que 
pretende construir mais du
as creches. Uma no Centro, 
para atender às mães que tra
balham na região central da 
cidade, e a outra no conjunto 
habitacional que começa a ser 
construído no prolongamento 
do Jardim Caju. Com cerca de 
200 casas, o novo bairro vai 
receber a creche escola e uma 
unidade de Saúde.

Na área de Saúde, Bel já 
anunciou a criação de um 
Centro de Atendimento que 
vai centralizar os serviços di
recionados às mulheres, tanto 
na área de obstetrícia quanto 
de ginecologia.

Delegacia da 
Mulher é uma 
das novidades

Dentre as ações apre
sentadas pela candidata 
Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, em seu plano de go
verno e que valorizam as 
mulheres, destaque para a 
instalação da Delegacia da 
Mulher em Lençóis Pau
lista. Com mais de 60 mil 
habitantes, o município 
tem apenas uma delegacia. 
"Nós temos que pensar no 
constrangimento que uma 
mulher sente ao apanhar 
do marido ou do filho, ou 
sofrer qualquer outro tipo 
de agressão, e ainda ter que 
procurar atendimento em 
um ambiente historica
mente masculino. Vamos 
amparar a mulher vítima 
de agressão", falou Bel.

Nas cidades onde fun
ciona, a Delegacia da Mu
lher oferece atendimento 
às mulheres vítimas de 
violência, questões rela
cionadas à prostituição 
infantil e ao abuso sexual, 
dentre outras ocorrências. 
A diferença principal é 
que as delegacias para as 
mulheres são comandadas 
por mulheres.

Geração de 
renda também 
é prioridade

Oferecer creches du
rante o dia e a noite é dar 
condições para que a mu
lher consiga trabalhar e 
estudar com a tranqüilida- 
de. Tudo isso, diz a candi
data a prefeita de Lençóis, 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
para dar condições às mu
lheres de melhorar a ren
da da família.

Investir em cursos pro
fissionalizantes direcio
nados ao sexo feminino 
é uma de suas bandeiras. 
Nos cursos de geração de 
renda, incentivo para o ar
tesanato, culinária e outras 
ações que as mulheres que 
não puderem trabalhar 
fora consigam, dentro de 
casa, melhorar o ganho da 
família. "Temos que pensar 
na mulher como um todo. 
É isso que vou fazer quan
do prefeita desta cidade", 
finalizou a candidata.

C H U T E  

N A  C A N E LA
POR R. SINATRA

Socorro! O 
m ercedão deu cria!

Alô Lençóis! Ops... Eu 
quis dizer... Respeitável 
público do circo político 
da terra da caninha! Vim 
de carona com um cami- 
nhãozinho de brinquedo! 
Porque o sucesso nas ruas 
são os caminhões de brin
quedos... Pois é, tem po
lítico fazendo campanha 
com os "mercedinhos"... 
Cada um deve ter uma 
frase no pára-choque! 
Hahaha!

E por falar em carona, 
parece que tem candidato 
querendo mudar Lençóis... 
Se esse ganhar eu queria 
que colocasse a cidade

Acho que pelo menos per
de calorias...

São as olimpíadas do 
sertão, direto dos canaviais 
lençoenses, quem será que 
vai ganhar na modalidade 
"abraços a desconheci
dos"? E a modalidade hi
pocrisia? Será que alguém 
se propõe a disputar?

E sabe quem vai patro
cinar? A coca... coquinha! 
Hahaha!

É difícil... Mas com me
dalha melhora!

E por falar em Olimpí
adas, diz que a seleção do 
Dunga vai seguir o exem
plo do técnico e voltar 

cantan- 
d o :

mais perto do Tietê, já que 
é pra mudar! Hahaha!

E um candidato me 
disse que é uma vergonha 
o gás não passar por Len
çóis... Vergonha nada, eu 
acho que é sorte. Aqui já 
tem fumaça de cana e cha
miné de indústria de ce
lulose, vai querer gás pra 
quê?! Hahaha!

Preciso tomar cuidado 
pra não chutar muito for
te as canelas... Tem canela 
graúda por aí e isso é um 
perigo!

Mas enquanto eu vou 
dando meus chutinhos 
por aqui, na rua quin
ze eles vão abraçando o 
pessoal, será que resolve?

Eu vou, eu 
vou, pra ca
sa agora eu 

vou!"... Grande 
exemplo!

E se tivesse 
mesmo as olimpí

adas daqui, o Jessé 
nem ia participar 
do hipismo, é que 
ele resolveu des
cer da zebrinha e 
tirou o time de 
campo... O que 
será que ele fez 
com o jipão?

E ama- 
15̂  nhã é dia

dos pais.
Diz que o 

Joãozinho deu um tapa 
ouvido pro pai dele! Pre
cisa dizer de que lugar ele 
é?! Tem até bicicleta de 
som pedalando propagan
da política por aí e atra
palhando nossa sessão da 
tarde! Hahaha!

Fazer o que, é como 
diz aquele velho merce- 
dão branco: "Quem é vi
vo sempre aparece... Nas 
horas mais impróprias!"... 
E eu disse mercedão, não 
mercedinho! Hahaha! 
Então, enquanto cada um 
esconde sua picareta, eu 
vou pegar a minha pra 
abrir a garrafa de guache! 
Só assim! É difícil, mas a 
gente ri!

Revisão Especial 
OSu Linha Corsa OtiO
Não deixe sua vida acontecer sem você. Viva cada

quilômetro.

30 mil km - 60 mil km
Veículos 8V de 1.0 a 1.8

Para outros modelos e serviços.
Consulte nossa equipe técnica.

Óleo
F iltro  de Ó leo/ F iltro  de A r
F iltro  de C o m b u stív e l
O p ticleen
A n e l V e d a d o r
K it  V e la s ................................... .R$153,00

K it  C o rre ia s - (4 5 .0 0 0  k m )........................................ ...............R$120,oo

A lin h a m e n to ..... . . ........................................................................R $  3 0 ,oo

B a la n c e a m e n to ............................................................................... R$15,oo

L im p e za  B ico ................................................................................ R $  6Q,oo

M ã o -d e -o b ra ........ ....................................................................... R $  1 5 0 ,oo

Av. Adriano A. Foganholi, 580 
Distrito Industrial - Lençóis Pta. 

Fone; (14) 3629-1581

DIVELPA
CHEVROLET



T R I B U T O S
Gabriela  Donatto

A Declaração Anual de 
Isento do Imposto de Renda 
(DAI), que era obrigatória pa
ra quem tem renda inferior a 
R$ 15 mil por ano, não será 
mais necessária. A notícia foi 
divulgada no dia 1° de agosto, 
pela Receita Federal do Brasil 
e vale para as declarações a 
serem entregues no ano que 
vem. Os contribuintes cujo ca
dastro CPF (Cadastro de Pes
soa Física) estiver pendente de 
regularização ou suspenso, de
verão tomar providências para 
regularizar o documento.

Segundo Gilson Andrade 
Leopaci, assistente do dele
gado da Receita Federal em 
Bauru, a medida vai eliminar 
gastos no processamento de

Com novas regras, CPF 
não fica mais atrelado a 
declaração de Imposto de 
Renda para quem é isento

Isenção total
Depois de dez anos, contribuintes com renda inferior a R$ 15 mil por ano ficarão 

livres da declaração de isento do Imposto de Renda; medida vale para 2009

cerca de 60 milhões de decla
rações que eram feitas em to
do o país. Na região coberta 
pela delegacia da Receita em 
Bauru, eram 387 mil declara
ções de isento do imposto.

Depois de 10 anos reali
zando o cadastro, em nota ofi
cial, a Receita Federal do Brasil

informou que 'a não obrigato
riedade da declaração foi pos
sível graças às ferramentas de 
informações que permitem o 
cruzamento de dados do con
tribuinte do fisco' "A Receita 
estava estudando acabar com 
a obrigação. Nós já consegui
mos ver a situação das pessoas

através de um sistema de in
formações em que os dados 
são fiscalizados pelas declara
ções de empresas, rendimen
tos financeiros e dos salários", 
afirma Leopaci.

Antes da nova legislação 
precisavam preencher o do
cumento de isenção todas as

pessoas que não eram obriga
das a declarar o IR (Imposto 
de Renda). Neste ano, o IR foi 
obrigatório para pessoas físi
cas que tiveram rendimento 
maior que R$ 14.992,32 em 
2007. As pessoas com soma 
inferior ao cálculo também 
precisavam prestar contas pa-

ra o órgão, mas pelo sistema 
de isenção. O que não será 
mais necessário.

r e g u l a r iz a ç ã o
Segundo Leopaci, mesmo 

com o fim da declaração de 
isento quem tem pendên
cias com a Receita ainda de
ve prestar contas para poder 
manter seu CPF regulariza
do. "As pessoas que não de
clararam nos anos anterio
res tem que regularizar sua 
situação para não perder o 
CPF", explica.

Para isso basta que o con
tribuinte se dirija a uma das 
agências dos Correios, Caixa 
Econômica Federal ou Banco 
do Brasil e pague uma taxa 
de R$ 5,50 para regulariza
ção cadastral.

Fernanda Benedetti

g o v e r n a n ç a

Projeto lençoense é destaque 
em revista do setor bancário

O programa Governan
ça Municipal, desenvolvido 
pela Prefeitura de Lençóis 
Paulista, foi destaque na re
vista Banco Hoje, publicação 
corporativa do setor bancário 
brasileiro. Na edição de ju
nho, a revista trouxe reporta
gem sobre as experiências de 
cidades digitais, em que cita 
o investimento da prefeitura 
de Lençóis em tecnologia da 
informação para melhorar a 
gestão dos recursos públicos. 
O diretor de desenvolvimen-

to, Luiz Antonio Paccola Co- 
neglian, participou de um se
minário técnico promovido 
pela revista em São Paulo.

A implantação do projeto 
em Lençóis Paulista é resul
tado de um Acordo de Co
operação Técnico-Científico 
entre a Prefeitura, a Fundu- 
nesp (Fundação para o De
senvolvimento da Unesp), 
e a Secretaria Estadual da 
Ciência, Tecnologia, Desen
volvimento Econômico e 
Turismo. Ele recebeu finan

ciamento de R$ 1,1 milhão 
do PMAT (Programa de Mo
dernização da Administra
ção Tributária e Gestão dos 
Setores Sociais Básicos), um 
programa do BNDES (Banco 
de Desenvolvimento Econô
mico e Social).

O projeto integra num úni
co banco de dados os cadas
tros imobiliário, de tributos, 
as áreas da saúde, educação, 
assistências social, controle 
de estoques e finanças. (com 
assessoria de comunicação)

C O M E R C I O

Cam panha da Acilpa vai 
sortear um a m oto e produtos

A Acilpa (Associação Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) lançou na quinta-fei
ra 7 a campanha 'Lençóis dá 
prêmios'. Quem comprar no 
comércio de Lençóis Paulista 
vai preencher o cupom para 
concorrer a 24 vales-compras 
no valor de R$ 250, e dois 
vales-compras no valor de R$ 
500, para serem trocados por 
produtos nas empresas que 
participam da campanha. Ao 
final, será sorteada uma moto

zero quilômetro. Os vendedo
res das lojas participantes con
correm a 10 vales de R$ 200. 
O último sorteio será em 23 
de dezembro.

Segundo o presidente da 
Acilpa, José Antonio Silva, o 
Neno, o concurso é uma for
ma de incentivar a população 
a realizar suas compras na 
cidade. "Nosso objetivo é fo
mentar as vendas nas princi
pais datas do comércio, como 
o dia dos pais, dia das crianças

e o natal, através do sorteio de 
diversos prêmios", explica. Até 
o momento, 85 das quase 400 
empresas associadas já aderi
ram à campanha, quase o do
bro da participação de 2007.

Na quinta-feira 7, a direto
ria da Acilpa aproveitou o co
quetel de lançamento da cam
panha 'Lençóis dá prêmios' e 
também anunciou uma parce
ria com a Unimed para oferecer 
descontos nos planos de saúde 
empresarial aos associados.

t r a b a l h a d o r

C o m e ç a  
p a g a m e n t o  
d o  P I S /P a s e p

Começou a ser pago ontem 
o abono de um salário mínimo 
(R$ 415) do PIS/Pasep referen
te ao ano de 2007. Serão mais 
de 15,5 milhões de beneficia
dos, segundo o Ministério do 
Trabalho. Tem direito ao abo
no os trabalhadores que estão 
cadastrados há pelo menos 
cinco anos (desde 2003) e que 
tenham recebido, em média, 
até dois salários mínimos du
rante o período trabalhado em 
2007. Além disso, a pessoa pre
cisa ter trabalhado com cartei
ra assinada ou sido nomeado 
efetivamente em cargo público 
durante pelo menos 30 dias no 
ano passado por empregadores 
contribuintes do PIS/Pasep.

Podem receber os trabalha
dores do setor privado nasci
dos no mês de julho. Para os 
servidores públicos, os finais de 
inscrição 0 e 1. Para os trabalha
dores com carteira assinada, o 
dinheiro precisa ser sacado na 
Caixa Econômica Federal. Os 
servidores públicos recebem pe
lo Banco do Brasil.
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s a u d e

H o je  é d ia  de vacin a
Unidades básicas de saúde e postos do PSF vacinam crianças entre zero e cinco 

anos contra a paralisia infantil; atendimento é das 8h às 17h em todas as cidades

Fernanda Benedetti

Da  Redação

Hoje tem a segunda etapa da 
campanha de vacinação infan
til contra a poliomielite. Pais de 
crianças menores de cinco anos 
devem levar os filhos ao posto 
ou unidade básica de saúde 
mais próximo de sua casa pa
ra receber as duas gotinhas que 
têm mantido o Brasil livre da 
paralisia infantil.

Segundo a coordenado
ra de Saúde Comunitária de 
Lençóis Paulista, Cristina 
Consolmagno Baptistella, a 
meta da Diretoria é imuni
zar aproximadamente cinco 
mil crianças entre zero e cin
co anos de idade. Ela lembra 
que os pais que têm entre 20 
e 39 anos devem aproveitar a 
oportunidade e tomar a vaci
na contra o sarampo e a ru- 
béola, caso ainda não tenham 
apresentado a doença.

A Diretoria de Saúde infor
ma que todas a unidades bá
sicas e todos os postos do PSF 
(Programa Saúde da Família) 
estão participando da campa
nha. Os postos de vacinação 
vão funcionar hoje 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-

Durante a semana, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha visitaram escolas

portante que as mães não es
queçam de levar o cartão de 
vacinação. Caso esteja faltan
do alguma outra vacina, tam
bém será aplicada. "Mesmo 
que a paralisia esteja erradica 
no Brasil é importante sempre 
manter a vacinação em dia, 
porque existe o risco voltar 
por meio de estrangeiros que 
vêm para o Brasil", aconse-

lhou a coordenadora.
Segundo dados do Minis

tério da Saúde o último caso 
da doença foi registrado em 
1989. Em 1994 o Brasil ga
nhou o certificado internacio
nal de erradicação do vírus. 
A meta do governo federal é 
imunizar cerca de 95% das 
crianças entre zero e cinco 
anos de idade.

NA r e g iã o
Em Macatuba, o objeti

vo da Secretaria de Saúde 
é imunizar 1.297 crianças 
entre zero e cinco anos de 
idade. A vacinação será nos 
postos de saúde do Centro, 
Jardim Bocaiúva e Santa Rita 
e no PSF central.

Areiópolis pretende vaci
nar 990 crianças. Para isso, es
tão sendo ministradas doses 
no posto da Cohab, no PSF 
Nosso Teto, pronto-socorro e 
na escola do centro.

Em Igaraçu do Tietê, as 
mães podem procurar qual
quer posto de saúde da cida
de ou os supermercados Fer
nandes, Nanico, Coperbarra e 
a escola João Tushi. Na Barra 
Bonita, os locais disponibili
zados para a vacinação são: 
Centro de Saúde, Loja Boca 
Rica, Centro Comunitário da 
Cecap, PAS Cohab, Centro 
Educacional do Sesi e na Es
cola Alberto Bandi.

Em Borebi e Piratininga 
o objetivo é vacinar cerca de 
1,5 mil crianças entre zero e 
cinco anos em cada cidade. 
Em Piratininga a vacina está 
sendo ministrada nos centros 
de saúde e na igreja que fica 
ao lado da lanchonete 'Tiriri- 
ca' Em Borebi, a vacina é no 
posto de saúde Central.

p r e v e n ç ã o

Postos vacinam adultos contra a rubéola
Começa oficialmente ho

je a campanha de vacinação 
contra rubéola para adultos. 
Quem tem entre 20 e 39 anos 
e ainda não teve rubéola ou 
sarampo deve aproveitar o 
dia nacional de vacinação 
contra a paralisia infantil pa
ra tomar a vacina dupla viral.

Apenas as mulheres grávidas 
não podem tomar a vacina. 
Lençóis Paulista tem cerca 
de 21 mil habitantes na faixa 
entre 20 e 39 anos.

O objetivo é conter um 
surto da doença que vem 
acontecendo no Estado de 
São Paulo, que já registrou

mais de 1,5 mil casos desde 
o ano passado, a maioria 
entre os homens. A rubéola 
é uma doença causada por 
vírus, que causa manchas 
no corpo, dores nas articu
lações e febre. Ela é grave 
para as mulheres grávidas 
porque provoca malforma-

ções nos bebês. "Com uma 
dose só a pessoa fica imuni
zada para o resto da vida e 
ajuda a erradicar a doença 
em nosso estado", afirma o 
diretor de Saúde de Lençóis 
Paulista, Norberto Pomper- 
mayer (PR). (com assessoria 
de comunicação)

JO N A S1 4 1 0 0

SantaA na
Materials para Construção

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 m elhos preços.

ve n h a  con ferir!
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

l iv r o s
A Biblioteca Municipal 

Orígenes Lessa promove 
hoje 'Dia da Doação' com 
atividades culturais na pra
ça Comendador José Zillo, 
a Concha Acústica. O evento 
faz parte das comemorações 
dos 45 anos da Biblioteca 
Municipal Orígenes Lessa e, 
além de reforçar o acervo da 
biblioteca, tem como objeti
vo proporcionar um dia de 
muitas atividades para a po
pulação, com apresentações 
de dança, música e teatro. A 
biblioteca ficará aberta das 
8h às 20h para receber as do
ações. Um palco será monta
do na praça Comendador Jo
sé Zillo, a Concha Acústica.

POUPATEMPO
A unidade móvel do 

Poupatempo está atenden
do em Lençóis Paulista, na 
praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica. O 
Poupatempo oferece servi
ços como emissão de RG, 
carteira de trabalho, atesta
do de antecedentes crimi
nais, serviços públicos via 
internet, como inscrição pa
ra concursos públicos, con
sultas do IPVA (Imposto so
bre Veículos Automotivos), 
multas e pontos na Carteira 
de Motorista, consulta do 
número do título de eleitor

e local de votação, consulta 
de extrato de pagamento da 
Previdência Social, emissão 
de boletos,entre outros. O 
atendimento vai até o dia 
23 de agosto.

d o c e s  e s a l g a d o s
Hoje tem café da manhã 

com doces e salgados a partir 
das 9h. O evento será realiza
do em frente o banco Nossa 
Caixa pela Associação do 
Câncer de Agudos. A renda 
será destinada para ajudar na 
manutenção da Associação.

TELESSALA
O PAE (Posto de Atendi

mento ao Empreendedor) 
de Macatuba está com inscri
ções abertas para a telessala 
'Associativismo: juntos so
mos fortes', destinado a em
preendedores interessados 
em constituir associações 
ou cooperativas. O curso 
será realizado nos dias 19 e 
21 de agosto, às 19h e 23h. 
A inscrição para a telessala é 
um quilo de alimento não 
perecível ou um litro de lei
te longa vida. Os alimentos 
serão revertidos para entida
des assistenciais da cidade. O 
endereço para fazer as inscri
ções é rua Desidério Minetto, 
n° 459, Centro. Mais infor
mações pelos telefones (14) 
3268-1167 ou 3298-2264.

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
SET O R  D E  L IC IT A Ç Õ ES  

Proc. 96-2008 -  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11-2008.

Em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei 8666/93, a Prefeitura M. de Macatuba torna público que o 
Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras e Licitações, que declarou inexigível a 

licitação, com fundamento no art. 25, da Lei 8666/93, em favor de QUITANDA LUIZANA LTDA -  ME, 
para recebimento e posterior resgate dos vales-compra concedidos aos funcionários municipais durante o 

exercício de 2.008 (período julho a dezembro), no valor estimado de R$ 6.537,60, correspondente a 192 
tíquetes (estimativa meses anteriores), a razão de R$ 34,05 cada, para resgate mensal até fevereiro/2.009, 

na proporção dos tíquetes recebidos, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.
Macatuba, 06 de agosto de 2.008

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal.

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T.P. 

11-2008 PROC: 86-2008 EDITAL: 53-2008 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO: execução 
de 10420 m2 de reperfílagem asfáltica em CBUQ (e=1,5 cm), em diversas ruas do Jardim Bocayuva, 

com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários e de conformidade com os 
projetos básico/executivo e demais documentos integrantes do edital, para conclusão no prazo de 30 dias 

contados da Ordem de Serviço. A Prefeitura de Macatuba torna público, que o Sr. Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência, adjudicando o objeto em favor de JAUPAVI TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 140.670,00, ficando, portanto, a adjudicada convocada para 

a assinatura do correspondente contrato dentro do prazo de 5 dias.

Macatuba, 08 de agosto de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.



F E S T A

Protetora d os id osos
Lar Nossa Senhora dos Desamparados realiza mais uma edição da festa de Santa Teresa 

Jornet, a padroeira dos velhinhos do Brasil; programação começa na próxima semana

Fernanda Benedetti

Gabriela  Donatto

Em homenagem a Santa 
Teresa Jornet, padroeira dos 
velhinhos do Brasil, o Lar 
Nossa Senhora dos Desam
parados, de Lençóis Paulista, 
promove a partir do sábado 
16, mais uma festa. Na pro
gramação tem novena e as 
tradicionais tardes do quibe 
e do pastel. O evento vai até 
o dia 26 de agosto.

A festa é realizada pelo 
12° ano consecutivo. Nesta 
edição, a organização esti
ma arrecadar mais de R$ 20 
mil. O dinheiro vai ajudar 
nas reformas da ala mascu
lina do asilo. Atualmente, 
o Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados abriga 97 
idosos, sendo 44 mulheres 
e 43 homens.

As festividades começam 
com a novena Nova Prepa
ratória, que acontece entre 
os dias 17 e 25 de agosto. As 
missas diárias são às 7h30,

Festa de Santa Tereza Jornet levanta fundos para o asilo

na capela do asilo. No dia 
26, haverá missa solene em 
homenagem a santa que fun
dou 103 asilos e foi canoni

zada pelo Papa Paulo VI, em 
27 de janeiro de 1973.

A quermesse estará aberta 
à população nos dias 16, 17,

23 e 24 de agosto, a partir 
das 18h. Mas os 'vales-pas- 
téis' e 'vales-quibes' já estão 
à venda na entidade. Cada 
vale custa R$ 5, e dá direito a 
quatro salgados. A festa tam
bém terá barracas de doces e 
bebidas. Já para as crianças 
tem parque de diversões.

No ano passado foram 
vendidos cerca de 15 mil 
salgados para a população. 
Segundo a organização do 
evento, a arrecadação da fes
ta vai servir de fundos para 
a reforma do pavilhão mas
culino. A infra-estrutura está 
sendo reformulada com no
vos quartos com banheiros 
para adequação das normas 
da Vigilância Sanitária.

SERVIÇO
O Lar Nossa Senhora dos 

Desamparados fica na rua 
Coronel Álvaro Martins, n° 
539, vila Irerê. Mais infor
mações pelo telefone (14) 
3263- 0142.

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MACATUBA
Rua Sergipe, n° 1-36 -  Jardim Panorama- Macatuba/SP -  telefone: (014) 3268
1750 -  fone/fax: 3268-1630

Edital de anuncio de 1̂  e 2̂  praça dos bens imóveis penhorados dos executados 
ANTONIO PAFETTI, VERA LÚCIA MINETTO PAFETTI, MARIO PAFETTI 
E APARECIDA MARIA SIMIONI PAFETTI, nos autos da Carta Precatória n° 
520/08, oriunda da 2̂  Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista, referente AÇÃO 
DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 
N° 130/05, movida por COOPERATIVA DE CREDITO DOS PLANTADORES 
DE CANA DA REGIÃO DE LENÇOIS PAULISTA LTDA.
A Dra. ANA LÚCIA AIELO GARCIA,MM. Juíza de Direito de Comarca de 
Macatuba-SP
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, que no próximo dia 01 de setembro de 2008, às 15:00 horas, 
a porta principal do edifício do Fórum local, sito à rua Sergipe 1-36, o Porteiro 
dos Auditórios deste Juízo ou quem às vezes deste estiver fazendo venderá em 
primeira (1^) praça publica, a quem mais der e maior lanço oferecer acima da 
avaliação, que é de R$ 160.992,00 (cento e sessenta mil, novecentos e noventa e 
dois reais), os seguintes bens imóveis penhorado dos executados ANTONIO PA- 
FETTI. VERA LÚCIA MINETTO PAFETTI, MARIO PAFETTI e APARECIDA 
MARIA SIMIONI PAFETTI, na CARTA PRECATÓRIA n° 520/08, oriunda da 2" 
Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista, referente AÇÃO DE EXECUÇÃO 
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE n° 130/05 a saber: 
“ 1- 0,5312 alqueires no imóvel rural com 5,00 alqueires paulista, correspondentes 
a 12,10,00ha, denominando Fazenda Patos, situado no município de Macatuba,

conforme registro 09 da matricula 11.736 do CRI da Comarca de Pederneiras, ava
liado em R$ 23.904,00; 2-1,5524 alqueires no imóvel rural com 23,00 alqueires 
paulista, correspondentes a 55,6600ha, denominado Fazenda Patos ou Água da 
Barrinha, situado no município de Macatuba, conforme registro 10 da matricula 
9.343 do CRI da Comarca de Pederneiras, avaliado em R$ 69.858,00; 3- 1,0565 
alqueires, no imóvel rural com 12,5226 alqueires paulista, correspondentes a 
30,30,46ha, denominado Barrinha ou Barreirinho, situado no município de Ma- 
catuba, conforme registro 10 da matricula 9.342 do CRI da Comarca de Peder
neiras, avaliado em R$ 47.542,50; 4- 04375 alqueires, no imóvel rural com 40,00 
alqueires paulista, correspondente a 96,80,00ha, denominado Fazenda do Patos ou 
Olho D’Água, localizado nas proximidades da margem direita do rio dos Patos, 
no Município de Macatuba, conforme registro 18 da matricula 7.313 do CRI da 
Comarca de Pederneiras, avaliado em R$ 19.687,50”. Os referidos bens imóveis 
encontram-se depositados em poder de ANTONIO PAFETTI, podendo ser loca
lizado nas prioridades dos mesmos, local em que poderão ser examinados pelos 
interessados, não constado dos autos quaisquer ônus que pesem sobre os mesmos. 
Efetuados os devidos pregões e não havendo licitantes, seguir-se-á a segunda (2") 
praça pública, para o qual fica designado o próximo dia 15 de setembro de 2008, 
às 14:00 horas, no mesmo local supra referido, quando então mencionados bens 
serão vendidos a quem mais der o maior lanço oferecer, desprezada a referida 
avaliação. E, pelo presente edital ficam os executados ANTONIO PAFETTI, VE
RA LÚCIA MINETTO PAFETTI, MARIO PAFETTI E APARECIDA MARIA 
SIMIONI PAFETTI, devidamente INTIMADOS da designação supra, caso não 
sejam encontrados para intimação pessoal, para os fins de direito. E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados a ninguém alegue ignorância, expediu- 
se o presente, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Macatuba/SP, aos 14 de julho de 2008. Eu 
(Luci Catarina da Silva Rocha), Escrevente, digitei. Eu (Carlos Alberto Giorgetti), 
Diretor de Serviço subscrevi e assino por determinação judicial.

Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da 
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2008 - Processo n° 141/2008 foi retifi
cado. O edital completo e sua reti-ratificação 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, 08 de agosto de 2008. JÚLIO ANTÔNIO GON
ÇALVES -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação do 
INSTITUTO SOMA, inscrito no CNPJ sob n° 07.257.758/0001-59, para 
a prestação do serviço de coordenação e gerenciamento do Projeto de 
Desenvolvimento do Turismo no Circuito Turístico Caminhos do Centro 
Oeste Paulista, no valor de R$ 30.162,06 (trinta mil, cento e sessenta e dois 
reais e seis centavos), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N.° 012/2008, Processo n° 186/2008, com fundamento no 
artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 07 de agosto de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação 
da Companhia Paulista de Força e Luz, inscrita no CNPJ sob n° 
33.050.196/0001-88, para a aquisição de suprimentos de energia elétrica 
para iluminação de via pública, cujo valor total é de R$ 10.332,84 (dez 
mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), cuja despesa 
correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 022/2008, Processo 
n.° 183/2008, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XXII da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 31 de julho de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

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 3867 de 5.08.2008.............Dispõe sobre a concessão de direito real de
uso em área de terreno do Município a favor da empresa Pitoli Comércio e 
Manutenção Elétrica Ltda.
Lei 3868 de 5.08.2008.............Dá denominação de Centro de Convivência
da Melhor Idade ‘Deputado Ricardo Izar’ ao próprio público municipal 
localizado no Núcleo Habitacional João Zillo.
Lei 3869 de 5.08.2008.............Autoriza o Executivo Municipal a proceder
a doação da rede de energia elétrica instalada na Fase III do Distrito 
Empresarial Luiz Trecenti, à Companhia Paulista de Força e Luz -  CPFL.
Decreto 183 de 30.07.2008.................. Nomeia João Henrique Germino
para compor a Comissão de Estudos de Viabilidade Técnica - CEVITEC.
Portaria 336 de 21.05.2008................. Abre nos termos da Lei Municipal
3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário público 
portador da Cédula de Identidade RG n° 28.637.815-2-SSP/SP
Portaria 502 de 15.07.2008.............Designa Márcio Canepelle Santarém
para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Saúde no período de 4 
de agosto a 2 de setembro de 2008.
Portaria 517 de 24.07.2008.............Aplica nos termos da Lei 3.660/2006,
pena de repreensão a funcionária pública municipal portadora da cédula de 
identidade RG n.° 14.890.045.
Portaria 518 de 24.07.2008.............Aplica nos termos da Lei 3.660/2006,
pena de repreensão a funcionário público municipal portador da cédula de 
identidade RG n.° 15.568.380-9.
Portaria 521 de 25.07.2008.............Aplica nos termos da Lei 3.660/2006,
pena de repreensão a funcionário público municipal portador da cédula de 
identidade RG n.° 252.100.011.
Portaria 527 de 30.07.2008.............Aplica nos termos da Lei 3.660/2006,
pena de repreensão a funcionário público municipal portador da cédula de 
identidade RG n.° 12.580.073.
Portaria 529 de 31.07.2008.............Revoga a Portaria n° 419 de 20 de junho
de 2006.
Portaria 530 de 1°.08.2008.............Exonera Cristiano Coneglian do cargo
de Assistente Agropecuário - pedido.
Portaria 531 de 4.08.2008.............Nomeia Aparecida Margarete Pelisoli
para a função temporária de Professor de Educação Básica II.
Portaria 532 de 4.08.2008.............Nomeia Michele Mazzini para a função
temporária de Professor de Educação Básica II.
Portaria 533 de 4.08.2008.............Nomeia Maria José Bernardes para a
função temporária de Professor de Educação Básica II.
Portaria 534 de 4.08.2008.............Concede nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, afastamento sem vencimentos a Maria Aparecida Marciano 
Pelá, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 535 de 4.08.2008.............  Nomeia Márcia Elizabeth Vieira
Mergulhão para a função temporária de Professor de Educação Infantil.

Lençóis Paulista, 6 de agosto de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Agosto de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 428,78.

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 47-2008 - PRO
CESSO: 95-2008 - OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem para o exercício de 2008, entrega 
única em 15 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 21/08/2008 às 09:00 hs. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 08 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 45-2008 -  PROC: 
92-2008 -  OBJETO: aquisição de Medicamentos. A  Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, adjudicando os objetos em favor de Comercial Cirúrgica 
Rioclarence Ltda no valor de R$ 3.687,53; Pedrolo & Pedrolo Ltda Me no valor de R$ 8.765,40; R.A.P. 
Aparecida Com. De Med. Ltda Me no valor de R$ 5.888,70; Med Center Comercial Ltda no valor de R$ 
4.935,42 no valor de R$ 4.935,42 e Pablos & Lopes Com. De Art. Med. E Odont. De Mirassol Ltda Me no 
valor de R$ 154,55; ficando, pois, autorizadas as correspondentes entregas no prazo de até 10 dias. 
Macatuba, 08 de agosto de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 02 CONTRATO 60-2008 (Originário Pregão 21-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do contrato para incluir 02 veículos no seguro. CONTRATANTE: Município 
Macatuba. VALOR: R$ 468,88. CONTRATADA: UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. (representada por 
Darema Corretora de Seguros Ltda). OBJETO (contrato): seguro dos veículos da frota municipal, por 12 
meses. FUND. LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 07.08.2008.
Macatuba, 07 de agosto de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 46-2008 
PROC: 93-2008 - EDITAL: 59-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de carne 
fresca (não congelada) e almôndega bovina (congelada) para a merenda escolar, para entrega parcelada 
diária em 11 unidades escolares até 31.12.2008, e pagamento até o 20° dia após a entrega. A Pref. de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o 
objeto da licitação da seguinte forma: em favor de CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME os 
itens 1, 2, 3, 4, 5, e 6, totalizando R$ 118.858,00; em favor de W.M. MACATUBA COMERCIAL LTDA 
o item 7, totalizando R$ 3.058,00; e em favor de SAGGIN & CIA LTDA EPP o item 8, totalizando R$ 
7.860,00. Ficam, pois, vossos representantes legais convocados para a assinatura dos correspondentes 
contratos, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 08 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

P R E F E I T U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

Publicação do Resultado Final da Eleição de membros para fazer parte do 5° Conselho Tutelar do Muni
cípio de Macatuba, realizada no dia 07/08/2008.

O CMDCA -  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Macatuba, 
abaixo representado pela presidente Maria Aparecida Leda, nos termos do art.16 da Lei n° 1586, de 14 de 
julho de 1992, com nova redação dada pela Lei n° 1633, de 5 de maio de 1993, faz saber a todos quanto 
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, a classificação final dos candidatos que concor
reram a uma vaga como membro do Conselho Tutelar, para o mandato de 18/08/2008 a 18/07/2011, 
ficando os cinco primeiros candidatos mais votados, cessando os trâmites legais, aptos a assumirem a 
função de conselheiro tutelar.
A cerimônia de posse dos eleitos será realizada às 9h do dia 18 de agosto de 2008, na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

Nome do Candidato RG N° de Votos Classificação
Romilda Pereira de Souza 26.739.359-3 32 1°
Patrícia Aparecida da Silva Souza 18.815.968 25 2°
Ana Maria Tavano 22.415.417-5 25 3°
Luziane Martins de Souza 27.734.976-X 25 4°
Keila Vieira Patrícia Topa 30.142.502-4 25 5°
Liege Priscila de Araújo 27.779.120-0 22 6°
Marcilene da Rocha 27.779.984-3 15 7°
Márcia Cristina Montanholi 25.886.595-7 11 8°

Macatuba, 07 de agosto de 2008.

Maria Aparecida Leda
Presidente CMDCA

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais em geral, re
presentados por este Sindicato estatutariamente, a se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinen- 
tes, no próximo dia 29 de Agosto de 2008 às 15h00min (Quinze Horas) em 
primeira convocação ou por falta de “QUORUM” às 16h00min (Dezesseis 
Horas) em segunda convocação, para comparecerem em sua sede social do 
sindicato sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n. ° 1573 -  Centro 
- Lençóis Paulista, neste Estado, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:- 1)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior, 
2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de 
Acordos e ou Convenção Coletiva de Trabalho ou Eventual Instauração de 
Dissídio Coletivo para o SETOR DA CULTURA DIVERSIFICADA E PE
CUÁRIA (data base 1°/10/2008-2009), 3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato, 
outorgando-lhe poderes especiais, a firmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos inte
grantes da base territorial desta entidade de Lençóis Paulista. As deliberações 
serão tomadas estatutariamente. Lençóis Paulista, 08 de Agosto de 2008 -  
SYLVIO RODRIGUES DA SILVA- Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais em geral, re
presentados por este Sindicato de classe estatutariamente, a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas dispo
sições atinentes, no próximo dia 29 de Agosto de 2008 às 17h00min (Dezes
sete horas) em primeira convocação ou por falta de “QUORUM” às 18h00min 
(Dezoito horas) em segunda convocação, para comparecerem em sua sede 
social do sindicato sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n. ° 1573 
-  Centro- Lençóis Paulista, neste Estado, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:- 1)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia 
anterior, 2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebra
ção de Acordos e ou Convenção Coletiva de Trabalho ou Eventual Instauração 
de Dissídio Coletivo para o SETOR DO REFLORESTAMENTO, CORTE DE 
MADEIRA E RESINAGEM (data base 1°/10/2008-2009) 3)- Autorizar a Di
retoria do Sindicato, outorgando-lhe poderes Especiais, a firmar ACORDOS 
e ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para o respectivo setor 
para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade de Lençóis Pau
lista. As deliberações serão tomadas estatutariamente. Lençóis Paulista, 08 de 
Agosto de 2008 -  SYLVIO RODRIGUES DA SILVA- Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PELO PRESENTE EDITAL E PARA CIÊNCIA DOS INTERESSADO(S) QUE ESTÁ(ÃO), PRESUMIVELMENTE SE 
OCULTANDO A RECEBER, NOTIFICAMOS-LO(S), DE QUE ESTAMOS AUTORIZADOS, NA FORMA DA LEI DECRETO 
LEI N°70 DE 21/11/66 E REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A PROMOVER A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 
DA(S) HIPOTECA(S) QUE GRAVA(M) O IMÓVEL DISCRIMINADO ABAIXO.
FICA(M) O(S) INTERESSADO(S) SABEDOR(ES) DE QUE TERÁ(ÃO)O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS CONTA
DOS A PARTIR DE 08/08/2008 PARA PURGAR(EM) O DÉBITO E EVITAR(EM) A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 
INICIADA.
QUAISQUER INFORMAÇÕES OU PROVIDÊNCIAS, FINEZA DIRIGIR(EM)-SE NO ENDEREÇO DA AGÊNCIA DE 
ORIGEM DO FINANCIAMENTO, EM QUALQUER DIA UTIL,EM HORÁRIO BANCÁRIO.

PROCESSO CF055207 - CONTR.8096261277535 EMGEA - Empresa Gestora de Ativos / Ag Lençóis Paulista SITO À 
RUA QUINZE DE NOVEMBRO - 614 - LENÇÓIS PAULISTA. - SP. EDILSON DA SILVA CAMPOS RG - 18.678.768-SSP/ 
SP, CPF/MF - 06805326842, INDUSTRIÁRIO , BRASILEIRO , CASADOS NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE 
BENS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, E SEU(ua)/M TEREZA CRISTINA DA SILVA CAMPOS RG - 24.345.770-4-SSP/ 
SP , CPF/MF - 13101304857, DO LAR, BRASILEIRO(a).
IMÓVEL SITO RUA ALVARO OTTONI DE MENEZES, PRÉDIO RESIDENCIAL N°. 92, E SEU RESPECTIVO TERRENO 
DE FORMA REGULAR, CORRESPONDENTE AO LOTE N°.04 DA QUADRA “T”, DO CONJUNTO HABITACIONAL 
JOÃO ZILLO, (4°.NÚCLEO RESIDENCIAL DE LENÇÓIS PAULISTA - 2® ETAPA), MUNICÍPIO E COMARCA DE 
LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP: 18681-650.

São Paulo, 08 de agosto 2008

Crefisa S.A. - Crédito Finaciamento e Investimentos 
AGENTE FIDUCIÁRIO

DATAS PUBL. 08/08/08 - 09/08/08 - 16/08/08

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


a d m i n i s t r a ç ã o

Saúde
Fernanda Benedetti

campea
Norberto Pompermayer comemora 

dados da Firjan, que colocam Lençóis 

na sétima posição na área da Saúde 

entre as 100 melhores cidades do país

Paulo  Eduardo Tonon

O vice-prefeito e diretor 
de Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer (PR), 
chamou a imprensa na manhã 
da quinta-feira 7 para uma 
entrevista coletiva. Norberto 
queria comentar o ranking da 
Firjan (Federação das Indús
trias do Rio de Janeiro), di
vulgado no último final de se
mana. Lençóis aparece como 
a 11® cidade em qualidade de 
vida do país.

A lista traz as melhores 
cidades brasileiras para se vi
ver. Segundo Norberto, se for 
comparado apenas o desem

penho na área de Saúde, en
tre as 100 cidades melhores 
colocadas no índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, 
Lençóis Paulista ocupa a séti
ma posição.

O ranking avalia três que
sitos fundamentais para o de
senvolvimento das cidades: 
geração de emprego e renda, 
educação e saúde. Entre as ci
dades da região apenas Bau
ru, que ocupa a sexta posi
ção, está melhor que Lençóis 
no ranking. Em escala de 0 
a 1, Lençóis alcançou no to
tal 0,8952 pontos, número 
apenas 4,45% abaixo do pri
meiro colocado no ranking

Norberto Pompermayer e Márcio Sanatrém, coordenador médico da diretoria de Saúde, durante entrevista coletiva na quinta-feira

nacional, o município de In- 
daiatuba. Dentre as áreas ava
liadas, a Saúde obteve a maior 
nota municipal, com 0,9418. 
A Educação recebeu nota 
0,9286 e Emprego e Renda fi
cou com 0,8152.

Segundo Norberto, este é o 
momento de compartilhar o 
reconhecimento de seu traba
lho com todos os funcionários 
da área, com a comunidade e 
com as outras pastas da Pre

feitura. "Nosso grande desafio 
não foi chegar ao sétimo lugar, 
mas sim manter essa posição 
e crescer ainda mais para ser o 
primeiro colocado, não só na 
área da Saúde, como também 
atingir a nota máxima no ín
dice geral", afirma.

Ao O E C O , Norberto ga
rantiu que é possível avan
çar ainda mais na questão 
da saúde. Entre os itens que 
podem ser melhorados, o

vice-prefeito destaca o aten
dimento à população. "Pos
so garantir que ainda pode 
ser muito melhor e isso tem 
que ser buscado", diz ele. "A 
população quer ser atendida 
com mais rapidez e temos 
que buscar isso. É uma bus
ca incessante e que precisa do 
engajamento cada vez maior 
de toda a equipe que faz Saú
de no município", diz.

Sobre os números expres

sivos atingidos pela área da 
Saúde na pesquisa Firjan, 
Norberto diz que fica feliz, 
mas pede que a busca pelo 
bem-estar da população seja 
permanente. "Não é possível 
uma cidade feliz sem saúde e 
emprego", defende. "O próxi
mo governo precisa ter com
promisso com o povo e con
dições de continuar a obra 
iniciada pelo prefeito Mari- 
se", finaliza o vice-prefeito.

c a p a c i t a ç ã o

Alunos dos cursos atendem moradores de Alfredo Guedes

Assistência Social 
oferece curso de 
cabelo e manicure

A Diretoria de Assistência 
e Promoção Social está com 
inscrições abertas para a for
mação de novas turmas para 
cursos de cabelo e manicure. 
O público alvo são homens e 
mulheres acima de 16 anos. 
Os cursos são promovidos 
dentro do programa Arte e 
Vida, que desenvolve ações 
com as famílias beneficiárias 
dos programas Bolsa Família 
e Renda Cidadã.

As aulas nos dois cursos 
acontecem no Centro Educa
cional Mário Covas, no Júlio 
Ferrari, e no Centro de Ações 
Sociais anexo à Diretoria de 
Assistência. As matrículas 
devem ser feitas na Diretoria 
de Assistência e Promoção

Social, que fica na rua Igná- 
cio Anselmo, n° 329.

Durante as aulas, os 
alunos, orientados pela 
monitora Adriana Lenci, 
também oferecem outros 
serviços como hidratação, 
relaxamento e tintura. No 
domingo 3 de agosto, os 
alunos dos cursos estive
ram no bairro rural Alfredo 
Guedes, numa ação social. 
A iniciativa atendeu 50 pes
soas com cortes de cabelo e 
tratamento de mãos e pés. 
Os alunos que participam 
dos cursos atendem, em 
média, duas mil pessoas 
por ano, com cortes de ca
belo e serviços de manicure 
e pedicure gratuitamente.

CURSO LOCAL d ia /h o r á r io

Cabelo
Júlio Ferrari (centro 

Mário Covas)
Segunda - 13h30

Manicure 
e Pedicure

Júlio Ferrari (centro 
Mário Covas)

Quinta - 13h

Cabelo
Diretoria de 
Assistência

Terça - 8h, 13h30 
e 19h

Manicure 
e Pedicure

Diretoria de 
Assistência

Quarta - 13h, 15h 
e 19h

R E L I G I Ã O

A R Q U I T E T A
Projetos Residenciais e Comerciais - Reguiarizações -  Ampiiações 
Avaiiações de Imóveis - Acompanhamento de Obras - Paisagismo 
Layouts - Projeto para Corpo de Bombeiros - Orçamentos em Geral

A n a  C l á u d i a  G e b a r a  V a r a s c h i n

CREA: 5062575169
___________________C elu lar; (14) 9651-3369___________

Rua Anita Garibaldi, n° 738, Centro, Lençóis Pauiista. 
E-maii: anaciaudiagv@ig.com.br

H oje tem festa de Senhor 
Bom  Jesus e São Benedito

Jantar e bailão agitam o 
final de semana da igreja do 
Senhor Bom Jesus e São Be
nedito, no bairro rural de Al
fredo Guedes. As festividades 
terminam amanhã, com pro
cissão e queima de fogos.

Hoje a festa começa com 
o tradicional churrasco no 
espeto, a partir das 19h30. 
Em seguida, na praça, será 
realizado o 'Bailão de Jesus', 
com apresentação da banda 
Magnificat. Amanhã, a co
memoração começa às 10h 
com missa e procissão. Lo
go após, haverá almoço com 
churrasco completo no salão 
de festas. Já às 14h, tem o 
tradicional leilão de prendas, 
com leitoas, galinhas, carnei
ros, entre outros prêmios. A 
festa em comemoração aos 
santos padroeiros termina às 
18h, com procissão e queima 
de fogos.

O dia do Senhor Bom Je
sus é comemorado no dia 6 
de agosto. Já o de São Bene
dito, considerado o protetor 
dos negros, é 5 de outubro, 
mas a comemoração da data 
sempre foi antecipada para 
que a festa dos padroeiros 
fossem realizadas juntas.

Festa aos santos padroeiros segue neste final de semana

PROGRAMAÇÃO

HOJE
19h30 - Jantar com o 
tradicional churrasco no 
espeto e bailão com a banda 
Magnificat

AMANHÃ
10h -  missa e procissão em 
honra aos padroeiros das

capelas
11h -  almoço com churrasco 
completo no salão de festas 
da capela
14h -  leilão de prendas 
18h - encerramento da festa, 
com a tradicional queima de 
fogos

G U E D E S

Sub-prefeitura 
ganha nova sede

Uma cerimônia mar
cada para a noite de on
tem faria a entrega da no
va sede da sub-prefeitura 
no bairro rural de Alfredo 
Guedes. Com 128 metros 
quadrados, o imóvel to
talmente remodelado vai 
abrigar as dependências 
administrativas da pre
feitura, o posto de aten
dimento dos Correios e 
servirá como ponto de 
atendimento do SAAE 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos). "Com as 
novas instalações, vamos 
oferecer mais conforto 
aos moradores do bairro 
que buscam os serviços", 
diz o coordenador da 
sub-prefeitura, Valdir Jo
sé Giacometti.

As obras incluíram 
a troca do telhado, do 
madeiramento e cober
tura do prédio, reparos 
nas instalações elétricas e 
hidráulicas, além de pin
tura geral. O prédio tam
bém ganhou sanitários 
adaptados para pessoas 
com necessidades espe
ciais e projeto paisagísti
co que incluiu o plantio 
de mudas ornamentais.

S A C R I F Í C I O S  D E  A M O R

A coragem moral da fé humana!
Mesmo quando não ocorram testemunhos grandiloqüentes de heróis e mártires, 
de santos e sábios, existem os sacrifícios desconhecidos da renúncia e do 
silêncio, do amor e da autodoação, sem conhecimento dos contemporâneos, 
nem das gerações futuras. Misturam-se com os felizes anestesiados na ilusão 
pessoas que sorriem e se encontram crucificadas por dores acerbas, nos 
invisíveis madeiros das provações ocultas... A coragem de porfiar no dever! 
Todos os que transitam no mundo, com raras exceções, possuem chagas ocultr 

vivenciam sacrifícios incontáveis, mediante os quais se libertarão do jugo 
escravizador das provas e expiações terrestres, a fim de voarem no 
rumo da plenitude espiritual a que estão destinados. A coragem do amor 
ante qualquer sacrifício e testemunho, é conquista incomparável dos 

espíritos nobres, que vêm à Terra ensinar pelo exemplo àquele 
que seguem na retaguarda.

DIVALDO FRANCO, Espírito Joanna de Ângelis, 
O AMOR COMO SOLUÇÃO, Ed. LEAL.

C entro Es p ír ita  
Antdnid de PAdua

P A  L E S T R A S

SEGUNDA-FEIRA SÁBADGS

Travessa João  Ramalho, 22 Creche OCAS na CECAP
(próximo ao Asilo) às 20 H às 14 H

F.: 14. 3264.6414 ceap@ lpnet.com .br

mailto:anaciaudiagv@ig.com.br
mailto:ceap@lpnet.com.br


C A P O E I R A

Dia de batismo
Grupo de capoeira Kuma Taiê, de Lençóis Paulista, promove o 19° batismo e 

troca de cordéis; evento acontece hoje, às 19h, no recinto da Facilpa

Da  r edação

O grupo de capoeira Kuma 
Taiê, de Lençóis Paulista, sob o 
comando do mestre Ivair Car
los, o Tatu, e do monitor José 
Carlos Xavier de Anunciação, o 
Vagalume, realiza hoje, a partir 
das 19h, o 19° Batismo e Troca 
de Cordéis. A cerimônia será re
alizada no recinto de exposições 
José Oliveira Prado, a Facilpa.

Cerca de 40 capoeiristas da 
academia de Lençóis serão ba
tizados e participarão da troca 
de cordéis. Durante o even
to acontecerá a formatura do 
mestre Paulo Sérgio de Olivei
ra, o Charuto.

Já estão confirmadas as pre
senças dos mestres, contrames- 
tres e professores das cidades 
de Bertioga, Jacareí, Marília, 
Bauru, Barra Bonita, Taguaí, 
Agudos, Botucatu, São Manuel, 
Garça e Taquarituba.

Fundada em fevereiro de 
1991 pelo mestre Tatu, que foi 
formado pelo mestre Asa Bran
ca, o grupo de capoeira Kuma 
Taiê de Lençóis hoje possui 
academias nas cidades de Ja-

Mestre Tatu comanda hoje o batismo de 4D capoeiristas, na Facilpa, em Lençóis Paulista

careí, São Manuel, Botucatu, 
Agudos, Taguaí, Taquarituba e 
Salto de Itararé.

Em Lençóis Paulista, por 
meio de parceria com a Dire
toria de Esportes e Recreação, a 
academia oferece aulas gratui
tas às terças e quartas-feiras, das 
20h às 21h30 e, aos sábados, das

17h às 19h, no ginásio de espor
tes Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, com o mestre Tatu.

No Centro Comunitário 
Mário Covas, no Júlio Ferrari, 
as aulas acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras das 19h às 
21h e são ministradas pelo mo
nitor Vagalume. Na quadra po-

liesportiva da escola municipal 
Nelson Brollo, no Monte Azul, 
as aulas acontecem aos sábados 
,das 11h às 12h, e aos domin
gos, das 15h às 16h, com Elias 
Cantilho Branco Rosa, o Gran- 
dolino. Mais informações sobre 
as aulas de capoeira na Diretoria 
de Esportes e Recreação.

F U T S A L

Hoje tem torneio masculino e feminino
Duas competições de 

futsal organizadas pela Di
retoria de Esportes e Recre
ação começam hoje: a Copa 
Lençóis de Futsal e a Copa 
Regional de Futsal Femi
nino. Os jogos acontecem 
sempre no Ginásio de Es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Primeiro 
acontecem as partidas do 
torneio feminino e depois, 
as do masculino.

Às 17h, as meninas de 
Agudos enfrentam Pratânia 
na abertura da rodada da 
copa feminina. Em seguida,

jogam Jaú e Macatuba. Os jo
gos femininos acontecem às 
terças e sábados, a partir das 
17h. Participam oito equipes 
em dois grupos. Na primeira 
fase, as equipes jogam entre 
si nos dois grupos. Na segun
da fase, os jogos serão elimi
natórios. As equipes vence
doras disputam as semifinais 
em jogos de ida e volta, nos 
dias 27 de setembro e 4 de 
outubro.

Além de Lençóis, o gru
po A é composto por Pira- 
jui, Borebi e Itatinga. Já o 
grupo B é formado pelas

JO G O S DE HOJE

MASCULINO
18h40 - ALF x  BIG Mela 
19h30 - Supermercados 
Santa Catarina x  Associa
ção Atlética Rolamar

FEMININO
17h - Agudos x  Pratânia 
18h - Jaú x  Macatuba

equipes de Jaú, Agudos, Pra 
tânia e Macatuba.

No masculino, as 
equipes ALF e BIG Mela 
abrem a primeira roda
da, às 18h40. Em segui
da, jogam Supermercados 
Santa Catarina e Asso
ciação Atlética Rolamar. 
As rodadas acontecem às 
terças, quintas e sábados. 
Dezenove equipes em 
seis grupos participam do 
torneio masculino. A pri
meira fase segue até 2 de 
setembro. Classificam-se 
para a segunda fase os 
dois primeiros colocados 
de cada grupo.

BOTÃO O botonista lençoense Alexandre Campanhoni 
conquistou no sábado 2, no Lins Country Clube, em Lins, 
o título de campeão da 3° Copa Happy Férias de Futebol 
de Mesa. Na final, o lençoense bateu o linense Pedro pelo 
placar de 4 a 3. Outro lençoense, Felipe Campanholi, ficou 
com o terceiro lugar ao vencer por 3 a 2 o botonista André, 
de Lins. Os botonistas de Lençóis agradecem o apoio rece
bido da Diretoria de Esportes e Recreação.

FUTSAL
Vão até a sexta-feira 15 

as inscrições para o 8° Tor
neio de Futsal do Jardim das 
Nações e Nova Lençóis, em 
comemoração aos 150 anos 
de Lençóis Paulista. As va
gas são limitadas e a taxa de 
inscrição é de R$ 30. A com
petição é promovida pela 
Associação de Moradores 
de Bairro do Jardim Nova 
Lençóis, Nações e Chácara 
Modelo. Mais informações 
pelo telefone (14) 8152
5909, com Bazuco.

ATLETISMO
Na manhã de domingo 

3, oito corredores de Len
çóis participaram da 2° 
Copa Abesor de Corrida de 
Rua, em Bauru. O evento 
fez parte das comemorações 
de aniversário de Bauru. 
Os atletas lençoenses mais 
uma vez foram destaque.

r e s u l t a d o s
Na categoria 20 anos, 

Anderson Augusto Angélico 
ficou com a segunda coloca
ção. José Carlos dos Santos 
Júnior ficou em quarto. O 
atleta Manoel Carvalho So
brinho terminou a prova em 
segundo lugar na categoria 
30 anos. Já na categoria 40

anos, Enercino Fernandes 
dos Santos conquistou o pri
meiro lugar. O segundo lugar 
ficou com Benedito Francis
co Ribeiro. Na categoria 50 
anos, Pedro Ferraz Arruda foi 
o segundo colocado. Adenor 
Flores do Nascimento ficou 
com a quarta colocação, se
guido de Antônio Brito, que 
terminou em quinto.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

no Bar do Mita, no bairro 
Cecap/Mutirão, acontece 
a 12° etapa do Campeo
nato Municipal de Truco. 
As inscrições são de graça 
e podem ser feitas mo
mentos antes do início da 
competição. O evento é 
promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação.

m a r im b o n d o
Amanhã no campo de fute
bol do CEM (Clube Esporti
vo Marimbondo) acontece 
a primeira rodada do se
gundo turno do Campeo
nato de Futebol, categoria 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). Na primeira parti
da, marcada para as 8h30, o 
Goiás enfrenta o Flamengo. 
Na seqüência, o Fluminen
se encara o Vasco

IJ  tipos de carnes temperada.

Ser pai é ter o privilégio 
e a responsabilidade de 
construir uma história.

Feliz Dia 
dos Pais.

G R U P O

LWART
Valorizando o Homem, 

contruindo o futuro
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Novas
e m p re sa s
Coolidge fecha parceria com Sebrae para 

o programa 'Condomínio Empresarial'

Jornal O ECO

Kátia  Sartori

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), fechou parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) para implantação 
do programa 'Condomínio 
Empresarial. O convênio foi 
assinado na terça-feira 5.

O programa vai funcionar 
no prédio que estava sendo 
construído para a incubadora 
de empresas, no Jardim Sonho

Meu. Na verdade, o 'Condomí
nio Empresarial' funciona pra- 
ricamente nos mesmos moldes 
da incubadora de empresas.

Segundo Clemilton Bas- 
setto, gestor de tecnologia do 
Sebrae, a principal diferença 
entre os dois programas é que 
o condomínio garante mais 
autonomia para os empresá
rios, mas exige maior respon
sabilidade. "Na incubadora 
existe um gerente, um zelador. 
No condomínio, o empresário 
decide sozinho os rumos que

Condomínio empresarial é a nova denominação do prédio construído para abrigar a incubadora de empresas em Macatuba

a empresa vai tomar", explica.
Pela parceria, a Prefeitura 

oferece o espaço físico para a 
implantação do projeto e in
fra-estrutura. Os empresários 
compartilham despesas co
muns a todos, como aconte
ce em um condomínio, além 
das despesas geradas exclusi
vamente por sua empresa. O

Sebrae fica responsável pela 
capacitação e treinamento dos 
empresários do condomínio.

De acordo com Bassetto, 
o processo de seleção para o 
'Condomínio Empresarial' é 
feito por meio de edital pú
blico para a inscrição dos in
teressados. Segundo o gestor 
do Sebrae, a expectativa é de

que o edital seja publicado 
em 10 dias.

Os inscritos passam por 
treinamento e devem elabo
rar um plano de negócios ex
plicando a viabilidade técnica 
da empresa que pretendem 
abrir. A avaliação final é feita 
por um comitê, composto por 
representantes da Prefeitura e

do Sebrae.
A expectativa é de que o 

programa comece a ser desen
volvido dentro de 40 dias. A 
construção do prédio já está 
em fase final. O barracão tem 
capacidade para abrigar 10 
empresas. Além disso, a estru
tura conta com uma ala admi
nistrativa e estacionamento.

B A R R A  B O N I T A

Militante quer criação do Conselho da Comunidade Negra
Maria de Lourdes da Sil

va Filha e Germano Tavares 
da Silva, representantes do 
movimento negro em Barra 
Bonita, participaram do 3° 
Congresso Nacional Afro Bra

sileiro. O evento aconteceu 
entre os dias 1° e 2 de agos
to, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo.

Para Lourdes, o congresso 
foi muito importante porque

deu subsídios para a discussão 
dos problemas que envolvem 
as comunidades menos favore
cidas. Além disso, ela luta pela 
criação do Conselho Munici
pal da Comunidade Negra em

Barra Bonita, que auxiliaria na 
valorização da cultura negra.

"Entendo que a partir de 
agora poderemos formar um 
conselho para discutir aberta
mente as questões ligadas ao

negro. Pretendemos propor 
um calendário de atividades, 
especialmente para criação de 
uma mostra cultural nos dias 
13 de maio e 20 de novembro, 
quando poderemos fazer apre

sentação de música, literatura, 
capoeira, fotografia, história 
e estatísticas sobre o negro, 
artesanato e tudo que estiver 
envolvido com a rica cultura 
afro-brasileira", explica.

INTEGRANDO A REGIÃO DO MÉDIO-TIETÊ COM ECONOMIA, SEGURANÇA E QUALIDADE!

VIAÇÂO MOURÃO LTDA.



A G U D O S

Asfalto na área
Prefeitura de Agudos começa a asfaltar o Parque Pampulha; obra será dividida em  

quatro etapas e tem custo estimado de R$ 1,3 milhão, dinheiro vem do Estado

Da  Redação
Fotos: Jornal O ECO

Começou o asfaltamen- 
to do Parque Pampulha, em 
Agudos. A obra, que tem cus
to estimado em R$ 1,3 mi
lhão, será dividida em qua
tro etapas. A maior parte dos 
recursos vem do governo do 
Estado. O prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) espera 
que todo o bairro esteja asfal
tado até o final do ano. "Es
pero terminar essa obra antes 
que termine meu mandato", 
comentou o prefeito.

O Parque Pampulha é um 
dos bairros mais antigos de 
Agudos, mas a maioria de 
suas ruas não contava com 
asfalto. A falta de infra-estru
tura básica era sentida pelos 
moradores, principalmente 
em dia de chuva, já que as 
ruas ficavam intransitáveis.

Os serviços de infra-es
trutura no bairro começaram 
pela avenida Manoel da Cos
ta, que é a via mais movimen
tada. A avenida já está quase 
toda asfaltada. Só para asfal
tar a Manoel da Costa serão 
necessários mais de oito mil 
metros quadrados de asfalto. 
A Prefeitura também está co
locando guias e sarjetas. Está 
parte da obra está avaliada 
em R$ 280 mil. Deste total, 
R$ 130 mil são recursos da 
Prefeitura e R$ 150 mil vie
ram do governo estadual.

Vista geral da avenida Manoel da Costa, no Parque Pampulha, que já começou a receber asfalto

De acordo com a secre
tária de Obras, Andréia de 
Almeida Lara, esta primeira 
etapa tem prazo de 30 dias 
para ser concluída. A segun
da fase consiste no serviço 
de terraplanagem e constru
ção de guias e sarjetas em 
outras ruas do bairro. Ao to
do serão seis mil metros li-

neares. Para esta etapa serão 
aplicadas mais R$ 140 mil, 
recursos da própria Prefei
tura de Agudos..

Na terceira etapa serão co
locados mais de oito mil me
tros quadrados de asfalto nas 
ruas Luiz Vicentin, Rivieira, 
parte da rua Suécia, parte da 
rua Itamaraty, Gerônimo Lo-

b o r e b i

Convênio vai possibilitar regularização de imóveis
Proprietários de 150 imó

veis, em Borebi, devem con
seguir a escritura definitiva 
de suas casas. O município 
está firmando convênio com 
a Secretaria da Habitação do 
Estado para o programa 'Cida
de Legal'. O projeto que auto
riza o convênio foi aprovado 
pela Câmara de Vereadores, 
na sessão de segunda-feira 4, 
em primeira votação. O único 
custo para os proprietários das 
casas será com o Cartório de 
Registro de Imóveis, cuja taxa 
é estimada em R$ 60.

Segundo o engenheiro 
Antonio Augusto Aguirra Del 
Rio, responsável pelo Setor 
de Obras de Borebi, a maioria 
dos moradores já possui qua
se toda a documentação do 
imóvel, falta apenas as escri
turas e registros. Isso só não 
aconteceu até agora porque é 
preciso acertar a documenta
ção junto ao Cartório de Re
gistro de Imóveis.

Vista da Cohab, que existe há 30 anos e só agora será regularizada

De acordo com Del Rio, 
a situação mais preocupante 
é na Cohab, onde existem 54 
casas sem escritura. Os mo
radores residem no local há 
cerca de 30 anos -  chegaram 
antes da emancipação de Bo- 
rebi -  e já estão com o imóvel 
quitado. "Eu tenho minha ca
sa quitada e há tempo venho 
correndo atrás da escritura. Eu

fico muito contente", diz Joa
quim Moreira Duarte, que há 
20 anos é morador na Cohab.

No bairro Anitta Leão Sal- 
les existem outros 52 imóveis 
que já foram quitados, mas os 
moradores também não pos
suem a escritura definitiva por 
falta de documentação. Por to
da a cidade, existem outros 44 
imóveis na mesma situação.

pes e Helvetia. Para a terceira 
etapa, a Prefeitura conta com 
um recurso de R$ 500 mil do 
governo estadual.

A quarta e última etapa 
consiste no asfaltamento da 
rua Suécia, Zurique e traves
sas Santa Tereza e Santa Ma
ria. Serão investidos mais R$ 
300 mil do governo estadual.

b a r r a  b o n i t a

Novo 
Conselho 
Tutelar é 
em possado

Depois de 15 dias 
sem saber se as elei
ções seriam impugna
das ou não, o CMDCA 
(Conselho Municipal 
da Criança e do Adoles
cente) de Barra Boni
ta empossou os novos 
conselheiros tutelares: 
Kátia Aparecida Pagine, 
Elisângela Cristina dos 
Santos, Fernanda Devi- 
des, Margarete Regina 
Baldo e Márcia Verga 
Santos, além de cinco 
suplentes. Os conse
lheiros têm mandato 
até 2011. O ex-presiden
te do Conselho Tutelar, 
Laureano Machado de 
Oliveira Neto, havia 
pedido a anulação das 
eleições no Ministério 
Público. Laureano acu
sava parentes de candi
datos de terem votado.

Segundo a presiden
te do CMDCA, Maria 
Helena da Silva Arik, 
o conselho conseguiu 
provar sua legitimidade 
nas eleições e pôde em
possar os novos con
selheiros. "As eleições 
aconteceram no fórum 
da forma mais transpa
rente possível. Nossa 
defesa apresentou do
cumentos para provar 
isso", afirma Arik.

A solenidade de 
posse do Conselho 
Tutelar aconteceu na 
segunda-feira 4, com a 
presença de membros 
da sociedade como po
liciais militares, profes
sores, diretores e auto
ridades. Laureano, por 
sua vez, diz que entrou 
como novo pedido de 
impugnação das elei
ções junto ao Ministé
rio Público.

t e r ç a - f e i r a

ASSALTO
A polícia registrou qua

tro assaltos no final da se
mana passada em Lençóis 
Paulista. As ocorrências 
aconteceram na sexta-feira 
1°, no sábado 2 e no do
mingo 3. O número de 
roubos registrados em 
pouco mais de dois dias 
representa 40% dos rou
bos cometidos durante to
do o mês de julho na cida
de. O primeiro foi contra 
uma farmácia na avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado. A funcionária 
contou aos policiais que 
um homem entrou arma
do com revólver e pediu 
que ela passasse o dinhei
ro que estava na gaveta do 
caixa. Ele pegou cerca de 
R$ 40 reais e fugiu. Cerca 
de 30 minutos depois, um 
homem com as mesmas 
características físicas pas
sadas pela funcionária da 
farmácia, entrou em um 
posto de gasolina que fica 
no Jardim das Nações, efe
tuando novo assalto. No 
sábado, a Polícia Militar 
foi informada de que um 
carro havia sido levado. A 
proprietária foi rendida em 
frente ao Santuário Nossa 
Senhora da Piedade. O la
drão usou uma faca para 
intimidá-la e levá-la refém. 
Depois ela foi abandonada 
na vicinal Juliano Loren- 
zetti, próximo ao trevo da 
Lwart. O último roubo foi 
no domingo 3, no bairro 
rural do Faxinal.

MOTO
Jair Pereira, de 46 anos, 

morreu no sábado 2, em 
acidente registrado na ro
dovia Marechal Rondon 
(SP-300), em Agudos. A 
motocicleta que ele diri
gia, uma Honda Twister, 
placa de Bauru, bateu na 
traseira de uma Scania com 
placas de Tupã. Depois da 
colisão, Pereira ainda foi 
atropelado por um Gol, 
com placas de Bauru, que 
não conseguiu desviar. Ele 
morreu na hora. O aciden
te foi registrado por volta 
das 20h30.

r a n k in g
Lençóis Paulista é a 11®

cidade no país em desen
volvimento, segundo ín
dice que avalia condições 
de emprego, educação e 
saúde dos municípios. No 
ranking elaborado pela 
Firjan (Federação das In
dústrias do Estado do Rio 
de Janeiro), com base em 
dados de 2005 fornecidos 
pelos ministérios do Tra
balho, Educação e Saúde, 
Lençóis aparece como a 
11 ® cidade em desenvol
vimento no Brasil. A boa 
notícia foi destaque no 
noticiário nacional como 
os jornais Folha de São 
Paulo e Estadão e também 
na revista Época. Segundo 
o IFDM (Índice Firjan de 
Desenvolvimento Munici
pal), o município também 
ocupa a mesma colocação 
no ranking estadual, uma 
vez que as 20 primeiras 
colocações do ranking 
pertencem ao Estado de 
São Paulo.

CAMPANHA
Com o slogan 'Maca- 

tuba Sempre Melhor', o 
candidato à reeleição em 
Macatuba, Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) e sua 
vice, Maria Lucilla Nunes 
Gouveia (PSDB), coloca
ram a campanha na rua 
oficialmente no sábado 2. 
O evento de lançamento 
foi no Lions Clube e reu
niu mais de 300 pessoas. 
Entre os convidados mais 
ilustres estava o deputa
do estadual Pedro Tobias 
(PSDB). O deputado fede
ral Arnaldo Jardim (PPS) 
mandou representante. 
Coolidge aproveitou para 
apresentar o projeto para 
um novo governo.

INCLUSÃO DIGITAL
Começou o funcionar 

na segunda-feira 4 o pos
to do Acessa São Paulo em 
Macatuba. O atendimento 
será de segunda à sexta- 
feira, das 8h às 17h, na Bi
blioteca Municipal Carlos 
Drummond de Andrade. 
O posto de Macatuba con
ta com seis computadores. 
O Acessa São Paulo é um 
programa do governo do 
Estado que garante acesso 
gratuito à internet.

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

TESTE C
Na terça-feira 5, repre

sentantes da Ong (Organi
zação Não Governamental) 
'C tem que Saber C tem que 
Curar', de São Manuel, esti
veram em Lençóis Paulista 
para a realização de testes 
para detecção de pessoas 
com hepatite C. A campa
nha é realizada em parceira 
com a Diretoria de Saúde e 
com a Vigilância Sanitária. 
Os testes são realizados no 
ambulatório de especiali
dades da avenida Brasil. Em 
Lençóis Paulista, 1.011 vão 
passar pelos testes rápidos 
para detecção do vírus.

ELEIÇÕES
Os dois principais can

didatos a prefeito de Len
çóis Paulista estiveram 
fazendo corpo-a-corpo na 
rua XV de Novembro na 
quarta-feira. Tanto Ailton 
Tipó Laurindo (PV), quan
to Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, estavam acompanha
dos de seus vices, Palamede 
de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB), no caso do can
didato Verde, e Luiz Carlos 
Trecenti (DEM), o vice da 
tucana. Antes da chegada 
dos candidatos, seus ca
bos eleitorais marcavam 
presença nas esquinas com 
bandeiras e santinhos. Pou
co antes do meio dia, os

candidatos por pouco não 
se esbarraram na quadra 
sete da XV de Novembro.

r a io  X
A Diretoria de Saúde de 

Areiópolis finalizou esta 
semana a compra de um 
aparelho de raio X. O inves
timento foi de R$ 150 mil. 
Entretanto, o equipamento 
ainda não pode entrar em 
operação sem que o pronto- 
atendimento da cidade pas
se por algumas adequações. 
Para que não haja contami
nação por radiação, a pare
de da sala em que o apare
lho for instalado deve ser 
revestida com chumbo ou 
argamassa especial. Além 
disso, a Prefeitura espera 
que a empresa vencedora 
da licitação entregue ainda 
esta semana as modifica
ções que devem ser feitas 
na parte elétrica da sala.

JUSTIÇA
Desde a segunda-feira 4, 

a Casa do Advogado de Len
çóis Paulista voltou a ofe
recer assistência judiciária 
gratuita para quem possui 
renda inferior a três salários 
mínimos. A assistência esta
va suspensa porque a OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil) não tinha renovado 
contrato com a Defensoria 
Pública do Estado para a 
prestação do serviço.



CLASSI
O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 9 DE AGOSTO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.409 ★  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 .3 V 6 C 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
ASTRASEDAN ELEG. FLEX 

CORSA SEDAN 1.0 ALC
CORSA SEDAN 1.0 ALC

07 
04
08

AUDIA3 1.8TG AS
AUDIA3 1.8 GAS 
MB CLASSE A 190

NEW CIVIC Si MEC GAS

01
03
02
07

NEW CIVIC LXS MEC FLEX
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS 
FOCUS SEDAN 2.0L GAS 

FOX 1.0 2P FLEX
FOX 1.0 2P FLEX

07 
01 
02 
04
08

VECTRACD2.0 16VGAS
UNOMILLE FIRE 4P FLEX

97
06

TROCA COM TROCO
CBX 750 F 88 KASINSKI COMET250 05
CBX 750 F 88 QUADRI PITBULL200 07
CBR450 90 QUADRI FOURTRAX4X4 OKM

BIZ 100 KS 02 CBR600F 99
BIZ 100 ES 03 CBR11OOXX BLACK 97
BIZ 100 ES 05 SHADOW600 98

TITAN 125 KSE 03 TDM 850 98
TITAN 150 KS 06 YAMAHA YZF R1 99
TITAN 150 ES 05 YAMAHA MT 01 06
TITAN 150 ES 07 YAMAHA YZF R1 OKM

TITAN 150 ESD 05 SUZ.BURGMAN 07
TITAN 150 ESD 08 SUZ. DR800S 98

TITAN 150 SPORT 05 SUZ. TL1000S 98
CBX 200 STRADA 99 SUZ. BANDIT650N 07
CBX 200 STRADA 01 SUZ. BANDIT1200 S 05
CBX250TWISTER 06 SUZ. SRAD 1000 R 05

XLX350 88 SUZ.HAYABUSA 02
XR TORNADO 08 KINCOZING150 02

CB 500 99 HARLEYDAVIDSON DEUCE 00
CBX 750 F JAPONÊS/  ̂ 86

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

F.: 14.3264-3131 
RUA PIEDADE, 56-CENTRO 

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

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, de menor 

valor, Santana, ano 96, 

cor prata, completo. 

R$ 14.000,00. Rua 

Guilherme Figueiredo, 

175, Cecap. Fone (14) 

3264-2031.
v e íc u l o s

VEN DA

VENDE-SE ESCORT 

EUROPEU, álcool, 

cor prata, 1.6 L. 

R$10.000,00. Fone 

(14) 3263-6196, Falar 

com Lelton.

VENDE-SE GOL,

1.6, ano 96, álcool, 

trava elétrica, alarme, 

insulfilm, cor vinho, 

R$13.000. Fone (14) 

9693-4446.

VENDE-SE OU TROCA

OPALA, ano 84, 6 cilin

dros, álcool. Fone (14) 

3264-5230 ou (14) 

9702-6802.

VENDE-SE GOL, ano

90, álcool, 1.6, cor 

verde metálico. Fone 

(14) 3263-5540, (14) 

9126-2313 ou (14) 

9126-2313.

M
O

ON TANA
R E N T  A  C A R

MDDELD/SUB-MDDELD

Astra Sedan GLS 2.D

BizIDD

CBXStrada2DD

CBXStrada2DD

Cansa Sedan I.D CLASSIC

Cansa Wagan SUPER I.DIGV

Cansa Hatah Wind l.D 4P MPFI

Fianina Fungãa 1.3

Fianiaa Fangãa l.D

Cal l.D SPECIAL

Gall.D SPECIAL

GalG3I.DIGV4P PLUS

Gall.D

Gall.DIGV4P

Gal G3I.G4P PDWERT.

Palia ED l.D

Palia ELXI.G4P

Panati CL I.G

Panati CL I.G

Panati GL I.G Ml

Savaina CL I.G

S tila l.8  4P

IBBB

2DD4

1334

2DD4

1337

1337

1332

1337

2DDG

FLEX

FLEX

43DDD

72DDD

Azai

Venda

Venrn.

Venm.

Bnaaaa

Pnata

Pneta

Bnaaaa

Azul

Bnaaaa

Pnata

Venm.

Azul

Pneta

Vende

Dauna.

Gnafite

Cinza

Vende

Bnaaaa

Pneta

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO E ÔNIBUS

AGORA EM LENÇÓIS 
FICOU FÁCIL

E ECONÔMICO 
ALUGAR 

UM CARRD
FAÇA-NDS UMA VISITA E VENHA 
CDNFERIR NOSSAS VANTAGENS

O
M O N T A N A

R E N T  A C A R

Fone: 14.3264-5089
Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 165 

Pq. Res. Rondon - Lençóis Paulista

MsOhôO’
© 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 

H OND 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

E. ACBDio FOezzaoi, 59 
Lerngófis EauDBgQa

VENDE-SE OU TORÇA 

POR MOTO, Tempra, 

ano 94, executivo, inje

ção eletrônica, direção 

hidráulica, trava e vidro 

elétrico, alarme. Fone 

(14) 9675-0455.

VENDE-SE PARATI,

ano 96, motor AP, 1.6, 

Gasolina, impecável, 

alarme, trava, rodas, 

bagageiro original, 

pintura linda. Fone (14) 

9795-9898 ou (14) 

3264-3051 tratar com 

Gilson.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO, Pampa, 

ano 90, 1.8 AP, álcool. 

Fone (14) 3263-2692.

VENDE-SE BELINA

LDO, ano 76, raridade, 

motor novo. Fone (14) 

9778-8936.

VENDE-SE ECO 

SPORT, ano 04, cor 

preta, XLS, 1.6, com

pleto, aceito carro de 

menor valor, ótimo 

estado. Fone (14) 

9715-9784.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, cor prata, ano 

02, 4 portas, trava e 

vidro elétrico, gasolina. 

Fone (14) 3263-3848.

VENDE-SE GOL, ano

83, bom estado. Fone 

(14) 9794-7591 ou 

(14) 3263-4026.

VENDE-SE ESCORT,

ano 85, álcool origi

nal. Fone (14) 3264

3339 ou (14) 9738

1561.

VENDE-SE VECTRA,

ano 94, 2.0, GLS, 

cor preto, gasolina, 

completo. Fone (14) 

9142-4325.

VENDE-SE CHEVETTE,

ano 86, ótimo preço. 

Fone (14) 9794-9918 

ou (14) 3264-2769.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, de me

nor valor, Gol, ano 98, 

4 portas, cor branco, 

trava e alarme. R$ 

10.500,00 mais 17 

parcelas de R$ 270,00. 

Fone (14) 3264-5367.

VENDE-SE PARATI CL,

ano 96, motor AP 1.6, 

Gasolina, Impecável, 

alarme, trava, rodas, 

bagageiro original, 

pintura linda. Fone 

(14) 9795-9898 ou 

(14) 3264-3051 tratar 

com Gilson.

COMPRA-SE GOL, de

90x95, a álcool. Fone 

(14) 9692-0746.

VENDE-SE PARATI,

ano 00, cor prata. Fo

ne (14) 8128-3150.

VENDE-SE GOLF, ano 

95, GL, gasolina, GNV, 

rodas 15, som, docu

mentado ate 2009. R$ 

13.500,00. Fone (14) 

9726-6932 ou (14) 

3264-8430.

VENDE-SE ESCORT,

ano 86, álcool, ótimo 

preço. Fone (14) 9794

9918 ou (14) 3264

2769.

VENDE-SE OU TROCA 

PERUA, por matérias 

de construção, ano 76. 

Fone (14) 9726-7800.

VENDE-SE APOLO 

GLS, ano 91, 2 portas, 

teto solar, 2° dono, 

alarme, ótimo estado, 

pneus novos. Fone 

(14) 3264-7264.

VENDE - SE MONZA 

SLE, ano 86, álcool, 

cor verde metálico,

2 portas, em bom 

estado. Fone (14) 

3264-2210 ou (14) 

9161-4556.

m a i s
J o r n a l!

T E R Ç A S  

Q U IN TA S  

S /

AUTO UEÜMCA - RETfeKA DE MOTOflES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
monutençõo 
mecânico

- Serviços de 
usínagem

FONE:

32631535
FAK;

3264-3961
n. Prudenlf) de Moraes, 206 
Vila Eden - Lençóis Paulista

ILeicufos
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
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
GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC

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

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)
UNO MILLE YOUNG 1998 CINZA GAS LT / DT

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

GOL MI 1.0 1997 VERMELHO G LT / DT
KA 2002 PRATA G

ASTRA SEDAN ELITE AUT 2005 VERDE FLES COMPLETO / 4 AIRBAG / PILOTO / RODAS
ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA

w d c le /y v c e  F*:  1 4 * 3 2 6 4 - 1 0 0 0
Veícuios Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

O ECO
3269-3311

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

DEU A LOUCA NA MATRIZ
Promoção Mp3 Pionner R$ 320 
Suspensão á partir de R$ 1.400

K it B u s te r
Mp3 + kit falantes á partir de

R$ 400
Fone: 14. 3263-5831

Rua C e l. Jo a q u im  A. M a rtin s , 955 - C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta

P Ê I M M A Z A
------ A/E ÍC U L O S

Fone: (14) 3263-7474
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

Saveiro G4 1.6 Super Surf 
Flex - 2006 - Preto 

Completo

Gol 1.0 - 1996 - G 
Verde - TR - AL

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

Fox 1.0 4P Plus Total Flex 
2007 - Prata - Vidro 

TR - AL

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

DH

Celta Spirit 1.0 VHC 
2006 - Flex - Preto 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
2001 - G - Branco 

Básico

Corola XEI 1.8 16V 
2002 - G - Prata 

Completo

Para conseguir algo impossível leia a 

Bíblia os Salmos 33, 34 e 70, durante 

3 dias, no 3° dia mande publicar, no 

4°observe o que acontece. S.P.

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
CORSA SUPER 1998 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
CORSA CLASSIC LIFE 2006 CINZA

VECTRA CD 1998 CINZA
VECTRA GLS 1998 BRANCA

ASTRA GL 2000 CINZA
ASTRA SEDAN 2003 PRETO
ASTRA SEDAN 2003 AZUL

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG
ZAFIRA CD 2003 PRETA

OMEGASUPREMA GLS 1996 CINZA
SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL

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 1.0 2004 PRATA
GOL 1.0 2003 PRATA

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 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
CG-150 TITAN 2005 AZUL

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAM OS CARROS ATÉ 1 0 0%  E A PRIM EIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATÉ 48 MESES - REFINANCIAM OS SEU PRÓPRIO VEÍCU LO  A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAM OS KOM BI-VANS E CAMINHÃO

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

CELTA-1.0-PRETO 
06/06

FOX 2P 1.0 - CINZA - 03/04 
G - A R + D H + T R IO  +  RODAS

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 CITY 4P - PRATA - 05/05 
G - TR - AL - RODAS

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

1 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 
Mauom - 03/03 - G - 27 mil KM

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

S & C O N S U t lt í íS .

mbm:
A U T O M Ó V E IS  i

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

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


VENDE-SE
C asa s e Terrenos: D ive rs o s  bairros 

S itios e C h á c a ra s: Várias

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

em ordem
OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 
ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

PAGAN MOTOS
COM PRA - VEN D A - TR O C A  - F IN A N CIA

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

GRÁTIS 2 CA PA CETES
RUA PED RO  NATÁLIO LO R EN ZETTI, N ' 112 - LE N Ç Ó IS  PAU LISTA

Fone: (14) 3264-4345

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE HONDA

BIZ 125 ES, ano 

06/07, cor prata, em 

ótimo estado. Fone 

(14) 9756-1722 tratar 

com Taciana.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, Twiser, 

cor preta, ano 02. R$

7.000. 00. Fone (14) 

3264-6454 ou (14) 

9105-9010 falar c/

Roberto.

VENDE-SE CG TO-

DAY, ano 91 ou troco 

por Biz ou Dream. R$

2.300.00. Fone (14) 

9141-1681 ou (14)

3264-4422 falar com 

Jak.

VENDE-SE BIZ, ano

04/04, elétrica, ipva, 

seguro, licenciamento 

08, tudo pago. Fone 

(14) 3264-4345, grátis 

02 capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano

04/04, ipva 08 pago. 

Fone (14) 3264-4345, 

grátis 02 capacetes.

VENDE-SE CG 125,

ano 05/05, ipva 08 

pago. Fone (14) 

3264-4345, grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE TITAN 

150, ano 04/04, ipva 

08 pago. 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.

VENDE-SE TITAN 150,

elétrica, ano 05/05, 

ipva 08, seguro 08, 

licenciamneto 08 

tudo pago. Fone (14) 

3264-4345, grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE NXR 

BROS, ano 07, nova 

com todas as revisões 

feitas. R$ 6.980,00. 

Fone (14) 9122:2642 

Rodrigo.

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 OU TROCA 

TITAN, ano 06, cor ver

melha, 6.000 km. Fone 

(14) 9692-0746.

VENDE-SE TITAN 

150, ano 05/06. R$

4.500.00, IPVA pago. 

Fone (14) 9773-4068.

VENDE-SE HONDA

250, Tornado, ano 02, 

documentada, ótimo 

estado. R$ 5.000,00. 

Fone (14) 9726-6932 

ou (14) 3264-8430.

VENDE-SE 2 MOTOS, 

Titan 150 Esport, R$

3.000. 00, 7x 309,50 

e R$ 900,00 de do

cumento e 1 RDR, R$

2.000. 00,+ R$ 800,00 

de documento, a

moto esta parada. Rua 

Bandeira Tribuzi, 330, 

Jd Itapuã. Fone (14) 

3263-7139 ou (14) 

9795-1486.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE SOBRA

DO, em Macatuba,

3 quartos c/ sacada, 

sala, copa/cozinha, 

banheiro, lavabo, 

lavanderia, garagem e 

edícula c/ despensa e 

banheiro, acabamen

to de 1 .̂ Fone (14) 

3264-2309.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para festas em geral. 

Dias de semana R$

80.00. Final de se

mana Individual R$

120.00. pacote R$

200.00. Fone (14) 

8119-5518.

PROCURA-SE CASA, 

pra alugar com 2 

dormitórios (urgên

cia), particular, com 

valor máximo de até 

R$ 250,00. Fone (14) 

9715-8230 com Lu- 

ciane até 12h ou após 

22h.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para aniversários em 

geral. Fone (14) 3263

6369, (14) 9702-7173 

ou (14) 9711-8184, 

Reinaldo ou Luciana.

VENDE-SE CHÁCARA 

VITÓRIA, Bairro Cam- 

pinho com casa gran

de, 3 galpões sendo 2 

p/ festas 1 para oficina 

ou despejo, sede fecha

da, murada, 1 alqueire, 

limpo, com piscina e 

canil. Fone (14) 8138

5589.

VENDE-SE CASA, Julio 

Ferrari. Rua Zezinho Pa

deiro, n° 80. Fone (14) 

9781-5750.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, 200m2. 

Rua Xavantes. Fone 

(14) 3263-3848

VENDE-SE EDÍCULA, 

Jd América, piscina 

espaçosa, área coberta 

grande. Fone (14) 

9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, próxi

mo ao mercado, Rua 

Horacio Moretto. Fone 

(14) 9794-7591 ou 

(14) 3263-4026.

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 dormitó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churras

queira, garagem p/ 2 

carros, salão comercial. 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI; R$ 150.000,00, 3 dormít., 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, edícula d  
churrasqueira, garagem p/2carros.

JD ITAMARATY: Edicula d dorm., wc social, sala de estar, cozinha cla.e, varanda, piscina e3 cerca 

elétrica.
CENTRO; Rua IgnácioAnselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa c/261 m^ Terreno d 1230ml 
CENTRO: Rua XV de Novembro ■ sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm d ale, 1 
suíte c/ a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha d ala pia gab. Fundos: lavand, churrasq, 

piscina. Área const. 180m^. Terreno 312mL R$150.000,00

PQ. ELIZABETE: 2 dorm,, wc social d blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p / 1 carro, 

excelenteacabamento, 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 devistas e jantar, wc social, cozinha c/A/E, lavanderia 

A/S, 2 vagasde garagem, sala de estarc/ varanda, 
terreno 1.050 m', área const. 230 m'

•Apartamento; Ed. San Remo, 3 dorm. com a/e, sendo 1 suíte, sala de jantar e estar d 
sacada, cozinha cl a/e. Dependências p/ emperegada d  wc, R$ 120,000, Estuda-se 
parecelamento 
TERRENOS

D. ITAMARATY: 2terrenosjuntos, murados com fundação para uma residência de 341mT 
CENTRO: Próximo biquinha,c/440m=cada, R$ 50.000,00.

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

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.

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 CASA, 

Rondon, 2 dormitórios, 

sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, gara

gem. R$ 45.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE GARAPEI-

RA, semi-nova, motor 

2 tempo. R$ 2.000,00. 

Fone (14) 3263-1292.

VENDE-SE AEROMO- 

DELO, tucano da prin- 

ce 60/90, com motor 

OS 61 FX rolamentado 

e controle futaba, 4 ca

nais pronto pra vôo por 

1500 reais. Fone (14) 

9701-8360.

VENDE-SE CONTRA

BAIXO, semi-novo, Ge- 

nifer. R$ 190,00. Fone 

(14) 3264-9818.

VENDE-SE VIOLÃO, 

Gianini, semi novo. 

R$ 180,00. Fone (14) 

3264-9818.

EXCURSÕES P/ SÃO 

PAULO, 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 Arlindo.

VENDE-SE VIDEO-

GAME, Gamecube 

destravado, 2 contro

les, memory card, 8 

jogos. R$300. Fone 

(14) 3264-3139 falar c/ 

Everton.

VENDO GELADEIRA,

Brastemp Duplex, cor 

branca, em ótimo esta

do, grande. R$ 600,00, 

aceito propostas. Fone 

(14) 3264-6167 Ro- 

berta.

VENDE-SE ALARME, 

Positron para moto Fo

ne (14) 3264-7562.

CURSO DE PERÍCIA, 

e investigação forense 

computacional em 

Bauru. Carreira crescen

te na esfera pública e 

privada. Datas: 16, 23, 

30/08 e 06/09/2008 

08:00hs às 12:00hs - 

13:30hs às 17:30 horas.

Informações: http:// 

www.legaltech.com.br. 

Av. Nossa Senhora de 

Fátima, 19-29, Sl. 03, 

Jardim América , CEP: 

17017-337. Bauru. 

Fone (14) 3234-1616, 

(14) 3879-7606 Fax 

(14) 3879-7607.

VENDE-SE TRAILER,

medindo 4,5m de com

primento e 2,00m de 

largura, com 2 freezer. 

Fone (14) 3263-1978.

VENDE-SE CILINDRO,

para Rotisserie, semi- 

novo, R$ 2.000,00. Rua 

Bandeira Tribuzi, 330, 

Jd Itapuã. Fone (14)

3263- 7139 ou (14) 

9795-1486.

VENDE-SE RODA, c/

pneu 0km de Classic 

Life. R$ 160,00. Fone 

(14) 3263-0520 ou 

(14) 9793-9724.

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 GUITARRA, 

Les Paul, da marca 

Michael, semi -nova, 

R$ 300,00. Fone (14) 

32641369, tratar com 

Anderson.

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.

sA es
PROCURA-SE EM

PREGO. Possuo cursos 

extracurriculares de 

Informática, Webdesign 

(básico) e Publicidade 

e Propaganda (cursan

do). Fone (14) 9109

9352.

LIMPEZA TOTAL. 

Limpamos, pedras, te

lhados, forros e caixas 

d'água, também faze

mos área de jardina

gem. Fone (14) 9109- 

8898.Geraldo ou (14) 

9693-1479 Ledimar.

OPORTUNIDADE PA

RA TODOS. Conheça 

um sistema, único e 

eficaz, que poderá 

realizar os seus sonhos 

(Não é vendas) agen

de uma visita explica

tiva. Fone (14) 3264 

5071 ou (14) 9762 

0295.

ROSE PERITA. Perca 

seu medo de dirigir 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!

PRESENTEIE SEU PAI

COM EMOÇÃO. Tele- 

mensagens magias do 

amor, diversos tipos 

de cestas, mensagens 

que irão emociona-lo 

e a inesquecível lou

cura de amor. Todas 

as cestas com 10 % 

de desconto no preço 

á vista. Aberto neste 

domingo das 8:00hs 

ás 20:00 hs. Fone 

(14) 3263-7019 ou 

(14) 3263-1568, Av. 

Estados Unidos n° 130, 

Jardim das Nações.

PINTURAS, massa 

corrida, grafiato e tex

tura orçamento sem 

compromisso. Fone 

9738-7982.

ACEITA-SE ENCO

MENDAS, de bolos e 

doces para aniversá

rios. Fone (14) 9122

4974.

ENTREGAS DE DOCU

MENTOS, encomen

das para Lençóis Pau

lista, Bauru e região, 

serviço rápido. Fone 

(14) 9123-0078, falar 

c/ Leandro.

CONSTRUTOR DE RE

SIDÊNCIAS, com ma

terial e mão de obra 

completa, planta ate 

70 m2, grátis. Fone 

(14) 9751-2160.

FORRO DE PVC. Ins

talado e na medida 

certa. Pelo menos 

50% mais barato, que 

o forro de madeira. 

Parcelamos em até 6 

vezes. Orçamento sem 

compromisso. Fone 

(14) 9169-5299.

CLINICA DOS CAL

ÇADOS. Conserto e 

restauração de calçados 

em geral. Convenio As

sociação Servidores. Av. 

Cruzeiro do Sul, 397, 

Cruzeiro. Fone (14) 

3263-3366 ou (14) 

8113-4638.

A PLANET EVENTOS,

Bauru seleciona pro- 

moter para trabalhar 

na região, ganhos por 

comissão. Fone (14) 

9108-3402 (www. 

planeteventos.hpg. 

ig.com.br).

PRECISANDO DE UM 

PROFISSIONAL, com

experiência em todas 

rotinas de Departa

mento Pessoal, solicite 

currículo pelo e-mail 

talentos.talentos@bol. 

com.br

PAT - LENÇÓIS

PAULISTA - RUA

CORONEL JOAQUIM

GABRIEL, 11

CENTRO - FONE:

(14) 3264-6199 
V____________^

Administrador

Ajustador mecânico de 

manutencao

Caldereiro de manu

tenção

Caseiro

Eletricista

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Cana Elástica
Tobogã
Castelo
PisdnadeBolinba 
Tono Hec. Intantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tíjhogá
(14) 3263-1485 

9791-4488

Eletricista de manuten

ção industrial

Empregada doméstica 

(baba)

Enfermeira do trabalho

Engenheiro agronomo

Funileiro industrial

Instrumentista de 

precisão

Marceneiro de móveis

Montador de móveis 

de madeira

Motorista de caminhão 

pipa (hidrojateamento)

Operador de injetora 

de plástico

Operador de linha de 

montagem de apare

lhos eletrônicos

Representante comer

cial autônomo

Técnico agrícola

Vaqueiro

SIMPATIA PARA 

EMAGRECER

Chico Xavier. 4̂ . 

feira pela manhã 

coloque em 1/2 

copo d ' água os 

grãos de arroz cru, 

respectivo à quanti

dade de quilos que 

deseja perder. À 

noite beba a água, 

deixando os grãos 

de arroz no copo 

e com plete com 

água. 5̂ . feira pela 

manhã beba a água 

em jejum, deixando 

os grãos de arroz 

e com plete com 

água. 6̂ . feira pela 

manhã beba a água 

juntamente com os 

grãos de arroz de je

jum. Obs: publique 

na mesma semana. 

Não faça regime 

pois a simpatia é 

infalível. S.P

NOVENA A SANTA 
RITA DAS CAUSAS 

IMPOSSÍVEIS

Ó Deus que na vossa infinita 
misericórdia vos dignastes 
olhar com amorosas vistas 
para vossa fiel serva Rita e 
conceder a sua mediação o 
que parece impossível aos 
humanos esforços, às previ
sões do mundo e da ciência, 
pelo amor compassivo que 
Santa Rita vos dedicou, tende 
piedade de nós e socorrei-nos 
em nossas necessidades. 
Fazei que todos conheçam 
que vós sois a recompensa 
dos humildes, a defesa dos 
abandonados e a força de 
todos os que vós confiam. 
Amém!
Acender uma vela branca 
durante nove dias, rezar um 
Pai Nosso, uma Ave Maria, 
fazer um pedido necessário, 
um de negócio e um impos
sível. Rezar todos os dias 
com a mesma vela branca 
que foi acesa no primeiro 
dia, sucessivamente durante 
nove dias, deixar queimar 
no último dia. No nono dia, 
mandar publicar, mesmo não 
acreditando, seus pedidos 
serão atendidos.

http://www.legaltech.com.br


CHAVEIRO TATÃ
ow

Fone: 14.3264-1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Pauiista

Q ualidade pelo  m e lh o r preço.

3264-4049 
9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FR EN TE A CASAS BAHIA

INFORMÁTICA

HARD INFORMÁTICA,

manutenção em todos 

os tipos de micros, 

peças e acessórios, 

melhora do desempe

nho, remoção de vírus, 

instalação de jogos e 

mais. Rua Pará, n° 10, 

Cruzeiro. Fone (14) 

3263-3052 ou (14) 

9793-3134.

VENDE- SE PLOTER

A1, colorida, modelo 

HP designjet 100. Fone 

(14) 3263-5761 em 

horário comercial.

VENDE-SE COMPU

TADOR CELERON,

1.2, c/ monitor 15", 

gravador CD e leitor 

DVD R$300,00. Fone 

(14) 9687-7389 ou 

(14) 9727-5524 falar c/ 

Gilberto.

VENDE-SE COMPU

TADOR novo. Ótimo 

preço, valor dividido 

em até 6x no cartão. 

Fone (14) 9714-4896 

ou (14) 3263-2265.

O e c o
3269-3311

ADMITE
Oferece; Registro em Carteira 
Atendente (conhecimento em in 
Técnico e Operador de som-03

Designer Gráfico ■

? Convênio Unimed.

Editor de Video- . 
Fotografo-04 Vagas
Interessados enviar 

proposta para;
Cei. Joaquim Gabriel, 757 - Centro - Lençóis Paulista. 

E-mail - rhemaglpnet.com.br

F e s ta  19 de A b ril. 
Comemora-se todo dia 
19. Se você está com 
algum PROBLEMA DE 
D IF ÍC IL  SOLUÇÃO 
e p recisa  de AJUDA 
URGENTE, peça ajuda 
a Santo Expedito que é 
o Santo dos Negócios 
que precisam de Pronta 
Solução e cuja invocação 
nunca é tardia. Oração- 
Meu Santo Expedito das 
Causas Justas e Urgentes, 
Socorre-me nesta Hora 
de Aflição e Desespero, 
interceda por mim junto 
ao Nosso Senhor JESUS 
CRISTO. Vós que sois 
Santo Guerreiro, Vós 
que sois o Santo dos 
desesperados, Vós que 
sois o Santo das Causas 
Urgentes, Proteja-m e, 
Ajuda-me, Dai-me força, 
Coragem e Serenidade. 
Atenda ao meu pedido: “ 
Fazer o Pedido”. Ajuda- 
me a superar estas Horas 
Difíceis, proteja-me de 
todos que possam me 
prejudicar, Proteja Minha 
Família, atenda ao meu 
pedido com urgência. 
D evolva-m e a Paz e 
a Tranqüilidade. Serei 
grato pelo resto da vida 
e levarei seu nome a 
todos que tem fé. Muito 
Obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e 
fazer o Sinal da Cruz. Pu- 
bicar logo após o pedido 
em agradecimento e para 
propagar os benefícios do 
grande Santo Expedito.

m a i s

Jornal!T E R Ç A SQ U I N T A SA D O S
3 2 6 9 - 3 3 1 1

O ECO
Um senhor jornal 

www.jornaloeco.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO -  PROC.2216/06
Edital de citação com o prazo de vinte (20) dias. A Dra. Ana Lucia Aiello Garcia, MM. Juíza de Di
reito da 1® Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial o representante legal 
de Tintas Polifer Ltda -  ME, empresa privada, inscrita no CNPJ: 03.671.850/0001-00, Diva Orides 
Doreto, CPF: 343.855.418-68 e Jose Eduardo Doreto, CPF: 798.383.168-49, todos atualmente em 
lugar incerto e não sabido, que perante este Juízo tramita a presente ação movida por HSBC Bank 
Brasil S/A -  Banco Múltiplo, instituição financeira, inscrita no CNPJ 01.701.201/001-89, alegando 
em síntese que por meio do contrato de abertura de Credito em Conta Corrente n°1636-02779-73, 
firmado em 10/06/2000, a requerida utilizou do credito em conta, tornando-se devedora do banco/ 
autor, em 06/11/2006, pelo valor de R$ 69.731,71 (sessenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais 
e setenta e um centavos), conforme extratos e demonstrativos anexo. Isto posto, nos moldes do art. 
282 e seguintes do CPC, requer a citação dos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuem o pagamento da importância de R$69.731,71, acrescida da correção monetária e juros de 
mora e sucumbências, ou, querendo, no mesmo prazo, apresentem defesa (art.285). Requer o Ban
co Autor, a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente o depoimento pessoal 
dos requeridos. E, como consta dos autos, que os requeridos encontram-se em lugar incerto e não 
sabido (CPC, art. 231, II), expediu-se o presente edital, pelo qual ficam os requeridos citados para os 
termos da presente ação, desde já advertidos que escoando o prazo de 20 (vinte) dias deste edital, 
o prazo para resposta é de 15 (quinze) dias. Será o presente edital por extrato afixado e publicado 
na forma da Lei. Lençóis Paulista, 22 de abril de 2008.
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9126-2965 / 9724-SS6S

FONE: 3264-3029

- Cartuchos originais

- Recarga de cartuchos de 
tintas e toner ’s

- manutenção em impressoras
Aceitamos:

V I S A
R. lemao ARSEURO, I99 - lenfób Pttt. 

em frente ao Zeiiaho Tetidos

SERRAIHERIA
P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

[edcsí̂DQsê© som
F o n e /F a x  ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 4 3 1 3

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

I 4̂aWf INDEPt®
H

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS MESES!

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

O R A Ç Ã O

Novena à Virgem M a

ria, rezar 9 Ave Maria, 

durante 9 dias, faça 3 

pedidos, 1 impossível 

e 2 difíceis, mande 

publicar no 9° dia, ve

ja o q acontece.

PRDCURD 
CASA y 
PARA < 
ALUGAR I
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O
Tanificídora e Confeitarií|

DE

Faça sua festa
300 Salgados 200 doces 
5 kg bolo2x

R$72,50
Grátis 100 mini-bengalinhas

R: Henrique Losinkas Alves, 554 ■ Cecap

D I S K: 3264-3155

> Particular
> Em Lençóis Paulista
> Com 2 quartos ou mais
> Com garagem

PAGO 3 MESES ADIANTADO

Ligar para:

8153-9367 
ou 3263-7124

Contrata-se
Secretária
-CNH de Carro e Moto;
- Conhecimentos em 
informática;
- Boa Comunicação;

Enviar currículo:
Rua: Sete de Setembro, 963 - Centro

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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.

C LA S S IE C O
A o  l a d o  d a  c o m u n i d a d e

• Veículos
• Im óveis
•  Novos/Usados

• Em pregos
•  Serviços
• Diversos

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

http://www.jornaloeco.com.br


Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. único da Lei 
Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 028/99.

EXERCÍCIO: 2008 MÊS ASSINAT: JULHO

CONTRATO N° 148/2008 DATA ASSINAT: 04/07/2008; CONTRATADO: AW7 
Locação de Software Ltda.; CNPJ: 08.933.381/0001-73; OBJETO: prestação de 
serviços de desenvolvimento de Portal Corporativo (site) e manutenção; VALOR: 
42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: CONVITE n° 031/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a” da Lei 
Federal 8.666/93; EMPENHO: 10029/2008. DATA PUBLIC: 09/08/2008.

CONTRATO N° 149/2008 DATA ASSINAT: 10/07/2008; CONTRATADO: Cons- 
trulen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; OBJETO: execução das 
obras de reforma da E.M.E.I.F. “Ézio Paccola”; VALOR: 98.931,33 (noventa e oito 
mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: CONVITE n° 033/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” 
da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 10230/2008. DATA PUBLIC: 09/08/2008.

CONTRATO N° 150/2008 DATA ASSINAT: 11/07/2008; CONTRATADO: Eba 
Desenvolvimento de Talentos Humanos Ltda.; CNPJ: 03.147.491/0001-96; OBJE
TO: contratação de empresa especializada em serviços de segurança e medicina do 
trabalho para elaboração de laudos e serviços de assessoria e consultoria; VALOR: R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 077/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 10239/2008; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

CONTRATO N° 151/2008 DATA ASSINAT: 14/07/2008; CONTRATADO: Planeta 
Educação Ltda.; CNPJ: 03.829.424/0001-51; OBJETO: fornecimento de serviços de 
informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino de Lençóis Paulista; 
VALOR: 1.105.500,00 (hum milhão, cento e cinco mil e quinhentos reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 002/2008; FUNDA
MENTO: Art. 23, inciso II, “c” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 10248/2008. 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

CONTRATO N° 152/2008 DATA ASSINAT: 31/07/2008; CONTRATADO: Sudeste 
Ind. e Comércio de Móveis Escolares Ltda.; CNPJ: 05.010.382/0001-58; OBJETO: 
aquisição de conjunto pré escolar de mesa com 4 cadeiras; VALOR: R$ 18.432,00 
(dezoito mil, quatrocentos e trinta e dois reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO n° 087/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 044/2008; DATA ASSINAT: 17/07/2008; CON
TRATADO: Ludovico, Ludovico e Cia Ltda; CNPJ: 44.527.596/0001-58; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS; VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 004/2008; FUN
DAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 045/2008; DATA ASSINAT: 17/07/2008; CON
TRATADO: Célia R. Aiello e Cia Ltda; CNPJ: 59.095.661/0001-90; OBJETO: regis
tro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 004/2008; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 046/2008; DATA ASSINAT: 17/07/2008; CON
TRATADO: Adriana Maria Fedato Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 04.690.452/0001- 
01; OBJETO: registro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS MANIPU
LADOS; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 
004/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 047/2008; DATA ASSINAT: 17/07/2008; CON
TRATADO: Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda - ME; CNPJ: 00.637.923/0001-59; 
OBJETO: registro de preços para serviços de usinagem de massa asfáltica, tipo CBUQ 
(concreto betuminosos usinado a quente); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n° 078/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 048/2008; DATA ASSINAT: 22/07/2008; 
CONTRATADO: Muhantur Transporte e Locação de Veículos Ltda.; CNPJ: 
74.393.711/0001-00; OBJETO: registro de preços para os serviços de transporte de 
atletas da Diretoria Municipal de Esportes e Recreação para participação em compe
tições e eventos esportivos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 079/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 049/2008; DATA ASSINAT: 23/07/2008; CON
TRATADO: Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001- 
51; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 080/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 050/2008; DATA ASSINAT: 23/07/2008; CON
TRATADO: Aglon Com. e Representações Ltda.; CNPJ: 65.817.900/0001-71; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 080/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 051/2008; DATA ASSINAT: 23/07/2008; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 080/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 052/2008; DATA ASSINAT: 23/07/2008; CON
TRATADO: Uci-Farma Ind. Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 48.396.378/0001-82; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 080/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 053/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; CON
TRATADO: Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001- 
51; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 054/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; CON
TRATADO: Aglon Com. e Representações Ltda.; CNPJ: 65.817.900/0001-71; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 055/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; CON
TRATADO: Laboratório Neo Química Ind. E Com. Ltda.; CNPJ: 29.785.870/0001- 
03; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 056/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 057/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; 
CONTRATADO: Germed Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 45.992.062/0001-65; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 058/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; 
CONTRATADO: R.P4 Distribuidora Medicamentos Ltda.; CNPJ: 04.851.958/0001- 
47; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 059/2008; DATA ASSINAT: 24/07/2008; CON
TRATADO: Ciamed Distribuidora Medicamentos Ltda.; CNPJ: 05.782.733/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 081/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 060/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Centro-Oeste Asfaltos Ltda.; CNPJ: 01.593.821/0010-32; OBJETO: re
gistro de preços para aquisição de emulsão asfáltica RL-1C; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; VALOR: 919,00 (novecentos e dezenove reais ) por tonelada; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 082/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 061/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Ipiranga Asfaltos S/A; CNPJ: 59.128.553/0001-77; OBJETO: registro de 
preços para aquisição de cimento asfáltico de petróleo -  CAP-50/70; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; VALOR: 1.151,00 (um mil, cento e cinquenta e um reais) por tonelada; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 083/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 062/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001- 
51; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 063/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; 
CONTRATADO: Interlab Farmacêutica Ltda; CNPJ: 43.295.831/0001-40; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 064/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.; CNPJ: 29.785.870/0001- 
03; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 065/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 066/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Prati, Donaduzzi e Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 067/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CON
TRATADO: Cirúrgica JM Ltda - ME; CNPJ: 05.098.899/0001-40; OBJETO: registro 
de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 068/2008; DATA ASSINAT: 29/07/2008; 
CONTRATADO: Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda.; CNPJ: 04.027.894/0001- 
64; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 084/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 069/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; CON
TRATADO: Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001-51; OB
JETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 070/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; 
CONTRATADO: Interlab Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 43.295.831/0001-40; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 071/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 072/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; CON
TRATADO: Prati, Donaduzzi e Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e

Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 073/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; CON
TRATADO: Dupatri Hospitalar Com., Imp., Exp. Ltda.; CNPJ: 04.027.894/0001-64; OB
JETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 074/2008; DATA ASSINAT: 30/07/2008; 
CONTRATADO: Farmace Ind. Químico Farmacêutica Cearense Ltda.; CNPJ: 
06.628.333/0001-46; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 086/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 029/2008; DATA ASSINAT: 30/06/2008; CON
TRATADO: Rizel Instalações Elétricas Ltda.; CNPJ: 00.593.917/0001-47; OBJETO: 
prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 
001/2008; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 145/2007 DATA ASSINAT: 
01/07/2008; CONTRATADO: Rolamar Peças e Acessórios para Veículos Ltda.; 
CNPJ: 00.392.776/0001-02; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e finan
ceiro do contrato; MODALIDADE: PREGÃO n° 089/2007; FUNDAMENTO: 65, II, 
“d” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2007 DATA ASSINAT: 
02/07/2008; CONTRATADO: Valdenor Souza da Silva - ME.; CNPJ: 01.008.298/0001- 
49; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 087/2007; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 168/2005; DATA ASSINAT: 04/07/2008; CON
TRATADO: D’ancred Assessoria Financeira Ltda EPP; CNPJ: 61.744.231/0001-02; 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE 
n° 104/2007; FUNDAMENTO: 57, § 1°, inciso III da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2008; DATA ASSINAT: 04/07/2008; CON
TRATADO: Negrão e Negrão Construtora Ltda.; CNPJ: 04.222.961/0001-00 OBJE
TO: prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS n° 003/2008; FUNDAMENTO: 57, § 1°, inciso II da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2007 DATA ASSINAT: 
07/07/2008; CONTRATADO: Valdenor Souza da Silva - ME.; CNPJ: 01.008.298/0001- 
49; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 087/2007; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 065/2008; DATA ASSINAT: 07/07/2008; CON
TRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67 OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALIDADE: 
PREGÃO n° 038/2008; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 163/2007 DATA ASSINAT: 
07/07/2008; CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001- 
67; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 111/2007; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 058/2008; DATA ASSINAT: 08/07/2008; CON
TRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67 OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALIDADE: 
PREGÃO n° 034/2008; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 067/2007 DATA ASSINAT: 
08/07/2008; CONTRATADO: Petrolux Comercial Ltda.; CNPJ: 67.355.313/0001-33; 
OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALI
DADE: PREGÃO n° 061/2007; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 061/2008; DATA ASSINAT: 
10/07/2008; CONTRATADO: Nutri Alimentos Com. de Prod. Alimentícios Ltda - 
ME.; CNPJ: 09.339.967/0001-77; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 034/2008; FUNDAMENTO: Art. 77; 78, inciso IV e Art. 
79, inciso I da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2008 DATA ASSINAT: 
10/07/2008; CONTRATADO: Transportadora Lençóis Ltda.; CNPJ: 08.260.253/0001- 
06; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 046/2008; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 131/2005; DATA ASSINAT: 15/07/2008; CON
TRATADO: Casa Ominigráfica de Máquinas Ltda; CNPJ: 45.026.705/0001-16; OB
JETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALIDA
DE: CONVITE n° 083/2005; FUNDAMENTO: 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N° 190/2007; DATA ASSINAT: 08/07/2008; CONTRA
TADO: Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; OBJETO: 
acréscimo dos serviços; MODALIDADE: CONVITE n° 046/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 217/2007; DATA ASSINAT: 25/07/2008; CONTRA
TADO: Pitoli Com. e Manut. Elétrica Ltda.; CNPJ: 03.380.131/0001-30; OBJETO: 
prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 060/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PU- 
BLIC: 09/08/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 217/2007; DATA ASSINAT: 29/07/2008; CONTRA
TADO: Pitoli Com. e Manut. Elétrica Ltda.; CNPJ: 03.380.131/0001-30; OBJETO: 
acréscimo nos serviços; MODALIDADE: CONVITE N° 060/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2008 DATA ASSI
NAT: 30/07/2008; CONTRATADO: Edison Antônio dos Santos - ME; CNPJ: 
62.144.308/0001-68; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do 
contrato; MODALIDADE: PREGÃO n° 033/2008; FUNDAMENTO: 65, II, “d” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 09/08/2008.

Lençóis Paulista, 08 de agosto 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Agosto de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 1.549,75.



C O M P U T A D O R

A b erto para b a la n ço
Conheça recursos do Windows e programas gratuitos que fazem uma limpeza no 

micro e melhoram seu desempenho sem a necessidade de reinstalar tudo de novo

RAFAEL CAPANEMA 
EMERSON KIMURA

Seu computador não é 
mais como antigamente: de
mora para ligar, leva uma eter
nidade para abrir programas, 
trava com freqüência.

Antes de adotar medidas 
radicais, como reinstalar o 
sistema operacional, colocar

mais memória ou comprar um 
novo micro, espere: é possível 
melhorar o desempenho com 
soluções mais simples.

São muitos os fatores que 
podem prejudicar o funciona
mento do computador. Nesta 
edição, veja dicas que podem 
ajudar a conhecer melhor seu 
PC e otimizar sua performan
ce, usando programas gratui-

tos e ferramentas que vêm 
com o próprio Windows.

PRESTE ATENÇÃO
As dicas apresentadas ao 

longo desta reportagem são 
para Windows XP e Vista.

As indicações são para o 
modo clássico do menu Iniciar 
(clique com o botão direito na 
barra de tarefas, Propriedades,

aba menu 'Iniciar', menu 'Ini
ciar' clássico) e do Painel de 
controle do XP. No Vista, use a 
busca indexada do menu (te
cla Windows) para encontrar 
o item a ser executado.

Comandos de atalhos no te
clado são indicados com o sinal 
+. Windows+D significa que vo
cê deve pressionar a tecla Win
dows e, sem soltá-la, apertar D.

CONFIRA AS 
PRIMEIRAS DICAS

• BUSCA - Para uma melhor 
performance do Windows XP, 
desabilite a busca indexada. Abra 
o Meu computador (pelo ícone na 
Área de trabalho ou pressionando 
Windows+E), dê um clique com
o botão direito em cada uma das 
unidades de armazenamento, em 
Propriedades e desabilite Indexar 
disco para agilizar pesquisa de 
arquivo. Para ter um sistema de 
busca mais eficiente, instale um 
aplicativo à parte.
• FONTES - Grandes quantidades 
de tipos de letras podem deixar
o Windows mais lento. Para 
desinstalar algumas, acesse Fontes 
no Painel de controle, selecione as 
fontes, clique com o botão direito, 
Excluir.
• a t u a l i z a ç õ e s  - Mantenha 
o Windows atualizado (Iniciar, 
Windows Update). O mesmo 
vale para os drivers do hardware 
instalado (visite os sites dos 
fabricantes; os drivers costumam 
estar na seção suporte ou 
downloads) e o antivírus (use a 
função de atualização).

Gráfico mostra uso da CPU

Desfragmentador de disco pode deixar sistema mais rápido Ferramenta para remover arquivos temporários do disco

Programa gratuito realiza 
manutenção em um clique

O Glary Utilities é um sof
tware gratuito que abarca uma 
série de ferramentas úteis para 
a manutenção do computa
dor. Baixe-o em www.glaryuti- 
li ties.com.

É recomendável fazer back- 
up de arquivos importantes 
antes de usar o programa.

Conheça abaixo algumas 
das ferramentas mais úteis do 
software e saiba como usá-las.

MANUTENÇÃO EM UM 
CLIQUE - Esse recurso exe
cuta automaticamente seis 
ferramentas do programa - 
Limpador de Registro, Repa- 
rador de Atalho, Gerenciador 
de Inicialização, Limpador de 
Arquivos Temporários, Elimi- 
nador de Rastros e Removedor 
de Spyware.

Na aba Manutenção 1-Cli- 
ck, selecione as funções que 
quer executar e clique no bo
tão Procurar por problemas.

Depois da verificação, cli-

que em Reparar problemas.
LIMPAR DISCO (S) - Essa 

ferramenta localiza automati
camente arquivos desnecessá
rios para o funcionamento do 
sistema e os remove, liberando 
espaço no disco rígido.

NA aba Módulos, clique 
em Limpar & Reparar, depois 
em Limpar Disco(s) e escolha 
um ou mais discos rígidos. 
Clique em Próximo e aguarde 
a verificação. Ao fim, é pos
sível selecionar os arquivos a 
remover. Clique de novo em 
Próximo e, finalmente, em 
Terminar.

LIMPAR REGISTRO - O Re
gistro do Windows é um banco 
de dados com informações so
bre configurações do sistema.

Corrigir erros no Registro 
pode ajudar a melhorar o de
sempenho da máquina.

Na aba Módulos, clique 
em Limpar Registro e depois 
em Verificar o Registro em 
busca de erros. Ao fim da ve

rificação, clique em Reparar o 
Registro.

ANÁLISE DE DISCO - Es
se utilitário mostra as pastas 
mais volumosas, os tipos de 
arquivos que mais ocupam es
paço e o ranking de arquivos 
mais pesados - em ordem de
crescente. Assim, fica fácil ver 
o que está ocupando mais es
paço no disco.

Na aba Módulos, clique em 
Arquivos & Pastas e, depois, 
em Análise de Disco. Escolha 
um ou mais discos rígidos a 
serem analisados. Quando lo
calizar um arquivo de que não 
vai mais precisar, clique nele 
com o botão direito e escolha 
Excluir.

Tome cuidado para não re
mover arquivos do sistema.

GERENCIAR INICIALIZA
ÇÃO - Alguns programas, ao 
serem instalados, passam a 
iniciar simultaneamente com 
o Windows. O excesso de sof- 
twares executados automatica-

mente pode tornar a iniciali
zação e a operação do sistema 
mais lentas.

Com essa ferramenta, é 
possível verificar quais pro
gramas estão sendo iniciados 
automaticamente, além de 
conferir se alguns deles são 
maliciosos.

Na aba Módulos, clique 
em Otimizar & Melhorar e, 
depois, em Gerenciar Iniciali
zação.

Quando localizar um pro
cesso desnecessário ou suspei
to - as informações sobre se
gurança partem de um banco 
de dados alimentado por usu
ários -, desmarque a caixinha 
ao lado do ícone do programa 
em questão e clique em Atu
alizar.

OUTRAS FUNÇÕES - Há
ainda ferramentas de correção 
de atalhos quebrados, elimina
ção de rastros de uso de inter
net e remoção de arquivos du
plicados. (RAFAEL CAPANEMA)

Ftm for pfttfate uce Atualizaraootal Vtrsion: 2.&.Q.22S

Limpar e reparar, em dos módulos do software Glary Utilities

Manutenção em um clique executa várias ações simultâneas
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C a n d i d a t o ,  a t e n ç ã o !

V e ja  p o rq u e ® ECO é a meDhor o p çã o  ̂para  
dõwuDgar sua eamparnha para preCeBt® ou vereadorC

V 70 anos de credibilidade;
^  Referência jornalística na região; 
V Maior número de leitores e 
anunciantes;
V Histórico de m elhor cobertura 
política/eleitoral;
V  Circulação 3 vezes por semana; 
V Maior cobertura (Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulis
ta, Macatuba e Piratininga).

Anúncios a partir de R$42,00!
Acima de 5 publicações
descontos especiais!
Solicite um representante ou faça-nos uma visita!

Um senhor jornal
R. Geraldo P. de Barros, 948 - Centro - Lençóis Pta 
E-mail: comercial@jornaloeco.com.br 
Telefone: (14) 3269-3311

P r e ç o s  v á l id o s  p a r a  i n s e r ç ã o  a v u ls a .  T a m a n h o s  s u g e r i d o s  p a r a  p u b l i c a ç ã o :

alenaarro 
p a r a  P u b l i c a ç ã o

A G O S T O
12 , 14 , 16 , 1 9 ,2 1 ,2 3 ,2 6 ,

2 8 .3 0

SE T E M B R O
0 2 ,0 4 ,0 6 ,0 9 , 1 1 , 13 , 16,
1 8 .2 0 .2 3 .2 5 .2 7 .3 0

O U T U B R O
02 PARA VEREA D O R

NOME CANDIDATO
PARTIDO 9 9 .9 9 9

Tamanho 2x15 (9,6cm x 15cm)
V  Valor PB R$105,00 Color R$150,(

PARA VEREA D O R

lí ̂  N

\
PARA VEREA D O R

NOME CANDIDATO
PARTIDO 9 9 .9 9 9

iTamanho 2x12 (9,6cm x 12cm)
-------------------------  Valor PB R$84,00 Color R$120,00,

NOME CANDIDATO
PARTIDO 9 9 .9 9 9

Tamanho 2x18 (9,6cm x 18cm)
V  Valor PB R$126,00 Color R$180,(

[Tamanho 2x9 (9,6cm x 9cm) Tamanho 2x6 (9,6cm x 6cm)
Valor PB R$66,50 Color R$90,0^^ V _______ Valor PB R$42,00 Color R$60,00y

Outros tamanhos:
>3x8 (14,6cm x 8cm) Valor PB R$84,00 I Color R$120,00 
>3x10 (14,6cm x 10cm) Valor PB R$105,00 I Color R$150,00 
>3x13 (14,6cm x 13cm) Valor PB R$136,50 I Color R$195,00*
Tamanho máximo permitido pela Lei Eleitoral. Preços promocionais para candidatos a cargos eletivos.

mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Garçom
n o ta

Com um sorriso no rosto e pronto 

para encarar o serviço; assim o garçom  

João Figueiredo do Amaral atende os 

clientes na pizzaria onde trabalha

Jornal O ECO

Gabriela  Donatto

Moço! Ei! Ou! Psiu! Ami
go! É assim, na maioria das 
vezes, que as pessoas o cha
mam. Ou então, ele escuta 
um estalar de dedos: 'a conta, 
por favor'. O profissional em 
questão é o garçom, que tem 
direito a dia para homena
gens, afinal, servir aos outros 
não é uma tarefa fácil. É pre
ciso atenção e muita simpatia 
para conquistar um cliente

No dia 11 de agosto é co
memorado o dia do garçom 
e para homenagear estes pro
fissionais que trabalham para 
garantir conforto e hospitali
dade de quem freqüenta ba
res, pizzarias ou restaurantes, 
o jornal O ECO entrevistou 
João Figueiredo do Amaral, 
37 anos, o popular João em 
Lençóis Paulista. Há 14 anos 
no ramo, ele representa bem a 
imagem de um garçom 'nota 
dez. "Nós sempre buscamos 
satisfazer o cliente, para isso 
nada melhor que um sorriso 
no rosto e respeito. É assim 
que um bom profissional de
ve ser", receita João.

Natural de Goio Ere, cida
de Paraná, o garçom começou 
a trabalhar com atendimento 
ao cliente quando chegou em 
Lençóis Paulista. "Eu comecei 
a trabalhar muito cedo. Com 
oito anos já ajudava minha 
família a colher algodão no 
Paraná. Quando eu cheguei 
aqui, em 1993, eu trabalhava

na lavoura cortando cana-de- 
açúcar. Para me ajudar, um 
amigo, o Maurinho, pergun
tou se eu não queria trabalhar 
servindo num coquetel em 
Macatuba. Eu aceitei", lem
bra. O garçom afirma que o 
serviço foi bem feito e por is
so garantiu uma oportunida
de de emprego numa pizzaria 
de Lençóis Paulista, trabalho 
que exerce até hoje. "É claro 
que no começo não foi muito 
fácil, como em todos os traba
lhos. Mas fui pegando o jeito 
e hoje equilibro uma bandeja 
muito bem. Eu gosto muito 
do que faço e trabalho com 
amor", garante.

João chega à pizzaria às 
18h e só vai embora depois 
que o último cliente sai. "A 
primeira coisa que temos 
que fazer é montar o salão. 
Deixar as mesas e cadeiras 
em ordem e espaçadas para 
os clientes ficarem confortá
veis", explica. Depois desta 
parte pronta, é só esperar as 
pessoas chegarem.

Segundo o garçom, o bom 
profissional tem que saber di
versificar seu atendimento. O 
clima de descontração também 
é favorável. "Não é só anotar o 
pedido. Eu brinco com alguns 
clientes. Já com outros é uma 
coisa mais formal. Tem que 
saber quem gosta ou não. Mas 
o clima é sempre amigável. É 
um clima de companheiris
mo, pois eu tenho clientes de 
anos que gostam de conversar

Seriedade
Maturidade

João Figueiredo do 
Amaral é garçom 

há 14 anos

e brincam comigo", conta o 
garçom, que é conhecido em 
toda a cidade.

jo g o  d e  c in t u r a
João acredita que tem sorte 

na profissão. "Graças a Deus 
é muito raro encontrar clien
tes que são muito exigentes, 
mas quando é preciso encarar 
uma situação difícil, tem que 
ser com bom humor. O me
lhor é deixar o cliente bem a 
vontade, isso é normal. Tem 
dias em que não estamos pa
ra muita conversa. É só saber 
lidar com a situação", explica 
o garçom.

Segundo João, também é 
preciso separar as brincadeiras. 
"Às vezes têm pessoas que me 
pedem para levar bilhetinho 
nas outras mesas, isso eu não 
faço. Eu sou pago para servir 
e não ser pombo correio. Es
se tipo de brincadeira não dá 
certo. A iniciativa tem que ser 
da pessoa. Afinal eu sou um 
profissional, não posso fazer 
isso em serviço", avisa.

Mas para o garçom, a 
maioria dos clientes já virou 
amiga. Prova disso são al
guns acidentes de percurso. 
"Uma vez aconteceu um aci

dente. Eu derrubei chope es- so. O engraçado é que ela fi- quando ela vai à pizzaria eu 
curo na calça branca de uma cou mais preocupada comigo me desculpo pela situação", 
moça. Eu fiquei muito nervo- do que com a calça. Até hoje brinca o garçom.

, Vereador
I j ^ m e ã o
« a l^ ib a s

GRILLO
— m m , m ^    '

MANEZINHO DO ECO

D ra . L u c ia n a  M . S. C o r te z
Odontopediatra

^  Odontologia para bebês, crianças e adolescentes

►  Orientação para gestantes

►  P re v e n ç ã o  e  p ro m o ç ã o  d e  s a ú d e  b u ca l
►  O rto d o n tia  p re v e n t iv a
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Membro da American Urological Association

UROLOGISTA
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D ra. I, M. S> C o r te z  Fí(iv a n i$ e  ivi. j .  i / o r t e z  f i g u e i r e d o
ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA

Especialista em:

«Distúrbios Hormonais
«Obesidade
«Diabetes

EXAM E DE
BIO-IMPEDÃNCIA
COMPUTADORIZADA

LENÇÓIS PAUUSTA: Policlín ica - Fone: (14) 3263-0920 
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GASTA menos
NOVIDADES

Recarregue seu celular Vivo 
e Tim com os cartões 

Visa e Visa Electron

Neste dia dos Pais, abasteça 
o coração com amor e diga 

ao papai o quanto você 
o ama!

Agora aceitamos o cartão

GOOD CAR

20, 30, 50 até
EM
MEDICAMENTOS

COMPRAS A PARTIR DE R$ 10,00 
CONCORRA A UM DVD PARA O 

DIA DOS PAIS

3263-7342
Rua Piedade, 320 
Lençóis Pauiista

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

ATENDIMENTO 24h
S  0800-160480
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Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1920 - Lençóis Pta.
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I N F A N C I A

Atenção redobrada
Com cuidados simples, pais evitam morte súbita de bebê; o principal fator de risco é deixar a criança 

dormir com a barriga para baixo, mas médicos divergem sobre a melhor posição para o recém-nascido

RICARDO WESTIN

A notícia da morte de um 
bebê de sete meses em São 
Paulo duas semanas atrás 
deixou pais e mães assusta
dos. Gabriel Santos Ribeira, 
de sete meses, morreu mis
teriosa e repentinamente no 
berçário de uma creche de 
São Paulo. Uma das hipóte
ses aventadas é a chamada 
síndrome da morte súbita do 
recém-nascido.

A morte súbita ocorre 
quando o bebê deixa de respi
rar e seu coração pára de bater 
sem nenhum motivo aparen
te. Mesmo depois de uma in
vestigação detalhada, não se 
consegue descobrir a razão.

Estudos feitos no Rio 
Grande do Sul na década de 
80 chegaram ao índice de um 
bebê vítima da morte súbita 
em cerca de mil nascimentos.

Debruçando-se sobre os 
casos, os médicos consegui
ram identificar uma série 
de características comuns à 
maioria dos bebês que mor
reram repentinamente, embo
ra ainda não saibam explicar 
exatamente como se deu a 
relação dessas características 
com as mortes.

O principal fator de ris
co é deixar a criança dormir 
com a barriga para baixo. Os 
pais podem reduzir as chan
ces de uma morte súbita 
afastando esse e os demais 
fatores de risco.

"Quando dou orientações 
aos pais, não falo morte súbi
ta, porque choca. Mas explico 
que o bebê não pode dormir 
com a barriguinha para baixo 
porque pode se sufocar. Ele 
ainda não tem reflexos, não 
consegue gritar e não é capaz 
de se virar. Em questão de mi
nutos, perde-se a criança", diz 
Edinéia Vaciloto Lima, neona- 
tologista da maternidade Pro 
Matre Paulista.

A síndrome da morte sú
bita ocorre até o primeiro 
ano de idade, mas é mais 
freqüente entre o segundo e 
o quarto mês. Afeta mais os 
meninos do que as meninas. 
É mais comum à noite, en
quanto o bebê dorme, e nos 
meses de inverno.

Outro fator de risco é dei
xar o bebê aquecido demais, 
com cobertores pesados ou 
muita roupa. O recém-nasci
do também não deve dormir 
em locais macios demais, co
mo almofadas, sofás e a cama 
dos pais. O colchão do berço 
deve ser firme.

"São coisas simples, que 
podem ser mudadas", afirma 
o médico Nivaldo de Souza, 
da UTI pediátrica da Unifesp.

Joel Silva/Folha Imagem

Maternidade do Santa Catarina; enfermeira se certifica de que bebes não durmam de barriga para baixo

Têm mais chances de ter 
morte súbita os bebês que 
convivem com fumantes, 
os que não são alimentados 
com o leite materno, os que 
tiveram algum irmão mor
to nos primeiros meses de 
vida sem motivo aparente 
e os que nasceram abaixo 
do peso e prematuramente. 
Nesse último caso, acredita- 
se que a morte ocorra pelo 
fato de os bebês não terem 
o mecanismo cerebral, que 
controla a respiração, com
pletamente desenvolvido.

O médico Paulo Nader, 
um dos diretores da Socieda
de Brasileira de Pediatria, diz 
que os pais não devem se pre

ocupar a ponto de acordarem 
várias vezes durante a noite 
para ver se seus bebês estão 
bem. "Em primeiro lugar, a 
incidência não é tão alta. De
pois, podemos evitar os fato
res de risco".

Outra hipótese cogitada 
para a morte do bebê Gabriel 
na creche de SP é o refluxo. 
O problema ocorre quando o 
alimento ingerido volta à bo
ca. A comida pode obstruir a 
passagem do ar ou ser aspira
da para o pulmão, impedindo 
o bebê de respirar.

Para evitar esse risco, os 
médicos recomendam que 
a criança não seja colocada 
para dormir imediatamente

depois de mamar. Ele deve 
ficar de pé por alguns minu
tos, até arrotar.

O refluxo é relativamente 
comum nos recém-nascidos.

Se os episódios se tornarem 
freqüentes ou se grandes 
quantidades de alimento vol
tarem, os pais devem buscar 
um pediatra.

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO

CROI ORAL E IMPLANTES

Dr. Alexandre Rayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

Fone: (14) 3264-4695
Rua: Cel. Joaquim  Gabriel, 344 
Centro - Lençóis Paulista - SP

Médicos 
divergem sobre 
a posição 
correta no berço

Embora seja consenso 
que dormir com a barriga 
para baixo representa um 
dos principais fatores de 
risco para a síndrome da 
morte súbita de recém- 
nascidos, os médicos ain
da não chegaram a um 
acordo sobre a segurança 
de deixar o bebê dormir 
de lado.

"Tanto faz o recém- 
nascido dormir de lado ou 
com a barriga para cima", 
afirma o médico Eduardo 
Watanabe, que coordena 
a equipe de obstetrícia do 
hospital Santa Catarina, 
de São Paulo.

Watanabe explica que é 
recomendável ainda que os 
berços dos bebês tenham 
uma ligeira inclinação, pa
ra que a parte de cima do 
corpo fique elevada. Os 
travesseiros, porém, não 
podem ser altos, porque a 
inclinação só do pescoço 
pode dificultar a respira
ção. O médico e professor 
da Ufpel (Universidade Fe
deral de Pelotas) Cesar Vic- 
tora é contrário à posição 
lateral. Ele defende que a 
única posição correta pa
ra os recém-nascidos é de 
barriga para cima.

"Não é verdade que co
locar o nenê de lado seja o 
mesmo que colocá-lo de 
barriga para cima. O nenê 
colocado de lado pode fa
cilmente virar para ficar de 
barriga para baixo e sofrer 
asfixia e morte súbita. Isso 
está comprovado por vá
rias pesquisas", argumenta.

Victora lembra ain
da que as autoridades de 
saúde dos Estados Unidos 
anunciam a barriga pa
ra cima como 'a posição 
mais segura.

"O que importa é que 
não durma com a barriga 
para baixo", afirma Edi- 
néia Vaciloto Lima, neo- 
natologista da UTI pediá
trica da maternidade Pro 
Matre Paulista.

A preocupação com a 
posição do recém-nascido 
não deve ocorrer apenas à 
noite, mas também quan
do dorme de dia. Com seis 
semanas, por exemplo, os 
bebês precisam de 15 a 16 
horas de sono por dia.

LiG
ODONTOLOGia

Rtendlmento 
em domicílio

Dra. Luclene Chaves Placca
CRO. 9 2 .55 8

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



N O V E L A

U m  a m i g o - d a - o n ç a
Pedófilo de 'Chamas da Vida' começa a agir, conversando com Vivi

Um personagem misterio
so e cheio de problemas co
meçará a ganhar espaço em 
'Chamas da Vida' (Record). 
Lipe, interpretado por André 
Di Mauro, passará a conversar 
com Vivi (Letícia Colin) pela 
internet e dará início ao envol
vimento que discutirá a pedo- 
filia na novela de Cristianne 
Fridman.

"É um assunto sério e que 
é tratado pela primeira vez em 
uma trama. O Lipe é um cara 
que foi abusado sexualmente 
na infância pelo pai e acredita 
que sua mãe tenha sido coni
vente com a violência que ele 
sofreu. Apresenta comporta
mentos de uma idade inferior 
e, por isso, relaciona-se com 
adolescentes", conta Di Mau
ro. Na história, Lipe se tornará 
amigo de Vivi e, em breve, os 
dois irão se encontrar.

Para dar vida ao fotógra
fo que vai seduzir a jovem, o 
ator fez pesquisas em livros e 
jornais e conversou com uma 
psicóloga, tentando enten
der a mente dos pedófilos. 
"O que posso dizer sobre o 
envolvimento com a garota é 
que, diferentemente do que 
normalmente acontece, Lipe 
vai ter com a Vivi uma história 
mais profunda. Ele vai gostar 
de verdade da personagem da 
Letícia e terá de enfrentar um 
conflito", adianta.

Experiente na TV - este
ve no filme 'Tropa de Elite' e 
nas novelas 'Prova de Amor' 
e 'Bicho do Mato', ambas 
da Record, entre outras -, Di 
Mauro diz que esse é o papel 
mais denso de sua carreira. "O 
personagem tem uma carga 
dramática fortíssima. É difícil

A atriz LetiCia Colm mteipieta Vivi em "Chamas da vida", na Record

desligar depois de gravar uma 
cena. Quando termino um 
dia de trabalho, preciso dar 
um tempo para repor minhas 
energias. O que é maravilhoso 
por outro lado, já que tenho 
cenas boas".

Quanto à repercussão do 
personagem, o ator não teme

que as atitudes de Lipe tenham 
reflexos negativos fora da tele
visão. "Acho que essa história 
vai despertar no público uma 
discussão sobre um tema que 
está presente na vida das pes
soas, mas não é abordado de 
uma maneira muito aberta". 
(Ana Carolina Rodrigues)

O QUE V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
MALHAÇÃO______

Segunda: Débora é obrigada a 
fazer trabalho comunitário. O 
diretor Jorge Reyes se encanta 
por Béatrice. Daisy e Joaquim 
decidem se separar.

Terça: Béatrice é convidada para 
ser protagonista de uma novela. 
Gustavo encontra Luana dor
mindo num ponto de ônibus.

Quarta: Gustavo leva Luana pa
ra sua casa. Béatrice aceita fazer 
a novela para provocar Adriano.

Quinta: Os alunos debocham 
de Débora. Jorge Reyes escala 
Adriano para contracenar com 
Teresa na novela. Gustavo dis
cute com Luana.

Sexta: Joaquim se despede da 
família e sai de casa. Jorge ex
pulsa Teresa e Adriano da no
vela e é demitido. Gustavo beija 
Luana.

___CIRANDA DE PEDRA___

Segunda: Laura acusa Arthur 
X  de plágio e os jornalistas re
gistram. Arthur se prepara para 
voltar a Milão com Nely. Na- 
tércio desmascara a relação de 
Afonso e Frau Herta.

Terça: Cícero convida Daniel 
para trabalhar no ambulatório 
da Metalúrgica e ele aceita. Co
meça o casamento de Afonso e 
Bruna.

Quarta: Laura vê Frau Herta na 
igreja e as duas discutem. Cíce
ro cospe no sapato de Natércio. 
Daniel beija Laura e Natércio vê. 
Afonso e Bruna têm sua noite de 
núpcias. Daniel convida Virgínia 
para um passeio e Laura vai ao 
encontro deles.

Quinta: Laura afasta Daniel de 
Virgínia. Conrado beija Márcia, 
a manequim do desfile, e Elzi- 
nha vê. Afonso chantageia Rosa. 
Letícia e Daniel almoçam juntos 
e Otávia conta a Laura. Marisa, 
amiga de Otávia, flerta com 
Afonso.

Sexta: Marisa e Mirna, amigas 
de Otávia, brincam com Afon
so na piscina. Letícia e Daniel se 
divertem juntos. Peixe e Patrício 
sabotam as instalações elétricas 
do Grêmio antes do desfile de 
Laura. Margarida sai com Con
rado e Eduardo vê.

Sábado: Adonir surpreende

Alice com um piquenique na 
varanda da pensão. No grêmio, 
Elzinha e Urânia são surpreendi
das por um curto-circuito. Lucia- 
na revela a Virgínia que Daniel é 
seu pai. Daniel encontra a filha.

_____ BELEZA PURA_____

Segunda: Eduardo flagra Alex 
saindo de sua casa. Felipe ad
mira o diamante. Alex e Márcia 
descobrem que o diamante que 
roubaram é falso. Sheila e Rob- 
son se beijam e Rakelli vê.

Terça: Robson procura Rakelli, 
que o expulsa de sua vida. Ola
vo decide voltar à Amazônia e 
Rakelli e Ivete o acompanham. 
Norma é solta em liberdade 
condicional. Guilherme desco
bre que Sônia é conhecida co
mo Estela Fonseca.

Quarta: Sônia revela a verdade 
a Guilherme. Eduardo e Débora 
flagram Alex e Márcia se beijan
do. Norma marca um encontro 
com Tomás, que se apaixona 
por ela.

Quinta: Norma decide usar To
más. Sheila rouba um beijo de 
Robson e é flagrada por José 
Henrique. Débora sai de casa 
e Eduardo pede a separação a 
Márcia. Ivete ensina as índias a 
fazerem bolinho de mandioca.

Sexta: Anderson dispensa Vivia
ne. Márcia se muda para a casa 
de Alex. Norma arma para Gui
lherme. Hugo passa mal. Joana 
rompe com Renato. Tomás se 
apresenta a Guilherme.

Sábado: Olavo, Adamastor, 
Rakelli e Ivete fogem da tribo 
inimiga. Eduardo e Débora rea
tam. Sônia vai à clínica com Do- 
minique e se desespera ao ouvir 
uma explosão.

______ A favorita______

Segunda: Donatela se despe
de de Lara e vai embora. Céu 
esnoba Halley. Damião beija 
Greice e Dedina não gosta. No 
aeroporto, Donatela se despede 
de Pedro e se esconde ao ver 
Amelinha.

Terça: Amelinha flagra Dona- 
tela, que é presa. Pedro passa 
mal. Maíra visita Augusto, que a 
ofende. Dulce flagra Rita e Didu 
juntos. Flora pede a Dodi que 
saia da cidade.

Quarta: Irene e Gonçalo rece-

bem Flora no rancho. Romildo 
engana Alícia. No presídio, Diva 
ajuda Donatela e lhe revela que 
conhece Flora.

Quinta: Céu e Halley ficam jun
tos. Zé Bob visita Donatela, que 
se declara a ele. Shiva e Maíra 
pregam uma peça em Augusto, 
que desmaia. Lara rompe com 
Cassiano. Romildo engana Didu. 
Flora visita Donatela na prisão.

Sexta: Flora suborna Zezé, que 
arma para Donatela. Zé Bob 
confirma que é pai de Camila. 
Copola e Irene se unem para 
reunir os netos. Dedina humilha 
Greice. Pedro flagra Dodi e Flora 
juntos.

Sábado: Pedro fotografa Flora e 
Dodi e a filha o vê. Maíra finge 
falar com Rosana para trazer Au
gusto à realidade. Lara descobre 
que Halley foi contratado por 
Gonçalo. Pedro e Gonçalo se 
encontram e Dodi observa de 
longe.

___ CHAMAS DA VIDA___

Segunda: O caçador amarra 
André numa árvore e Miguel 
o rende. Tomás dá presentes a 
Ivonete. Pedro resgata André.

Terça: Vivi marca encontro 
com Lipe e Guga a pede em 
namoro. Roberto se declara a 
Andressa. Manu dá a largada 
para um racha, no qual Lagar
to morre e Antônio vence.

Quarta: Todos vão embora e o 
corpo de Lagarto fica abando
nado no chão. Beatriz discute 
com Leo e Manu. Marreta bei
ja Manu.

Quinta: Vilma chantageia 
Léo, que cede. Cazé resgata 
Raissa do poço. Manu e Mar
reta transam. Miguel e Vilma 
se beijam. Carolina e Pedro se 
beijam no convés de um bar
co. Vilma flagra Tomás e Ivo- 
nete na cama.

Sexta: Marreta se declara a 
Manu. Pedro expulsa Antônio, 
que vai para o ferro velho. 
Adeilson pressiona Vilma. A 
polícia chega ao ferro velho.

Sábado: Leo conta a Vilma so
bre a morte de Lagarto. Manu 
descobre que Antônio matou 
seu pai e conta a Marreta, que 
promete ajudá-la. Carolina 
beija Pedro na frente de Ivo- 
nete. Vilma mata Adeilson.
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ÁRIES
L* Fase em que, se usar 
H  sua notável inteli

gência, conseguirá 
solucionar os mais 

difíceis problemas, tanto financeiros, 
como profissionais e sociais. Vida ro
mântica cheia de felicidade, ternura e 
compreensão.

LEÃO
Momento propício ao 
sucesso na investiga
ção de todo e qual
quer assunto oculto 

e místico. Tendência à tristeza e ao 
pessimismo. Cuide de sua saúde, evite 
acidentes e só viaje se for de extrema 
necessidades. Excelente saúde e êxito 
em viagens.

SAGITÁRIO
Evite a falta de persis
tência e de continui
dade nos empreendi
mentos ou negócios, 

que conseguirá bons resultados neste 
momento. Bom para tratar com pes
soas importantes ao seu progresso.
No amor, ciúmes.

TOURO
Negativo fluxo astral 
as mudanças de 
emprego, atividades 
ou de residência. 

Tendência a depressão psíquica o 
que viria a prejudicar-lhe mais ainda. 
Controle-se em todos os sentidos e 
cuide de sua saúde e moral.

VIRGEM
Fase favorável para 
passeios. A posição 
da Lua deverá favo
recê-lo também no 

setor amoroso. Cuidado com o amor 
a primeira vista. Confie em si e fará 
boas associações. Momento bom para 
viagens curtas.

CAPRICÓRNIO
Alegre disposição

^  j^ B  mental as novas ami
zades e para tratar 
de assuntos íntimos. 

Melhora profissional e financeira e 
bastante êxito social, também estão 
previstos. Ótimo as viagens, passeios 
e ao amor.

GÊMEOS
W z ^  Com a posição do 
Ww ▼  planeta Vênus, o 
■  setor mais favore

cido de sua vida
será o amoroso. Momento que você 
terá muita disposição mental para 
trabalhar em negócios e para tratar 
de assuntos pessoais. Cuidado com 
aventuras.

LIBRA
Agora, você poderá 

M ter uma idéia brilhan
te e promissora de 
sucesso. Mas, somen

te a coloque em prática quando tiver 
certeza de uma boa chance. Continue 
cauteloso com seu dinheiro, seu tra
balho e saúde.

AQUÁRIO
Notícia e novidades 

^  J Í  do seu interesse
devem ser aguarda
das. Favorabilidade 

em questões de dinheiro, inventário 
ou herança. Bons lucros através de 
parentes ou propriedades agrícolas. 
Confie mais na pessoa amada e terá 
vantagens com isso.

soas de temperamento 
forte. Mais compreensão e inteligência 
em tudo para se aproveitar dos benefí
cios deste período. Sucesso nas questões 
financeiras, nos jogos e na loteria.

ESCORPIÃO
Tudo o que disser 
respeito ao interesse 
pessoal e romântico, 
estará sob a influ

ência benéfica de Saturno e da atual 
fase da lua. Mantenha-se na mira do 
desenrolar dos acontecimentos e es
pere sucesso.

PEIXES
Período muito bom 
para você. Você vai 

B L '  se entender com sua 
família e com seus 

superiores e colegas de trabalho, 
e lucrará bastante se poupar o seu 
dinheiro.

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

SOLUÇÃO

HUIMACU HONEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

R E V E N D A  C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:
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RG tm CNH «brî atòríd!. É proibida a entrada de manorés de IG aaas eacesaòriú! camo boné;, ({crras, etc. 
Vendas: Hollywood, Té G., Glcbano, H Si Cia, Marihá, Cúmplice,Just. Irifour: www.casafDur.CDtn.br - R. HumbertD AlvesTocti, 1050.

http://www.casafDur.CDtn.br


A Drogaria Lençóis agora é 
M ultidrogas, com grandes  
prom oções e preços baixos

^  Leve mais 
um de 250 ml

A Farmácia dos recém-nascidos, das crianças, 
dos adolescentes, dos aposentados... 

enfim uma Farmácia para toda a População

^ M ultiProgas
Com você, pela nossa gente

Rua XV de Novembro, 485 - Centro 
F.: 14.3263-1083-Em frente ao 

Banco Itáu - Lençóis Paulista

bososerv@lpnet.com.br

O S O S E R ir

Rua Princesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

3263-1399 / 3264-3984
LENÇÓIS PAULISTA

ESCRITÓRIO COWABIL

CD 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira
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As noites de inverno pedem  um a boa  

Bar do Bichano para colocar o papo em  dia!

PROMOÇÃO 
UNIDADE LENÇÓIS PTA.

José, Silvana, Sandra, Sandro, Willian, 
Sílvia e Machado, no Bichano

INHEIRO NO B0L$0
QUER A 
OUTRA 
PARTE?
Lembre-se!
Se você for aluno ainda

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

R. 1 3  de M aio, 4 3 0  Tel. (14) 3264-5414

Valéria, Ângela, Luzia e Soninha

LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

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

MATRICULAS ABERTAS PARA 0 2° SEMESTRE

Inglês -  Espanhol
1  #

ccaa.com.br« ; S 2 6 3 - ^
Rua Piedade, n.° 499 
Centro - Lençóis Pta

DESCONTOS ESPECIA IS  PARA EX-ALUNOS

VACINAÇAO
VIROU PROGRAMA FAMÍLIA

Leve seu filho menor de 5 anos para 
ser vacinado contra a PARALISIA í 

INFANTIL na unidade de saúde | 
mais próxima da sua casa. Não I 

se esqueça de levar o cartão 
t  de vacina.

E  atenção, vacinação 
virou programa 
para toda a família. 

Se você tem de 20 
a 39 anos, 

também 
deve tomar 

a vacina 
contra 
RUBÉOLA.

GOVERNO DO ESTADO DE

SÃO PAULO
CUIDANDO DE GENTE SU SÍ 3^1

n .
ANOS Secretaria de Saúde

U

mailto:bososerv@lpnet.com.br
http://www.rogete.com.br


BODAS DE PAPEL
O casal romântico em 
festa é Anderson Costa 
e Patrícia Pelegrin, que 
completa o primeiro ano 
de casado na segunda- 
feira 11. Felicidades!

 ̂ TERRINHA
Depois de um exílio de dois anos, a bela 

Renata Galli Daré volta ao Brasil. Ela passou 
longa temporada nos Estados Unidos 

trabalhando e aperfeiçoando o inglês. 
Os familiares e amigos esperam ansiosos 

o retorno da macatubense, que estava 
previsto para ontem. Seja bem-vinda!

É PIQUE!
O esperto Luiz Gustavo 
Maganha Balsi completa 
dois aninhos de vida 
amanhã. Os pais André 
e Fernanda desejam paz, 
saúde e muito sucesso ao 
garoto. Parabéns!

É HORA! Na quarta-feira 6, quem assoprou velinhas foi o pu
blicitário Carlos Alberto Galassi, da agência Propagare. O beijo 
especial é da esposa Maíra, dos familiares, amigos e dos colegas 
da agência e também do jornal O ECO.

PADROEIRA DA 
televisão a tradicional 
festa de Santa Clara de 
Assis, realizada no último 
final de semana, foi a 
principal atração para 
os agudenses. A santa, 
considerada a padroeira 
da televisão, é popular 
entre os católicos do 
Parque Santa Cândida. 
Entre os responsáveis pela 
organização da festa estão 
Silvério Serafim, José 
Israel de Assis e Cláudio 
Rosa, o Garçom.

BODAS DE ESTANHO O casal Marcelo e Érica Maganha está em 
festa pelos 10 primeiros anos de matrimônio. A felicidade do par é 
ilustrada pelos filhos Rafael e Mariana Rafaela. Aos apaixonados, 
felicidades e que as bodas se repitam em incontáveis vezes.

DISCÍPULOS DE 
EINSTEIN Três alunos 

do Colégio Francisco 
Garrido, de Lençóis 

Paulista, estão na segunda 
fase da Olimpíada 
Estadual de Física. 

Fernando Mira Machuca, 
Rodrigo Martin Boso e 

Carlos Gabriel Machuca 
Belphman terão seus 

conhecimentos testados 
mais uma vez no dia 21 de 

setembro, na Unesp. Aos 
potenciais gênios, sorte e 

muita concentração!

RECURSOS HUMANOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP l  C o n su lto r ia  E m p re s a r ia l  
E-mail: rh@ebaconsultoria.com.br - Tel.: (14) 3263-7211/3263-0880  ~ ■

mailto:rh@ebaconsultoria.com.br


O ECO
o ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO N^ 6.409 ★  PÁGINA El

Foto: Fernanda Benedetti

A palavra!
Crianças com idade entre cinco e sete 

anos descrevem com o são seus pais e 

porque eles são verdadeiros heróis

Ga br iela  Donatto

Nada mais sincero do que 
o sentimento de uma crian
ça. Na semana que antecede 
o dia dos pais, a reportagem 
do ECO foi à escola munici
pal Eliza Pereira de Barros, 
em Lençóis Paulista, e con
versou com os alunos do pré 
2 e da série do ensino fun
damental para saber o que 
eles pensam sobre seus pais e 
como vão comemorar a data. 
São crianças que têm entre 
cinco e sete anos.

"Meu pai é meu herói, 
porque ele é forte e brinca 
comigo com bexigas. Eu ado
ro ele", afirma Júlia Marques 
Prado sobre seu pai, Marcos 
de Oliveira da Silva Prado. 
"À tarde eu durmo com ele. 
Ele é muito dorminhoco", 
conta Júlia.

Vitória de Souza Moreira 
diz que adora quando seu 
pai, Elton de Oliveira de Sou
za, a leva para tomar sorvete 
na casa da tia. "Meu pai é le
gal, nós costumamos brincar

juntos com vários jogos. Eu 
gosto de tomar sorvete com 
ele", afirma.

Já Verlei Ricardo da Silva 
Filho, que tem o mesmo no
me do pai, gosta de andar de 
bicicleta com seu herói. Verlei 
diz que já sabe o que vai fazer 
para o dia dos pais. "Eu vou 
dar um cartão e escrever as
sim: Papai eu te amo", conta.

"No domingo quero que 
meu pai tenha um feliz dia 
dos pais", afirma Júlia Pla- 
cideli. Segundo ela, seu pai, 
Wanderley Luís Placideli, é 
super legal. "Ele sempre me 
ajuda a fazer a lição de casa. 
Eu também gosto de assistir 
TV junto com ele", afirma.

João Pedro Marçal Rodri
gues também quer que seu 
pai, Marcos Rogério Rodri
gues, tenha um lindo dia dos 
pais. "Eu estou fazendo um 
guardanapo bem caprichado 
para ele aqui na escola. Espero 
que meu pai goste", diz João. 
Segundo ele, o pai é muito 
bonito e um bom jogador de 
futebol. "Eu gosto muito de

Para os alunos da escola municipal Eliza Pereira de Barros, em Lençóis, os pais são verdadeiros heróis naquilo que fazem de melhor

jogar bola com ele. Meu pai 
joga bem", conta o menino. 

Gabriela Debiase Lopes

de Souza afirma que vai dar 
um coração para seu pai, Joel 
José de Souza, na comemora

ção de amanhã. "Meu pai é 
muito bonzinho e ajuda sem
pre as pessoas. Eu vou fazer

uma carta com um coração 
bem grande e escrever que eu 
o amo", finaliza Gabriela

Àquele que dia-a-dia, com amor, vu>s dá exemplo e força, um 
abraço, um sorriso sincero, um desejo imenso de felicitar todos

Ascana
A FORÇA DA NOSSA REGIÃO

Rua Sete de Setembro, 556 - F.: 14. 3269-1400 - www.ascana.com.br

http://www.ascana.com.br
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H ||m heiro de 
P U m e i r a  viagem

José Ailton Gutierres experimenta a sensação de ser pai pela 

primeira vez; a pequenina Beatriz já é o m imo da família

nasceu no sábado 2. Este será 
o primeiro dia dos pais para 
José Ailton.

O bebê representa novas 
responsabilidades, mas tam
bém é motivo de muita ale
gria para o casal. A reporta
gem do jornal O ECO acom
panhou de perto os momen
tos que antecederam o nasci
mento de Beatriz, a emoção 
e nervosismo do papai, que 
por enquanto é marinheiro 
de primeira viagem.

José Ailton, pai pela primeira vez, aprende a segurar a pequenina Beatriz, que nasceu há uma semana; no colo dos pais, a garotinha esboça o primeiro sorriso

P O R  TOdAS AS M ANEÍRAS COM QUE VOCÊ dEMONSTROU O QUANTO AMAVA E SE ÍM pORTAVA. 

P O R  SUA pAC ÍÊNC ÍA  E SEU huM OR.

P o r  TUdO o  q u e  v o c ê  s e m p r e  Fe z .

E u T En h o  m u ít o  O R g u lh o  e  s o u  m u ít o  Fe I íz  p o R  t e r . . .

...UM PAI COMO VOCÊ!!

Esperada só para o final 
do mês, a bebê foi apressa
da e resolveu nascer com 
20 dias de antecedência. "O 
médico já tinha avisado que 
ela poderia chegar antes, en
tão nós já estávamos prepa
rados", conta Rita. Ela perce
beu que a barriga estava um 
pouco mais dura e o casal 
foi até a maternidade. Eram 
as contrações para o parto. 
"Foi uma correria, ela veio 
um pouco antes do tempo, 
mas deu tudo certo", afir
ma Rita. Apesar do susto, o 
novo pai está muito anima
do, pois agora ele faz parte 
do grupo que pode esperar 
presente no dia dos pais. "É 
uma sensação inexplicável. 
Este próximo dia dos pais se
rá muito especial para nós", 
avalia José Ailton.

O paizão fica todo der
retido quando fala da filha. 
Com roupinhas cor de rosa e 
um lacinho na cabeça a me
nina esbanja charme e já é o 
mimo da família. Ainda meio 
sem jeito, mas com os braços 
bem firmes para segurar a 
princesinha, José Ailton diz 
que não consegue descrever 
como é ser pai, mas afirma 
que é um sentimento muito 
especial. "Ela veio de surpre
sa, mas foi um belo presente 
em nossas vidas", conclui.

4.
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10 de Agosto | Día dos País
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Rua Raul G. de Oliveira, 137 - F.: 14.3263-1163 - Lençóis Pauiista



G abriela  D onatto

O primeiro olhar que um 
pai lança sobre seu filho é 
único. E foi esse olhar que o 
pequeno José Vinícius Mon- 
tanari arrancou do papai na 
segunda-feira 4, quando veio 
ao mundo. O jornal O ECO 
acompanhou passo a passo 
toda esta felicidade. José Vi- 
nicius é o mais novo tesouro 
do casal lençoense Valdirene 
Machado da Silva Montanari, 
37 anos, e Vicente Luís Mon- 
tanari, 42 anos. O primeiro te
souro é Felipe Luís Montanari, 
que está com quatro anos.

A manhã começou bem 
agitada para o casal. Desde às 
9h30 eles esperavam a chegada 
do filho. "A cesárea estava pre
vista para acontecer agora, mas 
os médicos remarcaram para as 
11h30", falava o pai, tentando 
manter a calma. Feliz, ele não 
via a hora de pegar seu segundo 
filho no colo. "É uma sensação 
muito boa, não tenho palavras 
para explicar o sentimento", 
dizia na sala de espera.

Segundo a esposa Valdi- 
rene, a noite anterior foi de 
muita ansiedade para eles. 
"Nós nem conseguimos dor
mir direito, foi praticamente 
uma noite em claro. O Vicente 
estava bem agitado", contou 
Valdirene na maca, enquanto 
aguardava os médicos para se
guir à sala de cirurgia. Apesar 
de estar ansioso com o mo
mento, Vicente demonstrava 
segurança e muito carinho 
com sua esposa. "Mesmo sen
do o segundo filho, a emoção 
é a mesma. O nervosismo 
de ficar esperando continua 
igual", garantia Vicente. Se
gundo ele, o filho mais velho 
não via a hora do irmãozinho 
chegar. "Para não ter proble
mas com ciúmes nós viemos 
conversando com ele desde 
quando soubemos da gravi
dez. O Felipe é muito apega
do a mim e não quero que ele 
fique com ciúmes da atenção 
que teremos que dar ao irmão 
que ainda é bebê", relatou.

Emoção
à flor da pele
Pela segunda vez Vicente Luís Montanari vive a emoção de ter 

um filho; o pequeno José Vinicius chegou na segunda-feira 4
Fotos: Fernanda Benedetti

Às 11h15 Valdirene entra 
na sala de cirurgia para fazer 
a cesárea, enquanto Vicente 
fica aguardando no corredor 
da maternidade. O espaço 
tem um sofá com jornais e 
revistas para tentar distrair 
os pais enquanto esperam. 
O tempo vai passando, Vi
cente senta com as mãos 
cruzadas e fica olhando 
atentamente para o corredor 
que leva à sala de parto. "Es
se momento é muito difícil, 
parece que a hora não passa.

A cegonha está a caminho
Já andei, vi todas as fotos que 
estão na parede, vi a criança 
que está no berçário. Dei uma 
verificada para ver se o berço 
do meu filho estava pronto e o 
tempo não anda", afirma ele.

Nessa hora o que dá para fa
zer é só esperar. A ansiedade de 
Vicente é tanta que ele acaba con
tagiando quem está por perto.

O pai gastou o sapato de

tanto andar de um lado para 
outro. Ele seguia até a por
ta que separava o corredor 
das salas de cirurgia e ficava 
olhando atentamente na ex
pectativa de ver seu filho. Por 
ali permanecia durante alguns 
minutos e decidia voltar para 
o sofá. Sentado ele não sabia 
onde colocar as mãos, ora nos 
bolsos ou próximas ao rosto.

Até que uma enfermeira apa
receu no corredor e seguiu pa
ra a sala onde estava Valdirene. 
Vicente abriu um sorriso largo 
e foi em direção da porta do 
corredor. Ele já sabia que seu 
filho apareceria a qualquer 
momento.

"É um menino lindo, loi- 
rinho como o irmão", resume 
Vicente. O pai olha todo coru-

ja para seu bebê e pega uma 
câmera fotográfica para re
gistrar o momento. Logo a 
criança vai para o berçário 
onde passará pelos primeiros 
exames. Enquanto isso, o pai 
não tira os olhos dele. "É um 
alívio, ele é lindo e saudável. 
Está forte e é grandão".

José Vinícius nasceu 
com quase quatro quilos e 
foi um presentão de dia dos 
pais para Vicente. "Estou 
muito feliz, agora sou pai 
de dois garotões", finaliza.

Pára construir uma casa, precisamos de cim ento,*^ '  

areia, tijolos. Para construir u ^ f p l^ t e , ^ ^ ^  ^ 
precisamos de concreto, aço, asfalto. Para 
construir uma vida é preciso 
que além de amor, exista á
força de um pai que ____
desvende os caminhos, 
aponte as verdades e 
cumpra sua missão de 
ser exemplo, ensinar!

í ?  '*■2

SantàAna
Materiais para Construção

Rua Humberto Alves Tocei, 1000 -Jd. Humaitá -TeL: 14.3263-0732 - Lençóis Paulista

Pai, nuqjem qu> 
n o s ^ ín a  a 

c o n s ^ k  
sonhos.

m
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^  .........

Dia 10 de Agosto | Pai, parabéns por este e por todos os dias!

CONSTRUTORA
■ EMGEHHAMA E COMSTBUÇÃD . - '''

R. Pedro Natalio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - F.: 14.3263-4744 - Fax: 3263-4106 - Centro -Lençóis PaulistaJ



Studio A

Ser pai é ser companheiro,
construindo no ninho familiar a grandeza dos filhos, 
para alicerçar valores que edificam a sociedade.

Ser pai é ser jardineiro,
plantando raízes de virtudes com mãos delicadas, 
para que o lar seja sementeira de luz e de verdade.

Ser pai é ser herói,
protegendo o espaço sagrado de seu templo-família, 
cultivando no coração dos filhos o germe da harmonia

Ser pai é ser poeta,
declamando com carinho os versos de sua vivência, 
para cultivar e enobrecer os projetos de nossa existênéia.

Ser pai é ser fonte de vida,
inaugurando nossa história com gestos de amot 
renovando perenemente a herança da criação

A gravidez de um pai 
não se dá nas entranhas, mas 
fora deias. Eia se dá primeiro 
no coração, onde o senti
mento de paternidade é 
gerado, imagino que deve 
ser frustrante a princípio.

Durante toda a espera, 
um pai é um pai sem experi
mentar 0 gosto de ser, sem os 
inconvenientes de uma 
gravidez, mas também sem 
as lindas emoções que tanto

mexem com a gente.

E quando eie sente peia 
primeira vez a vida que 
ajudou a gerar, tudo toma 
outra forma. Eie sente um 
chute e se diz Já que este será 
um grande jogador de 
futebol. E muitas vezes se 
surpreende e se maraviiha 
quando vê uma princesinha 
que sabe chutar tão bem. 
Mas tanto faz. Está aii um 
sonho que se torna paipável.

E os sentim entos e 
em oções se a tro p ela m  
dentro dele. E ele sente que, 
a partir desse instante, a vida 
nunca mais será a mesma. E 
eie precisa oihar dez, cem, 
mii vezes para acreditar que 
tudo não passa de um sonho. 
E geralmente há um enorme 
sentimento de orguiho que 
toma posse dele.

Assim se forma um pai. 
Pronto para ensinar tudo o

que aprendeu da v id a , 
um dia eie descobre que não 
sabe reaimente muito, que 
na verdade aprende a cada 
instante. Diante da sua 
criança elesetorna um aduito 
vulnerávei e acessível. E 
vai gerando, pouquinho a 
pouquinho, dentro de si 
mesmo, a arte de se tornar 
um pai. I

Feliz día dos País!

RO D R IG U ES  M O N TA G EN S

RUA LUIZ CONTI, 100 - DISTR. IND. - F.: 3264-6176 - LENÇÓIS PAULISTA



Divulgação

Ká tia  Sartori

Dizem que os avós são 
pais por duas vezes, tama
nha é a emoção de ganhar 
um neto. Baseado na máxi
ma popular, o ginecologista e 
obstetra Calixto Felipe Hueb 
teve emoção de sobra com a 
chegada de seus três primei
ros netinhos, considerando 
que foi ele quem fez o parto 
da criançada.

A história é curiosa pela ra
pidez com que a família Hueb 
cresceu e também pelo orgu
lho com que o médico relata 
como acompanhou toda a 
gestação. Calixto conta que ti
nha experimentado sentimen
to parecido quando realizou 
o parto do filho caçula, Carlos 
Augusto, mas isso foi há mais 
de duas décadas.

Filhos com açúcar
O médico Calixto Hueb se orgulha em ter realizado o parto dos três primeiros netos

Os primeiros a chegar fo
ram os gêmeos Lucas e Gusta
vo, que nasceram no dia 25 de 
junho, filhos do casal Renata 
e Luís Fernando Hueb. Para 
completar a alegria, no dia 29 
nasceu o pequeno Calixto, ho
menageado com o nome do 
avô materno, filho de Daniela 
e Valdomiro Rebelato Junior.

O médico conta que acom
panhou toda a gestação e que 
teve apoio dos filhos para 
realizar os partos. "Teve uma

ocasião durante o pré-natal 
que eu conversei com a minha 
filha Daniela e falei se ela não 
faria o parto com outro médi
co, porque poderia precisar de 
uma UTI neonatal. E ela co
meçou a chorar. Foi neste mo
mento que eu pensei que não 
era hora de abrir mão, não 
era hora de fraquejar. Com a 
minha nora (Renata), eu acho 
que ela não teve opção. Eu fa
lei que ia fazer o parto e meu 
filho me apoiava muito. E ele

queria que as crianças nasces
sem em Macatuba", conta. Os 
três partos, todos cesariana, 
foram feitos na Santa Casa 
de Macatuba. "Eu não pode- 
ria abrir mão dessa emoção. 
São poucas pessoas no mun
do que têm a chance de viver 
isso", completa.

O vovô diz que soube lidar 
bem com a responsabilidade 
de trazer os netinhos ao mun
do. Ele lembra que já realizou 
mais de 10 mil partos em to

da sua carreira. Segundo ele, 
difícil mesmo é ser pai e ter 
que esperar do lado de fora. 
"Normalmente eu não fico 
nervoso, eu sei muito bem se
parar a emoção da profissão 
e, naquele momento, o lado 
profissional falou muito mais 
alto. Depois a gente chora, 
fica com um nó na garganta. 
Eu acho que quando nasce
ram os meus filhos, fiquei até 
um pouco mais tenso, porque 
eu não podia acompanhar de

perto o que estava acontecen
do", brinca.

Agora na casa do vovô Ca- 
lixto e da vovó Marli a ordem 
é ser coruja. "Logo que nasce
ram as crianças, eu conversei 
com a minha irmã que já ti
nha netos e perguntei como 
era esse amor de avô. E ela me 
falou: 'o neto é um filho com 
açúcar. Eu acho que ela defi
niu bem. Um neto é o amor 
que você teve com os filhos 
com um pouco mais de do
ce, porque a responsabilidade 
de avô não é tão grande. É o 
maior dos pais", avalia. "Eu 
espero ter muitos mais netos 
e espero que Deus me dê força 
e saúde para fazer os partos. 
Se eu puder quero fazer todos. 
Quero aproveitar a experiên
cia de agora para as próximas 
situações", conclui.
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Fernanada Benedetti

O papai Romeu, com o esperto 
Caio e a vitoriosa Nara

Romeu e Luci mudaram suas vidas por 

causa de doença da filha e aprenderam 

que o amor é o bem mais valioso

Ká tia  Sartori

Esta é uma história de su
peração e a prova de que o 
amor é capaz de promover 
milagres. O casal Romeu e Lu- 
ci mudou suas vidas por causa 
da doença da filha mais velha, 
Nara, que hoje está com seis 
anos, e aprendeu que o amor 
é o bem mais valioso.

A vida de Romeu e Luci 
mudou durante a primeira gra
videz do casal. No quinto mês 
de gestação veio a notícia de 
que o bebê tinha uma defici
ência de ácido fólico e que seu 
desenvolvimento não seria co
mo o das demais crianças. "A 
falta dessa substância na con
cepção causa essa deficiência 
na coluna vertebral, que tam
bém é responsável pelo siste
ma nervoso. Com a má forma
ção, não houve o término das 
ligações. Por exemplo, o cére
bro não recebe a comunicação 
das pernas", explica Romeu, 
que virou especialista no as
sunto. Por isso a menina tem 
dificuldade para se movimen
tar e para falar. Depois de Na- 
ra, o casal teve o esperto Caio, 
que vai completar quatro anos 
este mês, e que não apresenta 
a mesma deficiência.

Para receber a filha que 
necessitaria de cuidados espe
ciais, o casal teve que deixar 
um pouco de lado os projetos 
profissionais. Romeu é sócio- 
proprietário de uma escola 
de idiomas em Lençóis Pau
lista, mas durante dois anos 
e meio, Nara ficou internada 
no hospital de Rubião. Por 
muito tempo a escola ficou 
em segundo plano, mas agora 
ele conta que decidiu retomar 
os projetos. "Passamos a viver 
para ela. Agora ela está estabi
lizada e começamos a retomar 
nossas vidas", diz Romeu.

Romeu e Luci são conside
rados exemplos porque resol
veram pesquisar sobre a defici
ência de Nara e fazer a diferen
ça, não só na vida da menina, 
mas também na vida de outros 
pais. Entre as ações que fizeram 
a diferença está na elaboração 
de um estudo. Durante muito 
tempo Romeu reuniu material 
sobre os fatores, como a água e 
a alimentação, que poderiam 
levar à deficiência de ácido fó- 
lico na concepção. "Eu fiz um 
estudo e entreguei na Unesp. 
Aqui em Lençóis Paulista tem 
uma grande incidência dessas 
crianças.", avalia.

E tem mais. Romeu decidiu 
criar abelhas para acrescentar 
o mel na alimentação da famí
lia, alimento rico em ácido fó- 
lico e outros nutrientes. "Você 
digita num site de procura 'áci
do fólico' e aparece a abelha. 
Na época eu tinha um aluno 
que o pai era apicultor e fiz al
guns cursos", lembra. No sítio 
do sogro ele mantém 15 caixas 
de abelhas (são 80 mil abelhas 
por caixa). A produção de mel 
é de 30 quilos por caixa a ca
da florada. Romeu conta que 
também foi aprender técnicas 
como shiatsu e acupuntura 
para auxiliar no tratamento.

Além de técnicas e estudos, 
o casal aprendeu algo mui
to mais importante. "Ela nos 
ensinou a viver, a dar valor a 
outras coisas. Hoje nós não te
mos dinheiro, que é o mal de 
todo mundo. Depois da Na- 
ra, dinheiro é terceiro, quarto 
plano. O que nós temos é paz, 
amor, cumplicidade", destaca 
Romeu. E o exemplo de supe
ração é da própria Nara, que 
segundo os médicos, vai an
dar. "Ela está todo dia vencen
do suas barreiras. É uma vida 
muito feliz. Não nos arrepen
demos", finaliza.
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