
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

p o l í t i c a

Prefeitos 
comentam 
fim do 
nepotismo

Esta semana o Supre
mo Tribunal Federal ba
teu o martelo e promete 
pegar pesado com quem 
contratar parentes, seja no 
poder Executivo, Legislati
vo ou Judiciário. Os pre
feitos ouvidos pelo jornal 
O  E C O  acham positiva a 
medida. Em Borebi, proje
to que proíbe o nepotismo 
acabou engavetado pela 
Câmara. O nepotismo se 
configura quando agentes 
políticos favorecem paren
tes para cargos comissio
nados, função gratificada 
ou trabalho temporário 
no poder público. A deci
são do STF é uma interpre
tação da Constituição. ►► 
Página A5

E L E I Ç Õ E S

Tipó quer 10 
radares fixos 
em Lençóis
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Construção de casas
populares começa dia 1°
Moradias da CDHU no prolongamento do Jardim Caju e no bairro rural de Alfredo Guedes saem do 
papel em menos de dez dias; mutirantes definem últimos detalhes em reunião na segunda-feira

Fotos: Fernanda Benedetti

• Terceira Coluna Caminhões da prefeitura levantam poeira no prolongamento do Jardim Caju, onde serão contruídas 207 casas populares da CDHU

Depois de uma espera de 
dois anos, as famílias lenço- 
enses contempladas com o 
convênio da CDHU (Com
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) co
meçam a erguer suas casas 
em 1° de setembro. Ao todo, 
serão 227 moradias: 203 ca
sas no prolongamento do 
Jardim do Caju e de outras 
24 no bairro rural de Alfredo 
Guedes. As casas foram sor
teadas em agosto de 2006. A 
Diretoria de Assistência e Pro
moção Social está convocan
do todos os mutirantes para 
uma reunião na segunda-fei
ra 25, às 19h, no Ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Eles serão 
divididos em grupos de 50 
para elaborar o regulamen
to das obras. As casas serão 
construídas em sistema de 
mutirão. Para auxiliar no pro
cesso de construção, a pre
feitura contratou a empresa 
Versato Construtora para ge
renciar a obra. ►► Página A3

J U S T I Ç A

Lotes são 
vendidos de 
forma irregular

A venda de lotes no bairro 
rural de Alfredo Guedes e no 
Corvo Branco pode ser embar
gada pelo Ministério Público 
nos próximos dias. É que os lo
tes estão sendo vendidos sem 
a documentação exigida e os 
proprietários não se compro
metem com a infra-estrutura 
do local. Sem registro em car
tório, as negociações estariam 
ocorrendo clandestinamente. 
A decisão do Ministério Pú
blico deve sair nos próximos 
dias. ►► Página A10

M A C A T U B A

Professores 
ACT passarão 
por prova

A contratação de professores 
ACTs (Admitidos em Caráter 
Temporário) para a rede muni
cipal de ensino de Macatuba vai 
ser feita por meio de prova. A 
nova regulamentação entra em 
vigor ainda este ano. A mudan
ça está desagradando alguns 
professores que estão há 20 
anos trabalhando nas escolas 
municipais de Macatuba, mas 
que não são concursados. A 
data do processo seletivo ainda 
não foi marcada. ►► Página B1

A G U D O S

Paróquia de 
São Paulo 
A póstolo vira 
Santuário

^  Página B2

Alunos do ensino médio da escola Dr. Paulo Zillo acreditam que desconto é incentivo para vestibular

Universidades públicas vão 
dar desconto na inscrição

O governo do Estado quer 
incentivar os alunos da re
de pública a pelos menos se 
aventurarem no vestibular. 
A USP, a Unicamp e a Unesp 
aderiram à lei estadual que

prevê redução no pagamen
to da taxa do vestibular para 
candidatos da rede pública de 
ensino. Os alunos das escolas 
particulares também podem 
ganhar o desconto se com

S A Ú D E

H oje é  d ia  d e vacin a  
para cães e gatos

Dez pontos de vacina
ção contra raiva estão mon
tados em Lençóis Paulista 
hoje para atender cães e ga
tos. A Diretoria de Saúde vai 
aproveitar o funcionamento 
das unidades de saúde para 
oferecer também doses da

vacina dupla viral (contra 
sarampo e rubéola) para as 
pessoas entre 20 e 39 anos. 
Apenas as mulheres grávi
das não poderão ser vacina
das. A meta é imunizar 80% 
da população de animais na 
cidade. ►► Página A7

Testes d e H IV /A ids 
com eçam  n a segu n d a

Lençóis Paulista é um 
dos municípios que partici
pam campanha de diagnós
tico precoce de HIV e Aids 
'Fique Sabendo', para pesso
as acima de 18 anos. A partir 
da segunda-feira 25 todas as 
unidades básicas de saúde

e os postos do PSF estarão 
oferecendo testes de HIV das 
7 às 17h. Nas unidades bá
sicas da Cecap e do Núcleo, 
e no ambulatório de espe
cialidades da avenida Brasil, 
os exames poderão ser feitos 
até às 19h. ►► Página A7

provado renda inferior a dois 
salários mínimos, ou seja, R$ 
830. Até o ano passado as es
colas recebiam inscrições gra
tuitas, mas as cotas eram bas
tante reduzidas. ►► Página A6

F U T E B O L

1  ̂ rodada 
do Amador 
é amanhã 
no Bregão

► ►  Página A8
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E D I T O R I A L

Hora do teste
Há cerca de três décadas, 

quando a Aids (Síndrome da 
Imuno Deficiência Adquirida) 
foi descoberta, apresentou-se 
como um castigo dos céus. Sem 
conhecimento prévio sobre a do
ença, pessoas que tinham mais 
de um parceiro sexual -  e nesse 
grupo os homossexuais foram 
bastante marginalizados -, usuá
rios de drogas injetáveis ou mes
mo quem tivesse o azar de passar 
por uma transfusão de sangue 
estaria condenado à morte.

Hoje, quase não se houve fa
lar que alguém morreu de Aids, 
o que representa um avanço pa
ra a saúde pública no Brasil. E o 
preconceito diminuiu. O discur
so agora é de prevenção e tam
bém de medicação sobre a do
ença. Também é sabido que pré- 
selecionar perfis e denominá-los 
de grupo de risco não funciona.

Para prevenir, entretanto, é 
necessário, em primeiro lugar, 
saber se está doente. A partir da 
segunda-feira 25, a Secretaria 
Estadual de Saúde promove um 
mutirão de testes de detecção do 
HIV e Lençóis Paulista é uma das 
cidades que vai disponibilizar o

teste em suas unidades de saúde 
até o dia 9 de setembro.

É importante saber da sua 
condição de saúde por dois mo
tivos. Primeiro porque existe 
uma diferença em ter o HIV, que 
é o vírus, e ter Aids, que é a do
ença manifestada. Quando um 
soropositivo sabe de seu diag
nóstico terá condições de se me
dicar para que a doença nunca 
se manifeste. Isto significa mais 
qualidade de vida.

Há também a questão da 
contaminação. Vale lembrar que 
o HIV é passado por meio de re
lações sexuais, de compartilha
mento de seringas e de uma mãe 
soropositiva para o seu bebê, por 
exemplo -  o que aliás pode ser 
evitado durante a gravidez, caso 
haja o diagnostico.

A cura para a Aids ainda não 
existe, mas é possível garantir 
qualidade de vida aos doentes 
e infectados. As campanhas aju
dam a prevenir, mas o número 
de pessoas contaminadas no Bra
sil ainda é grande. Ter consciência 
e não ter medo de fazer o teste e, 
principalmente, não ser precon
ceituoso, pode fazer a diferença.

A R T I G O

V itrine d e u m a verdade
Jo ã o  V ic t o r  M o r e t t o  

Bo a r a t o

Tudo aconteceu bem ali. 
Alguns dias atrás eu estava ca
minhando em uma avenida de 
movimentação considerável 
quando me deparei com ela. 
Confesso que, à primeira vista 
me assustei, não estava esperan
do aquela surpresa. Pelo menos 
não daquela maneira. Não sei 
porquê, mas fiquei envergonha
do com aquele encontro. Nunca 
me deparara com tal situação.

Tão logo passou o susto, co
mecei a reparar em suas formas, 
seu semblante e a emoção que 
ela tentava expressar com aquele 
olhar. Transparecia algo inco- 
mum, certa inquietude. Ao refle
tir por um instante percebi que, 
na verdade, ela deveria estar com 
algum problema, afinal seus lá
bios estavam escancarados e o 
susto era evidente.

Pensei em perguntar os mo
tivos que tornavam aquela oca
sião tão sombria e agonizante, 
mas como ela não parecia dis
posta a responder, tratei de inda
gar a mim mesmo.

A primeira resposta que me 
ocorreu foi que talvez ela estives
se com medo. Afinal, a cidade já 
não é mais como antigamente. A 
velha Lençóis, aquela região pa
cata e serena, onde crimes eram 
raros e a paz parecia reinar já 
virou mais um de seus tantos li
vros. Hoje se rouba carro a qual
quer momento e lugar. Nem as 
igrejas são respeitadas mais.

Mas a resposta não parecia 
solucionar o problema dela.

Pensei então que talvez ela 
estivesse angustiada com o nú
mero de bêbados e fugitivos 
que param todos nas ruas para 
contar histórias mirabolantes e 
extraordinárias por não ter di
nheiro para voltar para casa ou 
comprar remédios. Fora os que 
perderam a vergonha e já vão 
implorando o miúdo pra 'mar-

vada. O incrível é que quando 
alguém indica as casas de pou
so e serviços sociais eles saem à 
francesa, vez por outra xingando 
e ofendendo os cidadãos. Já não 
é possível perceber a linha tênue 
que separa seu direito à tranqüi- 
lidade do seu dever de cristão. Já 
não há mais tanta liberdade.

Mas essa também não pare
cia ser a resposta que se enqua
drava na feição dela.

Quem sabe ela não está sim
plesmente cansada com essa épo
ca de eleições, pensei. Também, 
não era para menos, são tantos os 
candidatos a vereador e estão in
seridos em tantas áreas da socie
dade que você quase não respira 
sem que um deles chegue com 
cara de cão sem dono suplicando 
o seu voto. E tem cada um! Acho 
que as pessoas pensam que para 
ser político basta ter carisma e po
pularidade. Estou até começando 
a pensar na política como uma 
conversa a se resolver no boteco.

Porém essa idéia também 
não me pareceu plausível e foi 
então que a resposta do dilema 
que ela se tornara veio à tona.

E pude concluir que, na vitri
ne onde ela estava, vez por outra 
ela podia observar o próprio re
flexo no vidro e percebia o quão 
perversa e imoral ela estava se 
apresentando para todos que 
transitavam naquela avenida. 
Pensei no que as crianças imagi
nariam ao vê-la exposta, osten
tando seu despudor e até no tom 
de ironia que aquilo tudo soava 
em meio a uma cidade tão clássi
ca como a nossa. E esse conjunto 
de verdades e princípios caíam 
tão assustadoramente sobre ela 
que não podia se conter de tão 
pasmada. Explicava-se assim sua 
boca aterrorizada.

Foi bem ali, na vitrine daque
la avenida, que vi pela primeira 
vez a boneca inflável.

João Victor Moretto Boarato
é estudante
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P O V O

PRESEN TE?
O candidato Verde que 

almeja ser prefeito de Len
çóis, Ailton Tipó Laurindo, 
ofereceu um presente para a 
população em seu programa 
eleitoral no rádio. Diante da 
reivindicação para que fosse 
instalada lombada em rua do 
Conjunto Maestro Júlio Ferra- 
ri, Tipó prometeu instalar dez 
radares fixos pela cidade.

O V ERD O SE
Multiplicar por dez o nú

mero de radares é a solução 
que Tipó encontrou para, se
gundo ele, combater o radar 
móvel implantado no atual 
governo e, ao mesmo, tempo 
punir motoristas que abu
sam da velocidade nas ruas 
de Lençóis. Os radares fixos 
seriam instalados nos pontos 
em que o motorista costuma 
exceder ao limite do acelera
dor. Com o radar lá, acredita 
Tipó, o problema do trânsito 
estaria solucionado.

EFIC A Z?
Tipó sempre posou de 

grande crítico do radar em 
nossa cidade. Segundo ele, 
o único objetivo é arrecadar 
com as multas. Tipó descon
sidera os resultados positivos, 
como a redução de acidentes. 
E acha que multiplicar o radar 
por dez é o melhor caminho. 
Dez radares é a grande pro
messa feita por Tipó para a 
eleitora que pediu lombadas 
no Júlio Ferrari. Isso no horá
rio eleitoral gratuito.

C A SO  DE P O LÍC IA
Para Tipó, o Núcleo Luiz 

Zillo e os bairros vizinhos são 
casos de polícia. O candidato 
pretende levar um posto da 
PM para cobrir só a região que 
vai do Jardim Primavera ao 
Jardim das Nações, chegando 
até ao Parque Rondon e Jar
dim América. Para ele, a crimi
nalidade ali pode ser alta.

FO RA DE A LC A N C E
A Polícia Militar, até ago

ra, não entendeu que seria ne
cessário implantar uma base 
específica para aquela região. 
Prefere concentrar seu efetivo 
e frota de forma mais equili
brada em toda a cidade, sem 
tratar que um bairro seja mais 
violento que o outro. Detalhe: 
a Polícia Militar é especialista 
em segurança pública.

f im  d o  m u n d o
O mundo-crime que Tipó 

enxerga em Lençóis assusta 
quem venha a conhecer a ci
dade por seus olhos. O clima 
criado por ele no seu progra
ma de rádio pode preocupar 
quem não esteja acostumado 
a andar pelas ruas da cidade. 
Os postos policiais seriam 
instalados também no Jardim 
Caju. Todos os bairros popu
lares e habitados por milhares 
de trabalhadores e trabalha
doras lençoenses.

C A P IT Ã
A campanha da candidata 

tucana Izabel Cristina Cam- 
panari Lorezetti, a Bel, tem se 
concentrado em mostrar pro
postas e ignorar os adversá
rios que disputam a prefeitu
ra. Bel optou por ocupar seu 
espaço no programa eleitoral 
gratuito reforçando a idéia 
que tem um time preparado 
para governar a cidade. Entre 
os integrantes da sua equipe, 
claro, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), o grande de
safeto e adversário político de 
Tipó no momento.

D O SAD O S
Quem compara o progra

ma de rádio de Tipó e Bel não 
deixa de notar que as estraté
gias de comunicação são bem 
diferentes. Tipó se coloca à 
frente do programa, se mos
tra o tempo todo e fala bas
tante. Sempre ancorado pelo 
radialista Alexandre Pitolli, 
da 94FM de Bauru. Os dois 
não deixam espaço para ou
tros nomes do grupo que os 
cercam. Nem para seu vice, 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB), que continua 
fora do horário eleitoral. Nem 
seu nome é citado.

E X P LIC A Ç Ã O
A ausência de Palamede 

pode ser explicada por pes
quisa publicada pelo jornal 
O  E C O  antes das chapas esta
rem formadas para a disputa 
eleitoral. Palamede era recor
dista em rejeição popular.

DE l e v e

Já o programa de Bel pro
cura mostrar os apoios que ela 
reuniu e expõe as pessoas que 
estão com ela, como Marise, o 
deputado Pedro Tobias, o vice 
Luiz Carlos Trecenti e alguns 
eleitores.

t i m e

A equipe de comunica
ção de Bel tenta colar a idéia 
de que há um time que joga 
junto: o time da Bel, segun
do os comunicadores da can
didata tucana.

a m o r  d e m a i s !
No programa eleitoral le

vado ao ar ontem, o vice-pre- 
feito da Bel, o democrata Luiz 
Carlos Trecenti assumiu um 
compromisso com os eleito
res lençoenses. Segundo o vice 
da Bel, geração de empregos é 
sua meta como político. Para 
reforçar o compromisso, Luiz 
Carlos lembrou que o Dis
trito Empresarial de Lençóis 
Paulista leva o nome de seu 
pai, Luiz Trecenti: "É por isso 
que falo sempre: nasci nessa 
cidade, eu amo essa cidade e 
por ela que vou lutar".

R A PID IN H A S
Os comerciais de Tipó es

palhados pela programação 
das rádios locais propõem 
que apenas algumas peças se
jam trocadas no próximo go
verno. Para os comunicadores 
da campanha Verde, a cidade 
vai bem e precisa melhorar 
pontualmente. Já a candida
ta tucana investe no conceito 
de time e mostra as vozes de 
Marise, Luiz Carlos e Bel nos 
intervalos comerciais.

DIFERENTE
Os comunicadores de Bel 

apostam nas inserções mais 
rápidas, de 15 ou 30 segun
dos. A turma que faz a cam
panha de Tipó acredita mais 
nos intervalos de 60 segun
dos. O time de Tipó tem o ra
dialista Alexandre Pitolli e os 
jornalistas Alcimir do Carmo, 
Tânia Morbi, Billy Mao e Chu 
Arroyo. A equipe da Bel tem 
os jornalistas Saulo Adriano, 
Ana Rita Camargo e Carlos 
Alberto Duarte e os radialis
tas Sidney Duarte, Cristiano 
Castelhano, Adriano Duarte e 
Jhulie Moraes.

ESTRA TÉG IA
A equipe da Bel é coman

dada pelo jornalista Moisés 
Rocha. A estratégia da campa
nha tucana vem das agências 
Atitude Comunicação, que fez 
as campanhas de Marise em 
2000 e 2004, e Propagare. A 
equipe de Tipó é chefiada pelo 
bauruense Pitolli.

D U P L I C A Ç Ã O

"Eu não gosto de horário 
político e por isso não 
acompanho. Eu escolho 
meu candidato pelo his
tórico de sua vida e pelo 
plano de governo que ele 
oferece à cidade. Através 
da mídia eu vou avalian
do".
Raquel Gotardi, estagiária

"Não ouço horário políti
co no rádio e nem vejo na 
televisão. Nos horários 
em que são transmitidos 
estou trabalhando e por 
isso não acompanho" 
Tatiana Maria Nege, vice- 

diretora de escola

A Prefeitura de Lençóis Paulista deu início na semana passada à segunda fase da duplicação da avenida 
Olavo Bilac, na Vila da Prata. A obra deve ser finalizada em dois meses porque a Diretoria de Obras está 
com várias frentes de serviço espalhadas pela cidade. A primeira fase da duplicação foi concluída em abril, 
para o início da Facilpa.

"Eu acompanho o ho
rário político eleitoral 
porque acho importante.
É  uma oportunidade para 
eu conhecer os candidatos 
que estão disputando pa
ra prefeito e seus planos 
de governo. O  povo está 
cansado de promessas 
não cumpridas"

Camila Leal, estudant

F R A S E

"Esse des
conto vai ser 
muito bom, 
dá oportu
nidade para 
pessoas que 
não têm con
dições de ten
tar uma vaga 
numa univer
sidade esta
dual"

Alisson Perantoni, aluno do 
Paulo Zillo, comentando o 

desconto de 76%  que a Unesp 
passa a oferecer a estudantes da 
rede estadual, na inscrição para 

o vestibular

P A R A  P E N S A R

" T o d a  a  a m b i ç ã o  

é  l e g í t i m a ,  s a l v o  

a s  q u e  s e  e r g u e m  

s o b r e  a s  m i s é r i a s  

e  a s  c r e n d i c e s  d a  

h u m a n i d a d e "
Joseph Conrad

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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m o r a d i a
Fernanda Benedetti

C o n t a g e m  r e g r e s s i v a

Construção de 227 casas populares, no Jardim Caju e no bairro 
rural de Alfredo Guedes começa em 1° de setembro; mutirantes 
se reúnem neste final de semana para definir últimos detalhes

D a  r e d a ç ã o

O sonho da casa própria 
está bem perto para 227 famí
lias de Lençóis Paulista. Co
meça no dia 1° de setembro 
a construção de 203 casas no 
prolongamento do Jardim do 
Caju e de outras 24 no bair
ro rural de Alfredo Guedes. A 
Diretoria de Assistência e Pro
moção Social está convocando 
todos os mutirantes para uma 
reunião na segunda-feira 25, 
às 19h, no Ginásio de Espor
tes Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão.

As casas serão construídas 
em sistema de mutirão. Pelo 
projeto, a CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) vai 
repassar para a prefeitura os 
recursos para a compra dos 
materiais de construção. A 
prefeitura ficará encarregada 
de comprar os materiais e en-

tregar às famílias.
As famílias contempladas 

com as casas foram definidas 
em sorteio realizado pela 
CDHU no dia 17 de agosto 
de 2006.

A diretora de Assistência 
Social, Maria Joana Andriotti 
Marise, explica que a partir do 
dia 26 de agosto, os mutiran- 
tes serão divididos em grupos 
de 50 para elaborar o regula
mento das obras. O regula
mento definirá dias, horários 
e outros assuntos pertinentes 
à construção das casas.

A S  C A S A S
As casas terão três dormi

tórios, sala, banheiro e cozi
nha, com área total de 52,64 
metros quadrados. O terceiro 
dormitório é uma modifica
ção introduzida pela CDHU 
nos seus programas habitacio
nais. Outra mudança é que as 
casas dos conjuntos construí

dos nos programas da compa
nhia também passam a rece
ber laje.

Para auxiliar os mutirantes 
no processo de construção, a 
prefeitura contratou a empre
sa Versato Construtora para 
gerenciar a obra. Uma equi
pe composta por mestre de 
obras, instrutores de pedreiro, 
carpinteiro e uma assisten
te social vão acompanhar e 
orientar as famílias no desen
volvimento da obra.

"Houve um atraso por cau
sa da mudança no governo 
do Estado. Além disso, nesse 
meio tempo a CDHU mudou 
a sistemática dos projetos, 
mudou o projeto básico das 
casas, que passaram de dois 
para três dormitórios. Mas fi
nalmente vamos poder come
çar a construção das casas, que 
é o sonho dessas mais de 200 
famílias", diz o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

Depois de dois anos 
de espera, mutirantes 
começam construção 
das casas no dia 1° de 
setembro, no Jardim Caju 
e em Alfredo Guedes NOTAS POLICIAIS

V O LT IN H A
Na quinta-feira 21, um 

homem aparentando ter 63 
anos de idade, foi a um esta
cionamento de carros, locali
zado no bairro Antonieta II, 
em Lençóis Paulista, e pegou 
uma Belina Dourada para tes
te. O teste drive virou boletim 
de ocorrência. Até agora o car
ro não voltou. O homem es
tava de calça jeans azul, blusa 
listrada e chapéu de palha.

C A Ç A -N IQ U EIS
Foram apreendidas du

as máquinas caça-níqueis 
em Lençóis Paulista na 
quinta-feira 21. A polícia 
encontrou o equipamento 
numa padaria da Cecap. 
As maquininhas foram 
apreendidas e a dona do 
estabelecimento, uma 
mulher de 23 anos, res
ponderá por contravenção 
penal.



L U I S  C A R L O S  M A C I E L

Contra o desemprego
O empresário e candidato a prefeito de Lençóis Paulista, Luis Carlos Maciel (PHS), o Coquinha, defende uma campanha 
limpa, sem ataques pessoais aos adversários políticos e com propostas na área da geração de emprego, saúde e educação

P a u l o  Ed u a r d o  T o n o n

Correndo por fora na dis
puta pela vaga de prefeito da 
cidade de Lençóis Paulista, o 
empresário Luis Carlos Maciel 
(PHS), mais conhecido como 
Coquinha, apresentou para O 
ECO, esta semana, suas pro
postas para a cidade. Ele dis
puta a eleição em chapa única 
com o vice Osvaldo Cardoso. 
O PHS, entretanto, não lan
çou candidato a vereador.

Disputando a Prefeitura 
pela segunda vez, Coquinha 
aposta em sua experiência co
mo administrador de empre
sas e contatos importantes no 
mercado para acabar com o 
desemprego em Lençóis.

Desde já, o candidato mos
tra um estilo diferente de fazer 
política em comparação com 
alguns de seus adversários, e 
adota um discurso de não ata
car os adversários. Coquinha 
elogiou a administração do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e afirmou que gostaria 
de manter boa parte dos secre
tários atuais, caso fosse eleito 
nas eleições de outubro. Co- 
quinha levanta a bandeira da 
industrialização para auxiliar 
o crescimento do município.

O ECO -  Como está a 
campanha até o momento?

Luis Carlos Maciel (Co
quinha) -  Por enquanto es
tá ótima. Eu tenho uma for
ma diferente de fazer políti
ca, porque acredito que um 
candidato que bate na porta 
da sua casa hoje, ele vai ser o 
primeiro a fechar a porta pa
ra você amanhã, depois que 
ele for eleito. Então, eu peço 
para que a população não 
atenda esse candidato que 
vai até a porta da sua casa. 
Porque eles só aparecem em 
bairros carentes, onde eles 
acham que a população não 
é esclarecida. Mas atualmen
te, ninguém mais é trouxa. 
Por isso que eu aposto no 
bom senso dos moradores 
de Lençóis, já que eu estou 
fazendo uma campanha 
limpa, sem atacar ninguém, 
apenas colocando minha 
vontade de trabalhar para a 
cidade à disposição dos len- 
çoenses e expondo minhas 
propostas de desenvolvi
mento, sem demagogia.

O ECO -  Quais são seus 
principais planos de gover
no?

Coquinha -  Eu sou o
candidato do emprego. Vou 
batalhar pela industriali
zação de Lençóis, porque o 
que o povo mais necessita 
hoje é de emprego e alguém 
precisa lutar por essa causa. 
Também vou implantar uma 
saúde de primeiro mundo 
na cidade, onde a população 
não precise enfrentar fila, 
nem ficar reclamando de fal
ta de remédio ou coisa pa
recida. Nesta área, também 
pretendo fornecer o cartão 
saúde e os planos de saúde 
para os funcionários da Pre
feitura, estendidos até seus 
familiares.
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O ECO -  O que o senhor 
considera o maior problema 
da administração atual?

Coquinha -  Eu acho que 
o povo é inteligente e sabe 
que a atual administração fez 
um bom trabalho. Na minha 
visão, ela só pecou em um 
ponto, que na verdade é o 
que o lençoense mais precisa, 
isto é, emprego.

O ECO -  Que medidas o 
seu governo pretende ado
tar para diminuir o desem
prego em Lençóis Paulista?

Coquinha -  Como empre
sário eu tenho uma visão mui
to ampla de toda a situação 
econômica em que o Brasil e 
o mundo se encontram atual
mente. Por isso, eu sou o úni
co candidato que pode trazer 
um crescimento verdadeiro e o 
desenvolvimento que Lençóis 
precisa. Porque se você anali
sar hoje, a cidade tem muitas 
condições de gerar empregos. 
Você pega hoje Marília, que é 
uma cidade muito mais nova 
que Lençóis, e ela tem um de
senvolvimento muito grande. 
Nessa linha também tem o 
exemplo de Piracicaba. Len
çóis tem que abrir as portas 
para as novas empresas que 
desejam se instalar aqui.

O ECO -  Pelo fato de o 
senhor ser empresário e 
possuir muitos projetos, se 
for eleito, não acha que isso 
pode interferir no seu go
verno?

Coquinha -  Veja bem, ca
da um dos meus projetos e das 
minhas empresas tem um di
retor que cuida dela pra mim. 
Então, com a equipe boa que 
eu tenho eu posso ficar tran-

O ECO -  Coquinha, o se
nhor só foi candidato uma 
vez. O senhor não acha que 
deveria primeiro passar pe
la Câmara como vereador 
para depois disputar a Pre
feitura de Lençóis?

Coquinha -  Não, porque 
quando a gente tem uma me
ta de fazer alguma coisa para 
o seu povo, você tem que es
tar no topo. Quando você não 
tem poder para decidir você 
não pode fazer quase nada. 
Eu entendo que o vereador fis
caliza e cria as leis da cidade, 
mas ele não pode fazer algo 
de concreto para o cidadão. O 
prefeito também não pode ser 
aquele que só fica no Gabinete. 
Tem que sair e buscar a resolu
ção dos problemas da cidade. 
O prefeito precisa atender to
do mundo que precisa de uma 
atenção. Porque hoje o candi
dato sai na rua e é o verdadeiro 
Jesus Cristo, ele promete tudo 
e faz até milagre pra ganhar 
seu voto. Aí quando se elege, 
a primeira coisa que ele faz é 
virar as costas para o povo. Eu 
sou um cara diferente, eu vim 
do nada e sempre trabalhei. Se 
hoje eu tenho uma coleção de 
sucessos é porque eu aprendi a 
ouvir as pessoas. Outro detalhe 
é a humildade. Eu não sou um 
empresário que desfaz dos ou
tros. O sucesso verdadeiro de 
um empresário é a sua equipe 
e para organizar uma equipe 
vencedora é fundamental que 
você trate as pessoas com res
peito. Afinal, são seres huma
nos, que possuem um coração

e é de coração para coração que 
a gente consegue essas vitórias. 
Hoje a situação é muito dife
rente de antigamente, quando 
o patrão tratava o funcionário 
no bico da botina.

O ECO -  O senhor disse 
nesta resposta que não vai 
ser um prefeito passivo. En
tão, que apoios irá buscar 
para governar Lençóis?

Coquinha -  Na verdade, 
eu acredito que a prefeitura 
hoje tem um belo time forma
do e em time que está ganhan
do não se mexe. Quando você 
tem uma equipe boa, você tem 
que valorizar e investir nela 
para melhorar cada vez mais 
essa equipe. Isso eu vejo que 
falta hoje nos funcionários pú
blicos de Lençóis. São pessoas 
trabalhadoras, de bem, mas 
que precisavam de um plano 
de saúde. Um plano de saúde 
que atendesse também a famí
lia deles. Porque eu entendo 
que para o funcionário traba
lhar bem, toda a família dele 
deve estar bem. Não adianta 
você exigir do funcionário, 
se você não dá condições pa
ra ele trabalhar satisfeito. Por 
que eu tenho sucesso como 
empresário? Porque eu vou na

casa e conheço a vida de ca
da funcionário meu. Procuro 
participar da família deles. É 
dessa forma que eu pretendo 
fazer um governo diferente, 
mais humanizado e junto da 
população.

O ECO -  O seu partido 
não lançou nenhum can
didato a vereador. Se o se
nhor vencer a eleição, como 
pretende articular com a 
Câmara para a aprovação 
de seus projetos?

"EU ACREDITO 
QUE A PREFEITURA 
HOJE TEM UM BELO 
TIME FORMADO E 
EM TIME QUE ESTÁ 
GANHANDO NÃO 
SE MEXE. QUANDO 
VOCÊ TEM UMA 
EQUIPE BOA, VOCÊ 
TEM QUE VALORIZAR 
E INVESTIR NELA"

Coquinha -  Eu acho que 
hoje acabou aquele negócio 
de prefeito ficar articulando 
com a Câmara, de fazer acor
do com os vereadores. Na

OMERCIAL

UTRA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

e-mall: felipetnetstyle.com.br I  Joaquim A. Martins, 506 • Centro • Lençóis Pta. F. 3269 1890

FREIRES & FREIRES
a s s e s s o r i a  e m p r e s a r i a

d i n â m i c a
mareeis c patentes

in
0 )
CM
IO

■

<0
CM
(O

minha opinião, o prefeito de
ve governar unido com todo 
mundo. Então, quando o pro
jeto é bom e vai ajudar todo 
mundo, não tem porque ve
reador votar contra. E na mi
nha administração, ninguém 
vai poder tirar o que é bom 
da população, porque eu vou 
fazer questão de mostrar em 
todas as ruas da cidade o no
me daquele vereador que está 
votando contra aquele projeto 
que iria gerar benefícios para 
o povo e que ele está atrapa
lhando o desenvolvimento da 
cidade.

O ECO -  Na área da edu
cação, qual é o seu projeto 
principal?

Coquinha -  Nós vamos 
criar escolas profissionalizan
tes cada vez mais. Eu acho que 
o lençoense de baixa renda 
precisa ter bolsa no Senai pa
ga pela Prefeitura. Na verdade, 
aquele prédio em que o Senai 
está instalado é da Prefeitura e 
aquilo está terceirizado, mas 
como aquilo é do povo, ele 
tem que gerar algum benefício 
para o povo. E foi construído 
com o dinheiro do povo, en
tão precisa retornar algo de 
bom para o cidadão.

O ECO -  Qual vai ser a 
sua primeira medida como 
prefeito caso o senhor con
siga a vitória nas urnas?

Coquinha -  Meu primei
ro projeto depois de eleito é 
visitar bairro por bairro para 
ir de encontro com a popu
lação que acreditou no meu 
potencial. O que eu não estou 
fazendo hoje é porque eu vou 
fazer depois. Minha adminis
tração vai ser bem diferente, 
depois de eleito eu vou me 
reunir com a população de 
cada bairro da cidade, verifi
car quais são os problemas de 
cada área para aí sim, colocar 
em prática a experiência de 
empresário para solucionar 
esses problemas.

O ECO -  Por que os len- 
çoenses devem votar no Co- 
quinha?

Coquinha -  Porque eu 
sou um empresário que tem 
uma visão muito grande e 
que vai trazer muitos bene
fícios para a cidade. Com o 
voto de cada cidadão lenço- 
ense, eu vou assegurar o con
forto para as famílias que 
moram aqui, vou trabalhar 
para oferecer uma educação 
de qualidade e possibilitar a 
geração de emprego e renda 
para todos.

O ECO -  Aproveite o es
paço para deixar um recado 
para os lençoenses.

Coquinha -  Eu gostaria 
que o povo lençoense me 
desse uma chance e acre
ditasse em nosso governo. 
Porque eu vejo que hoje, só 
eu tenho condição de trans
formar a cidade, já que eu 
sou o único candidato que 
não tem o rabo preso com 
ninguém. E com a ajuda dos 
lençoenses eu quero deixar 
a minha marca de sucesso 
também na Prefeitura.

M U L T I S O M
COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS
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Pelo fim  do nepotismo
Decisão do Superior Tribunal Federal proíbe que agentes políticos contratem parentes 
até o terceiro grau; prefeitos da região aprovam novidade e prometem cumprir a lei

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

O STF (Supremo Iribunal 
Federal) bateu o martelo e de 
agora em diante a contratarão 
de pais, avós, bisavós, filhos, 
netos, bisnetos, tios, sobri
nhos, sogros, cunhados, noras 
e genros dos agentes políticos 
está proibida nos poderes Exe
cutivo (prefeitura), Legislativo 
(câmara) e Judiciário (fórum). 
A decisão de pôr fim ao nepo
tismo saiu na última quarta- 
feira, dia 20. Desta forma, só 
podem trabalhar no serviço 
público por indicação polí
tica os ministros de Estado, 
secretários estaduais, munici
pais e do Distrito Federal. Os 
parentes de agentes políticos 
concursados estão fora desta 
resolução.

Com a proibição, o 'ne
potismo cruzado' também 
será afetado. A prática ocorre 
quando um político contrata 
o parente de outro político e, 
em retribuição, o outro tam
bém contrata o parente do 
primeiro político.

O nepotismo se configura 
quando agentes políticos fa
vorecem parentes para cargos 
comissionados, função gratifi
cada ou trabalho temporário 
no poder público. A decisão 
do STF não é uma lei e sim 
uma interpretação da Consti
tuição. Em seu entendimento, 
o artigo 37 da Constituição, 
que estabelece as regras da ad
ministração pública, já prevê 
que a prática do nepotismo é 
vedada. Entretanto, o aumen
to de denúncias e casos do gê
nero levaram os ministros do

Arquivo: Jornal O ECO

Chiquinho de Borebi já apresentou projeto contra nepotismo

Supremo a baixarem essa por
taria para acabar de vez com a 
situação. Pela decisão, a ade
quação deve ser feita dentro 
de 10 dias.

A estimativa é que apenas 
no Congresso Nacional exis
tam hoje cerca de 1, 5 mil 
servidores em cargos de con
fiança com parentesco com 
parlamentares que serão afe
tados pela decisão. Na quinta- 
feira, o presidente do Senado, 
Garibaldi Alves (PMDB), deu 
o exemplo e exonerou seu so
brinho, Carlos Eduardo Alves, 
que era seu assessor técnico 
desde 2003 com um salário de 
R$ 8 mil por mês.

Na região em que O ECO 
circula -  Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igara- 
çu do Tietê, Lençóis Paulista, 
Macatuba e Piratininga -  os

prefeitos procurados pela re
portagem negaram qualquer 
tipo de favorecimento a fami
liares e anunciaram que em 
caso de irregularidades have
rá demissões.

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise 
(PSDB), está em dúvida se os 
cargos de diretor se equivalem 
a de secretário municipal. "Eu 
estou sabendo da decisão do 
STF e já pedi um parecer para 
a Conan (empresa de consul
toria que presta serviço para 
prefeituras). Minha dúvida é 
se o cargo de diretor se equi
vale ao de secretário. Lei é pa
ra ser cumprida e vamos cum
prir", disse Marise. Em Lençóis 
Paulista, o parecer do Conan 
vai orientar a permanência ou 
não de Maria Joana Andreotti 
Marise, esposa do prefeito, no

cargo de diretora de Assistên
cia Social. Como o STF fala 
que a contratação de parentes 
está liberada para cargos de 
ministros e secretários esta
duais e municipais, a dúvida 
é sobre nomenclatura. Em al
guns municípios os cargos de 
primeiro escalão recebem a 
denominação de diretor, co
mo Lençóis, ou de secretário, 
como Macatuba.

Lençóis Paulista já tem 
uma lei contra o nepotismo 
aprovada e que entraria em 
vigor em 2009. Com o enten
dimento do STF, as leis muni
cipais perdem efeito e vale a 
decisão dos ministros.

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), disse que gostou e 
muito da determinação sobre 
o fim do nepotismo. "Não vi 
os detalhes da decisão do Su
premo. Mas minha família não 
trabalha comigo, tenho uma 
prima na administração. Eu 
acho esta decisão fundamen
tal para a moralização do ser
viço público. Sou totalmente 
contra o nepotismo em todas 
as esferas", diz Coolidge.

Já em Agudos, o prefei
to Carlos Octaviani (PMDB) 
aproveitou para informar que 
seu sobrinho e candidato 
Everton Octaviani (PMDB), 
Chefe de Gabinete afastado 
em razão do período eleito
ral é funcionário concursado, 
portanto não está sujeito à 
regulamentação. "As leis têm 
que ser feitas para todos e o 
Supremo Tribunal Federal não 
pede, manda cumprir", ressal
ta o prefeito.

Em Borebi, projeto contra 
nepotism o foi engavetado

O nepotismo vem sen
do assunto de bastidores 
políticos desde o come
ço deste mês em Borebi. 
Decisão do STF (Supre
mo Tribunal Federal) co
loca ponto final sobre o 
caso que começou no dia 
5 de agosto quando o ve
reador Anderson Pinhei
ro de Góes (PMDB), o 
Chiquinho, protocolou 
um  projeto que proíbe a 
prática de nepotism o no 
município.

Segundo Chiquinho, o 
projeto deveria entrar em 
votação na segunda-feira 
18, mas uma manobra po
lítica do presidente da Câ
mara teria interrompido 
o andamento do projeto. 
"O projeto ia contra os in
teresses pessoais dele. Ele 
tem benefícios, a tia dele é 
Chefe de Educação e Cul
tura. O nepotismo é uma 
forma de assaltar os cofres 
públicos e atrasar o desen
volvimento da adminis
tração pública em geral", 
ataca o vereador.

Por outro lado, o pre
sidente de Câmara de Bo- 
rebi, Waldir Ayub Brosco 
(PSDB), o Tuto, alega ter

tido dúvidas quanto à lega
lidade do projeto. "Quan
do é assim a gente envia o 
projeto para ser analisado 
pelo setor jurídico. Mas 
não importa quando ele 
vai ser votado, o impor
tante é que o projeto este
ja de acordo com a lei, por 
isso ainda ele não entrou 
em pauta" afirma.

Em relação aos supos
tos casos de nepotismo em 
Borebi, Tuto preferiu não 
manifestar opinião por 
enquanto. Com a aprova
ção da súmula no STF, a 
aprovação da lei municipal 
passa a ser desnecessária.

O prefeito de Borebi, 
Luiz Daniel Finotti (PS
DB), disse que vai cumprir 
a decisão do Supremo. "Eu 
vi a reportagem por alto, 
mas se a lei entrar em vi
gor vamos cumprir. Tenho 
aqui pessoas concursadas 
e que ocupam cargos de 
confiança. Minha esposa 
é funcionária do Estado e 
está cedida para o muni
cípio como diretora de es
cola. Na semana que vem 
vamos ver tudo isto e fazer 
os ajustes necessários na 
forma da lei", finaliza.

a SAIBA MAIS J
O QUE É n e p o t i s m o ?
O nepotismo se configura quando agentes políticos favorecem parentes para 
cargos comissionados, função gratificada ou trabalho temporário no poder pú
blico. A decisão do STF não é uma lei e sim uma interpretação da Constituição, 
que proíbe a prática em seu artigo 37.

O QUE É n e p o t i s m o  CRUZADO?
O nepotismo cruzado é a prática em que um político acaba favorecendo outro. 
Por exemplo, o filho de um prefeito é contratado pelo presidente da Câmara co
mo funcionário do Legislativo. Em troca, o filho do presidente da Câmara ganha 
um cargo na prefeitura.

O QUE SÃO a g e n t e s  POLÍTICOS?
Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do 
País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, 
o esquema fundamental do Poder. São agentes políticos apenas o presidente da 
República, os governadores, prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos 
dos Chefes de Executivo, isto é, ministros e secretários das diversas pastas, bem 
como os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores.
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Acesso à universidade
Alunos do ensino médio da rede estadual terão desconto no vestibular de 
universidades públicas a partir deste ano; para Unesp inscrição vai custar R$ 25

Fernanda Benedetti

Alunos da escola dr. Paulo Zillo gostaram dos descontos que as universidades públicas vão oferecer para inscrição no vestibular

G a b r ie l a  D o n a t t o

Alisson Perantoni é aluno 
da rede pública, estuda na es
cola estadual Dr. Paulo Zillo, 
em Lençóis Paulista, mas ain
da está em dúvida sobre qual 
carreira quer seguir. Ele quer 
fazer vestibular para jornalis
mo ou geografia, mas sabe das 
dificuldades de se entrar numa 
universidade pública.

O governo do Estado quer 
incentivar os alunos da rede 
pública a pelos menos se aven
turarem no vestibular. A USP 
(Universidade de São Paulo), 
a Unicamp (Universidade de 
Campinas) e a Unesp (Univer
sidade Estadual Paulista) ade
riram à lei estadual que prevê 
redução no pagamento da taxa 
do vestibular para candidatos 
da rede pública de ensino. Os 
alunos das escolas particulares 
também podem ganhar o des
conto se comprovado renda

inferior a dois salários míni
mos, ou seja, R$ 830. Até o ano 
passado as escolas recebiam 
inscrições gratuitas, mas as co
tas eram bastante reduzidas. Os 
descontos variam de 50 a 76%.

Para Alisson, a novidade 
é bem-vinda. "Esse desconto 
vai ser muito bom, dá oportu
nidade para pessoas que não 
têm condições de tentar uma 
vaga numa universidade esta
dual", avalia O estudante Rafa
el dos Santos também acredita 
que o preço está justo. "Antes 
a Unesp oferecia duas bolsas 
para os alunos, mas alguns 
que recebiam desistiam e não 
faziam a prova. Agora, mesmo 
pagando, o preço é acessível à 
todos e é um investimento do 
aluno", afirma Santos. O ado
lescente vai tentar uma das 
vagas do curso de engenharia 
mecânica da Unesp.

A inscrição da Unesp -  
universidade almejada por

muitos estudantes na região 
-  terá desconto de 76%. Com 
taxa definida em R$ 105, o 
vestibular da Unesp passará 
a custar R$ 25 para os alunos 
do último ano do ensino mé
dio do Estado. Além de alunos 
do ensino regular, quem cursa 
o EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) também poderá ter o 
desconto. As inscrições para o 
vestibular da Unesp acontece
rão de 22 de setembro a 10 de 
outubro. Além do desconto na 
inscrição, os 12 alunos da rede 
estadual mais bem colocados 
no vestibular receberão bolsas 
no valor de um salário míni
mo mensal, por todo o curso.

a b r a n g ê n c i a
Com o desconto, os alunos 

também têm mais condições 
de prestar vestibular em mais 
de uma universidade, como é 
o caso da estudante do Paulo 
Zillo, Tariane Quintiliano. Ela

quer entrar no curso de mate
mática. "Vou fazer o vestibular 
da Unesp e da Unicamp. O 
desconto ajuda e permite que 
o aluno faça mais de um vesti
bular", finaliza.

USP
A Secretaria de Estado da 

Educação e a USP (Universi
dade de São Paulo) estão com 
inscrições abertas, até a sexta- 
feira 22, para estudantes de 
escolas estaduais que desejam 
participar do Programa Avalia
ção Seriada. Os alunos podem 
se inscrever diretamente em 
suas escolas.

A avaliação dos alunos será 
aplicada em 19 de outubro pe
la Fuvest, em escolas estaduais 
de cinco regiões da capital e 
44 cidades do Estado. O re
sultado pode ser revertido em 
bônus adicional de até 3% na 
nota da primeira e da segunda 
fase do vestibular da Fuvest.

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Socorro!
Pra onde 
eu vou fugir?

Alô Lençóis! Alô eleito
res, leitores e ouvintes! Óia 
eu aqui na terra da água ba
tizada! Onde o circo pega 
fogo e os animais correm 
pra câmara! E agora vai virar 
festa...

Tenho um amigo que pra 
escapar dos carros de som 
com musiquinhas irritantes, 
ligava o rádio no volume 
máximo! Coitado, agora 
não vai ter pra onde escapar! 
Hahaha!

Eles deviam é prender 
todos os candidatos na ca
bine do rádio pra ver a coi
sa ferver, ia ser porquinho 
correndo atrás de piriquito, 
vai ter até fomigão... E todo 
mundo querendo Coqui- 
nha! Hahaha!

Como eu disse: Se cercar 
vira zoológico e se cobrir 
vira circo! É a zona... Zona 
eleitoral!

Pelo menos agora a gente 
vai rir do que ouve... Tô até 
vendo, vai ser melhor que 
show do Ari Toledo! Vai ser 
gente querendo trazer gás 
pra cidade, outros querendo 
"mudar Lençóis" pra Peder
neiras, nego passando rastei
ra no adversário... E a coisa 
vai ficando buniita!

Pior que isso, só aquele 
time do Dunga! Ganharam 
o bronze, mas tomaram 
ferro dos Hermanos! Bron
ze, ferro, tanto faz... Eu não 
vou ficar mais rico mesmo! 
Hahaha! Agora é só o Dunga 
entrar no clima e voltar can-

tando "Eu vou, eu vou, pra 
casa agora eu vou!"

Enquanto isso, nas olim
píadas daqui do sertão, está 
dando empate na modalida
de incômodo com som...

E pra levar o ouro, eu 
soube que tem gente apelan
do até pro Jardim... E quem 
se propõe a podá-lo? Podar 
jardim deve dar trabalho, 
mas fiquei sabendo que tem 
picareta especial pra isso! 
Hahaha!

É difícil, mas tem gente 
piorando!

Tem gente tão desespera
da que em Barra Bonita tão 
até quebrando a porta da 
igreja pra rezar... Essa deve 
ser a única salvação! Na igre
ja não tem polític... Ops... 
Esqueci... O coitado tam
bém deve ter esquecido que 
tem até padre candidato! 
Que infelicidade! Pra onde é 
que ele vai fugir?!

Socoooorro! Que sau
dade do Jessé! Pelo menos 
a zebrinha era bunitinha! 
Hahaha!

Fazer o quê, vou esperar 
alguma proposta que valha 
meu voto... Mas como diz 
um mercedão que eu encon
trei: "Quem espera, senta e 
cansa!"... Então vamos re
zar... Só não pode quebrar 
a porta da igreja! E muita 
atenção se o padre também 
não é candidato! Dá pra ficar 
louco! Eu já fiquei... Então 
só vou na igreja pra tentar 
tomar minha água batizada!

C A P A C I T A Ç Ã O

Professores da educação inclusiva participam  de curso
O uso das tecnologias 

de informação e comunica
ção está auxiliando a prática 
docente junto a alunos com 
necessidades educacionais 
especiais (NEE) na rede mu
nicipal de ensino de Lençóis 
Paulista. A iniciativa é uma 
das ações desenvolvidas pela 
Diretoria de Educação dentro 
do sistema educacional inclu- 
sivo, implantado em 2005.

As bases teóricas e práti

cas e a reflexão sobre a práti
ca docente são desenvolvidas 
por meio do curso Tecno
logias Assistivas. Cinquenta 
professores municipais par
ticipam do curso, que segue 
até setembro. A carga horária 
soma 120 horas, distribuídas 
em quatro módulos. As ati
vidades são divididas em en
contros presenciais e acessos 
ao ambiente virtual TelEduc.

O TelEduc permite que o

participante interaja com o 
conhecimento por meio de 
diversas ferramentas que fa
cilitam o trabalho docente, 
proporcionando reflexão e 
a flexibilização da atuação 
pedagógica. Já os encontros 
presenciais são realizados 
nos laboratórios de informá
tica educacional da Diretoria 
de Educação e da escola Espe
rança de Oliveira.

Os encontros presenciais

são acompanhados pelas co
ordenadoras Neuza Maria 
Maconi (Informática Educa
cional), Roseli Vicente Pulga 
(Educação Especial) e pela 
assistente técnico-pedagógica 
Maria José Aparecida da Sil
veira Campanholi.

Atualmente o municí
pio atende 571 alunos que 
apresentam necessidades es
peciais, sendo 15 deles com 
necessidades específicas de

mobilidade que precisam 
do apoio de instrumentos 
adaptados, como também 
os recursos tecnológicos para 
acessar o currículo e partici
par efetivamente de todos os 
programas desenvolvidos pe
la escola em seu processo de 
escolarização.

"Porém, todos serão be
neficiados direta e indireta
mente, independente de sua 
necessidade pois, trata-se tam-

bém de uma reorganização de 
recursos que já possuímos e 
implementação muitos outros 
que, através do curso, estamos 
conhecendo e adaptando às 
necessidades dos alunos", ex
plicam as coordenadoras.

Com a conclusão desta 
turma, a Diretoria de Educa
ção está programando a par
ticipação de outros profissio
nais no curso. (com assessoria 
de comunicação)

edsonfer@lpnet.com.br 
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s a u d e
Fernanda Benedetti

Fique
sabendo
Campanha estadual disponibiliza testes de HIV a partir 
da segunda-feira 25 com horários alternativos para atingir 
trabalhadores; Lençóis tem 146 casos confirmados da doença

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

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista lançou na 
quinta-feira 21 a campanha 
de diagnóstico precoce de HIV 
e Aids 'Fique Sabendo', para 
pessoas acima de 18 anos. En
tre 25 de agosto (segunda-fei
ra) e 9 de setembro, todas as 
unidades básicas de saúde e os 
postos do PSF (Programa Saú
de da Família) do município

estarão oferecendo testes de 
HIV. O horário para os testes 
é das 7 às 17h. Nas unidades 
básicas da Cecap e do Núcleo, 
e no Ambulatório de Especia
lidades da avenida Brasil, os 
exames poderão ser feitos até 
às 19h. "Esta é uma oportuni
dade para que o trabalhador 
possa comparecer. Por isso 
este horário foi prolongado", 
afirma Márcio Caneppele San
tarém, diretor substituto de

Márcio Santarén lançou na última quinta-feira campanha de diagnóstico precoce da Aids

Saúde de Lençóis Paulista.
Atualmente a cidade possui 

146 casos confirmado de HIV. 
São 81 homens e 65 mulheres. 
Segundo os dados do boletim 
epidemiológico divulgado em 
julho, cerca de 74% dessas 
pessoas foram contamina
das por relações sexuais sem 
preservativos. José aparecido 
dos Santos, coordenador do 
programa municipal de DST/ 
Aids, explica que a população

não deve ficar receosa em fazer 
o teste, pois ele é sigiloso. "É 
importante que as pessoas não 
deixem de fazer o teste. Nós 
temos que estar prevenidos 
para não transmitir a doença e 
ter um tratamento adequado, 
melhorando sua qualidade de 
vida", diz Santos.

As grávidas também fazem 
parte do foco da Diretoria. 
Se a gestante for soropositivo 
existem medicações que per

mitem ao feto não contrair o 
vírus. "Quanto mais cedo a 
mulher souber melhor. Para as 
gestantes, nós aplicamos doses 
de AZP (remédio que faz parte 
do coquetel) e para o bebê nós 
ministramos xarope na mater
nidade", explica Santarém.

De acordo Santarém, mui
tas pessoas não sabem distin
guir a diferença entre o HIV e 
a AIDS. "O HIV é a pessoa que 
tem o vírus, já a AIDS é quem

tem a doença. Se não tiver o 
tratamento, o portador do HIV 
perde a imunidade e desenvol
ve a Aids. Por isso é bom res
saltar a importância do teste", 
afirma Santarém. Segundo 
Santos, a campanha ajudará 
a Diretoria na identificação 
do perfil dos bairros. "A partir 
desse histórico nós poderemos 
traçar medidas preventivas 
adequadas para cada região", 
conclui o coordenador

I M U N I Z A Ç Ã O

H oje é 
raiva e

A Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista reali
za hoje a primeira etapa 
da vacinação anti-rábica 
para cães e gatos. A Dire
toria de Saúde vai aprovei
tar o funcionamento das 
unidades de saúde para 
oferecer também doses da 
vacina dupla viral (contra 
sarampo e rubéola) para 
as pessoas entre 20 e 39 
anos. Apenas as mulheres 
grávidas não poderão ser 
vacinadas.

A meta é imunizar 80% 
da população de animais 
na cidade, o que corres
ponde a 7.355 cães e 
3.234 gatos. A campanha é 
realizada em parceria com 
a Faculdade de Medicina 
Veterinária da Unesp de 
Botucatu.

Nesta primeira etapa 
serão montados 10 postos 
de vacinação na área urba
na e nos bairros de Alfredo 
Guedes e Fartura. A segun
da etapa da campanha está 
programada para o dia 30

dia de vacinar contra 
a rubéola em Lençóis

P O S T O S  D E  V A C IN A Ç Ã O  H O JE :

Batalhão da PM (Ubirama) -
8h30 às 11h30 e 13h às 17h

Praça Luiz Diegoli (Parque 
Rondon) - 8h30 às11h 30  e 
13h às 17h

Centro Comunitário da Ce-
cap -  8h30 às11h 30  e 13h 
às 17h

Praça do SAAE (Vila Capoa-
ni) - 8h30 às 11h30

Centro Comunitário do Caju PSF Alfredo Guedes - 13h
- 8h30 às 11h30 e 13h às 17h às 17h

Praça do Asilo (Vila Irerê) -
8h30 às 11h30 e 13h às 17h

PSF Jardim das Nações -
8h30 às 11h30 e 13h às 17h

Praça da Concha Acústica - PSF Maria Cristina -  8h30
13h às 17h às 11h

de agosto.
A raiva é uma doença viral 

que ataca o cérebro e causa a 
morte. Ela é transmitida de 
cães e gatos para o homem 
por meio de mordidas e ar
ranhões de animal conta
minado. No Brasil, o maior 
transmissor da raiva entre 
os animais é o morcego. Os

cães e gatos são os principais 
transmissores para os seres 
humanos. O período de in
cubação da doença varia de 
três a oito semanas.

SIN TO M A S
Os principais sinais clíni

cos da raiva são: mudança de 
comportamento (o animal

passa a se esconder ou 
agir de maneira diferente 
do usual), agressividade, 
salivação (baba muito) e 
paralisia. Mas nem todo 
animal que baba está com 
raiva. No caso da raiva, 
ocorre paralisia dos mús
culos faciais, o que impe
de o animal de engolir a 
saliva.

c u i d a d o s  a o
V A C IN A R

Os gatos são muito ar- 
redios e reagem ao con
tato com outros animais, 
especialmente cães. Por 
isso, eles têm preferência 
na fila de vacinação. Para 
evitar acidentes, os pro
prietários de gatos devem 
levá-los em caixas pró
prias para transporte ou 
dentro de um saco de pa
no claro. Os cães deverão 
ser conduzidos na coleira 
ou guia. Se o animal for 
bravo, deverá ser colocada 
a focinheira. (com asses- 
soria de comunicação)

FIQUEjPOR DENTRO

O FIC IN A
Na terça-feira 26 e na 

quinta-feira, 28 o PAE (Pos
to Sebrae de Atendimento 
ao Empreendedor) de Len
çóis Paulista realizará ofici
nas para microempresários, 
às 19h e 22h. Na terça feira 
a oficina 'Desenvolva sua 
Empresa' aborda estraté
gias de mercado e mostra 
como é o ciclo de uma em
presa. Já a oficina 'Habili
dades para Gerenciar sua 
Empresa', na quinta-feira, 
tem como objetivo esti
mular o comportamento e 
as principais características 
gerenciais, além de ensinar 
dicas para uma boa gestão 
de negócios. As inscrições 
devem ser feitas no PAE. 
Para participar o candidato 
deverá doar 1 litro de leite. 
As vagas são limitadas. Mais 
informações pelo telefone 
3264-3955.

B E L E Z A  n e g r a

No dia 13 de setembro 
tem concurso 'Miss Beleza 
Negra & Negro Gato 2008', 
no Grêmio Paulista de Jaú, 
às 19h. O evento faz parte 
da 15® noite de beleza ne-

gra regional. Mais informa
ções sobre como participar 
do concurso pelo telefone 
(14) 3625-5348 ou (14) 
9103-9196.

M Ú SICA
A 1 ® Mostra paulista 

de bandas emergentes es
tá com inscrições abertas 
para o concurso de bandas 
na cidade de Araçatuba. A 
programação será compos
ta por 10 bandas emergen
tes e duas independentes. 
Para fazer parte da seleção 
o candidato deve preencher 
a ficha de inscrição até o dia 
12 de setembro pelo site 
www.cultura.sp.gov.br.

B A R R A  B O N ITA
Entre os dias 5 e 14 de 

setembro, Barra Bonita re
cebe mais uma edição da 
Festa das Nações, evento 
que mostra um pouco a 
cultura de outros países e 
que reúne exposições de 
artesanato e apresentações 
artísticas. O evento é uma 
realização da empresa 
Global e acontece na pra
ça do Teleférico. A entrada 
é de graça.

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


A M A D O R

Começa o jogo
As equipes Duratex e Santa Luzia abrem amanhã o Campeonato Amador/ 6  ̂
Copa 1010/Grupo Lwart de Futebol; partida acontece no Bregão, a partir das 8h

D a  r e d a ç ã o

As equipes da Duratex e 
Santa Luzia abrem amanhã, 
às 8h, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão, o 
Campeonato Amador/ 6^ Co
pa 1010/Grupo Lwart de Fute
bol - competições promovidas 
pela Liga Lençoense de Fute
bol Amador. Completando a 
rodada, às 10h, também no 
Bregão, o Expressinho/Pitoli/ 
Trigal, campeão da Copa Len
çóis encara o União Primave
ra. No estádio José Zeferino 
Ribeiro, em Alfredo Guedes, 
às 9h, o Grêmio Borebi en
frenta o Porto de Areiópolis. 
No mesmo horário, no estádio 
municipal Amadeu Artioli, em 
Macatuba, a equipe da casa re
cebe o Cruzeirinho. A equipe 
da Frigol é a atual campeã do 
Amador e a agremiação de Bo- 
rebi a campeã da Copa 1010.

Neste ano as duas compe
tições serão integradas. Dezes
seis equipes foram convidadas 
pela liga para disputarem a 
competição. Dez são de Len
çóis e seis da região (duas de 
Areiópolis, duas de Botucatu, 
uma de Borebi e uma de Ma- 
catuba). As equipes serão di
vididas em dois grupos, sendo

Em Alfredo Guedes, o Grêmio Borebi (foto) joga contra o Porto de Areiópolis, a partir das 9h

quatro equipes cada grupo.
O grupo A é formado pela 

Duratex, Santa Luzia, Grêmio 
Borebi, Porto de Areiópolis, 
Expressinho/Pitoli/Trigal, 
União Primavera, Macatuba 
e Cruzeirinho. O grupo B é 
constituído por Calhas do Val- 
le, Rolamar, Primavera/Mille-

nium, Areiópolis, Comercial, 
Trivial/Botucatu, Palestra e 
Borebi. Na primeira fase as 
equipes jogam entre si den
tro do grupo, em turno único, 
classificando-se as quatro pri
meiras colocadas de cada gru
po. No final da primeira fase a 
melhor equipe classificada de

Lençóis nos grupos A e B dis
putam a final do Campeona
to Amador em jogo único. Já 
no returno, as duas primeiras 
colocadas de cada grupo dis
putam as semifinais e finais 
da Copa 1010. O término da 
competição está previsto para 
dia 14 de dezembro.

H O M E N A G E M

Pedrinho foi 'homem gol' do Lençoense
O ex-prefeito José Prado de 

Lima, o Pradinho, procurou a 
reportagem do jornal O  E C O  
para prestar uma homenagem 
a seu irmão, Pedro Prado de 
Lima, o Pedrinho Prado, hoje 
com 63 anos e que no passa
do foi considerado o 'homem 
gol' por sua atuação no CAL 
(Clube Atlético Lençoense) e 
em campeonatos varzeanos.

"Pedrinho era um jogador 
rápido, famoso tanto por os 
seus dribles desconcertantes, 
quanto por suas artimanhas, 
que sempre causavam polêmi
ca. Uma de suas maiores ha
bilidades era o chapéu de cal
canhar. Ele conseguia passar a 
bola por cima do adversário, 
matava ela no peito e saia jo
gando com facilidade", lem
bra Pradinho. Isso em 1966, 
no estádio Archangelo Brega, 
o Bregão.

Além do CAL, o jogador 
atuou nos campeonatos varze- 
anos da cidade pela equipe da 
Congregação Mariana. Depois 
disso, Pedrinho Prado foi para 
a cidade de São Paulo, para jo
gar futebol na Várzea Paulista
na. Posteriormente participou 
de treinamentos no Campo 
do Nacional Futebol Clube. 
Mais tarde, passou também 
pela Agremiação Esportiva 
Mauaense. Em seguida rece
beu convite para fazer teste no 
Corinthians Futebol Clube, 
onde permaneceu por um pe-

ríodo de dois meses treinando 
junto de grandes craques da 
época.

Em seu retorno a Lençóis 
Paulista, Pedrinho participou 
novamente dos campeonatos 
de futebol de salão entre 1970 
e 1975. Na época o ginásio de 
esportes Csec era conhecido 
como Clube dos Operários. 
O período registrou a disputa 
de grandes campeonatos entre 
as equipes excelentes: Vima- 
be, Lwart, Polícia Militar, Puc, 
Baptistella, Ruratran, sem con
tar com as outras equipes da 
região que vinham participar 
dos torneios em Lençóis. Pedrinho Prado foi destaque do CAL na década de 1970

M ED A LH A  O triatleta lençoense 
Eduardo Caldeira Barros ficou em 

quarto lugar na terceira etapa 
do Circuito Paulista, realizado 

em Piracicaba, no último final de 
semana. Caldeira competiu com 

mais de 170 atletas na modalidade 
entre 40 e 44 anos. Participaram 

da competição atletas das cidades 
de São Pedro, São Paulo, Limeira, 

Botucatu e Bauru. O circuito de 
triatlon conta com quatro etapas 

e três esportes: 750 metros de 
natação, 25 quilômetros de 

bicicleta e cinco quilômetros de 
corrida. Na pontuação geral, o 

lençoense está em 2° lugar. O 
próximo desafio de Caldeira é no 

mês de outubro, em São Pedro.

)QÇO ____

TR U C O
Amanhã, a partir das 

9h30, no Bar dos Santistas, 
acontece o 1° Torneio de 
Truco. A taxa de inscrição 
é de R$ 10 e pode ser feita 
momentos antes do início 
da competição. A dupla pri
meira colocada ganha um 
DVD. A segunda colocada 
recebe um relógio de pare
de. A terceira colocada leva 
para casa um relógio de me
sa. Durante o evento haverá 
sorteio de brindes e chur
rasco para os participantes. 
O Bar dos Santistas fica na 
avenida 25 de Janeiro.

M A R IM BO N D O
Amanhã, no campo 

do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), acontece a 
segunda rodada do returno 
do Campeonato de Futebol 
do CEM, categoria Sênior B 
(atletas entre 29 e 42 anos). 
No primeiro jogo, marcado 
para as 8h30, o Flamengo 
recebe o Fluminense. Na se- 
qüência, o Goiás joga con
tra a equipe do Vasco.

B A SQ U ETE
Hoje, em Marília, a equi

pe infanto de basquete femi
nino da UME/Unimed enca
ra as donas da casa. A parti
da é válida pela Liga Centro

Oeste de Basquetebol.

M A LH A
A equipe de malha da 

UME/São João sagrou-se vi- 
ce-campeã do Campeonato 
Intermunicipal de Malha de 
Botucatu. Na final contra 
São Manuel a equipe lenço- 
ense perdeu pelo placar de 
2 a 1. Para chegar a final, a 
UME/São João despachou a 
representação de Piraju ao 
vencer o adversário por 2 
a 0. O evento, realizado no 
domingo 17, em Botucatu, 
contou com a presença das 
equipes de Lençóis, Botu- 
catu, São Manuel e Piraju. 
A equipe lençoense é for
mada pelos jogadores Acir, 
Henrique Torres, Mexicano, 
Paulo, Aparecido Marçal, 
Craveiro, Gu e Zezinho.

JO G U IN H O S
A equipe de vôlei mas

culino de Lençóis Paulista 
participa da 25^ edição dos 
Jogos Abertos da Juventude, 
em São Manuel. O evento 
começou nesta ontem e vai 
até o dia 30 de agosto. São 
esperados mais de quatro 
mil atletas de 150 cidades 
do Estado. As competições 
começam hoje, com 14 mo
dalidades esportivas, de 15 
a 18 anos.

F U T S A L

L en ço en ses  en caram  
B o reb i n a  C o p a  
C id a d e d o  Livro

Pela 1^ Copa Regional 
Cidade do Livro de Fut- 
sal Feminino, a equipe 
da Prefeitura de Lençóis 
enfrenta hoje, às 17h45, a 
agremiação de Borebi. O 
jogo será no ginásio de es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Antes, 
às 17h, Pirajuí recebe Ita- 
tinga. A equipe lençoense, 
comandada pelo técnico 
Adolfo Martini, estreou 
com empate na compe
tição na quinta-feira 21, 
contra por Ipatinga, por 3 
a 3. Ayla Germino, Simo- 
ne da Silva e Leila de Oli
veira marcaram para Len
çóis. Os gols da equipe de 
Itatinga foram assinalados 
por Amanda Campino, 
Cristimeire Macião e Gi- 
sele de Almeida.

Hoje, também no Toni
cão, tem rodada da 2^ Co
pa Lençóis de Futsal Mas
culino -  Troféu Doutor 
Norberto Pompermayer. 
Às 18h40, o Auto Posto

Bremen joga contra a Stop 
Car. Na partida de fundo, 
o Auto Posto 295 enfrenta 
o Design Móveis.

Na rodada de quinta- 
feira 21, a Lpnet/Sem Com
promisso goleou o Dream 
Team pelo placar de 11 a 2. 
O Palestra bateu o Hotel 
Villas Plaza por 5 a 4. Já 
na terça-feira 19, com gols 
de Rafael da Silva e João 
Campos, a equipe da As
sociação Atlética Rolamar 
conquistou a sua segunda 
vitória na competição ao 
vencer a UME/Elétrica Pi- 
toli por 2 a 0. No outro jo
go da noite, a AC Black der
rotou a equipe Panelinha 
por 4 a 2. Marcaram para 
a AC Black, Hudson Leite, 
Randi dos Santos e Rafael 
Rodrigues, que fuzilou a 
rede do goleiro Guilherme 
Reis por duas vezes. Os jo
gadores José Manoel, Luiz 
Brunascoviquis e Wagner 
Rezende diminuíram para 
a Panelinha.

PARA VEREADOR
PTB/PRB

Lençóis cada vez
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D A N Ç A

No céu, no palco
Espetáculo Ballet Stagium e oficina de pipa são algumas das opções para este final de semana, em Lençóis Paulista

Da  r e d a ç ã o
Foto: Divulgação

A Diretoria de Cultura de 
Lençóis Paulista anima o final de 
semana com atividades para to
das as idades. Na noite de hoje, 
tem espetáculo com o Ballet Sta- 
gium. O grupo tem 37 anos de 
experiência nos palcos brasilei
ros e internacionais e fará apre
sentação única no ginásio do 
Csec (Centro Social, Esportivo 
e Cultural), às 20h. A entrada é 
de graça, mas os convites devem 
ser retirados com antecedência 
na Casa da Cultura Prof® Maria 
Bove Coneglian. O espetáculo 
faz parte do projeto Circuito 
Cultural Paulista, da Secretaria 
do Estado da Cultura.

O Ballet traz a Lençóis a apre
sentação 'Stagium Dança Chi
co Buarque'. O enredo se passa 
num depósito de material cêni
co, com manequins, araras com 
figurinos, bicicletas, móveis, an
daimes de construção e tábuas 
e tem trilha sonora de Chico 
Buarque de Hollanda, Vinícius 
de Moraes, Tom Jobim, Francis 
Hime e Edu Lobo. O espetáculo 
tem coreografia de Décio Otero 
e direção de Marika Gidali.

Amanhã, a animação con
tinua nos céus da cidade. O 
parque Paradão terá mais cor 
com festival de pipas do Projeto 
Criança Feliz. O evento começa 
às 9h com inscrição das catego
rias infantil, de 7 a 15 anos, e 
adulto, acima dos 16 anos. Os 
menores de seis anos também 
aprenderão a fazer pipas. Duran
te toda a manhã, monitores do 
projeto vão coordenar a oficina 
de 'capuchetas' - pequena pipa 
sem varetas.

Às 9h30, os participantes 
vão ter palestra de conscientiza
ção sobre como empinar pipas 
com segurança e responsabili
dade. A partir das 10h, começa 
a competição que selecionará as

O Ballet Stagium traz para Lençóis Paulista 'Stagium Dança Chico Buarque' com entrada de graça, a apresentação será na Casa da Cultura; é preciso fazer agendamento

pipas pelo tamanho, criativida
de, engenhosidade e beleza. Os 
três melhores colocados de cada 
modalidade receberão medalha.

O RLA N D O  FURIOSO
Encerrando o final de sema

na tem a peça 'Orlando Furioso', 
amanhã, às 18h e 20h, na Casa 
da Cultura, com entrada de gra
ça. A peça é recomendada para 
maiores de 12 anos. O espetácu
lo faz parte do projeto Circuito 
Cultural Paulista.

'Orlando Furioso' é o novo 
espetáculo do Grupo Sobreven- 
to. A montagem reconta uma 
história antiga e muito popular 
-  o amor do paladino Orlando 
pela princesa Angélica, durante 
uma das mais sangrentas guer
ras da história da humanidade -  
através da técnica de varões.

A Ç Ã O  s o c i a l

Lwart promove 'Dia de Fazer a Diferença'
No domingo 31, o Grupo 

Lwart participa do 'Dia de Fa
zer a Diferença' com ativida
des de voluntariado, a partir 
das 8h. A promoção do even
to é da TV Record. Em Lençóis, 
serão seis ações em beneficio 
da população.

O carro chefe desde ano 
é a campanha para cadastrar 
doadores de medula óssea. Se
gundo Danieli Roza, coorde
nadora de projetos sociais do 
grupo, qualquer pessoa entre 
18 e 55 anos poderá participar 
da doação. A coleta será feita

no Rotary Club de Lençóis 
Paulista, por uma equipe do 
Hemonúcleo de Jaú, das 8h 
às 12h. "É como um exame 
de sangue, os enfermeiros vão 
tirar um pouco para colocar 
no banco de medula. É um 
gesto de cidadania, por isso é 
importante que todos partici
pem", afirma Danieli.

A Rede de Combate ao 
Câncer também ganhará 
apoio durante o 'Dia de Fa
zer a Diferença. Voluntários 
da Lwart percorrerão a cidade 
em busca de doações de lei

te. No ano passado a equipe 
conseguiu arrecadar 1,6 mil 
litros para a entidade. "Nós 
contamos com a colaboração 
de supermercados e da popu
lação para conseguir um bom 
resultado", diz Danieli.

Os pacientes do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade 
também receberão visitas. Na 
parte da manhã quem percor
rerá os corredores do hospital 
será o grupo Líderes da Alegria.

A ação também engloba a 
população de andarilhos da 
cidade. Eles vão ter tratamento

especial na Casa Mãe Piedade. 
Os idosos receberão a atenção 
do grupo no Lar Nossa Senho
ra dos Desamparados. "Vamos 
disponibilizar atividades de 
estética e dança para os mora
dores de lá", conta Danieli.

No 'Dia de Fazer a Dife
rença', o rio Lençóis vai rece
ber o plantio de cerca de 500 
mudas de árvores nativas, 
disponibilizadas em conjun
to com a Ong Mãe Natureza 
e a Prefeitura Municipal. O 
plantio será feito próximo ao 
Jardim Primavera



J U S T I Ç A

Área irregular
Venda de lotes em Alfredo Guedes e no Corvo Branco pode ser embargado pelo Ministério 
Público por falta de documentação; dono das terras diz que não tem irregularidades

d o c u m e n t a ç ã o

H oje é o ú ltim o dia  
do P oupatem po

Fernanda Benedetti

K á t ia  Sa r t o r i

A venda de loteamentos no 
bairro rural de Alfredo Guedes 
e no Corvo Branco pode ser 
embargada pelo Ministério 
Público nos próximos dias. 
É que os lotes estão sendo 
vendidos sem a documenta
ção exigida e os proprietários 
não se comprometem com a 
infra-estrutura do local. Sem 
registro em cartório, as nego
ciações estariam ocorrendo 
clandestinamente.

Em Alfredo Guedes, o lote- 
amento fica no sítio Bom Je
sus e corresponde a uma área 
de 37 mil metros quadrados, 
de propriedade de Joaquim 
Vicente Borim. O outro lote é 
uma gleba de terras desmem
brada da fazenda Corvo Bran
co, com aproximadamente 
mil metros quadrados. A pro
priedade aparece no nome de 
José Giacometti, mas Borim 
adquiriu a área recentemente. 
Cada lote de mil metros qua
drados estaria sendo oferecido 
ao valor de R$ 10 mil.

A promotora de Justiça de 
Lençóis Paulista, Flávia Maria 
José Bovolin, pediu à Prefei
tura um relatório sobre a si
tuação dos loteamentos. Foi 
assim que foi descoberta a 
irregularidade. O relatório já 
foi encaminhado de volta ao 
fórum, mas ainda não há de
cisão sobre o caso.

Até ontem, posto expediu 555 carteiras de trabalho

Vista de lotes demarcados no sítio Bom Jesus; loteamento é considerado clandestino

Segundo o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), a Di
retoria de Obras apurou que 
o loteamento estava sendo 
vendido sem documentação e 
sem obedecer à lei. Uma das 
principais infrações é que o 
proprietário não oferecia ne
nhum tipo de benfeitoria, co
mo asfalto e iluminação, por 
exemplo. "Um loteamento 
tem de estar de acordo com

a legislação municipal e am
biental", comentou Marise. "O 
proprietário tem que garantir 
infra-estrutura, como guias, 
sarjeta, água, luz. Para lotear 
tem que obedecer à legisla
ção municipal e obter licença 
junto à Cetesb (Companhia 
de Tecnologia em Saneamen
to Ambiental) e outros órgãos 
estaduais. O lote só pode ser 
comercializado com registro

no cartório. E segundo o que 
nós apuramos, há falta de do
cumentação", completou.

Procurado pela reporta
gem de O  E C O , Joaquim Vi
cente Borim confirmou que 
havia adquirido terras que 
pertenciam a José Giacometti, 
que a situação das terras es
tava regular e que fora orien
tado por sua advogada a não 
dar entrevista.

Hoje é o último dia pa
ra utilizar os serviços do 
Poupatempo em Lençóis 
Paulista. A estrutura mó
vel, localizada na praça 
comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, se des
pede da cidade às 16h30, 
com destino a Agudos.

Até a tarde de ontem, o 
Poupatempo havia ofereci
do 126 atestados criminais, 
1.422 emissões de RGs e 
555 carteiras de trabalho. 
Ao todo, 834 pessoas utili
zaram serviços públicos via 
internet para consultas do 
IPVA (Imposto sobre Veí
culo Automotivo), multas

e pontos na CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação), 
inscrição para concursos 
públicos, consulta do nú
mero do título de eleitor e 
local de votação e consulta 
de extrato de pagamento 
da Previdência Social. Já 
267 pessoas aproveitaram 
o sistema para emissão de 
boletos bancários.

Agora a estrutura se
guirá para Agudos. As 
atividades começam na 
segunda-feira 25, na praça 
Tiradentes, das 9h às 16h. 
O ônibus tem capacidade 
para atender cerca de qua
tro mil pessoas.

w v i

%
Dh de Fazer a Diferença 2008- 31/08
Os voluntários do Grupo Lwart estarão por toda a cidade fazendo a diferença. Você também pode se juntar 
a essa rede de solidariedade coiaborando com o Banco de Meduia Óssea do Hemonúcieo de Jaú.

Coleta de sangue: Dia JI/08 das 8h às 12h no Rotaiy | JMais informações: 3264-8888
ValorizAcãoSocial

G R U P O

LWART

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

A P R ESEN TA :

Rodríqo Cintra De La Lastra
. .  / - I D / - I  I I T / ^  M A / -| / ^ M  A I

W o r k s h o p :
• Curso Técnico Passo a Passo de Cortes Modernos;
• Cortes a Navalha;
• Marketing para Salão de Beleza;
- Visagismo, adaptação do Estilo ao rosto da cliente.

:: CIRCUITO NACIONAL 2008
• Proprietário da rede De La Lastra de salões;
> Formação:

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

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

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

15SETEMBRO 
DE 2008

Local: Ubirama Tênis Clube 
Lençóis Paulista.

COFFEE BREAK, ALMOÇO 
E COCKTAIL INCLUSOS
RESERVE SEU CONVITE:

14. 3264-6249 | 14. 8122-2800

âíRESULT
(Escova Marroquina i / s e n s o r i a l DIVELPA O ECO

Um senhor jornal

A v e n t u r armgnjmnz
ASSESSORIA CONTABI
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Processo seletivo
Por exigência do Tribunal de Contas, Secretaria de Educação 
de Macatuba vai ter que mudar a forma de contratação de 
professores ACTs; novo sistema passa a vigorar ainda este ano

K á t ia  Sa r t o r i

A contratação de professo
res ACTs (Admitidos em Ca
ráter Temporário) para a rede 
municipal de ensino de Maca- 
tuba vai ser feita por meio de 
prova. A nova regulamentação 
entra em vigor ainda este ano. 
A mudança está desagradando 
alguns professores que estão 
há 20 anos ou mais trabalhan
do nas escolas municipais de 
Macatuba, mas que não são 
concursados. A data do pro
cesso seletivo ainda não foi 
marcada. "Estamos informan
do agora e vamos resolver isso 
ainda este ano para não ser
mos acusados de esperar pas
sar o período eleitoral", disse 
o prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB).

Segundo o secretário Ju
rídico da Prefeitura de Maca- 
tuba, Clodoaldo Galli (PV), o

TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) apontou irregularida
de na forma de contratação de 
ACTs pelo município, referen
te ao ano de 2005. A sentença 
foi publicada em 5 de julho 
de 2008. Se a prefeitura não 
se adequar às normas do TCE 
pode ser denunciada ao Mi
nistério Público.

Ainda de acordo com Galli, 
o TCE determina que seja fei
to um processo seletivo para 
a contratação de temporários. 
"E esse processo seletivo su
bentende a aplicação de uma 
prova", explica. O processo 
seletivo para os contratos tem
porários pode ter duração má
xima de dois anos. Atualmen
te, os professores não efetivos 
que concorrem a uma vaga 
temporária fazem inscrição na 
Secretaria de Educação e são 
chamados de acordo com uma 
escala de pontos e do tempo

de serviço que foi prestado à 
rede municipal. Quanto mais 
trabalho prestado, mais pon
tos. Dessa forma, não existe 
muita rotatividade entre os 
profissionais.

Neste ano, a Secretaria de 
Educação conta com aproxi
madamente 130 professores. 
Deste total, menos da metade 
-  60 ao todo -  são efetivos. O 
número de efetivos pode ser 
elevado para 77, que corres
ponde às salas livres no mu
nicípio hoje, ou para 87. As 
demais vagas são preenchidas 
pelos temporários, contrata
dos para cobrir licenças e afas
tamentos. "Nós podemos ter 
10 efetivos de reserva só para 
reposição de aulas, por exem
plo", explica Galli. Para com
pletar o quadro de efetivos a 
Secretaria de Educação deve 
chamar professores que pres
taram concurso em 2006.

A mudança na forma de 
contratação de professores 
ACTs pode virar uma bata
lha judicial entre Prefeitura e 
educadores. A classe quer que 
o tempo de serviço -  alguns 
profissionais estão há mais 
de 20 anos na rede pública 
-  continue sendo levado em 
consideração. Um grupo de 
professores está buscando um

advogado para representá-los. 
Nenhum dos profissionais 
procurados pelo O ECO quis 
dar entrevista antes do advo
gado se reunir com o prefeito 
Coolidge Hercos Júnior.

O secretário Jurídico da Pre
feitura, Clodoaldo Galli, disse 
que estuda uma forma para que 
a escala também some pontos 
no processo seletivo. "Inclusive

Diretoria de Educação vai fazer processo seletivo para contratação de professores temporários

Im p a sse  é  so b re  v a lid a d e  d a  esca la
estamos abertos para receber 
sugestões, desde que dentro 
da legalidade", destacou. En
tretanto, mesmo que a escala 
passe a valer pontos dentro do 
processo seletivo, uma contra
tação de dois anos não poderá 
ser renovada por mais dois, por 
exemplo, de acordo com o que 
determina o TCE (Tribunal de 
Contas do Estado).

E L E I Ç Ã O

C o o lid g e  fa z  c o m íc io  h o je
O prefeito e candidato a 

reeleição por Macatuba, Coo- 
lidger Hercos Júnior (PMDB) 
faz comício hoje, a partir das 
19h30, na praça Santo Anto- 
nio. Coolidge vai apresentar

suas propostas de governo 
acompanhado de sua vice, 
Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB) e dos candidatos que 
apóiam a coligação 'Macatu
ba sempre melhor.

O comício de hoje é o 
primeiro de uma série de 
cinco. Outros comícios se
rão realizados por toda a 
cidade até outubro, quando 
acontece a eleição.



A G U D O S

Templo santo
Paróquia de São Paulo Apóstolo, em Agudos, é elevada a Santuário; título faz 
parte das comemorações pelos 110 anos do templo e também do município

D a  R e d a ç ã o
Foto: Jornal O ECO

A matriz de São Paulo 
Apóstolo, em Agudos, foi 
elevada a 'Santuário de São 
Paulo Apóstolo'. O decre
to foi assinado pelo bispo 
Dom Luiz Antonio Guedes, 
da arquidiocese de Bauru, 
em 18 de junho. Este ano 
é considerado pela Igreja 
católica como o ano Pau- 
lino, já que são celebrados 
dois mil anos do apóstolo 
Paulo. Na religião católica, 
é considerado um Santuário 
a igreja freqüentada por fi
éis vindos de outras regiões, 
atraídos por algo que exis
te especificamente naquele 
templo. O Santuário mais 
famoso no Brasil é o Nossa 
Senhora Aparecida.

De acordo com o frei Ade
mir Sanquetti, com a eleva
ção a Santuário, a paróquia 
assume a missão de promo
ver atividades litúrgicas, cate- 
quéticas, culturais, pastorais 
e sociais, inspiradas na espi
ritualidade paulina. "Este é 
um período de peregrinação 
e de oportunidade para ga
nhar graças da indulgência 
plenária, observadas as con
dições previstas pela discipli
na da igreja como: confissão 
sacramental, comunhão eu- 
carística, oração segundo as 
intenções do sumo Pontífice, 
que exclui todo apego ao pe
cado", ressaltou.

Ainda de acordo com o

Aos 110 anos, igreja de São Paulo Apóstolo passa a ser Santuário; fre Ademir convida fiéis para missas

frei Ademir, todos os paro- 
quianos estarão empenhados 
em divulgar a paróquia como 
Santuário. "É um momento 
de reflexão e deve ser aprovei
tado por todos os devotos de 
São Paulo, de se aproximar 
mais da igreja, de Jesus Cris
to e do próprio Deus. Convi-

do a todos para celebrar com 
muito fervor este ano que é 
um dos mais importantes da 
paróquia em seus 110 anos 
de existência e que sejamos 
discípulos e missionários de 
Jesus, como foi São Paulo", 
convidou o frei.

Por ser ano de comemo-

E L E I Ç Ã O

C andidatos de A gudos participam  
d e debate hoje, às 21h, na TV Preve

Hoje, às 21h, tem debate 
entre os candidatos a prefei
to de Agudos, na TV Preve, 
com transmissão ao vivo pa
ra toda a região. O encontro 
dos políticos que disputam a 
Prefeitura promete pegar fo
go. Na semana passada, a TV 
Preve realizou debate entre os 
candidatos de Piratininga e o 
clima esquentou.

São aguardadas as pre
senças do atual vice-prefeito 
Jaime Caputti (PR), o candi
dato apoiado pelo prefeito 
José Carlos Octaviani, seu 
sobrinho Everton Octaviani, 
ambos do PMDB, além de 
Marco Antonio da Silva (PT) 
e a candidata Odete Luciano 
(PSOL).

O debate será dividido em

cinco blocos. No primeiro e 
no último blocos, os candida
tos podem se apresentar e ex
por seus projetos de governo. 
No segundo e no quarto blo
cos, os jornalistas questionam 
os candidatos. Já no terceiro 
bloco, mediante sorteio, cada 
político formula uma pergun
ta para seu adversário, com 
direito a réplica e tréplica.

t u r i s m o

3® Ciranda de Lazer acontece am anhã

A saída para a caminhada e o passeio ciclístico, marcada para às 8h, será em frente ao Comtur

Amanhã acontece a 3® Ci
randa de Lazer e Esporte Rural 
em Agudos, evento promovido 
pelo Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), com apoio 
do Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo) e da Prefeitura.

Às 8h, tem caminhada e 
passeio ciclístico com saída da 
sede do Comtur, que fica na

avenida Sargento Andirás, até 
o bosque do Seminário Santo 
Antonio. Depois da caminha
da e pedalada, haverá de entre
ga de lanches.

As inscrições poderão ser 
feitas na sede do Comtur, 
Bicicletaria do Padial e Bar 
do João, na Vila Honorina. 
Quem quiser, no ato da ins

crição pode doar um litro de 
leite longa, que será revertido 
a entidades assistenciais de 
Agudos. "Contamos com a 
participação das famílias agu- 
denses em mais esse evento 
que procura trazer esporte, la
zer e entretenimento", convi
dou o presidente do Comtur, 
Flaviano Garcia.

ração, é esperada a visita de 
católicos de toda a região. "É 
uma oportunidade para que 
as pessoas possam a conhe
cer melhor a vida do após
tolo e suas cartas, nas quais 
ele mostra todo seu amor 
por Jesus Cristo", finaliza o 
frei Ademir.

b a r r a  b o n it a

Cultura traz 
curso com  
'contadores 
de história'

Com o objetivo de 
incentivar crianças e 
adolescentes a tomar 
gosto pela literatura, o 
Departamento Munici
pal de Cultura de Barra 
Bonita em parceria com 
o Sesc (Serviço Social do 
Comércio) de Araraqua- 
ra traz dois 'contadores 
de história' para o mu
nicípio.

Os profissionais esta
rão na cidade nos meses 
de setembro, outubro e 
novembro, ministrando 
um curso com técnicas 
para contar histórias de 
forma divertida e in
teressante. O primeiro 
curso começa no dia 12 
de setembro, no Cen
tro Administrativo 'Ary 
Francisco Mai'.

O FIC IN A S
O Departamento 

Municipal de Cultura de 
Barra Bonita, em parce
ria com a Secretaria de 
Cultura de Bauru, realiza 
oficina de 'Perna de Pau' 
e 'Cinema'. As duas ofi
cinas têm como objetivo 
o ingresso de crianças e 
adolescentes no mundo 
da arte. As inscrições já 
estão abertas no Cen
tro Administrativo 'Ary 
Francisco Maia'. As aulas 
são gratuitas.

Na oficina 'Perna de 
Pau', os participantes 
aprenderão como traba
lhar em eventos, fazer di
vulgação de lojas e festas 
de aniversário.Os inte
ressados devem ter entre 
13 a 17 anos. A oficina 
de 'Cinema' será dividida 
em nove módulos.

A P O IO
O deputado federal Ar

naldo Jardim (PPS) esteve 
em Lençóis Paulista no do
mingo 17 para oficializar 
seu apoio à candidatura de 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
e de seu vice Luiz Carlos 
Trecenti (DEM). Acompa
nhados pelo prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e 
de candidatos a vereador da 
coligação 'Lençóis é tudo de 
bom', foram fazer campa
nha no varejão municipal.

A S S A LT O S
Alguns comerciantes 

de Lençóis Paulista estão 
preocupados com a segu
rança, principalmente nos 
finais de semana. Entre a 
sexta-feira 15 e o sábado 
16 foram registrados mais 
dois roubos. Mais uma vez 
o alvo dos ladrões foram 
farmácias e postos de ga
solina. O primeiro assal
to ocorreu na sexta-feira 
15, por volta das 21h30. 
Um homem magro, ves
tido de calça jeans azul e 
blusa branca entrou en- 
capuzado numa farmácia 
no centro de Lençóis. O 
rapaz apontou o revólver 
e anunciou o assalto. Ele 
pegou R$ 250 em dinhei
ro e fugiu. No sábado, um 
posto de combustível do 
Jardim América também 
foi assaltado, por volta das 
21h30. Dois homens che
garam de moto, pararam 
na frente da loja de conve
niência do posto. Um dos 
homens permaneceu na 
moto, enquanto o outro 
se levantou, entrou na loja 
armado, rendeu o frentista 
e o mandou permanecer 
de costas. Ele não tirou o 
capacete para não ser re
conhecido. A dupla conse
guiu fugir levando R$ 2,7 
mil da gaveta do caixa.

f e i r a

s e g u r a  p e ã o

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) acaba de divulgar 
a data e a programação da 
16® Festa do Peão de Maca- 
tuba. O evento será realiza
do entre os dias 3 e 7 de se
tembro, no Centro de Lazer 
do Trabalhador, com por
tões abertos. As atrações são 
o rodeio em touros, parque 
de diversões para a criança
da, praça de alimentação, 
exposições e shows. Mais 
uma vez a festa será presidi
da por Moacir Ribeiro. Este 
ano o rodeio vai distribuir 
mais de R$ 10 mil prêmios 
para os peões melhores co
locados.

D EB A TE
Na noite de sábado 16, a 

TV Preve, de Bauru, realizou 
debate entre os candidatos 
a prefeito de Piratininga. 
Sob mediação do jornalista 
Samuel Ferro, os candidatos 
Carlos Alessandro de Matos 
(PSDB), o Sandro Bola, e 
Odail Falqueiro (PTB) dis
cutiram temas referentes ao 
município e alguns de seus 
principais pontos de go
verno. Jair do Santos (PPS) 
não compareceu ao debate. 
Ele alegou não concordar 
com a presença de um can
didato que poderia ter sua 
candidatura cancelada.

C A M PEÕ ES
A equipe de basquete 

mirim masculina da escola 
estadual Vera Braga Franco 
Giacomini é tricampeã do 
Campeonato Escolar de Es
portes e da Olimpíada Co
legial estadual, que envolve 
unidades da rede munici
pal e estadual de ensino. As 
provas finais aconteceram 
em Sertãozinho, na semana 
passada. A equipe feminina 
de tênis de mesa ficou em 
quarto lugar.

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

M A Q U IN IN H A S A Polícia Civil de Agudos apreendeu oito 
computadores que eram utilizados como caça-níqueis em uma 
residência do Jardim Santa Angelina. Uma sala clandestina de 
jogos foi montada nos fundas da casa. A ação aconteceu na tarde 
da terça-feira 19. No mesmo endereço também funciona uma 
serraria e a movimentação no local já vinha sendo investigada há 
algum tempo pela polícia.

LE G IS LA T IV O
A sessão legislativa da 

última segunda-feira, dia 
18, foi tranqüila e rápida, 
já que o presidente da Casa, 
Nardeli da Silva (PV), proi
biu os discursos políticos. 
No entanto, alguns projetos 
continuam engavetados. 
Por exemplo, os projetos 
de doação de áreas para a 
instalação de quatro novas 
empresas no município 
com geração prevista de 87 
empregos diretos. Nos últi
mos oito anos, esta é a pri
meira vez que a Câmara de 
Vereadores rejeita projetos 
de concessão de área por 
falta de documentos. Para 
o diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Empre
go e Renda, Altair Toniolo, 
o Rocinha, a questão não é 
técnica e sim política.

ISO LA M EN TO
A propaganda eleitoral 

gratuita no rádio, no ar desde 
terça-feira 19, mostrou clara
mente a estratégia dos três

candidatos à Prefeitura de 
Lençóis Paulista para enfren
tar a campanha e vencer a 
disputa. Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, mostrou o apoio dos tu
canos José Antonio Marise, 
Pedro Tobias e do vice Luiz 
Carlos Trecenti (DEM). Bel 
mostrou que sua campanha 
defenderá a continuidade ao 
atual governo. A candidata 
resgatou a vitoriosa campa
nha do 'amor por Lençóis', 
bandeira levantada pelo 
atual prefeito no primeiro 
mandato. O vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV) mostrou 
que é oposição a Marise, 
mas que apoiou o prefeito 
em 95% dos projetos de seu 
governo, e escondeu seu vice 
Palamede de Jesus Consalter 
Junior (PMDB), que não foi 
citado uma única vez du
rante os poucos mais de 13 
minutos ocupados por Tipó. 
Já o candidato do PHS, Luiz 
Carlos Maciel, o Coquinha, 
não ocupou seu espaço no 
rádio.
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ITAXAS IMPERDIVEIS PARA ESTE FINAL

APROVEITE!

M o n t a n a
V E í C U l O s

MDDELD/SUB-MDDELD AND C KM CDR

GülfGLl.S 1995 G Varda
Gürsa Gedan I.D CLASSIG 2DD4 9 Branco

Corsa Wagon SUPER I.QIGV 1999 G Prata
Corsa HatchWIND I.D4P MPFI 1999 G Prata

Fiarina FURGAD 1.3 1999 A Bege
Fiorino FURGAG I.Q 1994 G Branco

GgM.D SPECIAL 2991 G Azul
Corsa SedanI.O Spirit 2092 G Cinza

Coll.D SPECIAL 2DDI G Branco
Gol G31.aiBV4P PLUS 2991 G Prata

Gol 1.0 1999 G Varm.
Gol I.D1GV4P 2991 G Azul

GolG31.B4P POWER T. FLEX 2994 FLEX Pratu
Gol 1.0 1999 G Varm.

Palio EDLO 1997 G Verde
Palio ELX1.G4P 1997 G Dour.
Palio EDI.D4p 1999 G Prata
Parati CL I.G 1992 A Grafite
Parati CL I.G 1999 G Cinza

Parati GLI.GMI 1997 G Verde
Saveiro CL I.G 1999 G Branco
Stilol.8 4P 2909 FLEX Preto

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO E ÔNIBUS

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S

F I C O U

i r c r

C A R R Q
F a ç a - n o s  u m a  
v is i t a  e v e n h a  

c o n f e r ir  n o s s a s  
v a n t a g e n s

[1 4] 3264 5089

M o n t a n a
R E N T  A C A R

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

www.carrolencois.com.br

FINAL DE SEMANA NO 
RECINTO DA FACILPA

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

S10 2.4 S - 2003- 
GNV Preta - 

Completo - ar

Corsa Sedan Classic 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 CITY 
4 P - 2005 - A 

Prata - Dh

Svairo G3 1.6 Supe Surf 
2004 - Flex - Preta 

Completo

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

Corsa Sedan Classic Life 
2005 - A - Branco 

Básico

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

Ka GL 1.0 IMAGE 
2005 - G 

Prata

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Completo

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

TR - AL

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

DH

Celta Spirit 1.0 VHC 
2006 - Flex - Preto 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
2001 - G - Branco 

Básico
Corola XEI 1.8 16V 

2002 - G - Prata 
Completo

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 KADET,

prata, ano 96, gasolina, 

em ótimo estado. Fone: 

8141-0323.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 90, motor 1.8 
a álcool, cor preta, 

alarme+trava. Fone: 

9749-4991 falar c/ 

Juliano.

VENDE-SE IPANEMA, 

cor prata, ano 92/93, 2 
portas álcool original. 

Fone (14) 3264-7170 
ou (14) 9734-5252.

VENDE-SE GOL 

BOLA, 1.6, cor pra

ta, ano 96, direção 

hidráulica, vidro e 

trava elétrica, alarme, 
álcool. R$ 15.000,00. 

Fone (14) 9761-4857, 

falar c/ Clodoaldo.

VENDE-SE, Gol 1.6 ano 

96, álcool, trava elétri

ca, alarme, insulfilm, 

cor vinho. R$13.000. 

Fone (14) 9693-4446.

VENDE-SE TEMPRA,

Turbo,, cor vinho, 2.0, 

8v, 170 cavalos, raridade, 

rodas, banco de couro, 
serie ouro. R$ 8.500,00. 

Fone (14) 3264-2250.

VENDE-SE FIAT, Idéia 

Adventure, ano 07, 

c/ 36.000 km, úni

co dono. Fone (14) 

3264-3416 ou (14) 

9602-0095.

VENDE-SE PALIO, ano 

97, motor 1.0, docu

mentação Ok, cor cin

za, com rodas aro 14 

por R$ 11.500,00 valor 
abaixo da tabela. Fone 

(14) 9715-9233.

VENDE-SE GOL, ano

83, ótimo estado, com 

alarme. Fone (14) 9794

7591 ou (14) 3263

4026.

VENDE-SE FIESTA,

ano 00. Fone (14) 

9774-4781

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

Em breve e starem o s  
trazendo novas 
a tra çõ e s  para 

a cidade!

1996 -CINZA - GASOLINA - DH/LT/DT/ALARME
r«sob consulta

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

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

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / VE/ TE/ ALARME

GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB
GOL 1.0 G4 4P 2006 PRATA FLEX AR / LIMP / DESEMB
ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH / VE / TE

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

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

KA 2002 PRATA G X
ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA

GOL POWER G4 1.6 4P 2006 PRATA FLEX DH / AR / TRAVA / ALARME

^ v íc le f ic e  F*: 14* 3 2 6 4 -1 0 0 0
V & ÍC U lO S  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

Fone: 14. 32G3-583I
Rua C e l. Jo a q u im  A. M a rtin s , 955 - C a n tru  - L e n ç ó is  P a u lis ta

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 O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
CO RSA SU PER 1998 BRANCA
CO RSA WIND 1999 AZUL
CO RSA WIND 1996 CINZA
CO RSA WIND 1997 VERDE

CO RSA C LA SSIC 2003 AZUL
CO RSA C LA SSIC  LIFE 2005 BRANCA ALCOOL+AR
CO RSA C LA SSIC  LIFE 2006 CINZA

CO RSA SU PER 1997 VERMELHA
CO RSA SEDAN G LS 1997 PRATA

VECTRA CD 1994 PRETO
VECTRA CD 1998 CINZA

VECTRA GLS 1998 BRANCA
ASTRA GL 2000 CINZA

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

ZAFIRA CD 2003 PRETA
ZAFIRA CD 2002 PRETA

OM EGASUPREMA GLS 1996 CINZA

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
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
PALIO EL 1997 AZUL
SCEN IC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCEN IC 1999 CINZA COMPLETA
CIVIC LX 1998 PRATA

JE E P 1975 VERMELHO
CG-150 TITAN 2007 VERMELHO R$1000+36 PARC. DE R$200
CG-150 TITAN 2005 AZUL R$500+24 PARC. DE R$250
CG-150 TITAN 2004 VERMELHO R$500+24 PARC. DE R$220
CG-150 TITAN 2005 AZUL R$500+24 PARC. DE R$220

ESTAREMOS ATENDENDO NESTE FINA L DE SEMANA NO RECINTO DA FACILPA.

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
A v .  P a p a  J o ã o  P a u lo  II (a o  la d o  d o  A u t o  P o s t o  L e ã o )  - L e n ç ó is  P a u lis t a

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 05/06 
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

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 
Manom - 03/03 - G - 27 mil KM

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

2&CONSUtltíí2i

JkU T O M Ó V B iS i
(14) 3264-9191

http://www.carrolencois.com.br


PAGAN M OTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sitios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 
ROMEU S A N C T IS  - C re ci: 41388

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A TÁ LtO  L O R E N Z E T T I, N ' 112 - L E N Ç Ó tS  P A U LIS T A

Fone: (14) 3264-4345

VEÍCULOS
V E N D A

VENDE-SE ESCORT,

ano 86, álcool. R$

4.800.00. Fone (14) 

9794-9918 ou (14)

3264-2769.

VENDE-SE CHEVETTE, 

ano 86, álcool. R$

4.000. 00. Fone (14) 

9794-9918 ou (14)

3264-2769.

VENDE-SE ESCORT,

1.6, álcool, ano 87, 

cor branco. Fone (14)

3263-5123.

VENDE-SE CHEVETTE,

ou Troca-se por moto, 

ano 82, em bom esta

do, cor azul metálico, 

documentado. Fone 

(14) 9132-4931.

VENDE-SE COROLLA, 

SE-G, 1.8, automático, 

ano 05/05, cor prata, 

completo, 20.000 km 

único dono. Fone (14) 

8148-2006 falar com 

Marco Antonio.

VENDE-SE KADET, ano 

95, álcool, vidro elétri

co, em ótimo estado. 

Fone (14) 3263-1722.

VENDE-SE VECTRA,

ano 94, completa, roda 

15, som, oportunidade. 

Fone (14) 9722-4969.

VENDE-SE FORD FIES-

TA, ano 97, 2 portas, 

cor verde, gasolina. R$

12.200.00. Fone (14) 

8119-0034, falar c/

Mônica.

VENDE-SE CARROÇA, 

aro 21, completa c/ 

arriame. Fone (14) 

9716-0078.

VENDE-SE PEUGEOT 

206, Soleil 1.6, com

pleto, com rodas, ano 

00/00, cor preto. Fone 

(14) 3263-0781.

MOTOCICLETAS
V E N D A

VENDE-SE MOTO, 

CG Titan 150, cor 

preta, partida elétrica, 

ano 04/05 ou troca 

como entrada em 

terreno. Fone (14) 

9774-7763 ou (14) 

8127-3728, tratar 

com Marcelo.

VENDE-SE CG 125,

ano 05/05, ipva 08 

pago. Fone (14) 

3264-4345, grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE XL 125, 

ano 84, cor branca. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TWISTER, 

cor preta, única dona. 

Fone (14) 8146-2610.

VENDE-SE TWISTER,

ano 03, cor vermelha, 

revisada e conserva

da, pneus novos. R$

8.000. 00. Fone (14) 

3264-2250.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, Twister, 

ano 02. R$ 7.000,00. 

Fone (14) 3264-6454 

ou (14) 9105-9010.

VENDE-SE TITAN 

KSE, ano 02, modelo 

03, cor verde, único 

dono, ótimo estado. 

Fone (14) 3264-5818 

tratar com Jefferson.

VENDE-SE OU TRO

CA MOTO, Tornado 

250 cc, cor azul, ano 

02/03 por carro de 

maior valor. Fone (14) 

9724-2519.

VENDE-SE TWISTER, 

ano 02, cor preta, 

quitada, doc ok. R$

5.990.00. Fone (14) 

3264-3083 ou (14)

9136-8114.

VENDE-SE CG TITAN 

ES, ano 06, semi nova 

c/ 7000 km, original, 

cor vermelha. R$

6.000. 00. Fone (14) 

9142-5452.

VENDE-SE TORNA

DO, ano 03, cor preta 

e vermelha. Fone (14)

3263-3466.

VENDE-SE TITAN,

ano 98, cor verde, 

licenciada 2008. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE BRÓS 150 

GSD, ano 04. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE SUZUKI 

YES, cor preta, ano

07. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE TITAN 150 

ES , cor preta, ano 06. 

Fone (14) 3263-3466

VENDE-SE BIZ, ano 

04/04, elétrica, ipva, 

seguro, licenciamento

08, tudo pago. Fone 

(14) 3264-4345, grá

tis 02 capacetes.

VENDE-SE TORNADO

250, ano 07/07, com 

7 mil km ipva, seguro, 

licenciamento 08 tudo 

pago. único dono. 

Fone (14) 3264-4345 

grátis 02 capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano 

04/04, ipva, seguro, 

licenciamento 08 

tudo pago. Fone (14) 

3264-4345, grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE TITAN 150,

ano 04/04, ipva , se

guro, 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.

RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE TERRENO,

no monte azul, próxi

mo ao Supermercado 

Azulão. R$ 16.000,00. 

Fone (14) 3263-6505 

ou (14) 9686-9955.

VENDE-SE UMA GLE

BA DE TERRA, c 2 ^  

alqueires no bairro da 

estação Virgilio Rocha, 

um lindo lugar. Fone 

(14) 3264-1982 falar c/ 

Laurindo.

VENDE-SE CASA, 8 

cômodos, garagem, 

portão eletrônico, Rua 

Colômbia, 348, próxi

ma ao Senai. Fone (14)

3263- 4873, tratar c/ 

Benedita.

VENDE-SE CASA, Jd 

América, 3 quartos, 

sala, cozinha, 2 banhei

ros, edícula. Rua Egydio 

Paccola, 334. Tratar no 

local.

ALUGA-SE CHÁCARA, 

par festas e eventos 

com piscina. Fone (14) 

3263-4698.

VENDE-SE CASA, 

no Jd. Itamaraty. 3 

dormts(1 suíte), sala, 

copa e cozinha, lava

bo, escritório, rancho 

com churrasqueira e 

piscina. 290 mts área 

construída. Excelente 

localização. Fone (14)

3264- 4151. Vende-se 

casa no Jd. Vende-se ca

sa, Itamaraty, 3 dormi

tórios (1 suíte), sala de 

estar e jantar integrada,

cozinha, lavanderia, 

varanda com churras

queira. Casa nova. Óti

ma oportunidade. Fone 

(14) 3264-4151.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul próximo 

ao mercado, Rua Hora- 

cio Moretto. Fone (14) 

9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

VENDE-SE SOBRADO,

próximo Jd América,

3 dormitórios, 2 sa

las, copa, cozinha, 2 

banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 

garagem p/ 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE EDÍCULA, 

Jd América, 2 piscinas 

espaçosas, área coberta 

grande. Fone (14) 

9794-7591 ou (14)

3263- 4026.

VENDE-SE PONTO 

COMERCIAL, pen

sando em abrir um 

negocio tenho ponto 

pode ser um sexy shop 

ou escritório ou labora

tório, manipulação etc. 

fone (14) 9112-3064.

COMPRA-SE CASA, 

em Lençóis Paulista de 

até R$ 50.000,00 para 

financiamento. Fone 

(14) 3264-9148.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para festas em geral, 

com piscina. Fone (14) 

8119-5518.

VENDE-SE OU TROCA 

7 CHÁCARAS, 4 km de 

Lençóis Paulista. Fone

(14) 9678-5402.

VENDE-SE OU TROCA,

chácara no Boqueirão 

c/ rio, casa, força e po

mar, 7.000 metros. R$

60.000,00. Fone (14)

3264- 8698.

VENDE-SE CASA, Julio 

Ferrari, Rua Zezinho Pa

deiro, n° 80. Fone (14) 

9781-5750.

VENDE-SE CASA, Jd 

Nações, Av. Estados 

Unidos, 167. Fone (14) 

9795-9894.

VENDE-SE CASA, Rua 

15 de novembro, 3 

dormitórios, sendo 1 

suíte, sala, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, despensa, ga

ragem. R$ 95.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 

América, 3 dormitó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churras

queira, garagem p/ 2 

carros, salão comercial. 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 

Itapuã, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha, ba

nheiro, área de serviço, 

garagem p/ 2 carros, 

construção nova. R$

85.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO,

Rondon, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, garagem.

R$ 75.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, 

Rondon, 2 dormitórios, 

sala, cozinha, banhei

ro, área de serviço, ga

ragem. R$ 45.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14)

3263- 7094.

VENDE-SE 1 LOTE DE 

TERRENO, c/ 360m2, 

Rua Fortunato Zillo. 

R$ 16.000,00. . Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza 

I, 126 m2 c/ planta, 

garagem p/ 2 carros, 

sala, copa, cozinha, ba

nheiro, 3 quartos. Fone 

(14) 9141-4550.

VENDE-SE CASA, no 

Centro. 3 Dormitórios 

(1 suíte), sala de es

tar e jantar, cozinha, 

garagem. 135 m área 

construída. Excelente 

ponto. Fone (14)

3264- 4151.

VENDE-SE TERRENO,

no Jd. Itamaraty. 525 

mts. Parte de cima. Fo

ne (14) 3264-4151.

VENDE-SE CASA, Ce- 

cap. R$ 50.000,00, 02 

dormitórios, sala, wc 

social, ampla cozinha 

c/ azulejo, edícula c/ 

churrasqueira, des

pensa e wc. Fone (14)

3263- 1118.

VENDE-SE CASA, Cen

tro, Rua Tiradentes,

03 dormitórios (01 

suite c/ a/e), sala de

jantar e estar, cozinha 

c/ a/e, wc social c/ 

blindex, 02 vagas de 

garagem, rancho c/ 

churrasqueira. Obs. 

Fini acabamento. Fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE SOBRADO,

em Macatuba, 3 quar

tos todos c/ sacada, 

banheiro, sala, copa/ 

cozinha, lavanderia, 

garagem, lavabo e edí- 

cula, fino acabamento, 

ótimo preço. Fone (14)

3264- 2309.

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00, 3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula c/ 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros.
JD ITAMARATY: Edícula c/ dorm., wc social, sala de estar, cozinha c/ a.e, varanda, piscina 
e3 cerca elétrica.
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/ Virgílio Rocha, casa c/ 261 m̂ , Terreno c/ 
1230m^.
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm 

c/ a/e, 1 suíte c/ a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/ a/e pia gab. Fundos: 
lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. Terreno 312m^. R$150.000,00 
PQ. ELIZABETE: 2 dorm., wc social c/ blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p/ 1 
carro, excelente acabamento, R$45.000,00 + pequeno financiamento.
JD. Village: R$90.000,00 - 2 Dorm., Sala, Cozinha, wc social, 2 vagas de garagem, 
edícula a terminar.
JD. Granville: 3 Dorm., (1 suíte) c/ A/E, Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha c/ A/E, 
lavanderia A/S, 2 vagas de garagem, sala de estar c/ varanda, 
terreno 1.050 m̂ , área const. 230 m̂
.Apartamento: Ed. San Remo, 3 dorm. com a/e, sendo 1 suíte, sala de jantar e estar c/ 
sacada, cozinha c/ a/e. Dependências p/ emperegada c/ wc, R$ 120.000. Estuda-se 
parecelamento
TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m^. 
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

O ECO
A n u n c ie :

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

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

{Rd Atílio Qbaozad}, 59 
0̂  SD4) 0220-2300

^  São Manoel
A USINA AÇUCAREIRA SÂO MANOEL contrata com urgência:

TÉCNICO EM GEOREFERENCIAMENTO

Requisitos para a vaga:

• Técnico em Georeferenciamento ou
Engenheiro em Agrimensura (compieto ou cursando);

• Domínio em Auto CAD;

• Experiência de 06 meses a 01 ano em cartografia e 
montagem de cadernos de mapas;

• Desejávei experiência no setor sucroalcooieiro;

• Conhecimento em PEQ.

O s  ca n d id a to s  in te ressa d o s

deverão  cad astrar o

cu rrícu lo  no site:

www.saomanoei.com.br

ou entrar em contato através do telefone (014) 38121134.

http://www.saomanoei.com.br


O P O R T U N ID A D E  D E T R A B A L H O

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

S E R R A L H E R IA

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

em ch apas e alumínio.

BscgQíHxajGge [íi)©í̂ íB36©

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

Rua Marechal Dutra, n° 338 
Jd . Ubírama - 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

E M  F R E /^ T E  A O  BAf^CO B R A O E S C O

âníijifa

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

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

VENDE-SE CARRINHO 

DE LANCHE. Fone 

(14) 9774-4781.

RESIDÊNCIAS
V EN D A

ALUGA-SE EDICULA,

para aniversários em 

geral. Fone (14) 3263

6369, (14) 9702-7173 

ou (14) 9711-8184 Rei- 

naldo ou Luciana.

SALÃO DE FESTAS 

VIP-MODERNO,

estruturado c/ ar con

dicionado. Faça sua 

festa na vip no Paulista 

Shopping (antiga ho- 

bby beer). Fone (14) 

3264-2757 ou (14) 

9711-1826.

VENDE-SE CASA, c/

suíte, banheira. R$ 

70.000,00. Rua Pedro 

Ludovico, 32, Monte 

azul. Fone (14) 9774

4781.

O e c o
3269-3311

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/ MON

TE SIÃO, Aparecida 

do Norte 27/09 e 

27/12, Hopi Hari 

23/08, Ibitinga 20/07, 

Holambra 21/09. 

Fone (14) 3264-7919 

ou (14) 9794-7639 

Eliza. (14) 9702-7108 

Arlindo.

VENDE-SE MOTO 

ELETRÔNICA, de

criança. Fone (14) 

9108-4715.

Vanse Microônibus, Viagens eTurlsmo,Transporte 
Escolar,Transporte de Colaboradores 

Rua Piedade,1049 - F.:14.3263-3539 - Lençóis Pta.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

CasteloPiscina de Bolinha Touro M ec. Infantil (Bandido) Máquina Algodão Doce e Crepp Tribogã
(14) 3263-1485  

9791-4488

^4aWf INDEPt®

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS MESES!

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

VENDE-SE MESA 

DE BILHAR, Fogão 6 

bocas, e 1 lavatório 

de cabelos. Tudo em 

ótimo estado. Fone 

(14) 3263-3033 ou 

(14) 9129-4885 Falar 

c/ Toninho.

VENDE-SE TITULO 

DAS ÁGUAS QUEN

TES DE PIRATININGA,

(Remido) não paga ta

xa de manutenção. R$ 

1.000,00. Fone (14) 

3264-2250.

VENDE-SE GUITAR

RA, Les Paul, da marca 

Michael, semi-nova. 

R$ 300,00. tratar com 

Anderson, fone (14) 

3264-1369.

VENDE-SE CELULAR,

Sony Ericsson (Z550i), 

novíssimo!! Desblo

queado. Mp3, blue- 

tooth, câmera digital 

de 1.3mega pixels e 

fone de ouvido. Fone 

(14) 3263 5901.

VENDE-SE FREEZER,

Prosdocimo com 6 

gavetas, modelo F21, 

Vertical cor gelo em 

ótimo estado. Fone 

(14) 3263-2584 Nadir.

VENDE-SE PEDALEIRA 

DE GUITARRA, V-amp 

2, Controladora de 

efeitos MIDI FCB1010, 

Amplificador Meteoro 

40w rms e Guitarra 

Epiphone Flying V. Fo

ne (14) 8112-3052.

VENDE-SE GUITAR

RA, Les Paul, da marca 

Michael, semi nova. 

R$ 300,00. Fone (14) 

3264-1369, tratar 

com Anderson.

VENDE-SE CD PARA 

CARRO MP3, Pione- 

er c/ controle. Flip 

Down. Ótimo estado 

e funcionamento 

perfeito. Tratar com 

Alexandre. Fone (14) 

9702-9704.

ASPOL, Limpeza de 
telhados, pedras e cai
xas d'água. Fone (14) 

3263-4528 ou (14) 
9771-1693.

GUI CABELO ESTÉTI
CA, promoção, escova 
progressiva a partir de 
R$ 50,00. Fone (14) 
9143-1590 ou (14) 

9667-6690.

MOTORISTA EXPE
RIENTE, em carros e 

Vans, conheço bem São 
Paulo, Capital. Fone 

(14) 3641-6017 Barra 
Bonita.

MOTO TÁXI BEIRA 
RIO, transporte de 

passageiros e de enco
mendas. Horário de fun
cionamento da 06:00 às 

01:00 da madrugada. 
Fone (14) 3264-4444.

FAMÍLIA MAGANHA.
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.

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 atividade 
atual. Fone (14) 9631

1331.

TAPEÇARIA, reforma 
de estofado em até 
5x no chéque-pré. 

Descontos de 20% à 
vista, preços especiais 
de final de ano.Mão 

de obra especializada! 
Agende um orçamento 

sem compromisso. 
Fone (14) 9734-6211 

Elton

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS, c/ ma
terial e mão de obra 
completa. Fone (14) 

9751-2160.

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.

DMP PRODUÇÕES,
som, iluminação, dj e 
agora com um novo 
e moderno salão de 

festas vip p/ até 2000 
pessoas c/ ar condi
cionado. Fone (14)
3264- 2757 ou (14) 

9711-1826.

LIMPEZA TOTAL. Lim
pamos pedra, telhados, 
forros e caixas d'água.

Também Fazemos 
Area de Jardinagem e 

Pinturas de Telhados. 
Fone:(14) 9109-8898 

Geraldo.

INFORMÁTICA

SEU MICRO ESTÁ 

LENTO? Com vírus?

Precisa formatar? 

Entra em contato que 

resolvemos. R: Pará 10 

Jd Cruzeiro. Fone (14) 

3263-3052 ou (14) 

9793-3134 ao lado da 

Auto Elétrica Barracar.

CLINICA DOS CAL

ÇADOS, Conserto e 

restauração de calça

dos em geral Cruzeiro 

do Sul 397, Cruzeiro. 

Fone (14) 3263-3366 

convenio Associação 

Servidores Públicos 

Municipais.

CONSULTOR(A) DE 

VENDAS, para atuar 

em Lençóis Paulista e 

região, com carro ou 

moto - currículum: 

consultor.regiao@ 

gmail.com ou fone 

(14) 3016-9130.

VAGAS PRA MOÇAS,

que tem carta de 

moto. Fone (14) 3264

2588.

SEJA UMA CONSUL

TORA! RACCO. 34% 

de lucro como consul

tora, 40% de lucro co

mo dirigente. Construa 

sua equipe e obtenha 

um escelente plano 

de carreira. Fone (14) 

2364-6004 ou (14) 

9712-9842 Henrique.

UNIP INTERATIVA 

CONTRATA. Monitor 

de Sala. Inscrições para 

o processo seletivo até 

o dia 22 de Agosto na 

Rua Primeiro de Março, 

306, centro, Barra Bo

nita (Colégio Objetivo), 

das 16:30 às 22 horas. 

Prova de seleção no 

dia 23 de Agosto, às 

9:30horas. Conteúdo 

da prova: Nível de 

Ensino Médio (Ma

temática, Português, 

Conhecimentos Gerais) 

e Noções Básicas de 

Informática.

CONTRATA-SE MON

TADOR DE SOM, p/

festas, com experiência 

em elétrica.entregar 

currículo na DMP 

Produções no Paulista 

Shopping.

3-'

PROCURA-SE GATO 
DESAPARECIDO,

Siamês. Rua Carlos 
Drumond Andrade, 

176, Cecap. Gratifica- 
se quem encontrar, 

criança doente.

VENDE-SE CAVALO, de
8 anos de sela e carro
ça. R$ 1.200,00. Fone 

(14) 9716-0078.

'mais
J o m a l !

TERÇAS 
Q U IN TA S  

A D O S

Oração N. Sra 

Aparecida: Que

rida Mãe N. Sra. 

Aparecida vos 

guia e nos amais 

e nos guiais todos 

os dias. Que pois 

a mais bela das 

mães. Eu vos peço 

que me ajudeis a 

alcaçar uma gra

ça, sei que me aju

daras sempre.

jd̂ aniíicadora e Confeitaria'̂
| Í TRD@® D E m
\ ®UR@7
Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo 2 x

R $ 7 2 , 5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas 
R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap
D I S K: 3264-3155

G R U P O  F O R T  K N O X

PORTEIROS, VIGILANTES, OPERADORES DE MONITORAMENTO
E RECEPCIONISTAS

PARA A  REGIÃO DE LEN ÇÓ IS PAULISTA E MACATUBA.

COMPARECER MUNIDO DE DOCUMENTOS PARA SELEÇÃO NO DIA 25/08/08, 
ÀS NOVE DA MANHÃ (09h00), NAACADEMIA DE VIGILANTES STAFF. 

TRATAR COM SRTAS. FABIANA E BIANCA.

RUA APARECIDA, 7/13 - JD  SANTANA - BAURU - SP

i m p r i m e
Atendim enfo 24h 

V  9126-2965 /  9724-8565

FONE: 3264-3029
- Cartuchos originais
- Recargas de cartuches de 
tintas e toner's
- Manutenção em impresseras'
A g o ra  a b e rto  ao s
sá b a d o s  a lé  a s 17H .

Ateifamos:R. IGHAaO ANSUMO, 199 - lençóis Pta. 
em hetde ao Zezinho Teddos

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.

• Veículos
• Imóveis• Novos/Usados

• Empregos• Serviços
• Diversos

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



p i r a t i n i n g a

Mais dinheiro
Piratininga investe R$ 2 milhões para conclusão de obras, recapeamento e 
aquisição de ônibus para transporte de usuários da Saúde e Educação

D a  R e d a ç ã o
Arquivo: Jornal O ECO

Dois projetos para suple- 
mentação de verba, um no 
valor de R$ 930 mil e outro 
de R$ 1,02 milhão, foram 
aprovados pela Câmara de 
Vereadores de Piratininga, 
na sessão da terça-feira 19. 
Os projetos foram aprova
dos em regime de urgência e 
por unanimidade.

Os textos vêm assinados 
pela prefeita Silvia Mendes 
Soares (PV). Os quase R$ 2 
milhões vão ser utilizados pa
ra concluir obras que estão em 
andamento. O dinheiro vem 
do governo do Estado e do go
verno federal.

Do total, R$ 350 mil serão 
utilizados para o recapeamen- 
to de ruas. Outros R$ 200 mil 
serão empregados na compra 
de dois ônibus, para realizar 
transportes de usuários da 
Saúde e para ser utilizado pe
la Educação. Tem também a 
implantação de galerias plu
viais no núcleo habitacional A prefeita Silvia Mendes tem R$ 2 milhões para concluir obras

Sebastiana Garcia Falqueiro, 
investimento R$ 218 mil. O 
restante vai ser aplicado em 
outras obras. "Esses recursos 
serão suficientes para concluir 
as obras que visam trazer mais 
comodidade aos munícipes", 
comentou a prefeita Silvia.

Para receber o dinheiro, a 
prefeita Silvia teve que mexer 
no orçamento. "A prefeita ti
nha disponível o crédito, mas 
não tinha a dotação orçamen
tária para isso. Esses projetos 
aprovados darão mais con
dições e recursos para que a 
prefeita termine as obras que 
serão de grande valia para a 
população" disse o presidente 
da Câmara Jair Guedes Júnior 
(PSDB), o Jair do Bar.

C A S A  N O VA
E por falar em vereadores, 

as sessões da Câmara de Pira- 
tininga já estão sendo realiza
das em novo prédio, que fica 
na Rua José Lisboa Júnior. O 
espaço acaba de ser adquirido 
pela Câmara.

a g u d o s
Foto: Jornal O ECO

Na última quarta-feira, os candidatos checaram as urnas eletrônicas

Candidatos conferem 
urnas eletrônicas

Candidatos e represen
tantes das coligações que 
disputam uma vaga no Exe
cutivo ou no Legislativo de 
Agudos nas eleições de ou
tubro, foram convocados ao 
Cartório Eleitoral na quarta- 
feira 20 para ver as urnas ele
trônicas e fazer a conferência

de nomes e números. Cada 
coligação teve seu horário 
agendado pela Justiça Elei
toral. A coligação 'Agudos 
cada vez melhor' que apóia 
os candidatos Everton Oc- 
taviani e Altair Francisco, 
ambos do PMDB, foi a pri
meira a fazer a verificação.

PROTESTO Moradores da rua Lourival Ramos do Santos, no 
bairro Santa Cândida, em Agudos, fizeram ontem um protesto 
por melhorias na infra-estrutura. O alvo de protestos foi uma 
poça d'água que, segundo os moradores, incomoda há pelo 
menos oito anos. A poça recebeu um cartaz com os seguintes 
dizeres: 'Pesque Pague do Carlão faz aniversário de oito anos', 
em cobrança ao prefeito José Carlos Octaviani. O bairro ainda 
não é completamente asfaltado.

COMUNICADO
A sociedade amigos de São Roque convoca todos os associados para reunião 
de alteração do quadro societário que será realizado na sede da associação no 
dia 24/08/2008 à partir das 14:00h ,sendo que só sera realizado com a presen
ça de 50% +1 dos associados,sendo que o não comparecimento implicara na 
aceitação do que for realizados pelos associados presentes.
Macatuba 15 de Agosto de 2008.

CAMARA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
EDITAL -  CONVITE N° 001/2008 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N°01
A CÃMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, comunica que encontra-se 
aberto Processo Licitatório Modalidade CARTA CONVITE sob n° 001/2008 
que visa a contratação de serviços de uso de software para contabilidade públi
ca por prazo determinado com atualização e atendimento técnico, à secretaria 
administrativa da Casa, nos serviços internos e disponibilizados à população 
em geral de caráter e interesse público, sendo a mesma regida pela Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, localizada na Rua: Maria Conceição Castilho 
Bernardes, n.° 400, Vila Cremer, neste município, cujo a apresentação das pro
postas dar-se á no dia 01 de setembro de 2008, as 10h15min.
Os fornecedores que tenham interesse em participar da referida Licitação, po
derão retirar a respectiva Carta Convite junto a essa Câmara Municipal, no ho
rário normal de expediente, bem como obter informações através do telefone 
n° (14) 3846-1127, os quais deverão manifestar interesse com antecedência de 
até 24(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
Areiópolis, 22 de agosto de 2007
GRAZIELA FARIA - Presidente da Comissão de Licitação

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa MARIA CORREA DE FREITAS GRIFANTI SORVETERIA ME. 
Inscrição Estadual n° 416.104.807.115 CNPJ n° 06.077.979/0001-82, sota à 
Avenida Maestro Alfredo de Oliveira Capucho, n ° 195, Bairro Julio Ferrari 
Lençóis paulista SP. Comunica o extravio dos talonários de nota fiscal Mod. 1 
n° 1 com nfs. 000001 a 000050 em branco e nota fiscal mod. 2 série D-1 n°s. 
1 a 10 nfs. 000001 a 000500 usados e em branco e extravio dos livros fiscais 
emitidos pelo processamento (registro de entradas, saídas, inventário e apura
ção de Icms) do período de 02/2004 a 08/2004 e arquivo magnético fiscal do 
período de 02/2004 a 08/2008.

EXTRAVIO

PROMONCALD MONTAGENS INDUSTRIAS S/C 
LTDA, estabelecida na Rua Orlando Coneglian, n° 172, Jd. 
Monte Azul, Lençóis Pta/SP., CEP 18.680-080, CNPJ 
02.838.650/0001-36, Inscrição municipal 4.728-7, comunica o 
extravio de 03 talões de Notas Fiscais de prestação de serviços, 
Serie G do numero 001 ao 150, não se responsabilizando pelo 
uso indevido do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade Tomada de Preço N° 03/2008

Objeto: Contratação de empresa do ramo de pavimentação asfáltica para exe
cução de obra de recapeamento em C.B.U.Q., com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra com respectiva ART, sendo que o objeto deverá 
ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memorial descri
tivo, planilha de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, em 
anexo, que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é relativa ao 
Contrato de Repasse n.° 1283/2008, firmado entre a Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento e o Município de Areiopolis.

Os envelopes serão recebidos até às 10:00 horas do dia 10 de setembro de 
2.008, na PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, localizada na Rua 
Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, Fone/Fax (014) 
3846.9900.

EDITAL: Os documentos integrantes do Edital, estarão disponíveis aos inte
ressados, no endereço acima mencionado.
Publique-se Areiopolis, 22 de agosto de 2.008

LUÍS RICARDO ROSA
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 01- CONTRATO 89-2007 (Originário do Proc. 
80/07, Tomada de Preços 33-2007) FINALIDADE: Prorrogação da vigência do contrato por 05 meses. 
CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Agropecuária Capriluc Ltda Me. OBJE
TO: Aquisição de leite de cabra fluido, pasteurizado, congelado, por um período de 12 meses. FUND. 
LEGAL: Art. 57, §1°, Inc. I, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 20/08/08.
Macatuba, 22 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 47-2008 -  PROC: 
95-2008 -  OBJETO: aquisição Materiais de Enfermagem para o exercício de 2008. A Prefeitura de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando 
os objetos em favor EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP no valor de R$ 3.179,50; PABLO & 
LOPES COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOL. DE MIRASSOL LTDA - EPP no valor de 
R$ 5,34; TRIUNFAL MARÍLA COM. LTDA, no valor de R$ 840,00; CIRIRGICA FERNANDES 
LTDA no valor de R$ 1.220,75, ficando, pois, autorizadas as correspondentes entregas no prazo de até 
15 dias.
Macatuba, 22 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 49-2008 - PROCES
SO: 99-2008 - OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de telefonia móvel (celular) por 
um período com 12 meses. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08/09/2008 às 09:00 hs. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer infor
mações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 22 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal.

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  

d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Decreto 194 de 21.08.2008............Declara Paulo Firmino de Oliveira,
Governador do Rotary Club -  Distrito 4310, hóspede oficial do Mu
nicípio.
Portaria 564 de 19.08.2008............Exonera Cláudia Mara Sanches de
Souza da função temporária de Professor de Educação Básica II -  pe
dido.
Portaria 565 de 20.08.2008............Exonera Lucilene Crespilho do car
go de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 566 de 20.08.2007............Exonera Luiz Pereira do cargo de
Agente da Conservação e Limpeza -  pedido.
Portaria 567 de 20.08.2007............Altera dispositivo da Portaria n°
544, de 12 de agosto de 2008.
Portaria 568 de 20.08.2007............Exonera Alzira Cristiane Hosti do
cargo de Monitor de Creche -  pedido.
Portaria 569 de 20.08.2007............Concede nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, licença gestante a Dilma da Silva, Agente da Conservação 
e Limpeza.
Portaria 570 de 21.08.2008............Nomeia Eduardo Henrique Dias
para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 571 de 21.08.2008............Nomeia Bernadete Aparecida Ario-
so para a função temporária de Professor de Educação Básica I -  subs
tituição, ME-001.
Portaria 572 de 21.08.2008............Prorroga a licença saúde concedida
a Ademilson de Oliveira Simões, Vigilante.
Errata: As Portarias abaixo, publicadas no Jornal O ECO de 21.08.2008 
contêm incorreções.
Portaria n° 552: Onde se lê “12.08.2007” leia-se “12.08.2008”; e onde 
se lê
“Coordenador Pedagógico” leia-se “Assistente Técnico Pedagógico”; 
Portaria n° 554: Onde se lê “14.08.2007” leia-se “14.08.2008”.
Lençóis Paulista, 22 de agosto de 2008.
Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 014/2008 - Proces
so n° 200/2008. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
obras de construção civil para execução das obras de reforma da E..E. 
“Prof .̂ Leonina Alves Coneglian”. Tipo: menor preço -  Encerramen
to: 08 de setembro de 2008 às 14:00 horas -  Cadastramento: poderá 
ser feito até às 17:00 horas do dia 05 de setembro de 2008 -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de 
agosto de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Supri
mentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 106/2008 -  Processo n° 199/2008 
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool combustível -  
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
05 de setembro de 2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de agosto de 2008. JÚLIO AN
TÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 107/2008 -  Processo n° 201/2008 
Objeto: registro de preços para serviços de sonorização, para eventos 
oficiais -  Tipo: Menor preço global -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 04 de setembro de 2008 às 15:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022 / 3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de 
agosto de 2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Supri
mentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de agosto de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 308,85.

mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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f o t o g r a f i a

O rd em  n a s fo to s
Câmeras mais potentes e espaço no disco transformam usuários comuns em fotógrafos 
entusiasmados; saiba como organizar suas imagens para tê-las sempre em mãos

d a n i e l a  a r r a i s

Os cartões de memória es
tão cada vez maiores. A reso
lução das câmeras fotográficas 
chega à casa dos 10 Mpixels 
até em equipamentos usados 
por fotógrafos amadores. Os 
preços deles apresentam que
das constantes, segundo análi
ses de mercado - e a compra 
ainda pode ser parcelada em 
diversas vezes.

O resultado dessa equa
ção é simples: com tanta fa
cilidade, tecnologia e espaço 
no disco rígido, um grande 
número de usuários fotografa 
em maior quantidade. Eterni
zar os momentos é tarefa fácil 
e corriqueira. Difícil é colocar 
ordem em tamanha quantida
de de lembranças visuais.

Para não se perder no 
amontoado de imagens, o 
ideal é criar uma rotina. Sem
pre que transferir as imagens 
da câmera para o computa
dor, organize pastas com no
me, local e data em que elas 
foram capturadas.

Isso facilita a busca. Afinal, 
de que adianta ter 200 fotos 
do Carnaval passado se você 
não consegue encontrá-las?

O passo seguinte da orga
nização é fazer álbuns. Você 
pode optar tanto por álbuns 
que ficam armazenados no seu 
computador quanto por aque
les que são disponibilizados 
na internet - o que torna mais

CR 518, diponivel nas 
novas cores lilas e prata, 
o aparelho da multilaser 
e filmadora, camera 
fotografica, webcam, 
gravador de voz e 
armazenador de dados

fácil o compartilhamento com 
amigos e família, por exem
plo. A rede conta com diversas 
opções, como o Flickr (www. 
flickr.com), o Picasa (www. 
picasa.com) e o Photobucket 
(www.photobucket.com).

Grande parte dessas ferra
mentas permite que você or
ganize imagens, indique on
de elas foram feitas e escolha

se quer torná-las públicas ou 
marcá-las como particulares.

Se, depois de organizar o 
conteúdo, você quiser retocar 
algumas imperfeições ou ajus
tar cores, recorra a programas 
de edição.

Até o famoso programa 
Photoshop tem sua versão 
on-line, o Photoshop Express 
(www. photoshop.com/ex-

press), que permite reduzir 
olhos vermelhos e mexer em 
itens como brilho e contraste, 
só para citar algumas funções.

Nesta edição, conheça fer
ramentas que ajudam na orga
nização de suas fotos, aprenda 
a fazer edições e veja quais são 
as novidades apresentadas na 
16^ PhotolmageBrazil, feira 
internacional de imagem.

Aprenda a fazer apresentações de 
slides e álbuns com suas figuras

Montar álbuns na internet 
é simples, assim como enfei
tá-los ou transformá-los em 
apresentações animadas.

No Living Memory 
(www.livingmemory.com), 
dá para montar álbuns, fa
zer a árvore genealógica da 
família e conhecer as fotos 
de outros usuários.

Você se cadastra, clica 
em Photos, dá um nome ao 
seu álbum, acrescenta tags 
e descreve o conteúdo dele. 
Em seguida, salva e vai para 
a próxima etapa, a de adicio
nar fotos.

Selecione Add Photo, esco
lha a que você quer mostrar e 
clique em Upload. Para subir 
mais de uma foto, opte por 
Add Multiple Photos. Dá para 
colocar legenda nas imagens.

O Slide (www.slide.com) 
permite fazer apresentações 
animadas com suas fotos. Vo
cê se cadastra e começa a adi-

cionar imagens, que podem 
estar no seu computador, no 
Flickr e em redes sociais como 
MySpace e Facebook.

Em Customizar seu proje
to você escolhe como será seu 
slideshow. O formato pode 
ser de quebra-cabeça, bolhas, 
coração, colagens. O fundo, 
na cor que você quiser.

Há molduras para envolver 
as fotos (veja em Skins), e mú
sicas que podem ser acrescen
tadas. Em Efeitos, você escolhe 
se quer que as imagens apare
çam em preto-e-branco, por 
exemplo. Também é possível 
escolher se o seu slideshow 
será privado ou público.

Feitas as alterações, clique

em Salvar e veja como ficou 
sua criação. Você pode adi
cioná-la automaticamente ao 
Orkut - basta colocar o nome 
de usuário e a senha - ou co
piar o código e enviá-la como 
recado aos amigos. Também 
dá para fazer isso no MySpace, 
no Blogger, no Facebook e em 
diversas outras redes. (DA)

P h otosh op  Express edita na internet
Maior referência quando 

se fala em edição de fotos, o 
Photoshop conta com ver
são on-line.

O Photoshop Express 
(www.photoshop.com/ ex- 
press) é gratuito, basta fazer 
um cadastro - coloque Estados 
Unidos como país de origem.

A ferramenta permite edi
tar, armazenar e compartilhar 
até 2 Gbytes de fotos on-line.

Para começar, faça o uplo- 
ad da foto e clique em Edit. 
Do lado esquerdo da tela apa
recerão três categorias: Basic, 
Tuning e Effects.

Na primeira, você consegue 
redimensionar, fazer autocor- 
reção, remover olhos verme
lhos, mexer na saturação das 
cores, entre outros efeitos.

Em Tuning, dá para mexer 
no foco, na luz e no balanço

de branco, por exemplo. Em 
Effects, é possível mexer em 
cores e distorcer a imagem.

Um destaque do softwa
re são os links para acessar 
serviços de armazenamento, 
como o Picasa, e o álbum 
do Facebook.

Outras opções de editores 
on-line são o Picnik (www. 
picnik.com) e o FotoFlexer 
(fotofle xer.com). (DA)

Organize suas 
imagens com 
ajuda da rede

O processo de organi
zar fotos começa no com
putador. Depois de trans
ferir as imagens da câmera 
digital para o aparelho, re
serve uma pasta específica 
para elas.

Crie o hábito de orga
nizar as fotografias sempre 
que transferi-las. Faça pas
tas com nome, lugar e data 
em que foram tiradas. Vale, 
também, criar pastas para 
cada ano - assim, você en
contrará mais facilmente 
as fotos do Natal de 2007, 
de 2006...

Terminado o processo, 
é hora de dar o segundo 
passo da organização. Vo
cê pode recorrer aos tra
dicionais Flickr (www. fli- 
ckr.com) e Picasa (picasa. 
google.com).

Para começar a usar o 
Flickr é preciso ter conta 
de e-mail do Yahoo!. Após 
o cadastro, você começa a 
subir as fotos. Clique em 
Fazer upload para o Flickr 
e Adicionar uma descrição 
- nessa etapa, você escre
ve título, descrição e tags, 
aquelas etiquetas que fa
cilitam a identificação de 
uma imagem.

Para marcar o local on
de a foto foi feita, clique em 
Adicionar a seu mapa, no 
lado direito da tela. Escreva 
em que lugar ela foi tirada 
e clique em Pronto. A foto 
aparecerá no mapa depois 
que você clicar em Vá para 
o mapa.

O limite de armazena
mento é de 100 Mbytes ao 
mês, na conta gratuita. Na 
conta Pro (R$ 45,90 ao 
ano), o usuário tem uploa- 
ds ilimitados.

A versão tradicional do 
Picasa, programa de ima
gens do Google, necessita 
de instalação no computa
dor. Após o processo, você 
seleciona as fotos que fa
rão parte do álbum. Elas 
podem ser editadas e, tam
bém, compartilhadas com

demais usuários, desde 
que você forneça o endere
ço do álbum.

O Picasa tem uma ver
são para compartilhamento 
on-line, o Picasa Web Al- 
bums (picasa web.google. 
com), com cerca de 1 Gbyte 
de armazenamento.

O P ÇÕ ES
Outra alternativa é o 

Photobucket (www.photo- 
bucket.com), que serve pa
ra compartilhar e linkar ál
buns de fotos -  e, também, 
vídeos e gráficos.

Recentemente, a ferra
menta incorporou mais 
uma função, a de Group Al- 
bums (photo bucket.com/ 
groupalbums), em que 
múltiplos usuários dividem 
um mesmo álbum.

Já a versão gratuita do 
SnapMania (www.snap- 
mania.com) pode ser usa
da por três meses e permi
te que você faça álbuns, 
cartões e apresentações 
de slides.

Depois de criar uma 
conta, você faz o upload 
das imagens e cria nome, 
data e descrição para a pas
ta em que vai colocá-las. Pa
ra organizar as fotos, arraste 
as pastas para Organize.

O programa também 
permite fazer edições em 
brilho, saturação e contras
te. Dá para reduzir olhos 
vermelhos, selecionar ape
nas uma parte de interesse 
e ainda deixar uma imagem 
parecida com uma pintura 
em tinta a óleo.

O PixaGogo (www.pi- 
xa gogo.com) faz pratica
mente a mesma coisa que 
o SnapMania, com a van
tagem de ter uma interfa
ce mais bonita - os cartões 
enviados por e-mail, por 
exemplo, parecem profis
sionais. O porém da ferra
menta é que ela é gratuita 
por apenas 15 dias. Se qui
ser continuar, é preciso pa
gar. (DANIELA ARRAIS)

Slashup (www.slashup) também é opção para tratamento on-line
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O colorido 
da coleção 

Primavera/ 
Verão 2008

2009 já chegou 
para os clientes 

da OK Modas 
em Lençóis 

Paulista, com as 
melhores grifes 

do mercado

Fachada da loja 2, inaugurada há um ano na rua Geraldo Pereira de Barros, em Lençóis Paulista

As cores, estampas e te
cidos que vão fazer a cabeça 
de todas as idades na próxi
ma estação já estão na OK 
Modas, tradicional loja de 
Lençóis Paulista, que atende 
em dois endereços. A coleção 
Primavera/Verão 2008-2009 
acabou de chegar com o que 
há de mais bonito e original. 
Tem também biquinis colori
dos de marcas como La Playa 
e Lua Morena. Quem passou 
pelas lojas no último sábado 
foi recepcionado com um 
coquetel. E a OK Modas tam
bém tem novidades. A partir 
de agora a loja também é re- 
vendedora das grifes Von Du- 
tch e Lis Filós.

"A coleção está fabulosa,

cheia de leveza, em compo
sições feitas em tecidos como 
seda, algodão e linho e nos 
tecidos planos, além das es
tampas. Temos florais exclu
sivas - que são consideradas o 
best-seller da estação -, super 
coloridas e também em tons 
neutros. E aí vai uma dica: as 
listras continuam com tudo, 
assim como o xadrez e o jeans 
lavados”, convida a empresá
ria Natália Morelli.

Na OK Modas, o cliente 
encontra o que há de mais 
bonito e tem a garantia de 
qualidade em roupas de grifes 
conhecidas, como a Bunny's, 
Vide Bula, Natural Basic, Rea- 
list, Sommer, Tan Tan e TNG. 
E tudo com atendimento de

qualidade. "As nossas cola- 
boradoras estão sempre pre
ocupadas em encontrar para 
os nossos clientes o que eles 
procuram”, destaca o empre
sário Carlos Morelli.

Quem procurar a OK Mo
das vai encontrar o figurino 
ideal, não importa o estilo ou 
a idade. "Todas as grifes es
tão com peças maravilhosas. 
Inclusive a Realist tem uma 
linha perfeita para jovens 
senhoras e com tamanhos 
maiores. A numeração vai até 
o 50, até mesmo para o je- 
ans”, lembra Natália.

Sobre as novas grifes, a 
Von Dutch renova no figuro 
street, com bonés de fazer a 
cabeça de qualquer pessoa.

Já a Lis Filós vem com peças 
bastante delicadas, em teci
dos finos, como seda. "É uma 
marca exclusiva e bem dife
renciada”, garante Natália.

Cliente da OK Modas tem 
o melhor atendimento, pro
dutos de primeira e, é claro, 
formas de pagamento facili
tadas. É possível parcelar as 
compras em cinco vezes no 
crediário da loja ou seis vezes 
no cartão de crédito.

S E R V I Ç O
A loja 1 da OK Modas fica na 

rua Ignácio Anselmo, n° 812. O 
telefone é o (14) 3263-0960. O 
endereço da loja 2 é rua Geral
do Pereira de Barros, n° 636, e o 
telefone é (14) 3264-1920.

igora é Multidrogas
M E D I C A M E N T O S

Saúde em primeiro lugar. 
Esta é a filosofia da Multidro- 
gas Lençóis, nova denomi
nação da Drogaria Lençóis, 
reinaugurada no último final 
de semana. Agora o estabele
cimento faz parte de uma das 
maiores redes de drogarias da 
região, tudo com o objetivo 
de garantir qualidade e aces
so aos mais variados medica
mentos do mercado.

A mudança não vem só 
no nome, mas principal
mente na infra-estrutura. O 
espaço foi ampliado e está 
mais moderno, oferecendo 
diversidade nos produtos pa
ra a saúde e beleza.

Segundo Sérgio Jordan, 
proprietário da Multidrogas 
Lençóis, a fusão aconteceu 
para melhorar ainda mais

o atendimento ao cliente. 
"Agora nós temos um maior 
poder de compra com o no
me da rede vinculado à nossa 
farmácia”, explica.

Além da garantia na qua
lidade dos medicamentos, a 
Multidrogas Lençóis é con- 
veniada com o programa 
Farmácia Popular, do go
verno federal. O objetivo é 
oferecer medicamentos com 
baixo custo. "Os anticon
cepcionais, remédios para o 
tratamento de hipertensão e 
diabetes, podem ser encon
trados aqui com um preço 
bem menor. Os genéricos 
também fazem parte da lis
ta. Alguns remédios podem 
ser encontrados na nossa far
mácia com o valor dez vezes 
menor”, afirma Jordan.

Mas não são apenas os 
remédios que tomam conta 
das prateleiras da Multidro- 
gas Lençóis. A sessão de per
fumaria é um grande atrativo 
da farmácia e conta com uma 
profissional da área para aten
der as dúvidas das clientes.

Outro ponto positivo da 
farmácia é o atendimento. 
"Nós investimos na satisfa
ção do cliente. Para isso nos
sos balconistas sempre fazem 
cursos de atualização, para 
melhorar ainda mais a quali
dade no serviço”, define.

S E R V I Ç O
A Multidrogas Lençóis fi

ca na rua XV de Novembro, 
n° 485 -  em frente ao banco 
Itaú. Mais informações pelo 
telefone (14) 3263-1083.

Vista geral da Drogaria Lençóis que agora faz parte da Rede Multidrogas; reinauguração foi na semana passada e a variedade de produtos e os preços estão ainda melhores
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De Lençóis para o mundo pop
Lençoense realiza 
o sonho de viver 
de música e tem 
seu trabalho 
reconhecido com 
prêmio nacional; 
banda Mestre 
Duca, da qual 
Ivan Sader faz 
parte, se apresenta 
hoje na Four

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

Todo jovem ao assistir a 
apresentação de um artista 
na televisão se imagina no lu
gar de seu ídolo. Para alguns, 
diante da pressão do dia-a-dia, 
o sonho vai desaparecendo 
na mesma medida em que as 
responsabilidades aumentam. 
Entretanto, existem alguns que 
conseguem transformar em 
realidade o desejo de cantar e 
tocar guitarra para uma multi
dão enlouquecida. É o caso de 
Ivan Sader, vocalista da banda 
Mestre Duca.

A banda Mestre Duca se apresenta hoje na casa noturna Four; o vocalista do grupo, Ivan Sader, morou em Lençóis quando jovem e começou aprender música por aqui

Ivan nasceu em São Paulo, 
mas viveu dos sete aos 13 anos 
de idade em Lençóis Paulista. 
Foi aqui que ele começou a 
se envolver com a música de 
grupos como Barão Vermelho, 
Os Paralamas do Sucesso e 
U2, entre muitos outros. Aos 
10 anos, o jovem pediu ao pai 
que lhe ensinasse os primeiros 
acordes e desde então não pa
rou mais de tocar.

"Eu tive muita influência 
daquele tempo em que a mo
çada se reunia na praça para 
tocar violão e se divertir. Um 
pouco desse espírito está pre

sente até hoje nas músicas do 
Mestre Duca", destaca Ivan.

De lá para cá, a banda que 
conta ainda com o baixista 
Diego Brianezi e o guitarrista 
Kiko Castro, já se apresentou 
em diversos estados. Sempre 
recebendo muitos aplausos e 
conquistando o público pe
los quatro cantos do Brasil. O 
maior reconhecimento veio 
na última terça-feira, quando 
o Mestre Duca foi agraciado 
com o prêmio de 'Banda Reve
lação de Pop Rock' no Troféu 
Super Cap de Ouro 2008. O 
prêmio, conferido por meio

de votação de jornalistas do 
país inteiro, é considerado o 
Oscar Brasileiro da música. Na 
ocasião, o grupo se apresen
tou para nomes importantes 
da música nacional que tam
bém gostaram muito do som 
dos rapazes.

A banda Mestre Duca se 
apresenta na casa noturna Four 
hoje, a partir das 23h. "É sem
pre muito bom se apresentar 
em Lençóis Paulista. A galera 
recebe a gente muito bem, a 
música toca bastante na rádio 
daqui. Além disso, os amigos 
também vêm nos prestigiar",

comenta Ivan. Em seis anos de 
carreira o grupo Mestre Duca 
já fez oito shows na cidade.

O Mestre Duca já tem dois 
álbuns de músicas próprias 
gravados. Ambos produzidos 
pelo DJ Maestro Billy, que 
comanda o som no progra
ma 'Caldeirão do Huck', da 
Globo. O último trabalho da 
banda foi lançado em um no
vo formato chamado SMD. 
Apesar de ser idêntico ao CD 
normal e poder ser utiliza
do em qualquer aparelho de 
som, como ele é feito de um 
material diferente, seu custo é

inferior à mídia convencional. 
Desta forma, a banda espera 
ajudar a combater a pirataria e 
incentivar o consumo do pro
duto original. Desde novem
bro de 2007, época em que foi 
lançado o CD 'Quando Acon
tece', mais de cinco mil cópias 
foram vendidas de maneira 
independente.

No próximo dia 13 de se
tembro, o grupo faz a abertura 
do show do Seu Jorge, no clube 
Pinheiros, em São Paulo. O con
vite pintou depois da premiação 
da semana passada. Vida longa 
e sucesso aos jovens músicos.
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A semana foi de casamento 
comunitário e m uitos aniversarios. 
Confira também quem passou pela 
Pizzaria Trigal neste final de semana!
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Caio completou 4 anos hoje. 
A família deseja felicidades!
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Incidência de 
casos é maior a 
partir dos 35 anos

A dona-de-casa Daniela Muniz dos Santos, 32, descobriu a tireoidite quando estava no sexto mês de gestação do primeiro filho

Selênio pode reduzir doenças da tireóide 
imunológico e na destruição dos radicais

após a gravidez; mineral atua no sistema 
livres; estudo foi divulgado nos EUA

C L A U D IA  C O LL U C C I

O uso regular de selênio, 
um mineral que atua no siste
ma imunológico e na destrui
ção dos radicais livres, pode re
duzir em até três vezes as chan
ces de as mulheres desenvolve
rem doenças da tireóide após a 
gravidez, segundo um estudo 
italiano recém-divulgado em 
congresso internacional de en- 
docrinologia, nos EUA.

As mulheres com propensão 
genética a desenvolver doenças 
da tireóide têm mais chances 
de ter problemas após a ges
tação. O sistema imunológico 
passa a fabricar anticorpos que 
combatem a tireóide, como se 
fosse um órgão estranho.

A glândula se inflama e há 
uma queda na produção de 
hormônios. Em mais da me
tade dos casos, a tireoidite do 
pós-parto pode levar ao hipo- 
tireoidismo ou à tireoidite de 
Hashimoto, uma doença auto- 
imune.

No estudo do endocrinolo- 
gista italiano Roberto Negro, os 
pesquisadores avaliaram 2.143 
grávidas. Dessas, 169 manifes
taram sinais (tinham anticor
pos antitireoidianos) de que o 
organismo já tinha começado 
a fabricar anticorpos contra a 
tireóide. Metade desse grupo 
recebeu 200 microgramas de 
selênio por 12 meses (durante

a gestação e no pós-parto) e a 
outra metade não.

Negro afirma que as mulhe
res que tomaram o selênio tive
ram três vezes menos chances 
de desenvolver tireoidite após 
o parto. Mas ele é cauteloso 
quanto à indicação em larga 
escala do mineral. "Embora os 
resultados desse estudo sejam 
promissores, ainda não há jus
tificativa para generalizar o uso 
do selênio nas mulheres grávi
das", disse ele à Folha.

U T ILIZ A Ç Ã O
O mesmo cuidado tem o en- 

docrinologista Mario Vaisman, 
professor da UFRJ (Universida
de Federal do Rio de Janeiro). 
"O uso do selênio pode vir a 
ser uma indicação futura pa
ra aquelas grávidas que já têm 
sinais da tireoidite. Mas ainda 
precisamos de mais estudos", 
afirmou o médico.

A endocrinologista do Hos
pital das Clínicas de São Pau
lo, Maria Fernanda Barca, se 
diz muito entusiasmada com 
o estudo italiano e já avalia a 
indicação para suas pacientes 
grávidas que apresentam sinais 
de tireoidite.

Um estudo desenvolvido 
pela endocrinologista no HC 
constatou que 13% das gestan
tes tinham doenças da tireóide.

"Há mais de dez anos não 
havia avanços nessa área, espe-

cialmente no que diz respeito 
à profilaxia. O uso do selênio 
poderá não só prevenir, mas 
também melhorar a evolução 
da doença", acredita a médica. 
Segundo ela, o uso de selênio 
não traz riscos à gravidez.

Ela explica que, durante a 
gestação, as células imunológi- 
cas costumam ficar bloqueadas 
para que o organismo não re
jeite o bebê. "Depois da gravi
dez, há um rebote da imunida
de e, conseqüentemente, maior 
agressão à tireóide".

Tanto Vaisman quanto Bar
ca defendem que todas as grávi
das façam exame para dosar os 
hormônios da tireóide durante 
a gestação. Hoje, o exame não 
faz parte do rastreamento de 
rotina das grávidas. No Japão, 
os médicos já dosam os hor
mônios durante a gravidez e no 
pós-parto.

"Às vezes, um estado nervo
so depressivo passa por depres
são pós-parto e, na verdade, a 
mulher está com uma disfun- 
ção tireoidiana", explica Vais- 
man.

A dona-de-casa Daniela Mu- 
niz dos Santos, 32, descobriu a 
tireoidite quando estava no sex
to mês de gestação do primeiro 
filho. "Eu engordei muito, sen
tia apatia, desânimo e o volume 
da tireóide estava visivelmente 
aumentado", conta.

Com o diagnóstico de hipo-

tireoidismo, ela passou a tomar 
hormônios para manter a fun
ção da tireóide, mas, na segun
da gravidez, a glândula voltou 
a apresentar disfunção, mesmo 
com o medicamento.

^  PERGUNTAS SOBRE 
o TIREÓIDE

0  selênio pode ser usado por 
mulheres não^grávidas para 
prevenir a tireoidite?
»  Não há estudos que 
demonstrem o benefício do uso 
nesses casos. 0  efeito positivo 
na gravidez ocorre porque a 
doença é descoberta no início

0  que acontece se o 
hipotireoidismo não é tratado?
»  Pode causar problemas, como 
perda de memória, anemia, 
ressecamento da pele, aumento 
de colesterol, hipertensão, ganho 
de peso, fraqueza muscular, 
depressão, irregularidade 
menstruai eaté  infertilidade

Como se controla a doença?
»  Com hormônios prescritos 
pelo médico. A dosagem deve 
ser orientada conforme os 
resultados dos exames 
de sangue

A incidência das tireoi- 
dites é maior entre as mu
lheres e aumenta com a ida
de, sendo mais freqüente 
após a menopausa. Acima 
dos 35 anos, a proporção 
é de cinco a sete mulheres 
para cada homem com pro
blemas.

Um estudo populacio
nal das universidades esta
dual e federal do Rio de Ja
neiro, com 1.299 mulheres, 
revelou que 12,3% das que 
tinham mais de 35 anos 
sofriam de alguma forma 
de hipotireoidismo e 85% 
delas nem suspeitavam do 
problema.

O trabalho, coordena
do pelo endocrinologista 
Mario Vaisman, revelou um 
dado preocupante: 34% 
das pesquisadas já tinham 
usado fórmulas emagre- 
cedoras, que, entre outras 
substâncias perigosas, tra
ziam hormônios tireoidia- 
nos. Todas essas mulheres 
já apresentavam supressão 
de hormônio TSH (que 
controla o funcionamento 
da tireóide).

P O LÊ M IC A
Uma outra questão que 

divide a opinião dos mé
dicos brasileiros é se o país 
enfrenta ou não um aumen
to das doenças da tireóide. 
Em São Paulo, desde mar
ço, uma comissão formada 
pelo Centro de Vigilância 
Epidemiológica do Estado, 
empresas e universidades 
checam o aumento de casos

de tireoidite entre os mora
dores do pólo petroquími
co do ABC paulista.

O alerta foi dado por 
uma médica da região e 
confirmado por análises do 
Instituto Adolfo Lutz. Os 
testes feitos pelo laborató
rio público indicaram 78% 
mais casos no pólo do que 
em Diadema, uma cidade 
com características indus
triais idênticas, mas sem a 
presença de petroquímicas. 
Ainda não há dados con
clusivos.

Já o endocrinologista 
Geraldo Medeiros Neto, 
professor da Faculdade de 
Medicina da USP, refuta a 
tese ambiental e defende 
que o aumento dos casos de 
tireoidite se devem ao fato 
de que, durante cinco anos 
(de 1998 a 2003), a quan
tidade de iodo adicionado 
ao sal foi excessiva (40 a 
100 miligramas de iodo por 
quilo de sal).

Segundo ele, a ingestão 
exagerada de iodo desperta 
no organismo uma reação 
chamada de auto-imunida- 
de: o sistema imunológico 
(que produz anticorpos) 
volta-se contra a tireóide, 
resultando em doença cha
mada de tireoidite crônica 
ou tireoidite de Hashimoto. 
Outros médicos avaliam 
que o aumento se deve uni
camente ao fato de que ho
je há mais investigação dos 
casos de tireoidite e, por is
so, mais casos são diagnos
ticados. (CC)

M ITO OU 7
v e r d a d e ;

Tenho 30 anos e ainda não tomei a BCG. É 
verdade que não posso me vacinar agora?

MITO . A BCG é a única vacina contra a tuberculose e, 
por essa razão, é indicada para ser tomada logo após o 
nascimento. Porém, adultos também podem e devem 
ser vacinados, diz Maria Cristina Senna Duarte, direto
ra médica da Neovacinas.
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Dr. Alexandre Rayes
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CROSP: 73832

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

O  s ilê n c io  s e m p r e  a ju d a :
Quando ouvimos palavras infelizes. Quando alguém esto irritado. Quando a maledicência nos procura. Quando a ofensa nos golpeia. 
Quando alguém se encoleriza. Quando a crítica nos fere. Quando escutamos a calúnia. Quando a ignorância nos acusa. 
Quando o orgulho nos humilha. Quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo.

O PERDÃO
O perdão,em qualquer tempo, É sempre um traço de luz, Conduzindo a nossa vida À comunhão com Jesus. 

XAVIER, Francisco Cândido, Esp. Meimei. Livro PAI NOSSO, Ed. FEB.
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MISSAD:
"Ser escola e DriciNA da alma"_
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Clínica Santa Rita de Cássia
Rua Geraldo Pereira de Barros, 460 

Fone: 14. 3263 2498 - Lençóis Paulista
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em domicílio

Dra. Luclene Chaves Placca
CRO. 92.558
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CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.

VACINA PROTEGE CONTRA
PREVENAR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Variceia ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacoio de úitero. Verrugas Genitais

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

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

Há 20 anos nossa equipe 
t<rabalhã pela excelência de 
nossos produtos e serviços.
Nossa empresa também cumpre 

hio^as as exigências de órgãos reguladores 
fe^M dê- Conheça nossa infra-estrutura e 
dIescUbil íporouie a Farmácia | 
HomieopáliCaLe^^óis é uma das  ̂ ~
i|f |iên C ||^ |̂g |0 ^liSíe■m,' homeopatia e manipulação

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

F o n e :  (1 4 ) 3 2 6 4  3 3 4 0
Rua Anita Garibaldi, n. 650 -  Centro 

Lençóis Paulista - SP

mailto:ceap@lpnet.com.br


N O V E L A

Ciranda amorosa às 8
Lara, Céu e Alicia pegam geral; Halley e Cassiano são os alvos

Cassiano (Thiago Rodri
gues) namorava Lara (Mariana 
Ximenes), que ficou com Hal
ley (Cauã Reymond). O rapaz 
já teve um caso com Alícia 
(Taís Araújo) e agora deixou- 
se seduzir por Céu (Deborah 
Secco). A morena, por sua vez, 
já ficou com Cassiano, com 
quem quer namorar.

A vida amorosa das perso
nagens de 'A Favorita' (Globo), 
que já é bastante agitada, pro
mete dar mais uma embaralha
da quando Alícia, interpretada 
pela atriz Taís Araújo, cruzar o 
caminho de Cassiano - o novo 
alvo da filha de Romildo Rosa.

Loira, com carinha de anjo 
e politicamente correta. Com 
essas características, Lara fis
gou Cassiano e conquistou 
Halley. Na dúvida, tem ficado 
com os dois. "A Lara tem uma 
atração física muito forte pe
lo Halley", diz Mariana, que 
acredita no amor da persona
gem pelo operário.

A espevitada Céu também 
não faz feio na trama de João 
Emanuel Carneiro. Jogou todo o 
seu charme para Cassiano e, en
quanto sonha em um dia subir 
ao altar com ele, não perde uma 
chance de seduzir Halley. "Eles 
são muito parecidos. Querem 
subir na vida", conta Deborah.

Taís Araújo sonha com um 
par romântico para a despu
dorada Alícia, ainda sem saber 
como ocorrerá a insólita apro
ximação com Cassiano. "Ele 
é o oposto dela", completa a 
intérprete da artista plástica. 
Ela, inclusive, já contratou os 
serviços sexuais de Halley.

M A IS V E LH O S
Não é só no núcleo jo-

vem da novela das oito que 
os personagens trocam de 
par. As protagonistas Flora 
(Patrícia Pillar) e Donatela 
(Claudia Raia) já dividiram 
dois homens: Marcelo (Flá- 
vio Tolezani) e o jornalista 
Zé Bob (Carmo Dalla Vec- 
chia). Irene (Glória Mene
zes) é casada com Gonçalo 
(Mauro Mendonça), mas teve

um romance no passado com 
Copola (Tarcísio Meira) que 
vai voltar à tona. Afastado da 
trama principal, o lunático 
Augusto César (José Mayer) 
é um come-quieto: casado 
com Rosana (Giulia Gam), já 
ficou com Maíra (Juliana Pa
es) e vai conquistar Donatela 
quando ela deixar a cadeia. 
(Alberto Pereira Jr.)

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

Segunda: Angelina cede seu lu
gar a Luana ao descobrir que ela 
está namorando Gustavo. Rita 
diz a Angelina que está dando 
uma segunda chance a Félix.

Terça: Angelina e Débora se 
reconciliam. A cantora Blue 
Spencer beija Peralta diante dos 
outros alunos e lhe mostra a ta
tuagem que fez em sua home
nagem.

Quarta: Joaquim se demite. Blue 
Spencer engana Yasmin e Peral
ta a defende.

Quinta: Débora revela a Yasmin 
que sabotou um documentário 
sobre ecologia que Angelina irá 
apresentar. A médica avisa An
gelina que ela e o bebê estão 
correndo risco de vida.

Sexta: Angelina apresenta o tra
balho e é ovacionada. Yasmin se 
declara a Peralta e o beija.

CIRANDA DE PEDRA

Segunda: Virgínia apresenta 
Eduardo a Natércio e Bruna. Do
na Ramira chega para desfilar. 
Laura faz um discurso de aber
tura e Peixe puxa um fusível. 
Natércio, Frau Herta e Afonso 
trocam olhares vitoriosos.

Terça: A luz se apaga completa
mente e Laura resolve continuar 
o desfile à luz de velas. Um re
pórter noticia o sucesso do des
file da Maison e a platéia, de pé, 
aplaude Laura.

Quarta: A luz volta. Eduardo 
analisa a fiação e conclui que al
guém sabotou o desfile. Daniel 
beija Letícia e Cícero e Joaquina 
vêem. Conrado se insinua para 
Alice e Adonir o interrompe.

Quinta: Margarida piora e Da
niel a interna. Guerra revela a 
Conrado que o carro de Julieta 
foi sabotado. Cícero consola 
Elzinha. Bruna e Afonso se sur
preendem ao ver Virgínia traba
lhando como garçonete.

Sexta: Daniel e Laura apóiam 
Virgínia, mas Natércio tenta 
obrigá-la a abandonar o empre
go. Afonso zomba de Virgínia. 
Elzinha sai dirigindo o carro de 
Cícero, que corre atrás, e Frau

Herta os observa.

Sábado: Cícero e Elzinha almo
çam juntos. Letícia conta a Da
niel que Julieta foi assassinada e 
Ferdinando ouve. Letícia acusa 
Natércio pelo assassinato de Ju- 
lieta.

______ BELEZA PURA______

Segunda: Helena tira o disfar
ce e se declara a Renato, que a 
manda embora. Norma impede 
o porteiro de testemunhar a 
favor de Guilherme. Márcia vê 
algo no lustre da casa de Felipe 
e Luiza.

Terça: Márcia pega uma chave 
no lustre. Gaspar e Ivete reatam. 
Joana denuncia Tomás para a 
polícia. Araci, a mãe de Marcos 
Heitor, pede a Guilherme que 
proteja o filho dela.

Quarta: A polícia vasculha o 
apartamento de Tomás, mas 
nada encontra. Renato demite 
Tânia e Regina a desmascara. 
Guilherme coloca Marcos Heitor 
em seu carro, que é cercado por 
Cicatriz e seus homens.

Quinta: Guilherme escapa. Re
gina se declara a Mateus e o 
beija. Olavo e Rakelli armam pa
ra José Henrique. Joana conta a 
Guilherme que não é mais noiva 
de Renato. Mateus, Olavo, Sô
nia, Márcia e Alex invadem o 
banco e roubam os diamantes 
de Felipe.

Sexta: Um motoqueiro rouba 
os diamantes do grupo. Nor
ma descobre que seu dinheiro 
foi confiscado. Sônia confessa 
a Guilherme sobre os diaman
tes. Gaspar se muda para a casa 
de Ivete. Tomás ameaça Suzy. 
Britney entrega os diamantes a 
Alex.

Sábado: Alex esconde os dia
mantes. Fernanda beija Ander- 
son e Klaus vê. Roberto conta a 
Guilherme o que houve na festa 
de lançamento do Carcará.

_______ A f a v o r it a _______

Segunda: Irene organiza uma 
viagem a Paris para ela, Flora e 
Lara. Alícia desmascara Romildo, 
que a suborna. Mariana revela 
à mãe que está grávida. Diva

conta que vai morrer e pede 
para Donatela procurar Augusto 
quando sair da cadeia.

Terça: Halley invade o rancho e 
se declara a Lara. Céu se muda 
para a casa de Orlandinho. Flo
ra se despede de Zé Bob e viaja 
com Lara e Irene. Cassiano can
ta num programa de TV e faz 
sucesso. Dois meses se passam e 
Irene, Flora e Lara voltam.

Quarta: Manu debocha de 
Halley. Manifestantes invadem 
a prefeitura de Elias e Damião 
consegue reverter à situação. 
O diretor de uma gravadora faz 
uma proposta a Cassiano. Diva 
escreve cartas para Augusto, 
Shiva e Elias e troca de visual 
com Donatela.

Quinta: Diva e Donatela trocam 
de cela. Roberval chantageia 
Romildo. Flora começa a tra
balhar na empresa de Gonçalo. 
Orlandinho flagra Céu e Halley 
juntos. Roseli liberta Donatela, 
que é aguardada por Pepe. Um 
homem fotografa o encontro 
dos dois. A cela de Donatela pe
ga fogo.

Sexta: Pepe e Donatela choram 
a morte de Diva. Um repórter 
notícia a morte de Donatela e 
Lara, Zé Bob e Cilene se culpam. 
Lara expulsa Flora do rancho. 
Roseli entra num porão blinda
do e se encontra com Diva.

Sábado: Roseli parabeniza Diva, 
que lhe paga. Zé Bob revela a 
Camila que é seu pai e ela o des
preza. Flora descobre que Dodi 
não é o herdeiro de Donatela.

_____ ÁGUA NA BOCA_____

Segunda: Os Cassoulet come
moram a lua de mel de Dani e 
Alex.

Terça: Alex dá um gelo em Dani 
em plena noite de núpcias.

Quarta: Luca decide se casar 
com Érika. Dani e Alex voltam 
da lua de mel.

Quinta: Zico sai do coma e é 
preso. Luca e Guido descobrem 
que Maria sofre do Mal de Al- 
zheimer.

Sexta: Todos da cantina ficam 
sabendo da condição de Maria.

H O R Ó S C O P O  1 6 / 0 8  A 2 2 / 0 8
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

Á r ie s
L *  Todo cuidado será 
H  pouco, neste período.

Tome cuidado com o 
fogo, com a eletrici

dade e com o excesso de velocidade, 
ao dirigir veículos, e não confie de
mais em pessoas que não conhece. 
Cuide da sua saúde e da moral.

l e ã o
A posição da lua é 
ótima para compra 
e venda de pro
priedades, e para 

construir casa própria se ainda 
não tem. Ótimo para o amor. Seja 
mentalmente independente e mais 
firme em suas crenças.

s a g it á r i o
Ótima intuição e 
bastante gosto para 
as coisas novas. Há 
favorabilidade para 

importações e exportações, viagens 
ao exterior, conhecimento com es
trangeiros, passeios, publicidade e 
diversões de um modo em geral.

t o u r o
os primeiros dias 
deste período, po
derão ser propícias 
para o trabalho e as 

suas iniciativas de um modo geral. 
Ótimo prenúncio para o amor e 
para a família. Bom momento para 
viagens curtas.

v ir g e m
Muito sucesso está 
previsto para você, 

U  neste momento. Te
rá êxito em escritos, 

nas viagens que empreender, nos 
grandes negócios comerciais e in
dustriais e nos estudos que requei
ram grande empenho mental.

c a p r i c ó r n i o
Com prudência e 

^  I^B reserva, você che
gará onde deseja. 
Propício no plano 

profissional, financeiro e amoroso. 
Período favorável para jogos, loteria 
sorteios e casamento.

G ê m e o s
W z ^  Muita coisa melho- 
Ww ▼  rará consideravel

mente no que diz 
respeito as finanças, 

especialmente. Contudo, não deve
rá descuidar-se da saúde, evitando 
a precipitação nos negócios. Fluxo 
neutro para o romance e o amor.

l ib r a
Excelente momento 

M  para as exigências psí
quicas e para desven
dar segredos de muita 

importância ao seu progresso. Contu
do, tome cuidado ao nadar ou praticar 
qualquer esporte aquático. Cuide da 
sua saúde. Esteja atento ao viajar.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Êxito nos trabalhos 

^  J Í  que necessitam
muita responsabili
dade e perícia, nos 

negócios iniciados anteriormente e 
na vida pública de um modo geral. 
Ótimo para decorar o lar e para re
novar o ambiente de trabalho.

i B r , - ' ' ' Procure se unir com

K t t f V j S  tornar esta sua fase 
alegre e feliz. Seja 

prudente com assuntos de dinheiro. 
A influência astral, para aventuras e 
especulações devem ser razoáveis. 
Amor e paixão, favoráveis.

e s c o r p iã o
Notícias e novidades 
com maior interesse 
podem surgir no 
final deste período. 

Ao tratar de negócios com outras 
pessoas, saiba avaliar suas possibili
dades e as dos outros. Algo poderá 
dar muito lucro.

p e ix e s
Muito cuidado com 
escândalos, perda

B L '  de reputação e tudo 
aquilo que possa pre

judicá-lo de alguma forma. Haja com 
bastante meticulosidade que tudo 
tenderá a ir cada vez melhor. Cuide 
da saúde e de mais atenção ao lar.

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

C R U Z A D IN H A SO LU Ç Ã O

MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

R E V E N D A  CAZO
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

PdufMd

> mber
°  Homem 15-00

P re to  f ja  hara, i i / j e í t o  a almacio.

PARA FECHAR A COMEMORAÇÃO DE 3 ANOS DA FOUR.

2 SUPER BANDAS

MESTRE DUCA

LINEUP DJ Metinho Parra DJ Marcelo Victório DJ Gabriel
0 0 e

RG ou CNH obriçatórios. É proibida a ertrada d€ menores de 16 anos e aeessórios como bonés, gorros, etc. 
Vendas: Hollywood, Zé B., Bichano, H & Cia, Marihá, Cúmplice, Just. Infour: www.casafour.com.br ■ R. Humberto Alves Tocei, 1050.

http://www.casafour.com.br


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

A Farmácia das recem-nascidos. das crianças.
das adalescentes, das aposenradas... 

enfim uma Farmócia para toda a POpuloçõo

^ M u ltiP ro g a s
Com VOCÊ, pela nossa gente

Rua XV de Novembro, 485 - Centro 
F.: 14.3263-1083-Em frente ao ^ 5 3 1  

Banco Itáu - Lençóis Paulista

b o so se rv@ lp n e t.co m .b r

OSOSERir

Rua Princesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

3263-1399 / 3264-3984
LENÇÓIS PAULISTA

ESCRITÓRIO CONTÁBIL(D 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5- CEI 9.829

Casais apaixonados e amigos 

inseparáveis marcaram presença no Bar 

do Bichano, Pizzaria Pramio e Quinta 

Santa Cecília em Lençóis Paulista!

m M L m
Churrascaria AUnIvIo

GAS. COMUN

SUPER PROMOÇÃO
rs2 ,4 3 9

R$ 1,179

rs2 ,0 5 9DIESEL

ÁLCOOL

POSTO:
14. 3264-9665

® S 3 2 6 3 - 0 3 3 7

lcJ)0^uito^UcUA.

conoe4uai e  

pja^ticu4laneà

LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

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

^ O N N R U T O R A :^ ; ; Erigr CiVit- CREAá6052t:-dáSTl:±:r.::::rJ

HARW ̂ m u srm çm
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista
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Dra. Luciana M. S. Cortez
Odontopediatra

Orientação para gestantes 

Prevenção e promoção de saúde bucal 

Ortodontia preventiva

Odontologia para bebês, crianças e adolescentes

Rua Cel. Joaquim Gabriel, 178 - SI. 4 - F.: 14.3264-6600 - Lençóis Paulista

j\ í'J  Dr. JoséPascoal Corte^
Membro da Sociedade Brasileira de Urologia 

Membro da American Urological Association

UROLOGISTA

Consultório: POLICLÍNICA
Rua Geraldo Pereira de Barros, 332 - Fone:14.3263-0920 - Fax: 14.3264-3277

Dra. Ivanisc M. t  Coriez figueiredo
ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA

Especialista em;

Distúrbios Hormonais
Obesidade
Diabetes

EXAM E DE
BIO-IMPEDÂNCIA
COMPUTADORIZADA

LENÇÓIS PAULISTA: Policlínica - Fone: (14) 3263-0920 
BAURU: Rua Joaquim da Silva Martha, 19-33 - Fone: (14) 3234-2820

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


FADO E B A CA LH A U  O Rotary Club de Lençóis Paulista 
lembrou um pouco da culinária e da cultura lusitanas, no sábado 
16, com mais uma edição da Festa Portuguesa. Além de saborear 
uma deliciosa bacalhoada em clima de confraternização, o evento 
também valeu uma causa social. Os lucros da festa foram revertidos 
à Rede de Combate ao Câncer, entidade representada por Leonilda 
Capoani Martins e Odete Pietraróia. O presidente do Rotary 
de Lençóis, José Roberto Baptistella, durante a festa, realizou a 
entrega de R$ 4 mil e mais duas cadeiras higiênicas para as pessoas 
atendidas pela Rede. O Rotary também fez contribuições à Ocas 
(Organização Cristã de Ação Social), ao Centro Espírita Antonio de 
Pádua e à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). 
Na noite de ontem, os rotarianos de Lençóis aguardavam a visita 
do governador distrital Paulo Firmino de Oliveira.

R ITM O

ferir como anda o mun ^  barra-bonitense que

nos

20 anos da Academia Primeiro 
para a dança

Movimento, que a revelou

Lançar um olhar novo sobre as coisas é fundamental, princi
palmente para os fotógrafos. A equipe da Cíntia Fotografias foi 
conferir as últimas novidades do mercado na Photo Image Bra
sil, feira realizada em São Paulo. De lá saiu uma parceria com a 
Kodak que promete render muitos flashes.

H O M EN A G EM  O desempenho de Lençóis Paulista no ranking 
da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) rendeu uma 
homenagem ao prefeito José Antonio Marise (PSDB). A iniciativa foi 
do presidente da Acilpa (Associação Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), José Antonio Silva, o Neno, em evento realizado na sede 
da associação, na terça-feira 19, e que reuniu muitas autoridades 
e empresários do município. Lençóis Paulista aparece como a 11  ̂
cidade do país em geração de emprego, saúde e educação.

T E M P O R A D A  EM M A D RI
O ex-goleiro do CAL (Clube Atlético Lençoense), Jonas Sam

paio de Almeida Filho, aportou em terras espanholas. Jonas 
acaba de ser contratado como preparador de goleiros do Qatar 
Futebol Clube e acompanha a equipe em pré-temporada em 
Madri. Entre um treino e outro, ele registra o momento de sua 
carreira junto aos amigos. Na foto, o meia Roger (ex-Grêmio e 
Corinthians), o preparador físico Carlito, Jonas, o técnico Se
bastião Lazaroni e o atacante Marcinho (ex-Flamengo), no Cen
tro de Treinamento da Seleção Espanhola.

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

mailto:rh@ebaconsultoria.com.br

