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BOREBI

Rodovia da Amizade é 
tomada pelos buracos

A rodovia da Amizade 
(foto), vicinal de aproxima
damente 10 quilômetros, 
que liga os municípios de 
Borebi e Agudos, virou alvo 
de reclamação dos motoris
tas nas últimas semanas. A 
estrada, que sempre está em 
má conservação devido ao 
intenso fluxo de veículos, 
principalmente caminhões, 
ficou pior depois que as pre
feituras de Borebi e Agudos

iniciaram a manutenção, 
arrancaram parte da capa as- 
fáltica, mas abandonaram o 
serviço no meio do caminho. 
De acordo com o secretário 
de Vias Públicas e Trans
portes de Agudos, Joaquim 
Nicolau Júnior, o Birola, os 
trabalhos foram interrom
pidos devido à falta de um 
rolo compressor, mas devem 
ser retomados na próxima 
segunda-feira. ►► Página B2

Vaca fala de política e 
propostas de governo

► ►  Página A4

Ladrão leva carro e 
faz pai e filha reféns
Ladrão armado com uma faca leva um Gol do estacionamento do Santuário Nossa 

Senhora da Piedade e faz pai e filha refém; este é o segundo caso em 15 dias

Na semana em que a Polí
cia Civil ensaiou uma greve ge
ral, Lençóis Paulista registrou 
mais um roubo de carro com 
refém. Este é o segundo em 15 
dias e pelas informações da 
Polícia Militar os casos podem 
ter ligação. Na madrugada de 
quinta para sexta-feira, pai e 
filha, uma menina de 9 anos, 
foram rendidos no estacio-

namento do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade quando 
entravam no carro, um Gol. O 
assaltante mandou os dois en
trarem no veículo e arrancou 
pela rodovia Osny Matheus 
(SP-261), sentido Macatuba. 
Na altura do aeroporto Ângelo 
Simioni, liberou os dois reféns 
e seguiu viagem. A polícia foi 
avisada, resgatou as vítimas e

passou um alerta geral. O as
salto aconteceu minutos de
pois da meia noite e o Gol foi 
localizado em Igaraçu do Tietê 
cerca de meia hora depois. O 
ladrão não foi identificado, 
mas a suspeita é de que seja o 
mesmo que rendeu duas mu
lheres, no mesmo local e tam
bém usando uma faca no dia 
2 de agosto. Uma das mulhe-

res foi levada pelo bandido e 
abandonada na estrada vicinal 
Juliano Lorenzetti. As vítimas 
também foram levadas no co
meço da madrugada. Na fuga, 
o ladrão capotou o carro, que 
acabou encontrado em um ca
navial perto de Macatuba. O 
delegado de Polícia Civil Luiz 
Claudio Massa, não foi locali
zado para comentar o caso.

Durante toda a tarde de ontem, vozes veludosas embalaram o movimento na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, em frente à Biblio
teca Municipal Orígenes Lessa. Era a peça 'Contos de todos os cantos', que marcou o início do projeto 'Viagem Literária' da Diretoria de Cultura.
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Deputado Pedro Tobias 
faz campanha para Bel

Bel, Pedro Tobias, Luiz Carlos e o prefeito Marise visitaram o Jardim Caju na quinta-feira 14

A campanha da candidata 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, ganhou 
o apoio de um tucano impor
tante esta semana. O deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB) 
esteve em Lençóis Paulista na

tarde da quinta-feira 14 e até 
saiu para visitar eleitores no 
Jardim Caju, em companhia 
de Bel, de seu vice Luiz Carlos 
Trecenti (DEM), do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) e 
os candidatos da base aliada.

"A Bel e o Luiz Carlos têm ex
periência e a prefeitura precisa 
cada vez mais de gente com 
experiência na administração 
privada e que possa aplicar is
so no serviço público", decla
rou Pedro Tobias. ►► Página A7

NOTA FISCAL PAULISTA Em Lençóis Paulista, 921 estabele
cimentos comerciais fazem parte do cadastro da Secretaria da Fa
zenda do Estado e o m unicípio já representa uma arrecadação de 
mais de R$ 90 mil. A  cidade se encontra em 65° lugar no ranking 
de emissão da nota, na frente de cidades como São Manuel, Ava- 
ré e Pederneiras. Segundo a Receita Estadual, com a Nota Fiscal 
Paulista, 30%  do ICM S recolhido pelos estabelecimentos comer
ciais serão devolvidos ao bolso do consumidor. ► ►  Página A6

SOLTA O SOM
Cerca de três mil pessoas 
assistiram ao show  da dupla 
André & Matheus, na Expo 
Bauru, na quarta-feira 13.
Os músicos conquistaram 
o carinho do público e 
logo de cara foi colocando 
todo m undo para dançar.
O repertório anim ado e 
diversificado de André & 
Matheus ajudou a aquecer a 
noite fria no recinto Mello de 
Moraes.

C A S O OC AS

Marise propõe 
ao MPT acordo 
que garante 
agentes do PSF

► ►  Página A3
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E D I T O R I A L

A dúvida que impera
São atribuídos aos brasilei

ros a falta de preocupação com 
a destinação dos impostos e 
também a sonegação dos tribu
tos, sempre que é possível. Isso 
seria uma característica tanto de 
pessoas físicas quanto jurídicas. 
Por isso, os governos vivem fa
zendo campanha para incenti
var que consumidores peçam 
nota fiscal de suas compras ou 
inventando mecanismos para 
que os contribuintes sejam pe
gos na malha fina.

A última do governo estadu
al para tentar aumentar a arre
cadação e mudar o comporta
mento da população foi a Nota 
Fiscal Paulista. Estabelecimen
tos comerciais são obrigados a 
oferecer a nota. Consumidores, 
por sua vez, não são obrigados 
a aceitar, mas, se o fizerem, têm 
que deixar o número do seu 
CPF (Cadastro de Pessoa Físi
ca). Quem pedir a Nota Fiscal 
Paulista pode ser restituído no 
ICMS (Imposto Sobre Mercado
rias e Serviços), na forma de des
contos ou IPVA (Imposto sobre 
Veículos Automotivos) ou mes
mo com depósito em conta.

A novidade é vista com 
desconfiança pelos consumi
dores. Todo mundo tem medo 
de fornecer o número do CPF, 
um pouco por receio de que o

documento seja utilizado em 
algum golpe, mas, principal
mente, com medo que a Re
ceita Federal cruze dados sobre 
rendimentos e declaração do 
Imposto de Renda. Que atire 
a primeira pedra quem nunca 
tentou enganar o Leão.

A suposição de que a Nota 
Fiscal Paulista é uma inven
ção para vigiar mais de perto o 
contribuinte perde força com 
alguns argumentos. Primeiro, 
porque teoricamente não existe 
vínculo entre a Receita Estadu
al e a Federal. Segundo, porque 
todas as notas podem ser emiti
das com o número de um CPF 
que não é necessariamente o do 
comprador.

Mas os governos estadual 
e federal têm culpa nessa re
sistência da população. A pri
meira queixa é sobre o banco 
de dados da Receita Estadual, 
que se comprometeu a apre
sentar a relação das notas pela 
internet, mas há lentidão no 
sistema. Se o governo quer 
mostrar transparência, não 
pode falhar nesse sentido. Se
gundo porque os brasileiros 
pagam muitos tributos com a 
promessa de que serão reverti
dos em Educação, Saúde e La
zer, mas via de regra, não é o 
que acontece na prática.

A R T I G O

Quem viver, verá!
Anderson Prado  de Lima

Alguns atacam. Outros de
fendem. Outros jogam em duas 
posições e pensam que não se 
percebe as articulações. Talvez 
não os desavisados. Então, co
mo um político, na Câmara 
Municipal lençoense, expressa 
um juízo de valor contra um 
jornal que é um patrimônio his
tórico? Atitude que desrespeita 
um periódico e sua equipe ao 
mesmo passo que distorce o sa
grado papel da Casa de Leis que 
é defender o interesse público e 
não o pessoal ou partidário

Aqui estamos, pela nossa vez, 
movidos por algumas paixões 
simples que resguardam uma 
tradição, que se não passada 
de pai para filho, é como se en
carnássemos os desejos daque
les que fizeram antes de nós e, 
certamente, como farão aqueles 
que depois de nós, tomarem pa
ra si nossos legados. Sempre que 
necessário alguém dirá que O 
ECO esteve aqui antes de qual
quer um dos monstros políticos 
da atualidade e que, portanto, 
quando por fim estes se forem, 
o jornal ainda estará aqui para 
respeitar e, mais que isso, eter
nizar suas memórias e governos, 
tal como faz desde o início do 
século passado. O ECO sobrevi
veu à ditadura, não irá sucumbir 
a nenhuma eleição. Tampouco 
a uma opinião ou juízo de valor 
isolados, seja de quem for, de 
que interesse tenha.

Nestas linhas só defendo o 
respeito que O ECO deve ins
pirar antes que se abra a boca 
contra essa instituição. Temos 
uma empresa séria, que gera 
emprego e renda, que faz es
cola, que respeita o cidadão e 
que, bem ao contrário do que 
se diz, não sobrevive de privilé-

gios ou favorecimentos. Quem 
dera pudéssemos esticar o cou
ro ao sol como tantos crocodi- 
lianos de paletó. Se dependesse 
desses artifícios o jornal não 
estaria vivo há 70 anos. Nosso 
pessoal não trabalharia incan
savelmente pelos melhores 
produtos, cadernos, conteúdos, 
entre outros diferenciais que o 
lençoense atento percebe.

Velejamos através do mes
mo oceano de dificuldades que 
enfrenta uma microempresa 
brasileira: salário mensal, dé
cimo terceiro, férias, impostos, 
contribuições. Ninguém man
tém os colaboradores de O ECO 
senão o nosso próprio esforço. 
Que não denigra nossa índole 
sem consideração concisa, sem 
uma exclamação que convença. 
Aqui somos muitos e com opi
niões distintas, portanto, não 
nos meça por qualquer régua. 
Como se pode falar de impar
cialidade quando se defende 
um dos lados? Ora bolas! En
tão, apresente-me alguém que 
assim seja. Ou teremos que 
dizer que a imparcialidade está 
em cima do muro (será?).

Nossos clientes, assinantes e 
leitores acompanham de perto 
nossa história, e sabem eles, que 
seus investimentos são definiti
vos para que possamos continu
ar fazendo aquilo que o jornal 
O ECO nasceu para fazer: ser 
o guardião da nossa memória, 
mesmo que ela contemple em 
suas páginas algozes inescrupu- 
losos. É o preço que cobra a his
tória, mas ela também oferece 
suas recompensas. Quem viver, 
verá. Caso sobreviva, claro!

Anderson Prado de Lima é
diretor comercial de O ECO, 

formado em Letras e cursa 
Marketing de Varejo.

CENSURADOS
Para evitar novas dores de 

cabeça, a Câmara dos Vereado
res de Lençóis Paulista proibiu 
os discursos com tema livre. 
Essa foi a solução encontrada 
após conversa entre o vereador 
e membro da mesa diretora, 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), e o presidente da Ca
sa, Nardeli da Silva (PV).

SHOW
Na última sessão, a tribuna 

da Câmara foi usada como pa
lanque para o candidato opo
sicionista à prefeitura, Ailton 
Tipó Laurindo (PV). O verde 
atacou a administração do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e durante compara
ção entre as cidades chegou 
a declarar que "Pederneiras é 
show" em relação Lençóis.

DIFÍCIL
Tipó parece não ter sido 

muito feliz em sua compa
ração. Esta semana, Lençóis 
Paulista aparece como referên
cia regional em dois quesitos: 
geração de impostos por meio 
da Nota Fiscal Paulista e pelas 
atividades desenvolvidas pela 
Legião Mirim. Na arrecadação 
do imposto, Lençóis aparece 
na 65° lugar, Pederneiras em 
90°. Já a Legião Mirim recebeu 
represnetantes da cidade vizi
nha. Eles querem copiar o que 
deu certo por aqui. Isso tudo 
está em reportagnes publicadas 
na ediçao de hoje de O ECO.

ÁCIDO
Depois do discurso ácido 

de Tipó, seu ex-desafeto e ago
ra amigo, o vereador Carlos 
Alberto Martins (PSB), o Car- 
lão, se uniu ao oposicionista 
para atacar a candidata que 
mais vem subindo nas pesqui
sas, Izabel Cristina Campana- 
ri Lorenzetti (PSDB), a Bel. 
Carlão acusou Bel de sonegar 
informações à Justiça Eleitoral 
e a chamou de usineira.

MAL
As acusações e os ataques 

de Tipó e Carlão, que também 
questionou a postura de O 
ECO, foram manchete da úl
tima quinta-feira deste jornal. 
Pelo jeito, as declarações infla
madas não surtiram o efeito 
esperado junto ao eleitorado 
e Nardeli decidiu que a tribu
na da Câmara não é palanque 
político. Ponto para Nardeli!

SANTINHOS
Durante visita a Lençóis 

Paulista para declarar apoio 
a Bel, na última quinta-feira, 
o deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) contou como 
foi eleito pela primeira vez. 
Segundo ele, como a verba 
da campanha era muito re
duzida foram confecciona
dos apenas mil santinhos. 
Ao abordar os eleitores, To- 
bias diz que explicava seus 
principais projetos e entrega
va o papel com seu número 
de candidato. Caso a pessoa 
afirmasse que já tinha can
didato, o deputado pedia de 
volta o santinho. Isso é que é 
fazer economia!

DIFERENCIAL
O prefeito Marise apro

veitou o encontro político 
para dar dicas aos candida
tos a vereadores da coligação 
"Lençóis é tudo de bom", 
que apóia Bel e Luiz Carlos. 
Segundo ele, a abordagem 
com educação e a humilda
de na hora de conversar com 
os eleitores devem ser os fa
tores que podem determinar 
o resultado das urnas no dia 
5 de outubro.

p r o n t o
Ao saber dos ataques que 

a candidatura de Bel/Luiz 
Carlos Trecenti tem sofrido 
nos últimos dias, Pedro To- 
bias mostrou determinação 
para rebater as críticas da 
oposição. "Se vocês quise
rem falar alguma coisa que 
ficou presa na garganta po
dem contar comigo. Me cha
ma que eu falo por vocês, 
porque eu não tenho medo 
de briga", provocou.

ESCRITOR
Após a entrevista ex

clusiva que o ex-prefeito e 
candidato à Prefeitura de 
Borebi, Antonio Carlos Va
ca (PSDB), concedeu esta 
semana ao jornal O ECO, o 
tucano anunciou que come
çou a escrever um livro com 
suas memórias e histórias 
políticas. Vaca brincou que 
pretende publicar o livro 
quando estiver mais velho 
para não correr o risco de 
ser preso. Será que ele conta 
como uma cidade com dois 
mil habitantes conseguiu 
uma UTI móvel? Histórias 
não devem faltar!

p a s s a g e m
Segundo Vaca, uma das 

histórias que pretende contar 
em seu livro é bom relacio
namento que tinha com o 
ex-governador Mário Covas 
(PSDB). "Eu sempre que en
contrava com ele pedia verba 
e ele sempre me atendeu. Foi 
um grande político", elogiou.

DE NOVO
Vaca também contou que 

está sendo alvo de novas de
núncias de seus opositores. 
Desta vez, o problema seria 
com a distribuição de cestas 
básicas. "Mais uma vez que
rem me prejudicar. Você acre
dita que este denunciante, que 
também ninguém conhece, 
ainda teve a cara de pau de 
deixar como telefone de con
tato o número da Delegacia 
de Polícia", disse indignado e 
sem entender como a Justiça 
Eleitoral recebe denúncia sem 
checar se o denunciante existe.

e x p l ic o
A bronca de Vaca é que no 

processo que sofreu de impug
nação de sua candidatura, o de
nunciante não foi encontrado 
pela Justiça Eleitoral e o ende
reço fornecido era de outra pes
soa. Por conta disto, o processo 
acabou arquivado. Segundo 
ele, a armação se repete.

e x p o s iç ã o
Os candidatos de Agudos 

estão usando uma tática dife
rente para fazer propaganda 
eleitoral. Eles estão deixando 
veículos adesivados com no
me e número de candidato 
estacionados na rua 13 de 
Maio, centro de Agudos. Na 
praça Tiradentes tem uma 
caminhonete parada há pelo 
menos um mês.

DEBATE
Os três candidatos a pre

feito de Piratininga estão se 
preparando a semana toda 
para o debate que acontece 
hoje à noite na TV Prevê, em 
Bauru, com transmissão ao 
vivo para toda região. Odail 
Falqueiro (PTB), Carlos Ales- 
sandro de Matos (PSDB), o 
Sandro Bola, e Jair dos San
tos (PPS) prometem muita 
discussão e apresentação 
das propostas de governo. A 
equipe de O ECO vai acom
panhar tudo de perto, muito 
perto. Dentro do estúdio.
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"Eu não peço a Nota Fis
cal Paulista porque não 
quero. Eu sempre pego 
a nota fiscal, mas sem 
o CPF, para o caso de 
precisar trocar a merca
doria".

Maria Rosa Reis, dona- 
de-casa

"O governador lançou 
a Nota Fiscal Paulista 
incentivando o povo a 
requerer a nota e depois 
lançou a substituição 
tributária, sendo assim, o 
contribuinte não tem di
reito de receber o percen
tual. Por isso eu não peço 
a Nota Fiscal Paulista".

Celso Roberto Pereira, 
técnico de contabilidade

"Eu sempre peço a Nota 
Fiscal Paulista, porque 
segundo o governo, ela 
tem uma proposta que 
vai dar retorno para os 
contribuintes. Eu acho 
importante, porque o 
que vai compensar serão 
os descontos no IPVA do
carro".

Ademir Gomes,
aposentado

A rua Santo Leonardo Giglioli, no Jardim Caju em Lençóis Paulista, ganhou uma placa de PARE na tarde 
da quinta-feira 14. O serviço foi por funcionários da Prefeitura. Esta era uma das ruas do bairro que estava 
sem sinalização e favorecia acidentes.

FRASE

"A gente 
pretende 
rememorar 
e fortalecer 
o nosso fo l
clore. Além  
de m ani
festar é im 
portante 
registrar"

Nilceu Bernardo, diretor de 
Cultura de Lençóis Paulista, 

sobre a Festa do Folclore que 
será realizada hoje

p a r a  p e n s a r

" T o d o  h o m e m  

q u e  s e  v e n d e  r e 

c e b e  m u i t o  m a i s  

d o  q u e  v a l e "
Barão de Itararé

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


a d m i n i s t r a ç ã o

TAC a v is ta
Marise e Ministério Público do Trabalho acertam diretrizes para assinatura de acordo; 

prefeito garante que o atendimento das equipes de PSF continua normalmente

Pau lo  Eduardo  Tonon

Evoluiu esta semana as ne
gociações entre a Prefeitura de 
Lençóis Paulista e o MPT (Mi
nistério Público do Trabalho) 
para que seja assinado um TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta) 
para que as equipes do PSF 
(Programa Saúde da Família) 
possam continuar prestando 
atendimento à população. O 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) garante que o serviço 
não será suspenso.

"Eu quero tranqüilizar a 
população de Lençóis porque 
não haverá descontinuidade 
no atendimento. O Programa 
Saúde da Família continua 
normalmente. Também gos
taria de tranqüilizar todos os 
funcionários, que todos os 
seus direitos serão preserva
dos, até porque nossa dispo
sição é trabalhar nesse senti
do, tendo em vista que todos 
eles colaboraram muito com a 
gente nesses anos todos", dis
se em entrevista ao O ECO na 
tarde de ontem.

O procurador do MPT, Jo
sé Fernando Ruiz Maturana, 
fez uma proposta e Marise 
apresentou outra, com poucas 
alterações. A expectativa é de 
que o acordo seja selado nos 
próximos dias. O MPT quer 
que a Prefeitura se compro
meta a contratar diretamente 
os médicos, enfermeiras, auxi
liares e agentes de saúde que 
trabalham no programa. Des
de quando a primeira equi
pe do PSF foi implantada no 
município, em 2002, as con
tratações são feitas pela Ocas 
(Organização Cristã de Ação 
Social). O PSF atua com 152 
profissionais no município.

Neste ano, o MPT recebeu 
uma denúncia de que a Ocas 
funcionava como um cabide 
de empregos da Prefeitura de 
Lençóis Paulista. Em abril, 
procuradores do Trabalho, 
comandados por Maturana, 
fizeram diligências e não en
contraram irregularidades 
graves que comprovassem a 
denúncia. Porém, o procura
dor entendeu que a Ocas ser
viu como intermediadora de

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Marise diz que assina acordo nos próximos dias para manter atendimento do Programa Saúde da Família

mão-de-obra, o que se contra
põe às leis trabalhistas, segun
do o MPT.

A proposta que Marise en
viou ao MPT contém três su
gestões. A primeira diz respei
to à manutenção dos serviços 
da OCAS. A segunda estipula 
um prazo de 12 meses para 
que a Prefeitura possa promo
ver a contratação dos agentes 
comunitários de saúde, atra
vés de concurso. E o terceiro 
item estabelece um prazo de 
18 meses para a contratação 
direta dos demais profissio
nais da área da saúde. O docu
mento deve passar por análise 
do procurador. Caso cheguem

a um acordo, uma audiência 
deve ser marcada para a assi
natura do TAC. Caso contrá
rio, o Ministério Público do 
Trabalho pode entrar com 
uma ação civil pública contra 
Marise.

"Entendo que a contrata
ção por meio de uma organi
zação social foi um avanço, a 
ponto de servir de exemplo 
para outras cidades e inclusive 
sendo aprovada pelo Tribunal 
de Contas da União todos es
ses anos. Mas como existe esse 
conflito de legislação a gente 
parte para a assinatura do TAC 
e vamos cumprir todas as su
as disposições. Enquanto isso

F.: 14. 3264-6449
www.pauilstashopplng.com.br
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Materials para Construção
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VENEZIANAS...
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T u d o  co m  os m e lh o s  p re ç o s .

v e n h a  c o n fe r ir !
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

NOTAS POLICIAIS

p e n s ã o
Um homem de 34 anos 

foi preso na tarde de quinta- 
feira 14, em Lençóis Paulis
ta, porque estava em atraso 
com a pensão alimentícia. 
O mandado de prisão foi 
descoberto porque ele foi 
utilizar os serviços do Pou- 
patempo Móvel, montado 
na praça da Concha Acús
tica. A polícia já prendeu 
outras pessoas que foram 
tirar documentos. O rapaz 
foi levado para a cadeia de 
Duartina.

d e  n o v o
A sede do Comtur (Con

selho Municipal de Turis
mo de Agudos) foi furtada 
pela quarta vez. O ladrão 
ou ladrões entraram pelos 
fundos do prédio e levaram

vários materiais. Na madru
gada de ontem, a polícia 
urpreendeu um rapazcom 
várias latas de tinta e ele 
confessou que o produto 
foi furtado do Comtur. Ele 
acabou preso em flagrante 
e levado para a cadeia de 
Duartina.

ABÓBORA
Em Barra Bonita foi pre

so sob a acusação de furtar 
três abóboras. Segundo in
formações da Polícia Mili
tar, o furto teria ocorrido na 
terça-feira 12, bem no meio 
da tarde. O acusado foi vis
to e reconhecido pelo dono 
do sítio, que afirmou não 
ser a primeira vez que ele 
era vítima de furto. O acu
sado está preso na cadeia de 
Barra Bonita.

vamos estar atentos quanto a 
possíveis mudanças na lei", fi
naliza Marise.

O grande nó da questão 
que reúne ingredientes jurídi
cos, administrativos e políticos 
é que as diretrizes do PSF pro
põem que os agentes de saúde 
residam no bairro em que vão 
trabalhar. Com a contratação 
por meio de concurso, fica di
fícil cumprir isto já que a lei 
que rege os concursos diz que 
qualquer pessoa, morador ou 
não no município, tem direi
to a prestar qualquer tipo de 
concurso. Esta questão, Marise 
disse que vai ser discutida em 
uma segunda etapa.

L e p p ^

A go ra  tem
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A N T O N I O  C A R L O S  V A C A

O 'furacão' de Borebi
Com mais de 35 anos de experiência na vida pública, Antonio Carlos Vaca (PSDB) é novamente candidato a prefeito de Borebi

Pa u lo  Ed u a rd o  T onon

Esta semana, o candidato à 
Prefeitura de Borebi, Antonio 
Carlos Vaca (PSDB), visitou 
o jornal O ECO e concedeu 
uma entrevista. Ele contou 
um pouco de sua trajetória 
política de 35 anos e explicou 
os motivos pelos quais deve 
ser prefeito mais uma vez. Va
ca tem como vice Luiz Carlos 
Pescinelli (PV), o Badú. Se
gundo Vaca, em Borebi, assim 
como nos outros municípios 
da região, o grande desafio 
dos administradores será a 
geração de empregos. "Hoje, 
esse não é apenas um proble
ma de Borebi, o problema de 
Lençóis, de Agudos é o em
prego. Qualquer empresa que 
vai vir para o município quer 
um barracão e hoje para vo
cê fazer um barracão de 500 
metros vai aí cerca de R$ 150 
mil". Ainda de acordo com 
Vaca, para comandar uma ci
dade pequena e com um orça
mento apertado, o candidato 
que assumir a Prefeitura vai 
ter que buscar recursos junto 
aos governos estadual e fede
ral. "Não adianta eu vir aqui e 
falar que a gente vai construir, 
porque não tem orçamento. 
O município hoje vive das 
verbas que a gente consegue 
por fora", diz.

O ECO -  Quando o se
nhor iniciou a carreira 
política?

Antonio Carlos Vaca - Eu
iniciei minha atividade polí
tica em 1972, quando fui elei
to (vereador) pela primeira 
vez em Lençóis Paulista, fui 
o último colocado com 280 
votos. Se eu recordo, quem 
me lançou na política foi o 
Tonico Lorenzetti (Antonio 
Lorenzetti Filho) e o famo
so Clóvis Segala. Depois fui 
reeleito, como o segundo 
mais votado, com 440 votos. 
Depois fui o mais votado e 
depois acho que perdi para o 
Norberto (Norberto Pomper- 
mayer, atual vice-prefeito e 
diretor de Saúde) por 12 vo
tos como o vereador mais vo
tado, mas fiz 978 votos. No 
total eu fui vereador por 20 
anos, dois mandatos de seis 
anos e dois de quatro anos. E 
eu sempre morei em Borebi e 
sempre tive o ideal de eman
cipar o distrito de Borebi. Aí 
consegui, 20 anos depois, 
quando as leis permitiram e 
o Ézio (Paccola, prefeito de 
Lençóis na época) me aju
dou muito. Ele não colocou 
nenhum empecilho, quero 
deixar registrado isso aqui. 
Depois fui eleito o primeiro 
prefeito de Borebi em 1992. 
Agora estou voltando mais 
velho, mas mais experiente e 
o mesmo furacão de quando 
começou a cidade. Quando 
eu chego lá, eles falam: 'o fu
racão chegou', então agora o 
furacão está de volta.

O ECO -  A história do 
senhor se confunde com 
a história de Borebi e nes
ses 15 anos da emancipa
ção da cidade dizem que é 
sempre o Vaca que coman
da Borebi. Até que ponto 
isto é verdade ou lenda?

Foto: Jornal O ECO

Vaca -  Isso é lenda. Mas 
como você é político em Bo- 
rebi e se destaca o pessoal 
fala isso. As coisas boas vo
cê é o responsável, as coisas 
ruins também. Então, tem 
esse ônus, se acontecer algu
ma coisa aqui o Vaca é o cul
pado. Mas não tem isso não. 
É história porque a gente lu
tou, eu amo minha cidade e 
tenho um ideal para ela.

O ECO -  Mas o senhor 
sempre comandou Borebi, 
direta ou indiretamente...

Vaca -  Sempre coman
dei. Mas isso é assim porque 
antes eu não era nada. Eu 
era jogador de futebol, era 
presidente de clube e lutava 
já pela cidade de outras ma
neiras. Até mesmo antes de 
Borebi se emancipar e mes
mo antes de eu ser vereador 
eu já lutava pela cidade. Eu 
tenho uma cartinha de uma 
amiga minha que dizia que 
eu sempre corria para arru
mar merenda para a escola, 
eu sempre tive isso comigo, 
de ajudar as pessoas e fazer 
alguma coisa por Borebi. Eu 
sempre tive uma liderança, 
mas esse negócio que manda 
é coisa que o pessoal fala, na 
verdade não é bem assim.

O ECO -  Qual é o or
çamento do município de 
Borebi neste ano?

Vaca -  R$ 6 milhões.

O ECO -  E para o ano 
que vem?

Vaca -  Deve ter um au
mento de 10 %.

O ECO -  E dá para ad
ministrar bem uma cidade 
com esse orçamento?

Vaca -  Isso que eu queria 
deixar claro para vocês. Eu 
não vou falar em plano de

governo. Você tem que falar 
que vai fazer aquilo que vo
cê acha que dá. Não adianta 
eu vir aqui e falar que a gen
te vai construir, porque não 
tem orçamento. O municí
pio hoje vive das verbas que 
a gente consegue por fora. Se 
você for tocar o município só 
com o recursinho, como aqui 
em Lençóis e como em ou
tros lugares, é apertado. Não 
dá para você fazer uma obra. 
Não dá, você tem que bus
car dinheiro fora. O sucesso 
de Borebi é isso aí. Eu trou
xe quase R$ 2 milhões este 
ano para Borebi em recursos. 
Uns ainda estão para chegar, 
outros já chegaram, vocês já 
divulgaram quase todas as 
obras que estão aí. Com mais 
de R$ 1,5 milhão nós reca- 
peamos Borebi até a Rondon 
(rodovia Marechal Rondon). 
Você precisa ver que obra lin
da que ficou a estrada.

O ECO -  Então o orça
mento que o senhor tem é 
só para pagar funcionários 
e fazer a manutenção da 
cidade?

Vaca -  Você tem 25% para 
Educação, 15% para a Saúde, 
mas nós gastamos 19%. Depois 
tem a folha de pagamento e o 
arroz feijão da Prefeitura que é 
o combustível, que você gasta 
uma fortuna, além da manuten
ção, que é energia elétrica que 
você paga. Fora isso tem telefone 
que você paga, tem pedra, areia 
e ferro que são o arroz e o fei
jão do município. Sempre tem 
que fazer um conserto. Então, 
se você for tocar a prefeitura só 
com recurso do município não 
dá, você vai tocar muito aperta- 
dinho. Agora, nós conseguimos 
recursos fora, o bom relaciona
mento em São Paulo, em Brasí
lia, permite que a gente vá lá e 
consiga recursos.

O ECO -  Na opinião do 
senhor que nasceu, cres
ceu e se criou com Borebi, 
o que mais precisa na cida
de e o que tem a maior di
ficuldade para se fazer?

Vaca -  Hoje, esse não é 
apenas um problema de Bo- 
rebi, o problema de Lençóis, 
de Agudos é o emprego. Qual
quer empresa que vai vir para 
o município quer um barra
cão e hoje para você fazer um 
barracão de 500 metros vai aí 
cerca de R$ 150 mil. A em
presa quer vir, mas ela quer a 
área. Nós conseguimos com 
o Serra (governador José Ser
ra) e o prefeito (Luiz Anto
nio Finotti Daniel) R$ 148 
mil para construir um bar
racão, já está licitado. Já tem 
até uma empresa que vai pa
ra lá, uma calderaria que vai 
vir de São Paulo para cá. Já 
estamos também com outra 
empresa que tem quase 150 
funcionários e vai aumentar, 
vai ampliar. Para nós isso é 
importante porque ela gera 
vagas para mulheres, moças 
que trabalham lá. E a prefei
tura ajuda com a creche, que 
as mães podem deixar seus 
filhos lá, o que ajuda toda a 
família.

O ECO -  E que outro 
problema o senhor consi
dera que Borebi possui?

Vaca -  Nós também preci
samos melhorar um pouco o 
setor do lazer. E nós estamos 
mexendo nisso faz 16 anos. 
Hoje a cidade está toda estru
turada. Quando eu assumi 
não tinha uma máquina, se 
cortava uma árvore com ma
chado, hoje é com motosser- 
ra. Então nós estruturamos a 
cidade. Quando eu adminis
trei o município eu construí 
o posto de polícia, eu fiz a 
unidade de saúde, a creche.

"A MINHA  
CAM PANHA É FEITA 
NO DIA-A-DIA. 
AGORA É CO LHER  
OS FRUTOS.
QUEM NUNCA  
FEZ NADA POR 
BOREBI DEVE FICAR  
PREOCUPADO,
MAS EU QUE 
TRABALHO 24 
HORAS POR 
DIA ESTOU  
TRANQÜILO. EU 
ESTOU GASTANDO  
É SOLA DE SAPATO

PERFIL

NOME
Antonio Carlos Vaca

IDADE
62 anos

FORMAÇÃO
Pedagogia, Administração 
e Ciências Contábeis

CARGO ATUAL
Professo aposentado e 
candidato a prefeito de 
Borebi

Eu gastei no meu mandato 
cerca de R$ 320 mil, naquele 
tempo, em melhoria de ener
gia elétrica. Você chegava em 
Borebi e as fazendas tinham 
mais lâmpadas que Borebi, 
você achava que as fazendas 
eram a cidade de Borebi. Ho
je não, está tudo com lâm
pada, na entrada e na saída. 
Agora o que falta para Borebi 
é um pouco mais de lazer. E 
nós estamos hoje terminan
do lá aquele centro de lazer 
do trabalhador, onde nós va
mos formar uma sociedade 
para administrar e promover 
bailes, festas, eventos, tudo 
nesse centro com ginásio. Na 
saúde está precisando tam
bém comprar mais alguns 
equipamentos, porque sem
pre tem alguma coisa que fi
ca faltando.

O ECO -  E em relação 
às mudanças na legislação 
desta campanha. Como o 
senhor vê a proibição da 
distribuição de brindes, 
entre outras alterações?

Vaca -  Acho que foi bom. 
Acho bem melhor que as coi
sas fiquem mais niveladas. 
Eu nunca gastei dinheiro em 
campanha. A minha campa
nha é feita no dia-a-dia. Ago
ra é colher os frutos. Quem 
nunca fez nada por Borebi 
deve ficar preocupado, mas 
eu que trabalho 24 horas por 
dia por Borebi e estou tran- 
qüilo. Eu estou gastando é 
sola de sapato.

O ECO -  As pessoas 
apontam um problema na 
distribuição de medicamen
tos em Borebi. Hoje, onde 
ela é feita? Na Prefeitura 
ou no posto de saúde?

Vaca -  Olha, se eu te der 
um problema e você resolver 
isso na Prefeitura ou no ba

nheiro, o que isso tem a ver? 
Se o remédio é entregue na 
Prefeitura ou no posto o im
portante é que você recebeu 
o remédio. Quantos municí
pios por aí não dão remédio? 
A gente dá o remédio e não 
é aquele do 'Dose Certa', que 
isso é insignificante. Vai ver 
quanto a gente gasta de medi
cação. Os remédios do 'Dose 
Certa' eram entregues lá na 
farmácia para a população e 
os outros a gente levava para 
baixo porque são comprados. 
Então, você vai lá com uma 
receita e vai buscar o remédio 
na Prefeitura porque está lá. 
A oposição sempre vai achar 
um defeito em alguma coi
sa. Se você receber o remédio 
não importa se você recebeu 
na Prefeitura, no boteco ou 
na sua casa, o importante é 
que você foi beneficiado com 
esse remédio. Essa é minha 
opinião. Mas está tudo regu
larizado, tem alvará, Anvisa e 
tudo. Agora o pessoal fala que 
é a Leila (esposa de Vaca) que 
entrega. Isso não tem nada a 
ver, a Leila é uma office-boy 
de luxo. O que acontece é que 
se você começar a pagar alu
guel para farmácia, aluguel 
para assistência social vai ser 
um gasto absurdo. Como 
a cidade é muito pequena, 
você tem que centralizar e é 
por isso que Borebi vai bem, 
porque a gente economiza. A 
oposição não vê esse lado.

O ECO -  Qual análise o 
senhor faz da tentativa de 
impugnação da sua candi
datura?

Vaca -  Quem não tem con
dição de ganhar uma eleição 
tem que fazer alguma coisa 
para tumultuar. Eles têm medo 
de mim porque sabem que não 
ganham no voto. Agora pode 
fazer o que quiser, o negócio 
é trabalhar. Esses caras são que 
nem Copa do Mundo, só apare
cem de quatro em quatro anos. 
E não pode ser assim, para en
trar na política você tem que se 
manter, como o Lula. Quantas 
vezes ele foi candidato? Três ve
zes e ganhou a quarta porque 
se manteve. O cara vai para a 
eleição, perde e depois some. 
O pessoal vota em mim porque 
sabe o que eu fiz por Borebi.

O ECO -  O senhor rece
beu convite para concor
rer à Prefeitura de Agudos. 
Tem essa vontade?

Vaca -  Olha, eu nasci 
em Agudos. Agora tenho um 
amor muito grande pela cida
de e tenho muitos amigos lá. 
Também fiquei orgulhoso de 
participar de uma reunião em 
que eles falavam que agora 
era a minha vez, mas eu não 
posso deixar meu município. 
Por mais que eu ame Agudos 
e até tenha chance de ser elei
to, eu ainda tenho um ciclo 
em Borebi para finalizar.

O ECO -  Por que o po
vo de Borebi deve votar no 
Vaca?

Vaca -  Pela minha histó
ria no município. Por tudo 
que já fiz por Borebi e pelo 
que posso fazer ainda mais. 
Eu acho que cada macaco 
tem que ficar no seu galho.

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
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V a i  q u e r e r  a  n o t a ?
Lençóis Paulista é a 65^ cidade no ranking de emissão da Nota Fiscal Paulista; 

arrecadação já ultrapassou R$ 90 mil e tem 921 estabelecimentos cadastrados
Fernanda Benedetti

Ga b r iela  D onatto

Com 10 meses de existên
cia, a Nota Fiscal Paulista está 
conquistando cada vez mais 
adeptos. Em Lençóis Paulista, 
921 estabelecimentos comer
ciais fazem parte do cadastro 
da Secretaria da Fazenda do 
Estado, e o município já re
presenta uma arrecadação de 
mais de R$ 90 mil. A cidade 
se encontra em 65° lugar no 
ranking de emissão da nota, 
na frente de São Manuel, que 
aparece na 72° posição, Avaré, 
na 73° e Pederneiras, na 90°. 
Segundo a Receita Estadual, 
com a Nota Fiscal Paulista, 
30% do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços) reco
lhido pelos estabelecimentos 
comerciais serão devolvidos 
ao bolso do consumidor.

Segundo a delegada regio
nal tributária substituta, da 
Receita Estadual de Bauru, Lu- 
ciana Moscardi Grillo, Lençóis 
está em posição de destaque 
no ranking. "A cidade repre
senta 0,19% do total de R$ 
48 milhões arrecadados pelo 
Estado. É uma posição muito 
boa perto de outras cidades 
maiores", afirma Luciana. O 
programa Nota Fiscal Paulis
ta obriga todos os estabeleci
mentos varejistas a emitirem 
nota no ato de qualquer tipo 
de compra. Na região onde o 
jornal O ECO circula 2.582 
locais estão cadastrados no 
programa que tem como ob
jetivo evitar a sonegação fis
cal. "A emissão da nota fiscal 
sempre foi obrigatória. Agora, 
para conscientizar as pessoas, 
o Estado criou a Nota Fiscal 
Paulista que oferece uma série 
de benefícios a quem colocar 
seu CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) na nota", explica Lucia- 
na. A restituição pode vir por 
meio de abatimento no IPVA 
(Imposto sobre a Proprieda
de de Veículos Automotores), 
depósito do valor em conta 
corrente e direito a sorteios, a 
partir de 2009.

A obrigatoriedade da emis
são começou em maio deste 
ano. Todas as empresas, não 
importa o tamanho, devem 
adequar seu sistema para a 
emissão da Nota Fiscal Paulis
ta. O consumidor decide se vai 
ou não informar o número do 
seu CPF, mas as empresas são 
obrigadas a oferecer o serviço.

Agora os estabelecimentos 
que não estiverem cadastrados 
vão ser autuados pela 'Opera
ção Nota Fiscal' e multados 
em 100 Ufesps (Unidades Fis
cais do Estado de São Paulo), 
o que corresponde a R$ 1.488 
por cada nota sonegada.

FISCALIZAÇÃO
Para ter direito a restitui

ção do ICMS, o consumidor 
deve cadastrar o CPF no site 
da Secretaria da Fazenda - ht- 
tp://www.nfp.fazenda.sp.gov. 
br. Lá poderá ter acesso ao 
saldo de notas emitidas. Se a 
nota não estiver no sistema, 
ou se o local da compra não 
der a opção pela Nota Fiscal 
Paulista, basta que o cliente 
cadastre o nome da empresa 
no site. "Assim que registrar
mos um número expressivo 
de reclamações nós vamos até 
o local para checar a emissão". 
Foi o que aconteceu neste mês 
em dois estabelecimentos da 
região - um em Macatuba e 
um Piratininga. As cidades 
receberam cinco reclamações 
por falta da nota. "Esses es
tabelecimentos foram autua
dos e vão ter que justificar o 
porquê da não emissão, caso 
contrário vão levar a multa", 
afirma a delegada.

Pedir nota ou não 
pedir, eis a questão

Nilza Ribeiro é um exem
plo de pessoa que aprova a 
Nota Fiscal Paulista e sempre 
pede sua emissão. "Eu acho 
importante pedir a nota, é 
um dever de todo o cidadão. 
Vou utilizar o bônus no aba
timento do IPVA. Sempre 
peço no supermercado e na 
farmácia", conta. Ela acredi
ta que a emissão das notas 
ajudará o governo a evitar a 
sonegação fiscal e garantir 
que o dinheiro arrecadado 
com o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços) se 
transforme em melhorias na 
saúde e na educação.

Mas muitas pessoas ain
da não pedem a nota por 
medo de serem fiscalizadas 
pelo governo. O temor é 
que o número do CPF seja 
utilizado pela Receita Fede
ral para cruzar os dados com 
a declaração do Imposto de 
Renda, por exemplo.

Segundo a delegada da 
Receita Estadual de Bauru, Lu- 
ciana Moscardi Grillo, a Recei
ta Estadual, que é quem rege

a emissão das notas, não tem 
nenhum convênio com outros 
órgãos, seja do Estado, seja do 
governo federal, para fazer o 
cruzamento de dados. "Essa 
afirmação não é verdadeira. 
A Nota Fiscal Paulista permi
te a centralização das contas 
de uma família em um único 
CPF, por exemplo. Então este 
não seria um método preciso 
para a verificação da renda de 
uma pessoa", explica.

Amarildo Ventura de 
Souza, proprietário de um 
escritório de contabilidade 
em Lençóis Paulista, acredita 
que a Nota Fiscal Paulista é 
uma forma de conscientizar 
o consumidor a pedir a nota 
fiscal. Mas segundo ele, ainda 
faltam informações. "As pes
soas acreditam que vão con
seguir de volta os 30% arreca
dados em todas as compras. 
O que na verdade acontece é 
que essa arrecadação é do to
tal que a empresa gerou, não 
do consumidor. Além disso, 
esse valor será rateado com 
os consumidores que pedi
ram a nota", conclui.

EMISSAO DA NOTA FISCAL PAULISTA ONDE O ECO CIRCULA

cidade |n°. de cadastrados [posição no ranking I
Agudos 
Areiópolis 
Barra Bonita 
Borebi
Igaraçu do Tietê 
Lençóis Paulista 
Macatuba 
Piratininga

353
90
692
15

233
921
158
120

117°
322°
152°
404°
274°
65°
232°
208°

Lençóis Paulista esta entre os 100 município que mais arreca imposto com a Nota Fiscal Paulista

A S F A L T O

Recape de bairros começa após eleição
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), disse nesta 
quinta-feira que as ruas da 
Vila Mamedina, Vila Éden e 
Maria Cristina serão recape- 
adas após a eleição. O pre
feito conseguiu recursos do 
Ministério das Cidades para 
a recuperação de ruas nos

três bairros, mas não pode 
iniciar o recape porque a 
legislação eleitoral proíbe 
começar obras no período 
de três meses antes da elei
ção, que acontece no dia 5 
de outubro.

"A população desses bair
ros pode ficar tranqüila que 
os recursos estão assegurados

e nós vamos fazer o recape 
assim que passar a eleição. A 
legislação proíbe a gente de 
começar obra agora", afirma 
o prefeito Marise.

A prefeitura vai receber 
R$ 383 mil para as obras. Os 
recursos virão do Ministério 
das Cidades, por meio de 
emenda parlamentar apre-

sentada pelo deputado fede
ral Milton Monti (PR).

Na Vila Mamedina serão 
recuperadas as ruas Coronel 
Fernando Prestes, Dr. Gabriel 
de Oliveira Rocha e Rua dos 
Expedicionários. Na Mame- 
dina, deu tempo de fazer 
a Rua dos Expedicionários 
antes da entrada no período

eleitoral.
Na Vila Eden, o recape se

rá feito nas ruas Capitão Elias 
Francisco do Prado, Pruden
te de Moraes, Carlos Gomes, 
Manoel Amâncio e Ana Neri. 
Na Vila Maria Cristina, serão 
beneficiadas as ruas Bartolo- 
meu Bueno da Silva, Tomé de 
Souza e Braz Cubas.

I
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Apoio tucano
Pedro Tobias vem a Lençóis Paulista para declarar apoio a Bel e Luiz Carlos Trecenti; 

junto com Marise e candidatos a vereadores, comitiva passeou pelo Jardim Caju
Fotos: Fernanda Benedetti

Paulo  Eduardo  T onon

O deputado estadual Pe
dro Tobias (PSDB) esteve em 
Lençóis Paulista na tarde da 
quinta-feira 14 para oficializar 
seu apoio à chapa da situação 
encabeçada pela tucana Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti, a Bel, que tem Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) como vice. O 
encontro dos candidatos com 
o deputado aconteceu na casa 
do prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB). Candidatos a vere
adores da coligação "Lençóis é 
tudo de bom" também marca
ram presença.

Pedro Tobias disse que o 
trabalho de Marise tem que 
continuar. "Eu acompanho a 
política na cidade faz tempo 
e sei como a cidade era antes. 
Daí veio o Marise que implan
tou o trabalho com seriedade 
e competência, então nós não 
podemos deixar a cidade sair 
dessa linha", disse o deputa
do. O bom relacionamento 
com o deputado é garantia de 
repasse de verbas do governo 
do Estado.

"A Bel e Luiz Carlos têm ex
periência e a prefeitura precisa 
cada vez mais de gente com 
experiência na administração 
privada e que possa aplicar is
so no serviço público. Porque 
todo mundo elogia o Poupa- 
tempo? Porque ele tem o rit
mo da administração privada, 
atende o usuário de forma 
rápida e com eficiência" com
pleta o deputado.

Tobias também explicou a 
importância de receber apoio 
durante o período de campa
nha eleitoral. "Se eu tive quase 
230 mil votos na última elei
ção não foi porque eu conhe
cia todo mundo que votou em 
mim. Mas porque eu tive bons

legenda

avalistas em diversas cidades e 
o Marise é um deles", afirmou.

Depois da coletiva que 
também serviu como uma 
reunião de trabalho, já que

diversos candidatos a verea
dor aproveitaram a oportuni
dade para tirar fotos ao lado 
de Pedro Tobias, Marise, Bel e 
Luiz Carlos e os correligioná-

rios partiram em carreata para 
o Jardim do Caju. No bairro, 
o deputado se juntou a Bel e 
Luiz Carlos no corpo-a-corpo 
junto ao eleitorado.

m a r k e t in g  d e  
c a m p a n h a
O empresário José Carlos 
Natal (PSDC), o Porquinho, 
que disputa uma vaga na 
Câmara de Vereadores 
lençoense, resolveu inovar 
para chamar a atenção dos 
eleitores. Além de encher o 
carro de adesivos ele resolveu 
usar o apelido a seu favor e 
colou um porquinho no capô 
do veículo. Por onde passa, o 
candidato chama a atenção e 
garante que crianças, jovens e 
adultos pedem até para tirar 
foto. Porquinho faz parte da 
coligação 'Eu quero mais para 
Lençóis', que apóia Ailton Tipó 
Laurindo (PV) para prefeito.

O óbolo da Viúva
Aqueles cujo intenção está isenta de qualquer idéia pessoal, devem consolar-se 
da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se 
de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais 
na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa 
alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, 
em larga escala, a indigência; mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se 

e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar 
lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele 

que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de 
realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão; se não for de um modo, 
será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, 

não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar 
um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta 

de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar 
uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, 

o óbolo da viúva.

KARDEC, ALLAN. Evangelho Segundo 
o Espiritismo (O), Ed. EME.

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

PA LEST RASSEGUNDA-FEiRA SÁBADGS
Travessa João Ramalho, 22 Creche OCAS na CECAP

MISSÃD: (próximo ao Asilo) às 20 H às 14 H
" S er  esco la  e deicin a  da alma" F.: 14. 3264.6414 ceap@lpnet.com.br JONAS14100

PARA VEREADOR
PTB/PRB

Lençóis cada vez

melhor

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Urgente! Alguém 
cerca essa bicharada!

Alô "cara-pálida"! Alô 
Lençóis! Eleitores da tribo dos 
"Sem-tímpano"! Já tem tribo 
acampada em terra da prefei
tura de Borebi... Será que eles 
assaram alguma vaca pra co
mer por lá? Hahaha! E parece 
que a terra era dos ancestrais... 
Eu ein! Vou começar a tomar 
conta do meu quintal!

E vamos falar da terrinha 
da oncinha! Oncinha mesmo, 
aqui é um monte de amigo 
da onça que cutuca onça com 
vara curta! Hahaha! A cida
de em que até meu cachorro 
quase saiu candidato a verea
dor, achei melhor ele não ter 
saído, senão ele ia querer dis
putar com o meu Porquinho, 
ou com o meu pato... Ops, é 
Piriquito, não é pato!

Essa é a terrinha, uma 
verdadeira zona... Zona elei
toral! Hahaha! É como eu 
digo, se cercar vira zoológico 
e se cobrir vira circo!

E o pior, a gente vai ter que 
votar! Se não fosse esse deta
lhe até que seria divertido!

É... é muito difícil e se 
chorar não melhora nada!

E por falar em circo, pa
rece que o circo tá pegando 
fogo na Câmara... Tem can
didato colocando fogo pra 
tentar queimar o canavial da

adversária! Hahaha!
Eles têm que tomar cui

dado antes que o povo canse 
de assistir as palhaçadas do 
circo daqui, pra ir assistir o 
tal "Show de empregos" em 
Pederneiras! E um amigo foi 
assistir o tal "show" em Pe
derneiras, diz que está lá até 
agora... procurando o espetá
culo! Hahaha!

As olimpíadas do sertão 
estão só começando e as úni
cas medalhas que a gente ga
nha é medalha de santinho! 
Lá na China, o Brasil só ga
nha bronze e aqui no Brasil o 
eleitor só leva ferro! Hahaha!

Agora só falta o Dinho 
chegar por aqui, porquê tão 
dizendo que a Brasília ama
rela está por aí! O jipão do 
Jessé sumiu e a Brasília do 
Mané apareceu!

E como diriam eles, a nos
sa felicidade é um crediário 
nas casas Bahia! Hahaha!

Mas é bem por aí, eu 
tô perdido, procurando 
um mercedão... No último 
que eu vi tava escrito as
sim: "Alegria de pobre... É 
impossível!"... E a gente vai 
levando, vai votando e vai 
rindo... pra não chorar! Eu 
vou assistir o levantamento 
de copo nas olimpíadas!

mailto:ceap@lpnet.com.br
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Festa da padroeira
Comissão organizadora divulga programação da Festa da Padroeira de Lençóis 

Paulista; shows e quermesse começam em 5 de setembro e vão até dia 15
Fernanda Benedetti

AS das df asdf

Ká t ia  Sarto ri

Já está definida a progra
mação da Festa da Padroeira 
de Lençóis Paulista, Nossa Se
nhora da Piedade. Os shows e 
a tradicional quermesse, com 
praça de alimentação e parque 
de diversões, começam no dia
5 de setembro. A festa será 
encerrada no dia 15 de setem
bro, dia de Nossa Senhora da 
Piedade e feriado municipal 
para os lençoenses.

Na lista de show estão vá
rios cantores lençoenses. No 
dia 5, uma sexta-feira, a apre
sentação é da dupla Caio & 
Márcio. No dia 6, tem mais 
sertanejo com Benê e Pauli
nho. No dia 7 de setembro, 
feriado de Independência do 
Brasil, a atração é a dupla Edu
6  Anderson. A programação é 
suspensa no começo da sema
na e volta com tudo a partir de 
11 setembro, com a banda Pop 
Shock. No dia 12, sexta-feira, 
tem Willian e Maicon. No dia

a p r e n d i z

Legião Mirim de 
Lençóis é destaque

Os projetos da Legião Mi
rim de Lençóis Paulista foram 
destaque na 1® Reunião de En
tidades da Região Noroeste, rea
lizada no final do mês passado. 
O encontro foi organizado pela 
CPFL Energia, empresa que pos
sui um adolescente contratado 
na função de legionário apren
diz, e reuniu várias cidades da 
região. A Legião Mirim lenço- 
ense foi citada como modelo de 
trabalho desenvolvido tanto na 
área educativa de capacitação, 
como na área administrativa.

Depois do encontro, a dire
toria da Legião Mirim de Peder
neiras visitou a sede da entidade 
lençoense para saber sobre os 
projetos e trocar experiências.

f e s t a  d a  p a d r o e ir a

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

» 5 de setembro
Caio & Márcio

» 6 de setembro
Benê & Paulinho

» 7 de setembro
Edu & Anderson

» 11 de setembro
banda Pop Shock

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

» 6 de setembro
9h -  Procissão motorizada 
12h -  Oração das mil Ave 
Marias
19h30 -  Início da novena

» 12 de setembro
Willian & Maicon

» 13 de setembro
Erick & Eder

» 14 de setembro
Ulysses & Moisés

» 15 de setembro
M agnificat e Pietá

» 15 de setembro
17h -  Missa solene e 
procissão das flores

13, quem agita a festa é a du
pla Erick e Éder. No dia 14 a 
atração é Ulysses & Moisés e

no encerramento, no dia 15, 
haverá uma noite gospel com a 
apresentação das bandas Mag-

nificat e Pietá. Segundo a co
missão organizadora, os shows 
estão previstos para começar às 
22h, sempre no palco monta
do na praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica.

A programação religiosa 
começa no dia 6 de setembro, 
sábado. Às 9h tem a tradicio
nal procissão da Padroeira. 
A imagem de Nossa Senhora 
da Piedade sai do Santuário e 
passa por todas as paróquias 
de Lençóis Paulista. Ao meio- 
dia, também no Santuário, 
começa a oração das mil Ave 
Marias. Ainda no sábado 6, 
tem início a novena em louvor 
a Nossa Senhora da Piedade. 
As missas diárias serão reali
zadas no Santuário, às 19h30. 
As missas do dia 7 e do dia
14 de setembro, entretanto, 
serão realizadas mais cedo, às 
18h30. No dia da Padroeira,
15 de setembro, às 17h tem a 
missa solene com a procissão 
das flores, marcando o encer
ramento da festa.

FIQUEjPOR DENTRO

TUNNING
Amanhã tem a 8® edi

ção do Campeonato MTM 
Brasil em Lençóis Paulista. 
O evento acontecerá no re
cinto da Facilpa a partir das 
9h. Na competição estarão 
carros de toda a região com
petindo nas modalidades 
de som, tunning e rebaixa
do. As inscrições podem ser 
feitas no dia. As empresas 
Revolusom e Didi Suspen
sões Especiais vão sortear 
uma suspensão de ar entre 
os competidores. A entra
da do evento é R$ 3. Mais 
informações pelo telefone

(14) 8117-0754.

TEATRO
O Museu Alexandre 

Chitto apresenta na erça- 
feira 19, às 19h30, a peça 
teatral 'Pelega e Porca Pre- 
nha na mata do Pequi', 
com a Cia Atos & Cenas. A 
entrada é de graça.

m ú s ic a
Na quinta-feira 21, tem 

concerto em comemoração 
aos 25 anos do Coral Zillo 
Lorenzetti, no UTC (Ubira- 
ma Tênis Clube), às 20h. A 
entrada é gratuita.

d e b a t e

Formação de Líderes realiza 
o 4° Congresso Juvenil

O Projeto Formação de 
Líderes, projeto social do 
Grupo Lwart, realizará nos 
dias 20 e 21 de setembro 
o 4° Congresso Juvenil. O 
objetivo do Congresso é 
mobilizar e envolver jovens 
entre 14 e 20 anos, e incen
tivar a consciência crítica 
sobre seu papel no mundo

A edição 2008 terá como 
tema 'Juventude: Escolha 
seu caminho' e vai discutir 
assuntos como persistência, 
oportunidades, metas e ris
cos. Durante o Congresso os 
jovens terão a oportunidade 
de refletir sobre problemas 
sociais, buscando alternati
vas e ferramentas para mi
nimizá-los, reconhecendo 
que também é papel e res
ponsabilidade da juventude 
interagir socialmente e con
tribuir para mudar positiva
mente a realidade.

Para os grupos de dis
cussão, o Congresso conta 
com profissionais que atu
am voluntariamente como 
facilitadores.

Iniciado há 4 anos, o

DE O LH O  
N A DATA

in s c r iç õ e s
19 a 29/08 nas 
secretarias das escolas 
lençoenses e sede 
dos projetos sociais 
do Grupo Lwart, que 
fica na rua X V  de 
Novembro, n° 411

LOCAL
Grêmio Recreativo 
Grupo Lwart

h o r á r io s
20/09 -  13h às 18h 
21/09 -  8h30 às 18h30

Congresso Juvenil vem, a ca
da ano, trazendo um núme
ro maior de participantes e 
de parceiros. Segundo os or
ganizadores, desde o início a 
grande busca era de que ou
tras empresas, além do Gru
po Lwart, aderissem ao even
to. Mais informações pelo 
telefone (14) 3264-8888.

R A I V A  A N I M A L

Vacinação de cães e gatos 
com eça no próxim o sábado

p r o c is s ã o  d e  fé  Terminou no dom ingo 10, mais uma edição da festa do Senhor Bom Jesus e de 
São Benedito, no bairro rural de Alfredo Guedes, em Lençóis Paulista. O encerramento foi marcado pela 
tradicional procissão com os santos padroeiros. A comissão de festa agradece a todos que colaboraram e 
trabalharam para o evento e a Polícia Militar, que garantiu a segurança.

Nos dois últimos sába
dos de agosto a Diretoria 
de Saúde de Lençóis Pau
lista realiza a vacinação de 
cães e gatos contra a raiva 
animal. A campanha co
meça no sábado 23, em 10 
pontos da cidade - Centro 
Comunitário da Cecap, PSF 
do Jardim das Nações, pra
ça Luís Diegoli no Parque 
Rondon, praça do Asilo na 
Vila Irerê, Batalhão da Polí
cia Militar na Vila Ubirama 
e no Centro comunitário 
do Caju II no Jardim do 
Caju, das 8h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h.

Nos bairros Maria Cris
tina e Vila Capoani, a vaci
nação acontece das 8h30 às 
11h30. Já na praça da Con-

cha Acústica e no bairro 
rural de Alfredo Guedes, a 
dose contra a raiva começa 
um pouco mais tarde, das 
13h às 17h.

No próximo dia 30 a va
cinação vai estar no PSF do 
Júlio Ferrari, na UBS Núcleo 
Luiz Zillo, na escola Ezio 
Paccola no Jardim Prima
vera, PSF da Vila Cruzeiro, 
na escola Nelson Brollo no 
Jardim Monte Azul e na es
cola Edwaldo Bianchini, na 
Cecap. Nesses locais a vaci
nação é das 8h30 às 11h30 
e das 13h às 17h. Das 8h30 
às 11h30, as doses serão dis
tribuídas no Jardim Prínci
pe e Vila Contente. Às 13h 
começa a vacinação na UBS 
do Jardim Ubirama.



C U L T U R A
Divulgação

C o n to s  
e len d as
Diretoria de Cultura de Lençóis Paulista 

promove hoje segunda edição da Festa 

do Folclore; programação acontece a 

partir das 9h, na Concha Acústica

Ká t ia  Sarto ri

A história do saci pererê - 
um ser pequeno, negrinho, 
que usa gorro vermelho e que 
vive pulando porque só tem 
uma perna -  e muitas outras 
lendas, danças típicas e artesa
nato que ajudam a entender 
a identidade cultural do povo 
brasileiro vão estar na pra
ça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, hoje, a partir 
das 9h. A Festa do Folclore é 
uma realização da Diretoria 
de Cultura e está na segunda 
edição. O dia nacional do fol
clore é comemorado em 22 de

agosto.
Segundo o diretor de Cul

tura de Lençóis Paulista, Nil- 
ceu Bernardo, o objetivo é 
valorizar o folclore regional. 
"A gente pretende rememorar 
e fortalecer o nosso folclore. 
Além de manifestar é impor
tante registrar, e nesse sentido 
a professora Rosângela Danoel 
tem feito um trabalho excelen
te", comenta. A professora Ro
sângela reúne crianças sema
nalmente no Espaço Cultural 
Cidade do Livro para contar 
causos e também para ensinar 
trabalhos manuais.

A programação começa às

Peça 'Pelega e porca-prenha na mata do Pequi' faz parte da programação da Festa do Folclore

9h, com a Dança do Vira e 
Planeta Água, que será apre
sentada pelos alunos da esco
la Edwaldo Bianchini. Várias 
escolas municipais de Lençóis 
Paulista estão envolvidas na 
festa do folclore e nos últi
mos meses os alunos estão 
ensaiando danças tipicamente

brasileiras, como catira, frevo 
e forró.

Durante todo o dia haverá 
barraquinhas vendendo arte
sanato e praça de alimentação 
com comidas típicas. Para a 
criançada tem oficina de pipas 
coordenada pelos monitores 
do projeto Criança Feliz e ofi

cina de brinquedos e brinca
deiras com monitores do Gru
po Pé Vermelho.

Ainda tem peças de teatro 
com grupos locais e convi
dados de outras regiões que 
vão retratar de forma diver
tida os aspectos do folclore 
brasileiro.

PROGRAM AÇÃO
A R T ÍS T IC A

• 9h -  Dança do Vira e 
Planeta Água, com alunos da 
escola Edwaldo Bianchini;

• 9h15 -  Catira e Balaio, 
com alunos da escola Idalina 
Canova de Barros;

• 9h30 -  Catira, com alunos 
da escola Eliza Pereira de 
Barros;

• 9h45 -  Frevo, com alunos 
da escola Amélia Benta de 
Oliveira;

• 10h -  Forró, com alunos da 
escola Ézio Paccola;

• 11h15 -  Contação de 
lendas, com alunos de teatro 
da Casa da Cultura;

• 11h40 -  Peça Baú de Folclore, 
com o Grupo Razão e Emoção;

• 15h - Apresentação da 
Academia Passo-a-Passo;

• 15h15 -  Frevo com alunos 
da Casa da Cultura;

• 15h30 - Concerto com 
a Orquestra Municipal de 
Sopros;

• 16h30 -  Forró com 
alunos da escola Maria Zélia 
Camargo Prandini;

• 17h -  Peça Pelega e porca- 
prenha na mata do Pequi, 
com a Cia. Teatral Atos & 
Cenas;

• 18h - Casamento Caipira

d e n t i s t a

Saúde amplia 
atendimento noturno

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista ampliou 
o horário de atendimento 
odontológico do Progra
ma Saúde do Trabalhador, 
que atende à noite. O pro
grama vai ganhar refor
ço da Unidade Móvel de 
Saúde Bucal no Núcleo e 
também será prestado na 
Unidade Básica de Saúde 
da Cecap.

Até a semana passada, 
o atendimento era feito 
pelo Ambulatório de Espe
cialidades da avenida Bra
sil e pela Unidade Básica 
de Saúde do Núcleo Luiz 
Zillo, de segunda à sexta- 
feira, das 18h30 às 20h30.

A partir desta semana, 
a Diretoria de Saúde de
signou mais uma equipe 
para atender na Unidade 
Móvel de Odontologia 
que permanecerá estacio
nada ao lado da UBS do 
Núcleo, atendendo de se
gunda à sexta, das 13h30 
às 16h30. Na Cecap, o 
atendimento será realiza
do às quartas e quintas- 
feiras, das 16h às 18h.

Durante o programa 
são realizados procedi
mentos preventivos, obtu- 
ração, limpeza e extração.

ONDE E QUANDO 
PROCURAR

AMBULATÓRIO DE
e s p e c ia l id a d e s
Segunda à sexta-feira 
18h30 às 20h30

UBS n ú c leo  LUIZ 
ZILLO
Segunda à sexta-feira 
18h30 às 20h30

u bs  n ú c leo  -  
u n id a d e  m ó v el
Segunda à sexta-feira 
13h30 às16h 30

u bs  c e c a p
Quarta e quinta-feira 
16h às 18h

s e r v iç o
Os trabalhadores inte

ressados em receber aten
dimento odontológico 
gratuito devem procurar a 
Unidade Básica de Saúde 
do Núcleo Luiz Zillo, na 
rua dos Lavradores, 34. Na 
Cecap, o atendimento é fei
to na UBS Dr. Antonio Leão 
Tocci, na rua 37.

M ú s i c a

Orquestra de Sopros de Lençóis 
Paulista lança CD em novembro

A Orquestra Municipal de 
Sopros de Lençóis Paulista vai 
lançar seu primeiro CD no 
dia 28 de novembro. A data 
foi anunciada nesta semana 
pelo presidente da orquestra, 
Marcos Norabele. A expecta
tiva era de lançar no final de 
agosto, durante o tradicional 
concerto anual de aniversário 
da orquestra, mas o processo 
de gravação e finalização do 
CD demorou mais que o pre
visto. O concerto vai aconte
cer junto com o lançamento, 
em novembro.

O maestro Marcelo Ma- 
ganha, regente e diretor ar
tístico, conta que o CD terá 
um repertório popular, com 
canções conhecidas da MPB, 
regionais e músicas de ban
da. Estão no programa An
danças, Disparada, Espanho
la, Planeta Água, Cheiro de 
Relva e o Cuitelinho. O CD 
também vai trazer a primeira 
gravação mais elaborada do 
hino da cidade. "É um pre
sente para Lençóis nos seus 
150 anos", diz Maganha.

Todos os arranjos foram 
feitos especialmente para o 
CD, por arranjadores nos 
Estados Unidos, Argentina 
e Brasil.

O lançamento do CD en
cerra com chave de ouro um

Divulgação

Orquestra Municipal de Sopros de Lençóis Paulista durante 
apresentação na inauguração de sua sede própria

ano importante para Orquestra 
Municipal de Sopros de Lençóis 
Paulista, que em junho ganhou 
também sua casa própria. Com 
200 metros quadrados, o estú
dio ocupa todo o segundo an
dar de um prédio multifuncio
nal construído pela prefeitura 
anexo às diretorias de Cultura 
e Assistência Social.

A orquestra começou há 
13 anos, com 12 integrantes. 
Hoje, tem 56 músicos, das 
mais variadas origens, pro
fissões, classe social e idade.

Musicalmente, a maioria tem 
origem nas tradicionais ban
das que existiam antigamente 
na cidade. Vários já concluí
ram ou estão estudando Mú
sica no tradicional Conserva
tório de Tatuí, onde o maestro 
Marcelo Maganha também é 
professor de regência.

As atividades da orquestra 
são custeadas pela prefeitura, 
que paga uma ajuda de custo 
aos músicos, banca o trans
porte para apresentações e os 
instrumentos.

ME MÓ RI A

Família
Voleibol
procura
membros

O voleibol comple
ta neste ano 70 anos de 
existência em Lençóis 
Paulista. Uma comis
são organizadora está 
preparando uma gran
de comemoração no 
mês de outubro, com a 
presença de atletas de 
todos os tempos. A data 
ainda não foi definida.

"Para isso, precisa
mos saber quantos so
mos. Então, eu peço às 
pessoas que já jogaram 
vôlei em nossa cidade, 
mesmo que por pouco 
tempo, que nos pro
curem para fazer parte 
desta grande família", 
ressalta o técnico Dou
glas Coneglian.

O contato dos anti
gos jogadores de volei
bol deve ser feito com 
a Diretoria de Esportes, 
pelo telefone 3264
1444 (falar com Silvia 
ou Leila). Ou no CSEC, 
com Douglas Cone- 
glian, pelo telefone 
3263-0241.

Revisão Especial 
OSu Linha Corsa c / ^
Não deixe sua vida acontecer sem  você. V iva  cada

quilôm etro.

3 0  m i l  k m  -  6 0  m i l  k m
Veículos 8V de 1.0 a 1.8

Para outros modelos e serviços.
Consulte nossa equipe técnica.

Óleo
Filtro de Óleo/ Filtro de Ar
Filtro de Combustível
Opticleen
Anel Vedador
Kit Velas............................. . R $ 1 5 3 ,0 0

Kit Correias - (45.000 km)................................. .............R$120,oo

Alinhamento................................................................... R$ 30,oo

Balanceamento...................................................................R$15,oo

Limpeza Bico....................................................................R$ 60,oo

Mão-de-obra................................................................... R$ 150,oo

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

Fone; (14) 3629-1581
DIVELPA

CHEVROLET



F U T S A L

Emoção em quadra
Hoje tem rodada de fUtsal masculino e fem inino no ginásio do Tonicão

f QCO

Da  r edação
Arquivo: Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Hoje tem rodada dupla de 
futsal no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. Às 18h40, o Auto 
Posto Bremen joga contra 
o Auto Posto 295. No jogo 
de fundo, a Alf (Associação 
Lençoense de Futsal) pega a 
UFC (Ubirama Futebol Clu
be). As partidas são válidas 
2® Copa Lençóis de Futsal 
Masculino -  Troféu Doutor 
Norberto Pompermayer.

Antes, entretanto, as me
ninas entram quadra pela Co
pa Regional Cidade do Livro 
de Futsal Feminino. Às 17h, 
Jaú enfrenta Pratânia. Na se- 
qüência, a representação de 
Agudos pega Macatuba. Os 
dois torneios estão sendo 
promovidos pela Diretoria de 
Esportes e Recreação.

As duas competições movi
mentaram o Tonicão durante 
toda a semana. Pelo masculi
no, Primavera/Millenium der
rotou a agremiação Panelinha 
por 3 a 2 na noite da quinta- 
feira 14. Todos os gols do Pri- 
mavera/Millenium foram assi
nalados pelo atleta Cleber Vaz. 
Os jogadores Luiz Brunasco- 
viquis e Edílson da Silva des
contaram para o Panelinha.

m a r im b o n d o
Na noite de quinta- 

feira 18, pelo returno do 
Campeonato de Futebol 
do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), categoria 
Sênior B (atletas entre 29 
e 42 anos), a equipe do 
Flamengo derrotou a agre
miação do Goiás pelo pla
car de 4 a 2. Amanhã, dois 
jogos marcam mais uma 
rodada da competição. Às 
8h30, o Vitória enfrenta 
o Grêmio. Na partida de 
fundo, o Internacional re
cebe o Cruzeiro.

JIU-JITSU
Hoje tem o Seminário 

Behring de Jiu-jitsu no gi-

násio de esportes de Areió- 
polis, a partir das 9h. Cerca 
de 150 atletas vão parti
cipar da competição, que 
contará com a presença do 
mestre Flávio Behring, faixa 
vermelha, incentivador da 
modalidade Behring. Por 
Lençóis Paulista, competem 
os atletas João Paulo Valen- 
ti, faixa roxa, José Edson de 
Souza, faixa azul, Vinícius 
Coutinho, Raul Nogueira, 
Arthur Rosa, Jéssica Porto, 
Natália da Silva, Guilher
me Leonco, Caio Paccola e 
Michel Marlon, todos faixa 
branca. Eles têm apoio da 
BaptistellaMontagens, Lo
jas Silva, Academia Passo a 
Passo e jornal O ECO.

Hoje o Tonicão recebe mais uma rodada dupla de futsal; meninas abrem os jogos às 17h

Na outra partida, o Escritório 
Ventura goleou o Dream Team 
por 7 a 3. Marcaram para o Es
critório Ventura, os jogadores 
Jeferson da Silva, Thiago Le
me, que concluiu duas vezes, 
e Robson Puerta, o destaque 
da partida com quatro gols. 
Ivo Júnior e Vinicius Juvêncio, 
que marcou duas vezes, dimi
nuíram para o Dream Team.

Design Móveis bateu a 
Stop Car pelo placar de 4 a 3

em partida realizada na terça- 
feira 12. Marcaram para a De- 
sign Móveis, os jogadores 

Emerson da Silva (2) e 
Eduardo Piedade (2). Os atle
tas Antonio Pereira e Adão 
da Silva (2 diminuíram para 
a Stop Car. No outro jogo da 
rodada, com gols de Rafael 
da Silva, Lucas Barbosa, Edu
ardo da Silva e Robson Cami
lo (2), o EC Atitude venceu 
o Palestra por 5 a 4. Os gols

do Palestra foram marcados 
por Saulo Angélico, Marcelo 
da Silva, Rodolfo Florêncio e 
Willian da Silva.

MENINAS
No feminino, na rodada 

da terça-feira 12, Piraju go
leou Borebi por 4 a 0. Os gols 
da equipe pirajuense foram 
anotados pelas jogadoras Ra- 
faela Leite, Janaina Gonçalves 
e Laís Francisco (2).

A V E N T U R A

Ciclistas vão  
m ais um a vez em  
busca do saci

V Ô L E I

Equipe juvenil joga hoje
O time juvenil de Lençóis, 

campeão dos Regionais pe
la sétima vez, volta à quadra 
hoje pelo Campeonato Pau
lista da APV (Associação Pró- 
Voleibol). A partida é contra a 
representação de Américo Bra- 
siliense, no Ginásio de Espor
tes Archangelo Brega Primo, o 
antigo Csec, às 11h. A partida 
é válida pela segunda fase do 
campeonato da APV.

O técnico da equipe, Dou
glas Coneglian, não poderá 
com todo o elenco neste início 
de segunda fase. O principal

atacante da equipe lençoen- 
se, o ponteiro Lucas Barros, se 
recupera de uma tendinite no 
ombro direito e deve ficar fora 
dos treinos até setembro. "Ele 
fica fora de quadra para se re
cuperar totalmente e voltar em 
condições de disputar os Jogos 
Abertos do Interior, que acon
tecem na primeira quinzena 
de novembro em Piracicaba", 
diz o treinador.

As equipes de vôlei de 
Lençóis são mantidas pela 
Prefeitura, com patrocínio 
das empresas Supermercados

A equipe Bichos do 
Mato e a Diretoria de Es
portes e Recreação pro
movem a terceira edição 
do 'Lençóis Paulista de 
bike em busca do saci'. O 
passeio está marcado para 
o domingo 24. Inscrições 
custam R$ 35 e podem 
ser feitas na secretaria do 
ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. O limite é de 60 
participantes. A saída está 
marcada para as 7h, em 
frente ao Tonicão.

Os ciclistas vão de ôni
bus até a Cuesta, em Botu- 
catu. Lá percorrem trilhas

exuberantes em busca do 
saci. O passeio inclui café 
da manhã, almoço, lan
che, frutas e muita água e 
suco para manter a galera 
hidratada. Os participan
tes também ganham uma 
camiseta.

Mais informações so
bre o passeio na secreta
ria do Tonicão ou pelo 
telefone (14) 3264-1444. 
As inscrições também po
dem ser feitas na Radical 
Bike em Bauru, pelo tele
fone (14) 3223-5588. Os 
inscritos naquela cidade 
terão transporte até Len
çóis Paulista.

Juvenil de vôlei pela o Américo Brasiliense, hoje, no Csec

Santa Catarina, Coneglian 
Montagens Elétricas, Padaria

P A R A  V E R E A D O R

Trabalho já desenvolvido:
Justiça do Trabaiho - 2  ̂Vara Judiciai - iNSS - Passe do idoso, 
estudante e parapiégico - isenção de iPTU p/ imóveis com até 58m^

Agora a luta é por emprego 
honesto e salário digno! 
Venha conosco nessa lutai
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O lugar onde se vive
_____ Ká t ia  Sa r to r i______

Expressar sua opinião 
sobre a economia e a orga
nização social do município 
onde vivem e a buscar um 
pouco mais da história va
lorizando o conhecimento 
de pessoas idosas. Estas têm 
sido uma das principais tare
fas dos alunos da escola es
tadual Fernando Valezi, em 
Macatuba. A turma do ter
ceiro ano do ensino médio 
(3° A) e do sétimo ano do 
ensino fundamental (7® C) 
entrou de cabeça na Olimpí
ada de Língua Portuguesa -  
Escrevendo o Futuro. O con
curso, que objetiva valorizar 
a produção literária, é uma 
proposta do Ministério da 
Educação, em parceria com o 
Cenpec (Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cul
tura e Ação Comunitária) e a 
Fundação Itaú Social.

Os alunos do terceiro ano 
do ensino médio, coordena
dos pela professora Mirela 
Lista Francisco, produziram 
um artigo de opinião sobre 
o tema 'O lugar onde vivo'. 
Três textos foram pré-selecio- 
nados. Até a próxima semana 
será escolhido um dos três 
para representar a escola na 
etapa seguinte do concurso. 
Os textos inscritos tinham 
que estar de acordo com a re

Participação dos alunos da escola Fernando Valezi na Olimpíada de Língua 

Portuguesa vira aula sobre situação econôm ica e memória de Macatuba
Jornal O ECO

Matteo Lista Neto, Gabriela Cavalheiro e Bruno Galli Nacli disputam uma vaga na Olímpiada da Língua Portuguesa

alidade do município, trazer 
uma questão polêmica e atu
al, trazer informações sobre o 
tema, ser original e obedecer 
às regras gramaticais.

Os artigos mostram Ma-

catuba como uma pequena 
cidade do interior, mas que 
têm um grave problema a 
ser enfrentado pelos próxi
mos anos. "Macatuba é uma 
cidade localizada no interior

paulista. É uma daquelas co
munidades canavieiras que 
por serem tão pequenas, não 
chama a atenção nem dos 
moradores", resume Matteo 
Lista Neto. O desafio que

Macatuba tem pela frente é 
lidar com o fim da queima 
da palha da cana-de-açúcar e 
a conseqüente mecanização 
da lavoura. Como boa parte 
da mão-de-obra no municí

pio é agrícola, vai ser preciso 
muito jogo de cintura para 
recolocar os trabalhadores no 
mercado de trabalho. "Todos 
os prejuízos causados pela 
queimada de cana podem 
ser evitados com um pouco 
mais de planejamento", ava
lia Bruno Galli Nacli em seu 
artigo. Apesar de trazer um 
grave problema social, o fim 
da queima tem seus aspectos 
positivos, segundo os estu
dantes. "Ao meu ver, a proibi
ção da queimada de cana será 
positiva para a nossa cidade, 
pois a nossa saúde e o meio 
ambiente são bens preciosos", 
lembra a aluna Maria Gabrie- 
la Cavalheiro, autora do ter
ceiro texto pré-selecionado.

MEMÓRIA
Também sobre o tema 'O 

lugar onde vivo', os alunos 
da 7® C produziram um texto 
ao estilo 'memória'. O traba
lho foi coordenado pela pro
fessora Ana Paula Gualter de 
Oliveira. O texto selecionado 
para a próxima fase pertence 
à aluna Ananda Tamborim. 
Num primeiro momento, os 
alunos foram instigados a pes
quisar a memória de pessoas 
da própria família. Depois, a 
classe fez uma entrevista com 
Jandira da Mata Chiari, de 97 
anos, e produziu material a 
partir de suas memórias.

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

VIAÇÂO MOURÃO LTDA.



b o r e b i

No meio do caminho
Manutenção da rodovia da Amizade pára na metade e péssimas condições da pista 

viram alvo de reclamação dos motoristas; obras devem recomeçar em breve

Da  Redação
Fotos: Jornal O ECO

Ir para o trabalho se tor
nou uma travessia perigosa 
para o policial militar Fernan
do Luiz Firmino. Ele mora em 
Borebi, trabalha em Bauru e 
diariamente tem que passar 
pela rodovia da Amizade. Jean 
Perazolli que mora em Agudos 
e que comercializa doces na 
região, também sente medo 
toda vez que vai para Borebi.

A rodovia da Amizade é 
uma vicinal que liga os muni
cípios de Borebi e Agudos. No 
total são 10 quilômetros de es
trada, que sempre está em má 
conservação devido ao inten
so fluxo de veículos, principal
mente caminhões. Há alguns 
dias, o que era ruim para os 
motoristas ficou ainda pior. É 
que as prefeituras de Borebi e 
Agudos iniciaram a manuten
ção da via, arrancaram parte 
da capa asfáltica, mas abando
naram o serviço no meio do 
caminho. Como passam ca
minhões pesados pela estrada, 
onde foi arrancado o asfalto 
surgiram buracos.

O trecho considerado mais 
crítico pelos motoristas fica 
próximo à fazenda Serrinha, 
no município de Agudos. "Ve
ículos usam a pista contrária 
para desviar dos buracos e cor
rem risco de colisão", reclama 
o comerciante Jean Perazolli. 
A atenção tem que ser redo
brada principalmente à noite.

De acordo com o secretá
rio de Vias Públicas e Trans
portes de Agudos, Joaquim 
Nicolau Júnior, o Birola, os

Interrupção das obras da rodovia da Amizade deixou a estrada perigosa e irritou motoristas

trabalhos foram interrompi
dos devido à falta de um rolo 
compressor, que serviria para 
compactar o solo onde foi re
tirado o asfalto. Entretanto, 
ele diz que o problema foi 
resolvido graças ao tráfego 
de veículos pesados no local, 
que ajudou na compactação 
do solo. Birola informou que 
será colocada uma nova ca
mada de asfalto onde a capa 
foi retirada e que os buracos 
da rodovia serão tampados. 
"Espero que o tempo ajude e 
não chova para que o servi

ço seja entregue o mais breve 
possível", explicou. Birola in
formou que se não chover as 
obras recomeçam na segun
da-feira 18.

O prefeito de Borebi, Luiz 
Antonio Finotti Daniel (PTB), 
disse que a rodovia terá ma
nutenção, tanto do lado de 
Borebi como de Agudos. "Os 
serviços serão reiniciados já 
para a próxima semana, pois 
os motoristas estão reclaman
do, principalmente aqueles 
que usam a via diariamente", 
garantiu.

L E G I S L A T I V O

Vereador pede a troca de redutor de velocidade
o  vereador Anderson Pi

nheiro de Góes (PMDB), o 
Chiquinho, teve aprovado re
querimento que pede a remo
ção de dois redutores de velo
cidade, colocados em ruas do 
centro de Borebi.

O vereador Chiquinho 
justificou que constante
mente têm recebido re
clamações de moradores, 
principalmente da rua 7 de 
Setembro. Segundo ele, os 
redutores estão fora dos pa
drões e, por isso, quando um 
veículo passa sobre um obs
táculo, é possível sentir um 
tremor nos prédios e casas 
que estão por perto. Os mo
radores também reclamam 
de rachaduras nas paredes.

O prefeito Luiz Antonio 
Finotti Daniel (PTB) disse que 
irá estudar o assunto e tomar 
as devidas providências. Chiquinho quer que prefeitura retire o redutor de velocidade

a g u d o s

Acira oferece 
curso a partir 
de segunda-feira

A Acira (Associação 
Comercial Industrial e 
Rural de Agudos) reali
za o curso 'Sua empresa 
de portas abertas para o 
lucro', em parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasi
leiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas). As 
aulas são voltadas para 
o comércio. O curso co
meça na segunda-feira 
18 e termina na quinta- 
feira 21. Aulas acontecem 
entre 19h e 23h, com o 
consultor do Sebrae Ger- 
vásio Menosse.

A inscrição custa R$ 
50 para empresários as
sociados da Acira e R$ 60 
para não-sócios. O curso 
será ministrado por meio 
de apostila e dá direito a 
certificado de conclusão. 
O objetivo das aulas é 
desenvolver as habilida
des básicas e específicas 
para melhorar a venda 
no balcão e conhecer 
técnicas especiais para 
o bom desempenho do 
vendedor, tendo em vista 
a satisfação do cliente.

"Esse curso é o pri
meiro de uma série de 
cursos que estamos pro
gramando para este ano", 
adiantou o presidente da 
Acira, Marcos Kauffman.

d o c u m e n t o s

Poupatempo 
Móvel vai 
atender na praça 
Tiradentes

Entre os dias 25 de agosto e 
6 de setembro, a cidade de Agu
dos receberá os serviços da uni
dade móvel do Poupatempo. O 
posto será montado na praça 
Tiradentes. Todos os serviços 
prestados pelo Poupatempo, 
como emissão de R.G., carteira 
de trabalho e atestado de ante
cedentes criminais, estarão dis
poníveis à população, de segun
da a sábado, das 9h às 16h.

Esta é a segunda vez que o 
Poupatempo Móvel atende a 
cidade de Agudos. A unidade 
também esteve no município 
em setembro de 2006 e na oca
sião atendeu mais 1,5 mil pes
soas em uma semana. A capa
cidade da unidade móvel é de 
450 atendimentos diários.

d o e  u m  l iv r o
O 'Dia da Doação', reali

zado no sábado 9, na Biblio
teca Municipal Orígenes Les- 
sa, arrecadou 2,5 mil livros. 
Segundo o diretor de Cultura 
de Lençóis Paulista, Nilceu 
Bernardo, o número superou 
bastante as expectativas. A es
timativa era arrecadar mil tí
tulos. O 'Dia da Doação' foi 
animado com apresentações 
artísticas na praça Comen
dador José Zillo, a Concha 
Acústica. Segundo Nilceu, 
empresas também se com
prometeram a fazer doações.

p a r a l is ia  in f a n t il
A segunda etapa da vaci

nação contra a poliomielite, 
realizada no sábado 9, não 
atingiu a meta na maioria 
das cidades onde o jornal O  
ECO circula. Pais de crianças 
com até cinco anos devem 
procurar os postos de saú
de para imunizar os filhos. 
Apenas Agudos conseguiu 
cumprir a meta de 95% da 
população infantil. Lençóis 
Paulista ficou bem abaixo do 
esperado. Apenas 75,9% da 
população infantil tomou a 
segunda dose da gotinha no 
dia D da campanha. Igaraçu 
do Tietê imunizou 92,3% 
da população infantil. Em 
Macatuba, no sábado foram 
vacinadas 1.045 crianças 
entre zero e cinco anos, que 
corresponde 80,5% do to
tal. Piratininga também não 
conseguiu chegar à meta, 
com 77,41% das crianças va
cinadas contra a paralisia.

r u b é o l a
No sábado 9 também te

ve início a campanha de vaci
nação contra a rubéola para 
adultos. Em Lençóis, apenas 
22% da população entre 20 
e 39 anos tomaram a dose. 
A meta da cidade é vacinar

f e i r a

21 mil pessoas. Em Agudos, 
38,5% da população nesta 
faixa etária foi tomar a vaci
na. As mulheres se preocu
param mais que os homens 
da cidade, totalizando 2.536. 
O número de homens vaci
nados foi 2.128. Piratininga 
42,4% da população entre 20 
e 39 anos se vacinou. Em Iga- 
raçu do Tietê 1.946 e 1.836 
mulheres tomaram a dose. 
Em Macatuba, 1.990 adultos 
haviam procurado os postos 
de saúde até o sábado 9.

CAMINHONETE
Uma dupla de ladrões 

assaltou uma farmácia no 
centro de Macatuba e fugiu 
levando uma caminhonete 
Hilux. É a terceira caminho
nete do mesmo modelo rou
bada nos últimos três meses 
no município. Outras três 
Hilux foram roubadas em 
Lençóis Paulista no mesmo 
período. O assalto foi na tar
de do sábado 9. A dupla agiu 
sem capuz. Ambos estavam 
armados com pistolas. Eles 
entraram na farmácia, anun
ciaram o assalto e consegui
ram R$ 200. Depois rende
ram o proprietário do veí
culo que estava em frente ao 
estabelecimento e levaram 
a caminhonete. Segundo o 
dono do veículo, debaixo do 
banco havia R$ 2,8 mil.

o l im p ía d a  e s c o l a r
Alunos da escola muni

cipal Lina Bosi Canova e da 
escola estadual Vera Braga 
Franco Giacomini do Cam
peonato Escolar de Esportes 
e da Olimpíada Colegial Es
tadual, na cidade de Sertão- 
zinho. Os alunos da Vera 
Braga disputam nas modali
dades tênis de mesa femini
no e basquete masculino. A 
Lina Bosi será representada 
no atletismo.

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

LEGISLATIVO
A campanha política de 

Lençóis Paulista ganhou as 
ruas e também espaço na 
tribuna da Câmara de Vere
adores. Na sessão da última 
segunda-feira, os vereadores 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
candidato da oposição à 
Prefeitura de Lençóis Paulis
ta, e Carlos Alberto Martins 
(PSB), o Carlão, deixaram de 
lado as discussões do Legis
lativo para criticar duramen
te o governo do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e sua 
candidata à sucessão, Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel. Tipo cri
ticou a política de geração de 
empregos do prefeito Marise 
e classificou Pederneiras co
mo melhor nessa área. Exal
tado, Carlão Martins referen
dou as críticas de Tipó e fez 
sérias acusações à imprensa 
local dizendo que o governo 
Marise paga para que os jor
nais O ECO e Tribuna façam 
matérias positivas a respeito 
de seu governo.

e s t a d o  d e  g r e v e
Os funcionários da Polí

cia Civil entraram em greve 
na manhã de ontem, mas a 
paralisação durou menos de 
um dia. No final da tarde, o 
governo do Estado e as en
tidades representativas dos 
policiais civis assinaram um 
acordo que suspende a greve 
anunciada pela categoria.

TETOS d e  c a m p a n h a
Na lista das novas deter

minações da Justiça Eleitoral, 
consta o limite das campa
nhas. Ou seja, os candidatos 
precisam informar no ato 
do registro da candidatura 
quanto vão gastar para ten
tar se elegerem. Na região 
onde o jornal O ECO circu
la, o teto das campanhas vai

ultrapassar a casa dos R$ 4 
milhões. Apenas o Cartório 
Eleitoral de Barra Bonita, que 
também responde por Iga- 
raçu do Tietê, não passou as 
informações. A alegação é de 
que os valores só serão dispo
nibilizados depois da homo
logação das candidaturas.

t r a in e e
O Programa de Trainees 

da Zilor é um dos destaques 
da Feira de Empregos da 
Unesp (Universidade Esta
dual Paulista), realizada nos 
dias 13 e 14 de agosto. Oe- 
vento é realizado na Sagae, 
em Bauru e reuniu 15 das 
maiores empresas da região. 
O Programa de Trainees da 
Zilor, que neste ano está em 
sua quarta edição, tem um 
índice de 90% de perma
nência entre os participantes. 
Mais informações pelo site 
www.zilor.com.br.

p a r t o  h u m a n iz a d o
No mês de julho foram 

realizados mais partos nor
mais do que cesarianas em 
Lençóis Paulista, num total 
de 20 contra 17. Esta é a ter
ceira vez que o número de 
partos normais realizados 
em um mês supera o nú
mero de cesáreas em pouco 
mais de um ano. Em março 
e dezembro de 2007 foram 
feitos mais partos normais 
do que cesáreas. Os núme
ros referem-se apenas aos 
atendimentos feitos pelo 
SUS (Sistema Único de Saú
de). Só nesta semana, qua
tro mães deram a luz pelo 
método humanizado na 
maternidade de Lençóis.

r e a ju s t e
A partir de setembro as 

contas de água da Sabesp vão 
ficar mais caras. O aumento 
será de 5,10 %.

http://www.zilor.com.br
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FINANCIAMENTOS
STR AD AA D V . E X T  F L E X 07

R A N G ER  X L S  2.8T C E X T  4X4 02
R A N G ER  X L S  2.8T CD  4X4 04

SA V EIR O  G4 F L E X 06
SA V EIR O  G4 F L E X  COM PL 06
SA V EIR O  G4 C R O S S O V E R 07
MONTANA F L E X  (COM PL) 06

S -1 0 S T D 2 .0  C S  ( K IT  G A S) 95
S-10 4 .3 V 6 C S  G AS 97

S-10 2.8T C S  4X4 DIE 00
S-10 2.4 C S  4X2 G A S 01
S-10 2.8T C S  4X4 DIE 03
S-10 2.8T CD  4X4 DIE 03

S-10 2.8T CD  D LX 4 X 2  DIE 04
SILV ER A D O  4 C C  T  DIE 98

H ILLU X S R V  3.0 4X4 M EC 06
H ILLU X S R V  SW 4 AU T CO U R O 07

B LA ZER A D V A N TA G E F L E X 07
S P O R TA G E  4X 4D IEA U TO M 07

T R A C K E R  2.0 DIE 4X4 04
F 2 5 0 X L L  DIE 00
F 2 5 0  X L L D IE 01

F 250 X L  L í O P C  XLT) DIE 01

TROCA COM TROCO
A S T R A  SED AN  E LE G . F L E X 07

C O R S A  SED AN  1.0 A L C 04
C O R S A  SED AN  1.0 A L C 08

AU D IA 3  1.8 T  G AS 01
AU D IA 3 1.8 G A S 03
MB C L A S S E  A  190 02

NEW C IV IC  Si M EC G AS 07
NEW C IV IC  L X S  M EC F L E X 07
F C C U S  HATCH 1.8 G L G AS 01
F C C U S  SED AN  2.0L G AS 02

FO X  1.0 2P F L E X 04
FO X  1.0 2P F L E X 08

V E C T R A  C D  2.0 1 6 V G A S 97
U N O M ILLE  F IR E  4P F L E X 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 C B R 11OOXX BLACK 97
BIZ 100 ES 05 SHADOW600 98

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

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

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

LENÇÓIS PAULISTA
I w w w .bcar.com .br \

MêO&Eü poegp 
e qpiDiÒaSs

CB 400 - 81 - PRETA 
XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - VINHO 
TITAN KS 150 - 06 - AZUL 
HONDA BIZ - 04 - AZUL 
TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 
TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

E. ACBDOo GTazzadi, 59 
LsrnçóBs PacDigGa

M O N T A N A
V E Í C U L O S

MDDELD/SUB-MDDELD

Astra Sadan GLS 2.D
BízIDD

CBXStrada 2DG
CBXStrada 2DG

Cursa Sedan I.G CLASSIC
Cursa Wagun SGPERI.GIGV
Cursa HatchWindl.G4PMPFI

Fiurinu Furgãu 1.3
Fiurinu Furgãu I.G
Gull.G SPECIAL
Gull.G SPECIAL

Gul G31.GIGV4P PLGS
II.G

Gull.GIGV4P
IG31.G4P PGWERT.

Paliu EG I.G
Paliu ELXI.G4P
Parati CL I.G
Parati CL l.B

Parati GL I.G \
Saveiru CL I.G

Stilul.84P

2GG4
1333

1334

2GG1
2GG1

2GG4
1337
1337
1332

1337

2GGB

FLEX

FLEX

CDR

Azul

Varm.
Varm.
Branuu
Prata
Pratu

Branuu
Azul

Branuu
Prata
Varm.
Azul
Pratu

Guura.
Grafita
Cinza

Branuu
Pratu

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO E ÔNIBUS

Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 165 - Pq. Res. Rondon - Fone: 14.3264-5089 - Lençóis Paulista

v e íc u l o s
VEN DA

VENDE-SE GOL BOLA,

1.0, 16 V, Ar, direção, 

trava, alarme.Em ótimo 

estado. Fone: 3263- 

0904/ 9706-5744.

VENDE-SE CHEVETTE,

ano 87, modelo SE, 

1.6, álcool, preto me

tálico. Valor 6.300,00. 

Fone: 9163 5093.

VENDE-SE CORSA 

WIND, ano 94/95, EFI, 

cor cinza, 1.0, gasolina, 

trava elétrica, limpador 

e desembaçador trasei

ro, alarme e som, CD. 

R$ 10.500,00, falar c/ 

Daniel ou Andréia. Fo

ne (14) 9787-9260 ou 

(14) 3846-2170.

VENDE-SE IPANEMA 

GL, ano 95, cor branca, 

álcool. Fone (14) 9772

7224.

VENDE-SE GOL, ano

96, gasolina, cor vinho, 

em ótimo estado. R$ 

9.000,00. Fone (14)

3264-7478.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO, Tempra, 

ano 94, injeção eletrô

nica, trava e vidro elé

trico, alarme, direção 

hidráulica. R$ 9.000,00. 

Fone (14) 9675-0455.

VENDE-SE PALIO, ano

97, 1.0, documentação 

Ok, rodas 14, por ape

nas R$ 11.500,00 preço 

abaixo da tabela. Fone

(14) 9715-9233.

VENDE-SE CORSA,

ano 97, cor amarelo, 

1.0 Super, gasolina, 

roda esportiva, ano 15, 

alarme, desembaçador 

traseiro, ar quente, em 

ótimo estado. Fone 

(14) 9674-7453.

VENDE-SE ESCORT,

ano 92, álcool, Parati, 

ano 92, gasolina, em 

ótimo estado de con

servação. Fone (14) 

3263-3931.

VENDE-SE VECTRA,

ano 94, completo, 

particular. Fone (14) 

9722-4969.

VENDE-SE GOL, ano

91, motor AP, 1.6, ori

ginal álcool. Fone (14) 

9785-8074, falar c/ 

Marcio.

VENDE-SE GOL BOLA,

ano 96, álcool, 1.6, 

cor prata, direção hi

dráulica, vidro e trava 

elétrica, alarme. R$

15.000. 00. Fone (14) 

9761-4857, falar c/

Clodoaldo.

VENDE-SE GOL GIII,

16V, ano 01, alarme 

e trava elétrica, cor 

metálico. Fone (14) 

9714-0588.

VENDE-SE: CHEVETTE,

ano 82, cor azul metá

lico, documentado, ou 

troca por Moto. Fone 

(14) 9132-4931.

VENDE-SE CHEVY, 500

SL, ano 90, cor branca, 

álcool. Fone (14) 9772

7224.

VENDE-SE OU TROCA 

POR GOL, ano 86. R$

4.000. 00, Chevetão, 

bonitão, ano 86/87, 

cor dourado, álcool. 

Rua Siqueira Campos, 

141, Contente. Fone 

(14) 9778-2485, falar

c/ Juraci.

VENDE-SE BELINA,

ano 76, LDO, ótimo 

carro, mecânica nova, 

pneus novos, lataria 

boa, motor novo. Fone 

(14) 9778-8936.

VENDE-SE KADET, ano

98, 2.0, GLS, comple

to, cor verde escuro, 

roda de liga. Fone (14) 

9729-1225.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, de menor 

valor, Gol, ano 98, 4 

portas, cor branco, 

trava e alarme. R$ 

10.500,00 + 17 parce

las de R$ 270,00. Fone 

(14) 3264-5367.

VENDE-SE OU TROCA 

UNO, ano 96, ótimo 

estado. Fone (14) 

3264-2769, (14) 9794

9918.

VENDE-SE CHEVETTE,

ano 86, álcool, ótimo 

preço. Fone (14) 9794

9918 ou (14) 3264

2796.

Vende-se Monza SLE, 

ano 86, álcool, 2 por

tas, cor verde metálico, 

bom estado. Fone (14) 

3264-2210 ou (14) 

9161-4556

S A e ic u fo s
PARATI GL 1.8

1996 -C IN Z A  - G A S O LIN A  - D H /LT/D T/A LA R M E
r $ s o b  c o n s u l t a

2
V E ÍC U L O A N O Lc o ^ CO M B. O P C IO N A IS

CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERM. 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
MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / V E / T E / 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 G4 4P 2006 PRATA FLEX AR / LIMP / DESEMB

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 VERM. G LT / DT
KA 2002 PRATA G

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA
GOL POWER G4 1.6 4P 2006 PRATA FLEX DH / AR / TRAVA / ALARME

—Al > *  ̂  ̂A M  ̂ —̂i r r “i — ^ ^ *

l̂ vícl€/m>e F. : 14. 3264-1000
V e í c u l o s  R u a  1 3  d e  M a i o ,  1 0 0 2  -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

SIMPATIA PARA EMAGRECER
Chico Xavier. 4̂ . feira pela manhã coloque em 1/2 copo d' água os grãos 
de arroz cru, respectivo à quantidade de quilos que deseja perder. À noite 
beba a água, deixando os grãos de arroz no copo e complete com água. 
5̂ . feira pela manhã beba a água em jejum, deixando os grãos de arroz 
e complete com água. 6̂ . feira pela manhã beba a água juntamente com 
os grãos de arroz de jejum. Obs: publique na mesma semana. Não faça 
regime pois a simpatia é infalível.

M ODELO AN O COR OPCIONAIS
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

CORSA SUPER 1997 VERMELHA
VECTRA CD 1994 PRETO
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
ZAFIRA CD 2002 PRETA

M ODELO AN O COR OPCIONAIS
OMEGASUPREMA GLS 1996 CINZA

SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL
SAVEIRO CL 1.6 1999 BRANCA

PARATI 16 V 1999 BRANCA
GOL 1000 16 V 4 PORTAS 2002 BRANCA LIMP-DESEM-DIR-AR

GOL 16 V 2000 PRATA COMPLETO - AR
GOL 1.0 2003 PRATA

GOL CL 1.8 1993 BEGE
GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

COURIER 1.6 L 2004 PRATA
RANGER 2000 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
CG-150 TITAN 2004 VERMELHO

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

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa Jo ão  Paulo II (ao lado do A uto Posto Leão) - Lençóis Paulista

CELTA-1.0-PRETO 
06/06

FOX 2P 1.0 - CINZA - 03/04 
G - AR+DH+TRIO + RODAS

VECTRA - GLS - PRETO 
94/94 - G - COMPLETO

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

TIPO 1.6 IE - VERMELHA 
94/94 - G - COMPLETO

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

GOL 2P 1.0 - PRETO 08/08 
F - LP - DES - CD

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 1.0 - PRATA 
02/02 - A - TE - AR

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 SU tltííS .

JkUTO M Ó VBiSi
(1 4 ) 3 2 6 4 -9 1 9 1

http://www.bcar.com.br


Pã/ílMAZA,
= ^ ^ / E Í C U L O S j

Fone: (14 ) 3 2 6 3 -7 4 7 4
Av. Pe. Salústio R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan G LS  2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

S10 2.4 S  - 2003- 
GNV Preta - 

Completo - ar

Corsa Sedan C lassic  Life 
1.0 - 2006 - A 

Prata

C  180 Classic Kompressor 
2006 - G 

Prata

Saveiro G4 1.6 Super Surf 
Flex - 2006 - Preto 

Completo
Gol 1.6 MI - 1997 

G - Verde

Gol G3 1.0 C IT Y  
4 P - 2005 - A 

Prata - Dh

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week E L X  1.3 
Fire - 4P  - Flex- 2005 
Cinza - Completo - ar

Corsa Sedan C lassic Life 
2005 - A  - Branco 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
1998 - G - Prata 
Vidro - T R  - AL

Ka G L 1.0 IMAGE 
2005 - G 

Prata

Palio E L X  1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Completo

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

T R  - AL

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

DH

Celta Spirit 1.0 V H C 
2006 - Flex - Preto 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
2001 - G - Branco 

Básico

Corola X E I 1.8 16V 
2002 - G - Prata 

Completo

VEÍCULOS
VENDA

Vende-se Astra, ano 

99, cor azul, completo, 

excelente conservação. 

Fone: 3263-1118.

VENDE-SE ESCORT, 

ano 86, álcool, ótimo 

preço. Fone (14) 3264

2769 ou (14) 9794

9918.

VENDE-SE VECTRAGL, 

2.2, ano 98, cor bran

co. Fone (14) 8134

4700, falar c/ Telis.

Vende-se Astra 

Elite,ano 05, cor preto, 

Sedan, impecável, 

ótimo preço. Fone (14) 

9773-2399, tratar com 

Alexandre.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE CG TITAN

ES, com partida elétri

ca, cor azul, ano 06. 

R$ 2.000,00, mais 12 

parcelas de R$ 292 re

ais, Rua Richieri Jacomo 

Dalbem, n° 353.

VENDO CG TODAY, 

ano 91, cor azul.

R$2.000,00 ou troco 

por Biz ou Dream. 

Fone (14) 3264-4422 

ou (14) 9141-1681 

Jaqueline.

VENDE-SE SUZUKI 

YES 125. Fone (14) 

3263-4844 ou (14) 

8121-2554.

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 ,seguro, 

licenciamento 08 

tudo pago. Fone (14) 

3264-4345 grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE CG 125, 

ano 05/05, ipva 08 

pago. Fone (14) 3264

4345 grátis 02 capa

cetes.

VENDE-SE TITAN 150, 

ano 04/04, ipva, segu

ro, licenciamento 08, 

tudo 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, 

licenciamento 08 

tudo pago. Fone (14) 

3264-4345 grátis 02 

capacetes.

VEDE-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 TORNADO 

250, ano 02, documen

to ok. R4 6.000,00. 

Fone (14) 3264-8430 

ou (14) 9726-6932.

BRINQUEDOSANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Máquina Algodão Oocoe

(14 ) 32 63 -148 5  
97 91 -448 8

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

Não Perca!!!
Pela primeira vez na região 
traremos o carro da Tebão 
com manobras incríveis, 

dia 17/08, no recinto 
da Facilpa.

Fone: 14. 32B3-583I
?ua C e l. J o a q u im  A. M a r t in s , 9 5 5  - C e n t r a  - L a n ç a is  P a u l is t a

NHfHn
C<KHImmíséim
9702-9612
3263-6795

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.

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.

VENDE-SE TITULO DO 

CLUBE ESPORTIVO 

MARIMBONDO. R4

1.000. 00, à vista ou 2x 

no cheque R$ 500,00. 

Fone (14) 3264-3624.

VENDE-SE MAQUINA 

DE MOER CARNE CAF,

cor braça, boca 22, 1 

batedor de bife da mar

ca Siesem, cor branca. 

Fone (14) 9709-5659 

ou (14) 3263-4218.

VENDE-SE TV, 29 po

legadas, LG, 3 semana 

de uso. R$ 450,00. 

Fone (14) 9123-0078, 

falar co, Leandro.

VENDE-SE PIANO 

KLEINOD, 88 teclas. R$

3.000. 00,em 3x. Fone 

(14) 9743-2464.

VENDE-SE CD PARA 

CARRO, MP3 Pioneer 

c/ controle. Flip Down. 

Ótimo estado e fun

cionamento perfeito. 

Tratar com Alexandre. 

Fone (14) 9702-9704.

EXCURSÃO P/ PER

NAMBUCO, Piauí. R$

460.00, dividimos em 

4 parcelas. Fone (14)

3264-2239, (14) 3263

7002 ou (14) 9725

8375.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

GRÁTIS 2 CA PA CETES
R U A  P E D R O  N A TA l IO L O R E N Z E T T I, N ' 112 - L E N Ç Ó IS  P A U LIS T A

Fone; (14) 3264-4345

COMPRA-SE CONSOR- 

CIO, mesmo não sedo 

contemplado. Fone 

(14) 3264-3644.

VENDE-SE TRAILER,

2 freezer. Fone (14)

3263- 1978.

VENDE-SE CONTRA 

BAIXO, Genifêr, 4 cor

das. R$ 180,00 (oferta). 

Fone (14) 3264-9818.

VENDE-SE VIOLÃO,

Gianinni, semi-novo, 

elétrico. R$ 170,00 

(oferta). Fone (14)

3264- 9818.

VENDE-SE UMA 

PORTA DE BLINDEX,

de correr completa 

medindo 2.20 x 0.80 

e um jogo de rodas de 

ferro aro 15. Fone (14) 

3264-9518 c/ Valdinei 

ou Marcela.

VENDE-SE TOTAL 

SHAPE, semi-novo, 

com o Gel. R$ 180,00. 

Fone (14) 9764-5556 

ou (14) 9601-2490.

EXCURSÃO P/ SHOW 

DO SCORPIONS, no 

Credicar Hall, SP, dia 

06/09/08. Fone (14) 

8112-2406, falar c/ 

Eduardo.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE 5 LOTES 

NO JARDIM CAJU, 

sendo 2 lotes na Rua: 

Flavio Paccola, e 3 Lo

tes na Rua: João Cone- 

glian. Fone: 9161-2853

VENDE-SE OU TROCA 

7 CHÁCARAS, 4km 

de Lençóis. Fone (14) 

9678-5402.

ALUGA-SE EDÍCULA 

PARA ANIVERSÁ

RIOS, em geral. Fone 

(14) 3263-6369, (14) 

9702-7173 ou (14) 

9711-8184 Reinaldo ou 

Luciana.

VENDE-SE CASA, qui

tada, sobrado, JD da 

Nações. R4 50.000,00. 

Fone (14) 3263-4973 

falar c/ Benedita.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd M Luiza I, 

126m2, c planta gara

gem p/ 2 carros, sala, 

copa, cozinha, banhei

ro, 3 quartos, 1 suíte e 

closet aceito carro ou 

moto como entrada. 

Fone (14) 9142-5452.

VENDE-SE OU TROCA, 

chácara no Boqueirão, 

7.000 metros, casa 

boa, rio, água e força. 

R4 60.000,00. Fone 

(14) 3264-8698.

VENDE-SE CHÁCARA 

VITÓRIA, 1 alqueire, 

casa grande, 4 quartos, 

3 galpoes, sendo 2 p/ 

festas e 1 p/ oficina ou 

deposito, sede total

mente fechada, pomar, 

piscina, bosque e canil. 

Fone (14) 8138-5584.

VENDE-SE TERRENO, 

Praça do Sol, Agudos, 

10x30, 18x18 (inter

ligados). Fone (14) 

3261-2024.

VENDE-SE CASA, Bela 

Vista I, 2 quartos, sala, 

wc, cozinha, (esquina).

R$ 48.000,00. Casa 

Parque Elizabete, 3 cô

modos, laje Vi terreno. 

R$ 30.000,00. Tratar 

Rua General Ozório, n 

° 304, Bela Vista I, falar 

c/ Cido.

VENDE-SE SALA CO

MERCIAL, no Edifício 

Luiz Pacola, Centro. R$ 

8,000,00. Fone (14) 

9112-3064 tratar com 

Ezio.

VENDE-SE APARTA

MENTO, no Guarujá, 

Praia Enseada c/ 1 dor

mitório. R$ 56.000,00 

ou troca-se por veículo 

de +/- valor. Fone (14) 

9772-7224.

VENDE-SE CASA, Julio 

Ferrari, Rua Zezinho Pa

deiro, n° 80. Fone (14) 

9781-5750.

VENDE-SE TERRENO, 

no Jardim Maria Luiza 

I, Rua Presbitero Carlos 

Gomes, muro dos dois 

lados. Fone (14) 3263

4063.

VENDE-SE TERRENOS 

NO CAJU. Vendo 5 

lotes na região central 

do Caju, 2 na Flavio 

Paccola e 3 na João 

Coneglian, próximos 

a nova escola, todos 

juntos. Fone (14) 9161

2853.

VENDE-SE CASA, Jd 

Caju. R$ 18.000,00 + 

pequeno financiamen

to, 02 dormitórios, sala, 

cozinha, wc. Consult 

Imóveis. Fone (14) 

3263-1118.

NOVIDADE EM LP.Vip 

o novo salão p/ festas 

p/ até 2000 pessoas 

muito moderno e c/ 

super estrutura p/ ani

versários, casamentos, 

formaturas. Fone (14) 

9711-1826.

sAes
PROCURA-SE EM

PREGO, possuo curso 

de técnico em enfer

magem do trabalho, 

acompanhante parti

cular, convenio e SUS. 

Fone (14) 9129-7731.

FAÇO DUPLICAÇÃO 

DE DVD E CD, somen

te de criação própria, 

e também fazemos im

pressões em DVD e CD, 

não fazemos pirataria. 

Fone (14) 3264-2545 

ou (14) 8122-6417.

AUMENTE SEUS GA- 

NHOS.Trabalhe a partir 

de casa, com possibili

dades de ganhos de R$ 

300,00 a R$ 1.500,00; 

sem deixar sua ativi

dade atualFone (14) 

9631-1331.

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 1230m l 
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. S an  R em o, 3 dorm . com  a /e , sendo 1 suíte, sala de jan tar e estar d 
sacada, cozinha cl a /e . D ependências p/ em p ereg ad a  d  wc, R $  120 ,000 , Estuda-se  
parecelam ento  
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

f a m íl ia  m a g a n h a .

Músicas para o evento 

tão esperado, músicas 

para seu casamento. 

Contate-nos, sem com

promisso. Fone (14) 

3264-3203 Micheli 

ou (14) 9728-5747 

Marcos.

INSTRUTORA PAR- 

TICULAR.VOCÊ TEM 

CARTA, mas tem medo 

de dirigir? Acabaram os 

seus problemas ! Agora 

em lençóis paulista, 

instrutora particular, 

com carro adaptado, 

totalmente capacitada 

para fazer você perder 

seus medos, e se tornar 

fera no volante.Agende 

suas aulas. Fone (14) 

3263-7019 ou (14)

3263- 1568. Rose.

SALÃO P/ FESTAS. 

Temos varias opções 

em salão e dancete- 

ria p/ festas. Preços 

promocionais. DMP 

Produções no Paulista 

Shopping. Fone (14)

3264- 2757 ou (14) 

9711-1826.

MANICURE EM DO

MICILIO. R$ 5,00 cada 

pé e mão. Fone (14) 

3264-8511.

Trabalhe em casa res

pondendo cartas, óti

mos ganhos. Mandar 

selo de R$ 0,60 para 

Rua Antonio Moreto, 

243, Cep 18680-430, 

Lençóis Paulista.

Contrata-se c/ registro 

montador e operador 

de som p/ eventos c/ 

experiência em elétrica. 

Levar Currículo na DMP 

Produções no Paulista 

Shopping

Grande oportunidade 

de negocio, trabalhe 

com produtos naturais 

p/ controle de peso e 

redutor de medidas, 

perca de 2 a 12 cm por 

sessão. Fone (14) 9729

5489.

SIMPATIA PARA 

EMAGRECER

Na manha de sá

bado, coloque 

copo de água, e 

dentro dele o nu

mero de grão de 

arroz correspon

dente aos quilos 

que você deseja 

perder, pois os 

quilos não serão 

recup erados, a 

noite beba a água, 

deixando os grãos 

de arroz comple

tando novamente 

^  copo de água. 

No dom ingo de 

manha em jejum, 

beba a água dei

xando os grãos de 

arroz e comple

tando novamente 

c/ ^  copo de água. 

Na segunda-feira 

em jejum beba a 

água com os grãos 

de arroz junto. 

O bservação: 1° 

Conserve o mes

mo copo duran

te o processo. 2° 

Não faça regime 

pois a sim patia  

é irreversível. 3° 

Publique na mes

ma semana. Boa 

Sorte. M.I.P

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sitios e Chácaras: Várias

Com pra-se:
C a s a s :  d e  R $ 3 0 m i l ,  R S E O m i l  c o m  d o c u m e n t a ç ã o  

e m  o r d e m
OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 

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

M O NTANA
V E Í C U L O S

F.: (14) 3263-1508/3263-1331

http://www.carrolencois.com.br


OPORTUNIDADE DETRABALHO
60 vagas, ambos sexos, sem experiência. Ensinamos o 
serviço p/ trabalhar em casa, respondendo cartas, 
envelopando e etiquetando impressos informartivos, 
não é vendas, com possibilidades de ganhos iniciais 
de R$ 1.200, ou mais por produção. Unica empresa 

nacional no segmento há 4 anos.
Interessados devem enviar 3 selos de R$0,65 para: 

Caixa Postal: 422 -  CEP: 18682.970 -  Lençóis Paulista -  SP 
Para receber proposta gratuitamente. 

VÁLIDO PARA TODA REGIÃO

CHAVEIRO TATÁ

SERRALHERIA
P O R T A L
Portões B ascu lan tes  revestidos  

em  ch apas e  alum ínio .

BscgQíHxajGge [íi)©í̂ íB36©

F o n e / F a x  (i4) 3 2 6 4 - 4 3 1 3

Rua M arechal Dutra, n° 338  
Jd. Ubíram a - Lençóis Paulista'-'SP

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíatão de alítates 
Confecção de 
larimbos

^ 3 2 6 3 - 6 3 9 5
^ 9 7 9 4 - 6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EM  F R E /^TE  AO  BAf\/CO 3R A O E SC O

Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049  
9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

âníijifa
Fone: 14 . 3264-1351

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

PREFEITURA MUNICI

PAL DE MACATUBA 

AV. CORONEL VÍR- 

GILIO ROCHA, 12-26 

ALTOS - FONE (14) 

3298-2131

V____________y
06 Vagas para Frentista.

01 Vaga para Diarista 

(com experiência) para 

trabalhar 3 vezes por 

semana.

Û aniUcadora e CoDfeitarià̂
| Í TRD®® ®E| |
\ ® U R @ 7
Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo 2 x

R$ 7 2 , 50

INFORMÁTICA

COMPRA-SE 1 

COMPUTADOR,em

bom estado 

MONITOR+TECLADO), 

com Windows XP 

502MB. 80HD. Fone 

(14) 9724-9371 Ha- 

roldo.

MUTENÇÃO DE MI

CROS A DOMICILIO,

com hora marcada e 

total garantia, E ven

das de equipamentos 

novos e usados, com 

ótimos preços.Fone: 

9163-5093, Falar c/ 

Marcos.

p r o b l e m a s  c o m

SEU MICRO? Tá Lento? 

Pegou Virus? Precisa 

Formatar? Venham 

conferir R: Pará 10 Jd 

Cruzeiro Fone (14) 

3263-3052 ou (14) 

9793-3134.

VENDE-SE FILHOTES, 

de Pintcher. Fone (14) 

3264-9887 ou (14) 

9714-6342.

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.

ORAÇAOA 

SANTO 

EXPEDITO

Festa 19 de Abril. 

Comemora-se todo 

dia 19. Se você está 

com algum PRO- 

BLEMADE DIFÍCIL 

SOLUÇÃO e precisa 

de AJUDA URGEN

TE, peça ajuda a 

Santo Expedito que 

é o Santo dos Negó

cios que precisam de 

Pronta Solução e cuja 

invocação nunca é 

tardia. Oração- Meu 

Santo Expedito das 

Causas Justas e Ur

gentes, Socorre-me 

nesta Hora de Aflição 

e Desespero, interce

da 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-me, Ajuda- 

me, Dai-me força, 

Coragem e Sereni

dade. Atenda ao meu 

pedido: “ Fazer o 

Pedido”. Ajuda-me 

a superar estas Horas 

Difíceis, proteja-me 

de todos que possam 

me prejudicar, Pro

teja Minha Família, 

atenda ao meu pe

dido com urgência. 

Devolva-me 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, 

umaAve Maria e fazer 

o Sinal da Cruz. Pubi- 

car logo após o pedido 

em agradecimento 

e para propagar os 

benefícios do grande 

Santo Expedito.

m a is
Jo rn a l!

Q  U I N T A S

A D O S

3 2 6 9 - 3 3 1 1

O  E C O
Um senhor jornal 

www.Jornaloeco.com.br

NOSSA SENHORA APARECIDA 
QUERIDA MÃE

Vós que nos amais e nos guiais todos os 
dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem 
eu amo com todo o coração, eu VOS peço mais 
uma vez que me ajudes a alcançar essa graça, 
por mais dura que ela seja (pede-se a graça), 

sei que VÓS me ajudareis e me acompanhareis 
sempre, até a hora de minha morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria. 
Faz-se 3 dias seguidos esta oração, e então se 
alcançará a Graça solicitada, por mais difícil 

que ela seja).
Após alcançar a Graça, mandar imprimir 

um milheiro desta oração e distribuí-las.

im p r im e
ãfeiti/rmeitfo 24A 

V  9126-29a /  9724-8565
FONE: 3264-3029

- Cariuches originais
- Recargas de cartuchos de 
tintas e toner's
- Manutenção em impressoras'
A g o r a  a b e r t o  a o s
s á b a d o s  a l é  a s  1 7 H .

Ateifamosí^/ISA

J Ê Ê Ê ^

R. KMÃaO AMSOMO, 199 - lenfóis Pta. 
em hetOe ao Zezinho Teeidos

Contrata-se

Secretária
-  C N H  d e  C a rro  e  M o to ;

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

in f o r m á t ic a ;

-  B o a  C o m u n ic a ç ã o ;

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

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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.

•  V e í c u l o s

•  I m ó v e i s

•  N o v o s / U s a d o s

•  E m p r e g o s

•  S e r v i ç o s

•  D i v e r s o s

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
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Propostas para a saúde
O ex-prefeito e candidato à Prefeitura de Areiópolis, Amarildo Garcia Fernandes 

(PSDB), promete ampliar o número de médicos e de atendimentos no município

PAULO Eduardo  Tonon

O candidato a prefeito de 
Areiópolis, Amarildo Garcia 
Fernandes (PSDB), procu
rou O ECO esta semana para 
apresentar mais propostas de 
seu plano de governo. Ama- 
rildo diz que vai ter um cui
dado especial com a saúde 
do município.

Segundo Amarildo, me
lhorar a qualidade da saúde 
oferecida pelo município é 
uma das prioridades da sua 
administração e para isso ele 
defende a ampliação do qua
dro de funcionários. "Nossa 
proposta é contratar mais 
médicos porque esse tipo de 
problema que vem aconte
cendo não pode se repetir. 
Médico não pode deixar de 
trabalhar por falta de paga
mento", afirma.

O candidato se refere a 
uma confusão na semana 
passada na unidade central 
de saúde do município. De
pois de cerca de quatro dias 
sem médicos, os pacientes se 
revoltaram com a chegada do 
atual prefeito José Pio de Oli
veira (PT), o Peixeiro. Depois 
da discussão entre prefeito e 
usuários do sistema de saú
de de Areiópolis, no período 
da tarde já havia dois médi
cos atendendo a população. 
O prefeito Peixeiro não foi 
encontrado para explicar o 
problema porque ontem era 
feriado em Areiópolis.

Além disso, o candidato 
ressalta que é indispensável 
oferecer todas as condições 
para que os profissionais da 
área possam trabalhar da 
melhor maneira possível. 
"Também vamos aumentar 
o fornecimento gratuito de 
medicamentos e investir em 
projetos de lazer para dimi
nuir o sedentarismo e atuar 
na prevenção de diversas do
enças", completa.

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Candidato a prefeito, Amarildo Fernandes diz que vai melhorar o atendiumento da saúde

Outra proposta para me
lhorar a qualidade da saúde 
no município que Amarildo 
estuda é a viabilidade de ins
talar um laboratório de exa
mes em Areiópolis, ou então 
terceirizar esse serviço. O ex- 
prefeito defende a implanta
ção de atendimento odonto-

lógico no PSF (Programa Saú
de da Família), assim como a 
valorização dos agentes que 
trabalham em contato direto 
com a população.

Caso seja eleito, Amarildo 
pretende promover uma rees
truturação geral no quadro da 
prefeitura para que os funcio-

nários trabalhem mais motiva
dos. "Para que isso aconteça, a 
primeira coisa que o prefeito 
deve fazer é pagar em dia os co
laboradores da prefeitura", al
fineta o candidato. "O último 
aumento para os funcionários 
da prefeitura foi dado ainda na 
minha gestão", finaliza.

A G UD O S

Apae realiza Semana do Excepcional
A Apae (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais) 
de Agudos realiza a Semana 
do Excepcional, entre os dias 
21 e 28 de agosto. O evento 
terá palestras, sempre abor
dando a inclusão do deficien
te e apresentações culturais.

Todas as palestras serão 
realizadas na sede social do 
Rotary Club de Agudos. Pro
fissionais da área interessa
dos em participar podem se 
inscrever até a quarta-feira 
20, na sede da Apae, que fica 
na rua XV de Novembro, n° 
1418, vila Professor Simões. A 
inscrição custa R$ 20 e dá di
reito a certificado para todas 
as palestras.

A abertura oficial do even
to será na quinta-feira dia 21, 
às 13h, com a exibição de um 
vídeo sobre inclusão social. 
A seguir começa o ciclo de 
palestras, com o os represen-

tantes do Comtur (Conse
lho Municipal de Turismo), 
Flaviano José Garcia e Maria 
Tereza Crema Remolli, sobre 
o tema 'É preciso conhecer 
para amar'

No mesmo dia haverá pa
lestra com a pedagoga com 
habilitação para educação es
pecial, Vera Lúcia Messias Fia
lho Capellini. O tema abor
dado será 'Desmistificando os 
direitos humanos, a diversi
dade e dignidade'.

Na sexta-feira 22 tem apre
sentação com os músicos Jo
sé Cláudio Corradi e Daniel 
Campos e Ubirajara Pires e 
palestra com a pedagoga, Elia- 
ne Morais de Jesus Mani, espe
cialista em educação especial, 
que abordará o tema 'Política 
nacional de educação especial 
na perspectiva da inclusão'.

Na segunda-feira 25 haverá 
apresentação cultural com os

alunos de educação especial 
da Apae. Depois tem palestra 
com Liane Aparecida Galbiat- 
te de Souza Lima, psicóloga e 
pedagoga com especialização 
em DM. O tema será 'As novas 
propostas do Estado para as 
escolas comuns'. Na terça-feira 
26, tem a palestra 'A prática de 
uma rotina na inclusão', com 
a pedagoga Eliane Zanata.

Na quarta-feira 27, a pales
tra é sobre 'Educação Inclusi- 
va -  re-significando a organi
zação do sistema de ensino'. 
Haverá também apresentação 
dos trabalhos desenvolvidos 
na rede municipal de Águas 
de Santa Bárbara. As palestras

serão com as pedagogas Célia 
Regina Alves de Sá, Débora Re
gina Caetano Gregório e Patrí
cia Kruppa Villani Ghellardi.

Para finalizar, na quinta- 
feira 28, a partir das 7h30, 
haverá palestra com a dire
tora de Educação de Agudos, 
Maria Cecília Bigarelli Ayub 
e equipe multidisciplinar da 
rede municipal de ensino. O 
tema da palestra será 'A re
de municipal de ensino de 
Agudos e a inclusão'. Depois 
tem palestra com a diretora 
técnica da Apae de Agudos, 
Adriana Fortes Déo, que vai 
apresentar a 'Nova proposta 
da Apae de Agudos'.

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

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  M A C A T U B A
SETOR LICITAÇÕES-EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 49-2008 CONTRATAN
TE: Município de Macatuba CONTRATADA: DRUMMOND & ANDRADE LTDA FINALIDADE: 
acrescer valor em decorrência de complementação ao projeto inicial e prorrogar o prazo de execução 
por mais 30 dias FUNDAMENTO LEGAL: art 57, § 1°, I e art° 65, § 1° da Lei 8.666/93 DATA DA 
ASSINATURA: 15/08/08.
Macatuba, 15 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal.

IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA
Processo: n° 10/08.
Beneficiário: Silvio Honório.
Ato: Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Início do benefício: 05 de agosto de 2.008.
Amparo Legal: Art. 45-C da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000, com alterações posteriores. 
Data: 12 de agosto de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  M A C A T U B A
SETOR DE LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 48-2008 - PRO
CESSO: 98-2008 - OBJETO: Aquisição de Calçados de Segurança destinados aos servidores públicos 
municipais. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 28/08/2008 às 14:00 hs. O edital, na ín
tegra, 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, 15 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DOS 
NEGOCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CARTÓRIO CENTRAL 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO 
DE LENÇOIS PAULISTA

EDITAL DE CORREIÇÃO N.° 02/2008-08-15
O Dr. LUIZ CLAUDIO MASSA, Delegado de Polícia do Município de Len
çóis Paulista-SP, no uso de suas atribuições legais, etc.
Fa z  sa b e r , a todos quantos interessar e conhecimento tiverem, que no dia 
28 DE AGOSTO DE 2008, ÀS 10:00 HORAS, será procedida na Delegacia 
de Polícia local, a segunda Correição Ordinária Periódica do ano de dois mil 
e oito pelo Dr. DONISETI JOSÉ PINEZI, Delegado Seccional de Polícia de 
Bauru-SP, nos termos da Resolução SSP-46, de 21/12/70, c.c. o disposto no 
Decreto Estadual n.° 44.448 de 24/11/99, artigo 27, inciso III, podendo o pú
blico e autoridades locais apresentar queixas, sugestões e elogios, relativas 
aos serviços policiais e administrativos, bem como às condutas da Autoridade 
Policial e demais funcionários desta Repartição Policial.
Registre-se; dê-se ciência, afixe-se no local de costume e publique-se na im
prensa local.
Dado e passado nesta cidade de Lençóis Paulista-SP, no Cartório Central da 
Delegacia de Polícia do Município, ao primeiro dia do mês de agosto de 2008. 
Eu, Vagnaldo Bertolucci, Escrivão de Polícia que o digitei.
LENÇOIS PTA-SP, 01 DE AGOSTO DE 2008 
DELEGADO DE POLICIA 
DR. LUIZ CLAUDIO MASSA

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Convocação para adoção e manutenção de canteiros centrais de vias 
públicas
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, por seu Prefeito Municipal 
que esta subscreve comunica, para todos os fins e, nos moldes da Lei 
Municipal 2.600/97 e suas alterações, e Decreto Executivo 110/01, que 
está convocando, até o dia 22 de agosto de 2008, os interessados em 
adotarem e conservarem o canteiro central da via pública denominada 
Avenida Marechal Castelo Branco, entre as Ruas Manuel Caetano de 
Godoy e João Carneiro Geraldes. Os interessados deverão protocolar o 
respectivo requerimento para adoção, junto ao Protocolo Geral da Pre
feitura Municipal de Lençóis Paulista, sito na Praça das Palmeiras, 55, 
Centro, andar térreo, até a data final prevista neste comunicado. 
Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2008.
José António Marise 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 013/2008 - Processo n° 185/2008 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que está sus
pensa, por tempo indeterminado, a Tomada de Preços n° 013/2008, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de ser
viços técnicos de instalação, operação e manutenção de equipamentos 
de fiscalização eletrônica de trânsito, tipo radar estático, e fornecimento 
de software para processamento das infrações geradas. Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022 / 
3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2008. 
JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 100/2008 -  Processo n° 190/2008 
Objeto: registro de preços para serviços fotográficos -  Tipo: Menor 
preço global -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 01 de se
tembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se dispo
nível 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, 15 de agosto de 2008. JÚLIO AN
TÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de duas vagas, na Pre
feitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compareci- 
mento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente da Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 19 de agosto de 2008 
Horário: 10:00 horas
01 -  Eduardo Henrique Dias
02 -  Claudia Moraes Gomes Pereira 
Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2.008.
Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO
O Município de Lençóis Paulista, através do seu SETOR DE DESEN
VOLVIMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOTIFICA 
os contribuintes e responsáveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) Variável que, apresentem IRPJ (Imposto de Ren
da Pessoa Jurídica) e talonários que possam constituir fato gerador de 
obrigação tributária referente ao ano de 2.003, conforme preceitos do 
artigo 20 CTM e artigo 32 da LC 20/2003.
Imperioso salientar que, os contribuintes e responsáveis terão o prazo 
de 08 (oito) dias, a contar da publicação da presente, para apresentarem 
a documentação exigida.
Esclarecemos que, o não atendimento da presente ensejará além do lan
çamento de ofício do imposto na lavratura do respectivo auto de infra
ção e consequente aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos 
termos do artigo 87 §2° do CTM e artigo 43 § 1° da LC 20/2003. 
EMPRESA:
CADASTRO:
OSWALDO ESTRELLA REPRESENTAÇÕES LTDA 9.492-7
TIPOART ARTES GRÁFICAS LTDA 4.656-6
Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2008.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALI
ZAÇÃO
Coordenador: José Roberto Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL
A Diretoria Municipal de Educação de Lençóis Paulista, convida en
tidades civis e organizadas do município de Lençóis Paulista, para a 
assembléia a ser realizada no próximo dia 21, quinta-feira, às 10h(dez 
horas), na sua sede, situada na Rua Sete de Setembro, n° 711, Centro, 
em Lençóis Paulista, SP, quando terá lugar a indicação do representante 
de tais entidades para compor o Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de agosto de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 415,07.

http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Pequim banda larga
Com 40 m ilhões de internautas, China é o país com mais acessos à rede no 

planeta; Olimpíada é a primeira realizada depois da criação do portal YouTube

GUSTAVO VILLAS BOAS

A tocha olímpica chine
sa transmite a idéia de uma 
Olimpíada verde, high-tech e 
do povo. A descrição de um 
dos ícones dos Jogos, no site 
oficial do evento (torchrelay. 
beijing 2008.cn/en), mostra o 
impacto que a tecnologia de 
ponta vai ter no evento.

A competição de 2008 ocorre 
no país com mais internautas do 
planeta e Pequim está inundada 
por banda larga - só a empresa de 
telecomunicações Chinacomm 
terá uma rede Wi-Fi gratuita de 
100 km2, lançada em junho.

Os 40 milhões de internau- 
tas brasileiros contarão com 
novidades inexistentes em 
2004, ano da Olimpíada de

Atenas, quando eram cerca de 
21 milhões. Hoje, são 18,5 mi
lhões somente os usuários que 
têm banda larga residencial.

Em 2004, por exemplo, 
não existia YouTube. Também 
não havia, no Brasil, transmis
são de alta definição.

Mas nem tudo que acontecer 
na China vai chegar facilmente 
por aqui. O controle do governo

chinês sobre a internet -  censura 
- já é notado por repórteres e tu
ristas do mundo inteiro. São sites 
bloqueados, buscas impedidas, 
informações apagadas da rede 
em minutos. É a versão eletrôni
ca da Grande Muralha da China.

Veja, nesta edição, como 
entrar desde já no espírito 
olímpico aproveitando o que 
a tecnologia oferece. Construção 3D, o Google Earth atualizou fotos de satelite

C h i n a  é  o  m a i s  p o p u l o s o  

t a m b é m  n a  i n t e r n e t
r a u l  ju s t e  l o r e s

DE PEQUIM

Censurada, monitorada 
pelo governo e bem mais len
ta que no Brasil, a internet 
chinesa já reúne o maior nú
mero de usuários no mundo 
- 253 milhões. Neste ano, o 
país desbancou os EUA, que 
tem 223 milhões de inter- 
nautas. Apesar do gigantis
mo, o país ainda tem muito 
a crescer - 19% da população 
tem acesso à internet, pouco 
comparado aos EUA (71,9%), 
Japão (68,4%) ou Coréia 
(71,2%). O número é menor 
até que o do Brasil (23%).

O comércio on-line ainda 
é pequeno, devido à escassa 
confiança do chinês na segu
rança da rede e ao uso redu
zido do cartão de crédito.

Os números são do esta
tal CNNIC (Centro de Infor
mação de Internet, em por
tuguês). O órgão do governo 
estima que serão 412 milhões 
de usuários em 2020.

"A internet se tornou a

maior plataforma para se 
medir a opinião pública na 
China. Do governo às gran
des empresas, o acompanha
mento aos debates na rede se 
tornou parte do dia-a-dia", 
disse à Folha Victor Yuan, 
CEO da Horizon, a consulto
ria responsável pelas maiores 
pesquisas de opinião pública 
realizadas no país.

Mais de 100 milhões de 
internautas chineses pos
suem blogs - e 70 milhões 
deles foram atualizados nos 
últimos seis meses. "De CE- 
Os de grandes empresas a 
políticos nas províncias e nas 
prefeituras, os chineses têm 
diários constantemente atua
lizados. Os blogs estão entre 
as páginas mais lidas", diz 
Jeremy Goldkorn, do blog 
Danwei, que analisa a mídia 
e a internet chinesas.

CONSUMO
d e s c o n f ia d o

A importância política 
e cultural da rede ainda é 
bem maior que a econômica.

Apenas 25% dos usuários já 
fizeram alguma compra on
line. O banco pela internet é 
usado por 23,4%. "Ainda há 
temor com a segurança e as 
pessoas preferem fazer com
pras ao vivo, vendo as mer
cadorias", diz Yuan.

Uma pesquisa do CNNIC 
revela que, nas 15 cidades mais 
ricas do país, foram gastos 16,2 
bilhões de yuans (R$ 4,3 bi
lhões) em compras on-line no 
primeiro semestre de 2008.

No país, 68% dos inter- 
nautas têm menos de 30 anos 
e o poder de compra é peque
no. Dos usuários que não são 
estudantes, apenas 6% têm 
renda maior do que 5.000 
yuans (R$ 1.300) por mês.

O acesso melhorou mui
to - 84,7% dos usuários chi
neses usam banda larga. Há 
84 milhões de computado
res pessoais para se acessar 
a rede e 74% dos usuários 
já acessam de casa; 39% dos 
usuários acessam de LAN 
houses e cibercafés.

A taxa média de conexão

à rede no país é de 77 yuans 
(R$ 20) por mês. O gasto 
mensal em LAN houses fica 
em 44,8 yuans (R$ 12).

MADE IN c h in a
A imensa maioria dos in- 

ternautas chineses jamais re
corre a sites internacionais. 
Quase todos os principais 
portais da internet já foram 
copiados por empresas chine
sas, que imitam a idéia, mas 
adicionam o sabor (e os ca
racteres idiomáticos) locais.

Tudou e Youku são as ver
sões locais do YouTube no 
compartilhamento de víde
os. O Taobao e o Dangdang 
equivalem ao site de leilões 
e vendas eBay. O Google chi
nês é o Baidu - o mecanismo 
tem 60% do mercado de 
buscas do país, mesmo per
centual do Google nos EUA.

Já a rede social Facebook, 
a de maior sucesso interna
cional, com cerca de 100 mi
lhões de adeptos espalhados 
pelo mundo, tem apenas 280 
mil usuários na China.

Internet é monitorada por 30 m il 
pessoas, que até apagam posts

O peso político da internet 
faz com que ela seja controla
da com requinte pelo governo 
chinês. Estima-se em 30 mil o 
número de censores que ficam 
vigiando os principais fóruns 
e debates on-line - comentá
rios sobre assuntos polêmicos 
são apagados em minutos.

O contato entre a rede da 
China e a do resto do mundo 
passa por um pequeno núme
ro de cabos de fibra óptica que

entram no país em três pon
tos. Poucos lugares têm aces
so à internet por satélite, que 
é caro. O governo consegue 
monitorar praticamente todo 
o tráfego que entra no país.

O sistema de monitoração 
e proteção é chamado pelo go
verno de 'Projeto Escudo Dou
rado', embora os internautas 
o tenham apelidado de 'Great 
Firewall', um trocadilho entre 
o nome da Muralha da China

em inglês ('Great Wall') e o 
sistema de segurança firewall.

Parte do esquema de vigi
lância e monitoramento foi 
vendida ao governo chinês pe
la empresa americana Cisco.

Sites com informação sen
sível - como o da seita Falun 
Gong, banida no país e os das 
ONGs que defendem a inde
pendência do Tibete ou que 
divulgam relatórios sobre di
reitos humanos - são bloque

ados. Censura válida para o 
centro de imprensa dos jogos.

Outra medida envolve os 
micros que tentam acessar si
tes proibidos e que começam a 
não conseguir abrir site algum. 
Esses usuários atraem a aten
ção do batalhão de censores - 
já aconteceu de usuários serem 
descobertos em cibercafés e re
ceberem a visita de autoridades 
querendo saber o porquê da vi
sita a páginas censuradas. (RJL)

T E C N O LO G IA  ESTÁ  NAS PED A LAD A S, 
N O S O LH O S E D EBA IX O  D 'Á G U A

ped a la d a
Pequim vai ver uma bicicleta cujo 
desenvolvimento custou US$ 1 
milhão, graças a testes em túneis 
de vento e materiais. Participaram 
da pesquisa especialistas em aero
dinâmica e carbono. Alguns tra
balharam, anteriormente, até em 
projetos espaciais. O modelo, que 
chegará ao consumidor comum 
por US$ 10 mil, será pedalado pe
la equipe holandesa de ciclismo.

verm elho
Já os olhos de parte das in
tegrantes do time de hóquei 
feminino da Inglaterra podem 
ter um brilho rubro. As joga
doras testam lentes de contato 
vermelhas que, de acordo com 
jornais britânicos, funcionam 
como óculos escuros e ajudam 
a enxergar a bolinha através de 
ambientes esfumaçados.

Dentro d'água, o nadador nor
te-americano Michael Phelps 
diz que vai lutar pelo ouro nas 
oito modalidades que disputa. 
Ainda assim, o atleta vai ter 
que dividir as atenções com 
o maiô que vai usar. O traje 
promete deixar os atletas mais 
velozes, diminuindo o atrito 
com a água e aumentando a 
flutuabilidade.

CUBO
E as provas de natação serão 
disputadas em um dos ginásios 
que mais chamam a atenção em 
Pequim - foi construído para a 
competição. Apelidada de Cubo 
d'Água, a construção, com capa
cidade para 17 mil espectadores, 
carrega na estrutura um plástico 
super-resistente e transparente, 
que a faz parecer coberta de bo
lhas de sabão.

Ü JJdüücõ]  u dcõ ) ^  d

a  n i n o
^  r  I  n f o r m á t i c a

T e l. ( 1 4 )  3 2 6 4 - 1 3 0 8  
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A s s is tê n c ia  T é c n ic a  e m  R e d e s  
M ic r o c o m p u t a d o r e s  — S e r v id o r e s  

N o t e B o o k 's  — Im p r e s s o r a s .
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Projetos desenvolvidos por Ana Cláudia Gebara Varaschin, para casas ou comércio, levam em conta a decoração e o paisagismo

E sp a ço  m o d e rn o
Arquiteta A na Claudia Gebara Varaschin oferece facilidade na hora de 

reformar ou construir e se preocupa com  o design, decoração e paisagism o Arquiteta trabalhou em obras 
conhecidas de Lençóis Paulista

Ter uma casa ampla, con
fortável e bonita para receber 
amigos e parentes é o sonho de 
todo mundo. Já para os comer
ciantes a busca é por um lugar 
bonito que se torne o cartão 
de visitas da loja. Seja qual for 
o caso, a arquiteta lençoense 
Ana Claudia Gebara Varaschin 
tem o projeto ideal. "Qualquer 
local pode ficar bonito, mais 
alegre, seguro, moderno ou 
então mais sério, dependendo 
do que o cliente deseja. Não 
importa qual seja a necessida
de do cliente, eu garanto um 
trabalho que vai deixar o am
biente confortável e agradável.

Basta saber utilizar bem o es
paço que você tem”, comenta 
Ana Cláudia.

Recentemente, a arquiteta 
inaugurou seu escritório em 
Lençóis Paulista para atender 
pessoas que querem dar uma 
nova roupagem a sua residên
cia, comércio ou escritório. 
Além disso, Ana Claudia de
senvolve projetos arquitetôni
cos e urbanísticos e também 
cuida do processo burocrático. 
"O cliente não tem tempo para 
correr atrás da parte legal, e às 
vezes até desconhece. Para fa
cilitar, eu faço essa parte tam
bém. Entrego um serviço com

pleto”, afirma a arquiteta.
Ana Cláudia diz que seu 

trabalho engloba versatilidade 
e modernidade. Isso quer dizer 
que seus projetos levam em 
conta paisagismo, jardinagem 
e decoração. A profissional é 
registrada no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Ar
quitetura). Em Lençóis Paulis
ta, Ana Cláudia participou de 
projetos em estabelecimentos 
comerciais, casas e farmácias.

Além disso, Ana Cláudia 
sabe quais são os pontos que 
devem ser levados em consi
deração antes de começar uma 
construção ou uma reforma.

"Às vezes o cliente fica na dú
vida de qual piso colocar, eu 
também ajudo com isso. É uma 
dedicação total para garantir a 
satisfação ao cliente e deixar seu 
cantinho especial”, resume.

A arquiteta também faz servi
ços de adequação às normas de 
segurança. "Alguns locais preci
sam de cuidados especiais com 
a segurança, principalmente lo
cais que projetados para abrigar 
muitas pessoas, como salão de 
festas, por exemplo, para qual 
eu já desenvolvi projeto”. Se
gundo ela, esses lugares devem 
ter faixas luminosas, hidrantes e 
saídas de emergências.

C O N FIR A  A  LISTA  DE SER V IÇO S  
QUE A N A  C LÁ U D IA  O FERECE:

Projetos residenciais 
Projetos comerciais 
Regularizações 
Ampliações 
Avaliação de imóveis

Acom panhamentos de obras 
Paisagismo 
Projetos de layouts 
Projetos de segurança 
Orçamentos em Geral

SERVIÇO
Para quem quer conhecer 

um pouco mais sobre o tra
balho de Ana Cláudia Geba
ra Varaschin, seu escritório

fica rua Anita Garibaldi, n° 
738. Mais informações pelo 
telefone (14) 9651-3369. Ou 
pelo e-mail anaclaudiagv@ 
ig.com.br
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Artista abstrU i
Expressividade traduz as telas d i  artista 

plástico D árcii Bom binatti; ele acaba 

de descobrir a técnica da 'encáustica'

Fotos: Fernanda Benedetti

Dárcio, hoje 
aposentado, dedica-se 

exclusivamente 
às artes plásticas

Ga b r iela  Donatto

Retratar emoções através 
de cores e formas. É assim o 
dia-a-dia do artista plástico 
Dárcio Bombonatti, 64 anos, 
morador em Agudos. Entre 
tantas escolas de arte, o pin
tor conta que se encontrou na 
arte abstrata. Ele explica que a 
escolha foi porque a 'abstra
ção' não é imutável e permite 
a subjetividade, o que garante 
a cada pessoa uma visão di
ferente da pintura. "Antiga
mente os pintores retratavam 
seus quadros como uma fo
tografia, tinha que ser aquilo 
e mais nada. Na verdade, era 
uma cópia da realidade. Com 
o surgimento da máquina fo
tográfica, o artista ficou mais 
livre para criar", avalia Dárcio, 
que é graduado em Desenho 
e Plástica e Educação Artística. 
Atualmente está aposentado, 
mas sempre trabalhou em 
áreas ligadas ao ensino: já foi 
diretor de escola e secretário 
municipal de Educação.

Dárcio conta que começou 
sua carreira aos 11 anos. "Eu 
sempre gostei de desenhar. 
Meus pais me colocaram no 
ateliê da artista plástica Laura 
Zaniratto Sormani. A profes
sora era muito boa e também 
rigorosa. Foi assim que eu fui 
me interessando cada vez mais 
pela pintura", lembra. Hoje 
Dárcio é aposentado e tem 
mais tempo para se dedicar aos 
quadros. Em sua casa há uma 
infinidade de modelos feitos 
pelas próprias mãos. Em ca
da cômodo, dá para perceber 
o gosto variado das pinturas: 
quadros expressivos, abstra
tos, modernos e contemporâ
neos, como sua recente paixão 
pela técnica da encáustica, que

garante mais vida e resistên
cia às suas telas. "A encáus- 
tica existe há milênios e foi 
utilizada na Grécia e no Egito 
antes de Cristo. As tintas são 
feitas com pigmentos naturais 
como cera de abelhas e verni
zes especiais. Dá um pouco de 
trabalho, pois a pintura tem 
que ser feita quente, mas dá 
um efeito muito bom", expli
ca. Dárcio conta que a técnica 
chamou sua atenção por ofe
recer às pessoas diversas textu
ras, relevos e sobreposições. O 
resultado são formas que não 
ficam meticulosamente defi
nidas. Mas esse tipo de efeito 
não significa que a encáustica 
torne a pintura de tela mais 
rápida.

O processo de criação é 
um momento especial para o 
artista e segundo Dárcio, ca
da quadro tem o seu tempo. 
"Às vezes consigo fazer uma 
pintura em apenas dois dias, 
mas têm outras que me dedi
co durante meses. Algumas eu 
paro e depois volto novamen
te. Já as que não gosto eu não 
termino, começo a modificá- 
las", afirma.

Para Dárcio, a arte não é 
apenas um hobby. Ele conta 
que gosta de participar dos 
salões de pintura e já expôs 
em vários salões realizados 
no estado de São Paulo. "Os 
salões funcionam como um 
concurso em que você se 
inscreve e eles analisam seu 
quadro", diz o pintor que já 
recebeu vários prêmios pela 
criatividade. O preferido é a 
tela 'Briga de Galos'. "Não é 
uma pintura fechada. São vá
rios riscos que juntos formam 
os galos. As pessoas gostam 
muito dele, mas esse eu não 
vendo", finaliza.

Lençóis cada vez

'"“ Luiz Carlos melhor

PARA VEREADORA

IDA BIRAL BAZUCCO25200 DEM/PMN

M a k e  U p !
R e m o v e  m a q u i a g e m  a  p r o v a  D " a g u a .

Qualiphamna
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

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

I M P E R D I V E L
Dias 15,16 e 17 de Agosto

L IMPA PATIO A D R I V E L
Usados a preço de custo

UNO 2005 2 PORTAS 1.0 FIRE - R$ 15.990,00 

PALIO FIRE 2005 4 PORTAS VERMELHO - R$ 21.990,00 

GOL 2001 G3 4 PORTAS VERDE - COMPLETO + COURO - R$ 17.990,00

e muito mais...
Novos com taxas à partir de 0,19%am>

cc.
Q
<
<

Rua José Paccola, 63 Fone: [14] 3269 1200



Veja quem fez ou vai fazer a festa de 
aniversário, que acaba de chegar ao 
mundo e os pequenos lençoenses que 
receberam o sacramento do batismo 
durante a semana que passou

AUTO POSTO"

aqui seu c a R R Q

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
Gas. Comum

3 2 6 3 -7 3 4 2
Rua Piedade, 320 
Lençóis Pauiista

FARMAISO ANO TODO COM 
VOCÊ, PRESENTEANDO 
COM DESCONTOS DE:

20, 30,50 até
^  ̂  ̂ ŷ|ÊDICAMENT0S

Isabela foi batizada dia 10, na 
paróquia Cristo Ressuscitado

Ana Lívia foi batizada dia 10, na 
paróquia São Pedro e São Paulo

Glória Maria foi batizada na paróquia 
São Pedro e São Paulo, dia 10

$  FAFMAI5
R. XV de Novembro, 812 - F.: 14.3263-0177 

R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454
ATENDIMENTO 24h

S  0 8 0 0 - 1 6 0 4 8 0

p r ín c ip e
S H O P P I N G

RUA RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA, N° 137 
FONE: 14. 3263-1 163 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA



G R A V I D E Z
Henrique Manreza/Folha Imagem

Dando o
sangue

Vacina feita com células do sangue do marido ajuda manter 

gestação; com a imunização, a mulher passa a produzir anticorpos 

que identificam as proteínas de origem paterna no embrião

CLAUDIA COLLUCCI

Muitos homens estão, lite
ralmente, dando o sangue pa
ra conseguirem ser pais. Uma 
vacina feita com células do 
sangue do marido promete 
fazer com que mulheres que 
sofram abortos recorrentes 
por fatores imunológicos 'se
gurem' a gestação até o final.

O aborto de repetição é 
caracterizado pela perda de 
duas ou mais gestações antes 
da 20® semana. Afeta até 5% 
dos casais em idade reprodu
tiva. Nesses casos, uma das 
hipóteses é que o organis
mo feminino reconhece o 
embrião como um 'invasor' 
(por causa da carga genética 
do pai) e o expulsa.

Com a imunização, o cor
po da mulher passaria a pro
duzir anticorpos que identi
ficam as proteínas de origem 
paterna no embrião e não 
mais o rejeita.

O tratamento é contro
verso por falta de evidência 
científica - não tem aprova
ção nem nos EUA e nem na 
Europa -, mas está disponível 
em oito Estados brasileiros, 
com taxa média de eficácia 
de 80%, segundo os médicos 
que o adotam. No SUS, ape
nas a Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) ofere
ce a terapia, com fila de espe
ra mínima de seis meses.

Segundo o ginecologista 
Ricardo Barini, coordenador 
do ambulatório de aborto re
corrente da Unicamp, a causa 
mais freqüente dos abortos de 
repetição é a rejeição do siste
ma de defesa do organismo 
da mãe às características do 
embrião herdadas do pai.

Ele explica que, na maio
ria das gestações, essa adap
tação imunológica do corpo 
da mulher ao embrião ocorre 
normalmente. 'Se o sistema 
imunológico da mulher não 
compreende a mensagem e 
não protege o feto, a gravidez 
não se desenvolve. O organis
mo da mulher a interpreta co
mo se fosse uma doença que 
estivesse tentando agredi-lo', 
diz ele.

Barini reforça que, antes

Casal de SP adota 
método com 
sucesso após sofrer 
dois abortos

Após quatro anos em 
busca da paternidade, o 
advogado Evandro Justi- 
niano, 40, de São Paulo, 
passou o dia dos pais tro
cando fraldas e embalan
do sua pequena Laura, de 
dois meses e meio.

Ele e a mulher, a tam
bém advogada Elaine, 33, 
sofreram dois abortos an
teriores antes da gravidez 
da menina. Laura nasceu 
após sua mãe tomar vaci
nas feitas a partir do san
gue do marido. A seguir, o 
depoimento de Justiniano.

"Sempre fui um cara 
tradicional, que pensava 
em casar na igreja e ter fi
lhos. Casamos em 1999, 
mas quisemos investir na 
nossa carreira profissional. 
A partir de 2004, pensa
mos em ter um filho. Mas 
aí começaram os proble
mas. Tivemos duas perdas 
de bebês, foi muito trau-

de indicar a vacina, é preciso 
se certificar de que o abor
to tem causa imunológica, 
descartando outros fatores 
como problemas genéticos, 
má-formação do embrião e 
doenças infecciosas e uteri- 
nas. Ele também indica o tra
tamento em casos de falhas 
sucessivas de implantação 
do embrião durante a FIV 
(fertilização in vitro).

A alteração imunológica 
pode ser diagnosticada por 
meio de exame (crossmatch) 
onde são analisados o sangue 
da mulher e o do marido. Se o 
resultado der negativo (o que 
pode ser sinal da incompati
bilidade), é indicada a vacina 
feita com sangue (linfócitos) 
do parceiro.

Segundo o ginecologista

mático para nós.
Fizemos uma inves

tigação genética, vários 
exames para investigar as 
causas dos abortos até que 
chegamos a esse tratamen
to com a vacina com o san
gue do homem.

Muitos médicos nos 
disseram que a vacina não 
tinha evidência científica e 
que podia ser que uma ter
ceira gravidez acontecesse 
sem problemas. Não que
ríamos pagar para ver e so
frer o risco de passar nova
mente por todo o trauma.

Fizemos a vacina com 
meu sangue e deu tudo 
certo. Minha filha está aí 
linda, com saúde. Eu sou 
um pai muito participati
vo, gosto de trocar fraldas, 
de cuidar. E acho muito 
bacana ter contribuído, 
também com meu sangue, 
para que ela pudesse estar 
aqui hoje".

Artur Dzik, diretor da Socie
dade Brasileira de Reprodução 
Humana, não existem na lite
ratura internacional grandes 
trabalhos científicos demons
trando a eficácia da vacina.

O também ginecologista 
Ricardo Baruffi reforça que 
o último guia de investiga
ção de aborto recorrente 
publicado pelo periódico 
científico 'Human Repro- 
duction' disse que o trata
mento não oferece nenhum 
benefício comprovado.

Ainda assim, a maioria dos 
médicos que trabalha com re
produção assistida indica a 
vacina, quando descartadas 
as outras possíveis causas de 
aborto recorrente.

Em casos de FIVs frustra
das, Dzik é contra o uso da

Elaine e Evandro com a filha Laura de dois meses, no bairro do Tatuapé em São Paulo

vacina. "O crossmatch feito 
para constatar (a causa imu- 
nológica) é sempre negativo 
no casal que nunca engravi
dou. Então não há razão para 
a vacina".

O urologista Edson Borges 
compartilha a mesma opi

nião. Ele avalia que a vacina 
possa ser uma boa alternativa 
para abortos de repetição até a 
10® semana, mas descarta seu 
uso na FIV. "Cada vez mais 
estamos convencidos de que 
as falhas de implantação (do 
embrião) ocorrem por falhas

genéticas dos gametas".
O ginecologista Eduardo 

Motta diz que é comum ele re
ceber casais acima de 40 anos 
interessados na vacina quan
do, na realidade, o problema 
da não-gravidez é a insufici
ência ovariana da mulher.

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO

C R O I  ORAL E IMPLANTES

Dr. Alexandre Rayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

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

LiG
ODONTOLOGia

Rtendlmento 
em domicílio

Dra. Luclene Chaves Placca 
CRO. 92.558

U r g ê n c ío  e  
C m e r g ê n c ío  2 4 h

CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.

VAC IN A PROTEGE CO NTRA
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

Há 20 anos nossa equipe 
trabalha pela excelência de 
nossos produtos e serviços.
Nossa empresa também cumpre '

[lO^s as exigências de órgãos reguladores^
^jL^Élde. Conheça, a partir desta edição, 
imÜlsaiJi ^̂ b-estrutura e descubra porque 
HF^ ^ ^ Ill^ Ô eQpática Lençóis é uma daS 
íeieri^ CiaiE eE ^ ^ aii iFm homeopatia e manipulação’.

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

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

Lençóis Paulista - SP



N O V E L A

Tramas da Record 
perdem audiência

Mesmo apostando em uma 
fórmula para cativar o público 
- com efeitos especiais, explo
sões, seres de outro mundo e 
boas doses de sexo e violência -, 
as novelas da Record registram 
quedas no Ibope. No seu tercei
ro mês de exibição, 'Os Mutan- 
tes' teve uma redução de 15% 
no Ibope. Já 'Chamas da Vida', 
que estreou no dia 8 julho, per
deu 23% da sua audiência.

Segundo especialistas ouvi
dos pelo Agora, o crescimen
to das tramas concorrentes 'A 
Favorita' (Globo) e 'Pantanal' 
(SBT), exibidas respectivamen
te no horário de 'Os Mutantes' 
e 'Chamas da Vida', tem ligação 
com a recente queda na audi
ência da Record. "Não existe 
outra hipótese. Sobe de um la
do, diminui do outro", diz Nil
son Xavier, criador do site Te- 
ledramaturgia. 'Pantanal', que 
estreou com seis pontos, vem 
alcançando uma média de 14 
pontos. Com a história da ver
dadeira assassina de 'A Favori
ta', o folhetim de João Emanuel 
Carneiro pulou dos 35 pontos 
para a casa dos 40 de média.

"Tanto 'Os Mutantes' quan
to 'Chamas da Vida' têm muita 
ação e pouca história. A fórmula 
das novelas da Record funciona 
em um primeiro momento, mas 
depois cansa o telespectador, que 
acaba migrando para os outros 
canais", afirma o pesquisador 
de telenovelas Claudino Mayer. 
Eurico Neiva, outro especialista, 
concorda. "Há um público osci
lante, que pode ter mudado para 
o SBT para assistir a 'Pantanal' ou 
para a Globo para ver 'A Favori
ta', que deu uma guinada".

A c im a , A m a n d h a  Le e  e B ru n o  F e rra ri, e m  c e n a  d e  'C h a m a s  d a  

V id a ';  a b a ix o , C a r la  R e g in a  é ra in h a  fo r m ig a ,  e m  'O s  M u ta n te s ',  
as d u a s  n o v e la s  d a  R e c o rd  q u e  re g is t ra m  q u e d a  n o  Ib o p e

De acordo com a Record, os 
índices de audiência das nove
las estão no 'patamar de acei
tabilidade' da emissora. Tiago 
Santiago, autor de 'Os Mutan- 
tes', diz estar confiante. "Quem 
ficou decepcionado com a re
velação de que Flora é a assas
sina em 'A Favorita' irá assistir 
à minha novela", diz Santiago, 
que promoverá uma invasão de

ETs e discos voadores nos pró
ximos capítulos de sua histó
ria. Cristianne Fridman, autora 
cuja trama disputa a atenção do 
telespectador com 'Pantanal', 
também afirma não temer a 
concorrência. "São novelas di
ferentes. Respeito e adoro o Be
nedito (Ruy Barbosa, autor da 
trama), mas acho que há públi
co para nós dois". (M a ria n a  P oli)

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

S egu n d a: Bodão se encanta por 
Sara, mãe de Fernandinho. Dé
bora substitui Angelina no time 
de basquete para o campeonato 
intercolegial.

Terça: Luana se oferece para 
substituir Angelina na The Ban
da. Bodão se declara a Sara.

Q uarta: Rita beija Félix. Bodão 
descobre que Sara é mãe de 
Fernandinho.

Q uinta: Gustavo diz que Ange
lina continuará como vocalista 
da banda, mas não avisa Luana. 
Félix engana Rita. Fernandinho 
flagra Bodão e Sara.

Sexta: Sara volta para Nova Ior
que. O time do Múltipla Escolha 
ganha o campeonato e Angeli
na e Luana chegam para cantar 
no show de encerramento.

CIRANDA DE PEDRA

Segunda: 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 Virginia que Daniel é 
seu pai. Daniel encontra a filha.

Terça: Virgínia não perdoa Da
niel e acusa a Laura e Natércio 
de egoístas. Adonir beija Alice. 
Peixe e Patrício se divertem com 
Mirna, Otávia e Marisa na lan
chonete. Afonso leva a cunhada 
embora. Virgínia corta os cabe
los.

Q uarta: Ferdinando invade a 
casa de Peixe à procura de Afon
so. Letícia apóia Daniel e o beija. 
Virgínia, com roupas modernas 
e numa motoneta, vai até a me
talúrgica e beija Eduardo.

Q uinta: Laura e Elzinha ajus
tam o vestido Julieta em Márcia. 
Margarida adoece. Elzinha e Cí
cero discutem e Alice intervém. 
Eduardo e Virgínia se declaram 
um ao outro e Dona Alzira e Do
na Ramira vêem.

Sexta: Jovelina diz a Elzinha que 
Cícero está apaixonado por ela. 
Virgínia desdenha de Daniel e 
de Laura. Otávia beija Conrado. 
Ferdinando entrega as fitas de 
Laura a Natércio, que lhe pede

segredo. Os convidados che
gam para o desfile da Maisson.

Sábado: Dona Ramira chega pa
ra desfilar. Laura faz um discurso 
de abertura e Peixe puxa um fu
sível. Natércio, Frau Herta e Afon
so trocam olhares vitoriosos.

______BELEZA PURA_____

S egu n d a: Guilherme, Domini- 
que e Sônia são levados para o 
hospital. Norma confessa a To
más que provocou o incêndio. 
Olavo faz um acordo com o ca
cique e compra os ingredientes 
do hidratante.

Terça: Tomás beija Norma. Sô
nia conta a Klaus que Tomás é o 
pai de Joana e que voltou para 
ameaçá-la. O detetive avisa que 
as digitais na caixa de força são 
de Guilherme, que é convocado 
para depor.

Q uarta: Norma arma para 
Guilherme, que é preso. Olavo 
descobre que Felipe vendeu o 
diamante.

Q uinta: Joana promete se vingar 
de Norma. Olavo rouba o cofre 
da casa de Felipe e é flagrado 
por Mateus. José Henrique pla
neja como roubar Rakelli. An- 
derson rompe com Viviane.

Sexta: Klaus cai numa armação 
de Tomás. José Henrique enga
na Rakelli. Guilherme é liberado. 
Helena se declara a Renato, que 
a joga dentro de um lago. Or- 
landino seqüestra Sônia.

Sábado: Norma confessa tudo a 
Suzy. Joana ameaça Tomás, que 
ordena que Orlandino liberte 
Sônia. Helena pede demissão. 
Olavo, Márcia, Alex e Mateus 
encontram pedras comuns den
tro do cofre.

______ A favo rita______

S egu n d a: Os capangas de Dodi 
roubam a máquina de Pedro, 
que é internado num hospital 
por Gonçalo. Lara ouve Cassiano 
cantando uma composição feita 
para ela. Diva revela a Donatela 
que está organizando uma fuga. 
Flora consola Lara.

Terça: Flora engana Lara. Halley 
grita que ama Lara para todos

da faculdade e é aplaudido. 
Mariana foge. Donatela manda 
uma carta para Lara, mas Flora a 
intercepta e descobre seu plano 
de fuga. Diva deseja boa sorte a 
Donatela.

Q uarta: Flora avisa Zezé, que 
impede a fuga das presas e tran
ca Donatela na solitária. Adail- 
ton vigia Baiano, que se encon
tra com Maíra e lhe revela que 
Flora e Dodi mataram Salvatore. 
Começa o julgamento de Dona
tela.

Q uinta: Zé Bob defende Dona- 
tela e é ironizado pelo promo
tor. Céu conta a Cassiano que 
está noiva. Leonardo se encanta 
pela nova vizinha, Stela. Adail- 
ton leva Maíra até Dodi, mas ela 
foge e é atropelada.

Sexta: Donatela se emociona 
com o depoimento de Lara. 
Augusto desmaia ao saber do 
acidente de Maíra. Mariana e 
Gracinha se divertem no Rio de 
Janeiro. O juiz declara Donatela 
culpada e sem direito a recorrer 
em liberdade. Diva propõe a 
Donatela uma troca de identi
dade para que ela saia da prisão 
em seu lugar.

Sábad o : Flora desliga a máquina 
que mantém Maíra respirando e 
Zé Bob e Tuca se desesperam ao 
saber de sua morte. Dodi ame
aça Baiano. Mariana e Gracinha 
sofrem um acidente. Diva muda 
o visual de Donatela e lhe revela 
seus planos.

____CHAMAS DA VIDA____

Segunda: Vilma sorri e liga para 
os Bombeiros. Junior encontra a 
placa da fênix e a entrega a Eu- 
rico. Antonio confessa a Marreta 
que matou o pai de Manu.

Terça: Lincon esfaqueia Demo
ro. Vilma confirma para Miguel 
que incendiou a fábrica. Tuqui- 
nha pressiona Walter sobre o 
incêndio na fábrica.

Q uarta: Marreta se declara a 
Manu. Tomás se declara a Ivone- 
te. Cintia beija Guga. Pedro apre
senta Guga e Cintia a Miguel.

Q uinta: Lipe confessa a Miriam 
que o pai abusava dele. Guga 
discute com Vilma e foge para a 
cabana de Miguel.

H O R Ó S C O P O  1 6 / 0 8  A 2 2 / 0 8
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ÁRIES
L* Seus empreendimen- 
H  tos serão prósperos.

1 Terá sucesso na defe
sa de seus direitos e 

triunfará em todos e quaisquer assun
tos legais. Seja mentalmente indepen
dente e mais firme em suas crenças. 
Cuidado com pequenos acidentes.

LEÃO
Aproveite a influência 
astral deste momen
to para conhecer o 
maior número possí

vel de pessoas . As amizades que fizer 
neste dia, vai lhe trazer vantagens. 
Período promissor para viagens e tudo 
em geral.

SAGITÁRIO
Neste período, você 
poderá enfrentar 
alguns pequenos obs
táculos inesperados. 

Com o auxílio de amigos, parentes e 
vizinhos poderá contorná-los. Deixe 
de lado o ciúme e espere notícias bo
as através de carta ou visita.

TOURO
Ótimo período para 
tratar de questões fi
nanceiras, profissionais 
e associativas. Momen

to benéfico para os exames, os concur
sos, os testes vocacionais e os assuntos 
amorosos. Acautele-se quanto aos pro
blemas judiciais, dívidas ou cobranças.

VIRGEM
P ç y  Examine com aten

ção suas possibilida
des de se realizar pro
fissionalmente e fará 

novos contatos pessoais que poderão 
ser altamente proveitosos. Fase excep
cionalmente benéfica, para solucionar 
problemas familiares.

CAPRICÓRNIO
Aproveite a fase para 

^  t̂ B colocar em dia as 
obrigações do seu 
trabalho e faça as 

compras que precisar de aparelhos 
e demais equipamentos. Agora você 
estará se encaminhando para um perí
odo melhor em relação ao trabalho.

GÊMEOS
Wz ^  Fase que promete 
Ww ▼  sucesso nos negócios, 

no trabalho e nas 
novas empresas que 

fizer. Os amigos estarão disposto a 
colaborar e a vida amorosa e familiar, 
lhe dará muita felicidade.

LIBRA
Nesta fase, você pode 

M esperar uma expan
são em seus horizon
tes de conhecimentos 

e relacionamentos. Não de importân
cia aos obstáculos que possam surgir 
no transcorrer do período. Visitas e 
agradáveis notícias devem acontecer.

^ 0 0 ^  AQUÁRIO
Neste momento, as 

^  f k  pessoas ao seu redor 
estarão impulsivas e 
teimosas procurando 

soluções precipitadas para um assunto 
qualquer. Previna-se contra riscos de 
perder dinheiro, amizade ou qualquer 
outra coisa.

gos que vier a conhe
cer. Um pouco de desarmonia em sua 
vida conjugal, mas com compreensão, 
tudo acabará bem. Algum mau estar 
proveniente de fonte inusitada.

ESCORPIÃO
Evite o pessimismo e 
seja mais confiante e 
nas suas ações e am
bicioso, que terá mui

to sucesso em tudo que fizer daqui 
para frente. Aumento de vitalidade, 
da influência pessoal e das chances 
profissionais e amorosas.

PEIXES
Sua energia atual, 
aliada a sua persistên- 

B L '  cia, poderá lhe pro
porcionar vantagens 

reais. No trabalho, maior habilidade 
diplomática, senso estético e criati
vidade, trazendo grande progresso 
material.

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

SOLUÇÃO

MEOPAnU

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 . 0 8 0 , 0 0
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antecipados limitados;

: ftgostoéomês lAcústíco
\ de aniversário :

da Four, e para i 
1 testejar esses ■.
1 3 anos, 3 Super ;
■ Festas e dgaíz ; ,
, a 2* Festa. ^

6abdeV:TM-«’"''''
ftora, saieita â gtteíãfâo. FIG ou CNtj obrigatórios, i proibida a entrada de menores de 16 anos e acessórios como bonés, gorros, etc.

Vendas: Holljrwood, ZéB., Btchano, H &Cia, Mariliá, Cúmplice, Just. Infour: wwM.casafojr.com.br ■ ft. Ujmberto Alves Tocei, 1050.



A Drogaria Lençóis agora é 
Multidrogas, com grandes 
promoções e preços baixos

t ^ U s t e r i n e
Leve 500 ml, P^ue 400 ml

Leve mais 
um de 250 ml

IMÊDIA

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

enfim uma Farmácia para toda a População

^MultiProgas
— ^  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

OSOSERT

Rua Princesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

3263-1399 / 3264-3984
LENÇÓIS PAULISTA

E S C m O R IO  C O N T Á B IL

(£) 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

o e a a o c iâ E c ®m m iM E,
ESCRITÓRIO

MODELO

Carlinhos
Moreira
Abertura de 

Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP 146.128I0-S ■ CEf 9.S29
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giro
^  social

Salsichão, Pizzaria Hábil e Lanchonete 
Quero Mais foram um dos pontos de 
encontro preferidos da galera de Lençóis 
e região no último final de semana!

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias

' 7 á?
■

Cíntia Fotografias

Fernanda, Lucíana, Lia e Morelli
W'

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias

Maiara, Suelen e Cida

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias
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Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias
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HEMOLABÍ

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

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

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Eder José Furlan
CONSTRUTORA Eng. Civil - CREA 06052^-085-1

Fohe/Fax: (t4 ) 3263-4744  
(:14> 3263^4106 

Celular: (,t4> 0772.7350
. Pedro Notálio Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

A U T(>E SC O LA

JOIA
Rua Rio Grande Do Sul, 340 - Vl. C ruzeiro 

Fone: 14. 3263-3944 - Lençóis Paulista

V  PROMOÇÃO
I FINANCEIRA

M a sterC sn i. ^  c h é q u e  p r é

ANOS NO MERCADO
COM EQUIPES ITINERANTES EM VÁRIAS 

CIDADES NAS CATEGORIAS: C-D-E.
PARCELAMOS SUA CATEGORIA+EXAMES MEDICOS+ 

CURSO TEORICO EM ATE 18x

PROMOÇÃO RELAMPA60! CATEGORIAS:
I I K I I i 9um

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


da redação

NOITE DOS 
EMPRESÁRIOS

No dia 18 de outubro, 
empresários lençoenses 
se reúnem para se distrair 
e quem sabe até falar de 
negócios. É que a Acilpa 
(Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Pau
lista) realiza o tradicional 
lantar dos Empresários. O 
evento começa a partir das 
20b30, no Grêmio Recre
ativo Lwart. Outras infor- 
maçóes sobre o evento pelo 
telefone (14) 3263-0837.

ALIANÇA
E o mais novo casal 

apaixonado a trocar 
alianças é Priscila 
Turcarelli e Fernando 
Rugerri. A cerimônia 
diferente foi no 
restaurante Benvennuti, 
na cidade de Jaú. 
Felicidades aos noivos!

O Rotary Club de Lençóis Paulista homenageou o Monse
nhor Carlos José de Oliveira, pároco do Santuário Nossa Senho
ra da Piedade, pelo dia do padre, comemorado em 4 de agosto. 
A cerimônia aconteceu na sexta-feira 8. O presidente do Rotary, 
José Roberto Baptistella e sua esposa Cristina enalteceram os 
méritos do monsenhor Carlos por seu trabalho de evangeliza- 
ção na comunidade católica lençoense.

SOTAQUE
ESTRANGEIRO

Na mesma reunião, 
o clube recepcionou 
Mona Johanna 
Mirbach, 16 anos, que 
veio da Alemanha 
pelo programa 
de Intercâmbio 
Internacional de 
Jovens do Rotary 
International. Mona 
vai permanecer em 
Lençóis Paulista por 
um ano, mas seus 
primeiros dias na 
cidade estão sendo 
acompanhados 
por uma equipe 
da alemã TV Vox, 
para a produção de 
um documentário. 
Saudações 
tupiniquins!

PAI E FILHO
O empresário 

Amarildo Sperafico, 
da Churrascaria Gaú

cha 295, aproveitou 
o dia dos pais, come
morado no domingo 
9, para ficar juntinho 
do filhão Luduwick.

Tal pai, tal filho.

v is it a n t e  Os leões lençoenses receberam o governador distrital 
Luiz Alfredo BigareNi Júnior, na noite da quarta-feira 13. A visita faz 
parte das comemorações pelos 35 anos do Lions Clube de Lençóis 
Paulista. Na foto, Bigarelli recebe os cumprimentos do presidente do 
Lions de Lençóis, Luiz Damasceno e Souza.

REGINA, MÃE, MULHER, 
GUERREIRA!

Mais que adjetivos belos a 
equipe do jornal O ECO, ami
gos e familiares reconhecem, 
a importante data, sua força, 
valor e garra que esse aniver
sário marque uma nova data e 
represente a paz, o sucesso e a 
felicidade. Parabéns!

BELOS VERSOS
A estudante Ema- 

nuella Dutra Gonçalves, 
do Colégio/Liceu Fran
cisco Garrido, encanta 
com as palavras. A jovem 
acaba de ser eleita para 
a Academia Infantil de 
Letras e Artes de Jundiaí, 
com o poema 'Nosso Pla
neta', para orgulho dos 
pais, professores e cole
gas. Parabéns poetisa!

MATRICULAS ABERTAS PARA 0 2" SEMESTRE

Espanhol

•^3263-4555 ccaa.com.br
Rua Piedade, n.° 499 
Centro - Lençóis Pta

DESCONTOS E S P E C IA IS  PARA EX-ALUNOS

Curso de Maquiagem dia 
18/08 com o técnico da 

iinha Marceio Beauty.

comaIkUSEK̂ mOP!

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 
E-mail; rh@ebaconsultoria.com.br - Tel.: (14)3263-7211/3263-0880
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