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Tipó ataca Saúde em  
programa de rádio

No programa eleitoral 
veiculado no rádio on
tem, o candidato Ailton 
Tipó Laurindo (PV) atacou 
bastante a área de Saúde e 
questionou onde estariam 
os investimentos que o pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB) e seu vice, Norber- 
to Pompermayer (PR), que 
também é diretor da pasta, 
propagam. Tipó recheou o

programa de depoimentos. 
Em sua inexperiência ad
ministrativa, Tipó imagina 
que ser prefeito é a mesma 
coisa que levar um carro 
para a oficina, como suge
re seu programa. Segundo 
o Verde, quando o carro dá 
problema você leva para a 
oficina e troca apenas al
gumas peças, não o carro 
todo. ►► Terceira Coluna

Bel quer humanizar 
administração pública

■ Terceira Coluna

Coquinha faz com ício 
nesta quinta-feira
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Coolidge e Lucilla abriram maratona de comícios

Coolidge recebe apoio 
de M ilton Monti

O prefeito e candidato a 
reeleição em Macatuba, Coo
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
e sua vice, Maria Lucilla Nu
nes Gouveia (PSDB), realiza
ram seu primeiro comício de 
campanha na noite do sába
do 23, na praça Santo Anto-

nio, com apoio do deputado 
federal Milton Monti (PR). 
Coolidge reforçou compro
misso com projetos sociais 
e educacionais, prometeu 
construir casas e voltou a di
zer que não renova contrato 
com a Sabesp. ►► Página A5
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TV Preve transmitiu debate de Agudos ao vivo no sábado

Candidatos de Agudos 
debatem na TV Preve

Os candidatos a pre
feito de Agudos, Everton 
Octaviani (PMDB), Ode- 
te Luciano (Psol), Marco 
Antonio da Silva (PT), o 
Marcão, e Jaime Caputti 
(PR) participaram de deba
te promovido pela TV Pre-

ve, na noite do sábado 23. 
Apesar da inexperiência po
lítica, Everton se saiu bem. 
Marcão foi sabatinado com 
perguntas mais críticas. Ca- 
putti teve um desempenho 
morno. Já Odete foi a mais 
combativa. ►► Página A6

Um caminhão com placas de Guapimirim, Rio de Janeiro, perdeu o freio e para não causar um desastre, o motorista jogou o veículo contra a 
grade de proteção. A ocorrência foi na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na tarde de ontem. Ninguém ficou ferido.

Marise inaugura centro 
para idosos na sexta
Centro de Convivência da Melhor Idade foi construído na Cecap e vai abrigar 
atividades esportivas e culturais; após o cerimonial clube terá seu primeiro baile

Na sexta-feira 29, a par
tir das 20h, será inaugurado 
o Centro de Convivência da 
Melhor Idade, espaço cons
truído na Cecap para abrigar 
atividades culturais e espor
tivas para quem tem mais de 
60 anos. A cerimônia será 
animada pela Orquestra Mu
nicipal de Sopros. Depois,

tem baile para os idosos. 
No total, a Prefeitura inves
tiu R$ 428 mil na constru
ção do centro. O município 
também recebeu um repasse 
de R$ 70 mil do governo es
tadual para ser aplicado na 
obra. O espaço vai poder ser 
utilizado para que os clubes 
de terceira de Lençóis Pau-

lista realizem bailes, mas a 
administração fica a cargo 
do poder público. "O centro 
vai oferecer uma série de ati
vidades para a terceira idade 
como, por exemplo, jogos 
lúdicos, bailes, musculação, 
artesanato e coral", enume
ra Maria Joana Andreotti 
Marise, primeira-dama e di

retora de Assistência Social. 
O centro conta com uma in
fra-estrutura de 875 metros 
quadrados, que inclui uma 
pista de dança, palco, cama
rins, espaço para reuniões, 
secretaria, cozinha, dispensa, 
salas para atividades, sanitá
rios, área para circulação e es
tacionamento. ►► Página A2
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Lance da partida entre Duratex (azul) e Santa Luzia, no Bregão

Duratex estréia com  
vitória no Amador

A Duratex venceu a Santa 
Luzia por 3 a 0 na estréia do 
Campeonato Amador/ 6® Co
pa 1010/Grupo Lwart de Fute
bol. O jogo aconteceu na ma
nhã de domingo 24, no Bregão. 
Também no Bregão, no jogo 
de fundo, Expressinho/Pitoli/ 
Trigal e União Primavera fica-

ram no empate em 1 a 1. No 
estádio José Zeferino Ribeiro, 
em Alfredo Guedes, Grêmio 
Borebi e Porto de Areiópolis 
empataram em 1 a 1. No está
dio municipal Amadeu Artioli, 
em Macatuba, o time da casa 
ficou no empate em 2 a 2 com 
o Cruzeirinho. ►► Página A7

-lâ á :
Lençoenses venceram Penápolis por 2 sets a 1, nos Joguinhos
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P O L I C I A

Fim de 
semana tem 
mais dois 
assaltos

►► Página A3

R A I V A

Vacina não 
atinge a 
metade dos 
cães e gatos

►► Página A2

F U T S A L

Meninas 
de Lençóis 
goleiam 
Borebi

►► Página A7

Vôlei vence dois
primeiros confrontos

A equipe de vôlei mascu
lino de Lençóis Paulista está 
classificada para as quartas 
de final dos Jogos Abertos da 
Juventude de São Manuel, 
que começou na sexta-feira 
22 e vai até o sábado 30. O 
primeiro lugar na chave se-

ria decidido em partida mar
cada para a noite de ontem, 
contra Americana. Lençóis 
garantiu a classificação der
rotando seus dois primeiros 
adversários. No primeiro jogo, 
derrotou Penápolis (foto) por 
dois sets a um. ►► Página A7
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Espaço melhor idade
Prefeito Marise inaugura centro de atividades para o idoso na Cecap, na sexta-feira

Fotos: Fernanda Benedetti

Centro de Convivência do Idoso será entregue a comunidade na próxima sexta-feira com a apresentação da Orquestra de Sopros

Gabriela Donatto

Na próxima sexta-feira 29, 
o prefeito de Lençóis Paulis
ta, José Antonio Marise (PS
DB) inaugura o Centro de 
Convivência da Melhor Ida
de. A cerimônia está marcada 
para as 20h e será animada 
por apresentação da Orques
tra Municipal de Sopros. De
pois terá muita dança para a 
terceira idade. O Centro de 
Convivência fica localizado 
na rua Carlos Drummond de 
Andrade, na Cecap.

No total, a Prefeitura in
vestiu R$ 428 mil na constru
ção do centro. O município 
também recebeu um repasse 
de R$ 70 mil do governo es

tadual para ser aplicado na 
obra. O espaço vai poder ser 
utilizado para que os clubes 
de terceira de Lençóis Paulista 
realizem bailes, mas o princi
pal é que vai oferecer ativida
des de lazer e cultura para os 
idosos. "Os idosos tem que 
ter um lugar para diversão, 
isso é muito bom para a auto- 
estima", afirma Iraci de Fáti
ma Carvalho, que já faz parte 
de um dos grupos da terceira 
idade de Lençóis Paulista e 
que está empolgada com a 
inauguração do centro.

Segundo a primeira-dama 
e diretora da Assistência So
cial, Joana Andreotti Marise, 
o espaço tem o intuito de ga
rantir qualidade de vida aos

idosos da cidade. "O centro 
vai oferecer uma série de ati
vidades para a terceira idade, 
como, por exemplo, jogos 
lúdicos, bailes, musculação, 
artesanato e coral", enumera 
Joana. A administração das 
atividades ficará por conta da 
administração. Os clubes da 
terceira idade constituídos na 
cidade podem requisitar o es
paço para a realização de bai
les e outros eventos.

O centro conta com uma 
infra-estrutura de 875 metros 
quadrados, que inclui uma 
pista de dança, palco, cama
rins, espaço para reuniões, se
cretaria, cozinha, dispensa, sa
las para atividades, sanitários, 
área para circulação e estacio

namento. "Monitores, psicó
logos e uma assistente social 
auxiliarão os idosos nas ativi
dades que serão oferecidas gra
tuitamente para pessoas acima 
dos 55 anos", explica Joana.

Íria Artioli, diretora do 
Clube da Amizade, que orga
niza eventos para a terceira 
idade, também está empol
gada com o novo centro. O 
Clube da Amizade atual
mente conta com 240 asso
ciados. "A casa está bonita, 
algumas pessoas do nosso 
grupo já foram visitar e dis
seram que é o melhor espa
ço da região", afirma Íria. 
Segundo ela, os idosos que 
participam de atividades em 
grupo vivem mais.

R A I V A

Imunização 
atinge 30% de cães 
e 10% de gatos

No sábado, mais de dois mil cães foram vacinados contra raiva

A primeira etapa da 
vacinação contra raiva em 
Lençóis Paulista, realizada 
no sábado 23, imunizou 
30% dos cães e 10% dos 
gatos da cidade. Segun
do a Diretoria de Saúde, 
a população estimada de 
cães é 7.335. No sábado 
foram imunizados 2.230 
animais. Entre os gatos, 
receberam a dose 232 ani
mais de uma população 
estimada em 2.270. A meta 
é atingir 80%.

No sábado 30, acon
tece a segunda etapa da 
vacinação. A campanha é

realizada em parceria com 
a Faculdade de Medicina 
Veterinária da Unesp de 
Botucatu. Os postos de 
vacinação estarão funcio
nando na UBS do Núcleo 
Luiz Zillo, PSF do Júlio 
Ferrari, escola Ézio Paccola 
(Jardim Primavera), PSF da 
Vila Cruzeiro, escola Nel
son Brollo (Jardim Mon
te Azul), escola Edwaldo 
Bianchini (Cecap), Jardim 
Príncipe (próximo a Casa 
Santo Expedito), Vila Con
tente (Módulo II), na UBS 
da Vila Ubirama e no pátio 
de treinamento do Detran.

p o l í t i c a

Coquinha faz comício quinta-feira no Júlio Ferrari
O clima da eleição deve fi

nalmente esquentar em Len
çóis Paulista. É que na quinta- 
feira 28 acontece o primeiro 
comício do período eleitoral 
na cidade. Luis Carlos Maciel, 
o Coquinha, e seu vice, Osval
do Cardoso, ambos do PHS,

lançam campanha às 20h, ao 
lado do posto de saúde do Jú
lio Ferrari.

"Nosso objetivo é mostrar 
para toda a população do 
bairro um pouco dos nossos 
projetos e como vai ser a ad
ministração do Coquinha",

antecipa o candidato. Entre 
os principais pontos de seu 
plano de governo, Coqui- 
nha, que é empresário, pro
mete lutar contra o desem
prego na cidade e trazer mais 
desenvolvimento econômico 
para Lençóis.

aqui seuCARRO
GASTA

menos
Agora aceitamos o cartão NOVIDADEGOOD CAR Recarregue seu celular Vivo e Tim com 

os cartões Visa e Visa Electron
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Onda de assaltos
Roubos contra o comércio continuam assustando aos finais de semana

NOTAS POLICIAIS

Gabriela Donatto

Mais um final de semana 
em que são registrados rou
bos contra o comércio len- 
çoense. As ocorrências foram 
na noite da sexta-feira 22, no 
sábado 23 e na madrugada de 
ontem. Os alvos foram uma 
padaria, uma pizzaria e um 
posto de gasolina. Segundo 
o delegado da Polícia Civil 
de Lençóis Paulista, Marcos 
Jéfferson da Silva, a polícia 
está investigando possíveis 
suspeitos. O delegado afirma 
que os crimes podem ter si
do cometidos pelas mesmas 
pessoas, com base na forma 
de ação dos ladrões e da des
crição passada pelas vítimas. 
Até agora ninguém foi preso. 
É o terceiro final de semana 
consecutivo que o comércio é 
surpreendido por assaltantes.

A onda de assaltos come
çou na noite da sexta-feira 22. 
Três homens encapuzados e 
armados entraram numa pa
daria localizada no bairro No
va Lençóis e roubaram cerca 
de R$ 200 em dinheiro. Um 
dos homens apontou uma 
arma para o rosto da funcio
nária do estabelecimento, en
quanto o outro pulou o bal
cão e pegou o valor. A dupla 
fugiu em seguida.

Na madrugada do sábado 
23 o alvo foi uma pizzaria no 
centro de Lençóis Paulista. 
Dois homens entraram no 
estabelecimento e roubaram 
mais R$ 200 em dinheiro e 
uma bolsa com documentos, 
cartão de crédito e um talão 
de cheque de uma das fun
cionárias. Eles usavam capa
cete para esconder o rosto e 
escaparam numa moto preta. 
A última ocorrência foi na 
madrugada de ontem. Duas 
pessoas armadas roubaram 
um posto de gasolina tam
bém localizado no centro de 
Lençóis. É o terceiro estabe
lecimento do ramo assaltado 
neste mês. Assim como na 
pizzaria, os ladrões usaram 
capacetes para não serem re

Arquivo: Jornal O ECO

MORTE
O corpo de um homem 

foi encontrado em estado 
de decomposição, na tarde 
do sábado 23, em Pirati- 
ninga. Segundo a Polícia 
Militar, o homem é mora
dor da cidade. O corpo es
tava próximo à entrada da 
fazenda São José -  SP 225, 
ao lado de uma antena. Há 
suspeitas de que a morte foi 
ocasionada por suicídio. 
Uma corda também foi en
contrada. O corpo foi leva
do ao IML(Instituto Médico 
Legal) de Bauru.

MAQUININHAS
No domingo 24, três 

caça-níqueis foram apreen
didos pela Polícia Militar

de Lençóis Paulista em dois 
bares da cidade. Duas má
quinas estavam no Jardim 
Primavera e uma no bairro 
Nova Lençóis. De acordo 
com o boletim de ocorrên
cia, os proprietários dos 
estabelecimentos afirmam 
que as máquinas não per
tencem a eles.

FURTO
Na tarde do sábado 23, 

em Lençóis Paulista, cerca 
de R$ 1 mil foram furtados 
de dentro de um Corcel II, 
que estava estacionado na 
rua Hélio de Aguiar. Várias 
mercadorias entre lençóis, 
tapetes, cortinas e passadei
ras também foram levadas 
de dentro do veículo.

Para o delegado Marcos Jefferson da Silva parte dos assaltos pode ter sido cometida pela mesma dupla

conhecidos e fugiram de mo
to. A quantia roubada não 
foi revelada.

r e t r o s p e c t o
Na sexta-feira 15, um ho

mem armado de revólver as
saltou uma farmácia no cen
tro de Lençóis e fugiu levan
do R$ 250. No sábado, dois 
homens de moto e usando 
capacete para não serem re
conhecidos -  assim como no 
assalto do último final de se
mana -  roubaram R$ 2,7 mil 
de um posto de gasolina do 
Jardim América.

No dia 1° de agosto tam
bém foram registrados assal
tos contra farmácia e posto de 
gasolina de Lençóis Paulista. 
O primeiro caso aconteceu 
em uma farmácia na aveni
da Padre Salústio Rodrigues

Machado. No mesmo dia um 
posto de gasolina, localiza
do no Jardim das Nações, foi 
roubado. Um homem que 
portava uma pistola 765 le
vou aproximadamente R$ 
800 em dinheiro e um malote 
com documentos do posto.

a g u d o s
Um rapaz de 18 anos 

foi preso em flagrante por 
roubo, no domingo 24, em 
Agudos. Ele assaltou um su
permercado no centro e fu
giu levando R$ 615 do caixa. 
Segundo a Polícia Militar, o 
crime aconteceu assim que o 
estabelecimento abriu. O ho
mem entrou no local e, simu
lando estar com uma arma 
embaixo da blusa, anunciou 
o assalto. A PM foi acionada 
e em patrulha pelas proximi

dades conseguiu prender o 
rapaz. Ele foi encaminhado à 
cadeia de Duartina.

Ainda em Agudos, um 
ônibus que faz a linha Bauru- 
Agudos foi roubado na noite 
da sexta-feira 22. Segundo a 
Polícia Militar, dois homens 
encapuzados e armados com 
facão e revólver, aparente
mente de brinquedo, entra
ram dentro do ônibus no úl
timo ponto da linha, na pra
ça do Sol, e renderam o mo
torista anunciando o assalto. 
Eles levaram uma quantia de 
R$ 140 em dinheiro. O ôni
bus estava sem passageiros.

A Polícia Militar de 
Barra Bonita prendeu três 
pessoas -  dois homens e 
uma mulher - em flagran
te, por tráfico de drogas, na 
sexta-feira 22, na vila Maria 
Cristina. Com o trio foram 
apreendidas 48 pedras de 
crack, duas porções de co
caína, R$ 1.420 em dinhei
ro e dois celulares.

A casa onde viviam os 
supostos traficantes já vi
nha sendo investigada pe
la polícia.

Parte da droga apreen
dida estava com um rapaz 
de 19 anos que acabara de 
sair da casa. Ele levava um 
invólucro de plástico com 
32 gramas de cocaína e 26

A família de Maria Antonia Ferrari convida a todos para a missa de 7° dia que será realizada no dia 27 de Agosto, às 07h30 da 
manhã, na capela do Asilo, em Lençóis Paulista. Também aproveitamos a oportunidade para agradecer aos colaboradores e a 
equipe médica do Hospital Nossa Senhora da Piedade pelo atendimento prestado, assim como, a todos aqueles que direta ou 

indiretam ente, encheram  nosso peito de carinho e p az nesse período de tristeza. Que Deus abençoe a todos.

Maria Antonia Ferrari ★  03/02/194^ ■!}■ 03/02/1945

edsonfer@lpnet.com.br 
Rua: Ignácio Anselmo, 1166 | Parque Antártica 

CEP: 18682-040 | Lençóis Paulista - SP

Coligação: Eu quero mais para Lençóis.
Prefeito: Tipó -  43. Vice: Palamede.

PV/PMDB/PT/PSDC/PCDOB/PSL/PTN

PROF. EDSON 
FERNANDES

A T E N Ç A O , P R O F E S S O R  (A )!
A sua vez, a sua voz!

SINDICATO DOS PROFESSORES DE BAURU E REGIÃO 
AGORA TAMBÉM EM LENÇÓIS 

BENEFÍCIE-SE COM AS NOSSAS CONQUISTAS.
Educação Infantil, Fundamental, Médio e Cursos Livres.

y '  Abono de faltas por casamento ou luto -  9 dias corridos;
^  Atividades -  Fora do Município + 25%;

Aviso prévio de 45 dias (professor com mais de 50 anos de idade);
^  Bolsa de estudo integral para professor e dependentes;
^  Cesta Básica;
^  Estabilidade para professores em vias de aposentadoria (2 anos);
^  Recesso escolar 30 dias;
y '  Garantia da semestralidade na dispensa sem justa causa;
^  Hora -  Atividade (5% acrescido no salário);
^  Indenização proporcional ao tempo de serviços;
^  Multa diária por atraso;
^  Pagamento de janela;
y '  Participação em assembléias (2 por ano sendo abonadas);
^  Participação nos resultados; 
y '  Seguro de vida.
^  P.L.R.

Se sua escola descumpre a convenção/acordo coletivo ou 
desrespeita a legislação trabalhista, denuncie ao seu 

Sindicato. É  garantido o sigilo de sua identidade.

Desfrute do nosso Plano de Saúde em parceria com a UNIMED.
Venha somar com o SINPRO-BAU!

O  seu representante legítimo no exercício dos direitos adquiridos e conquistados.

SINPRO: Rua Capitão Gomes Duarte, 6-74, Bauru - SP 
Fone/Fax: (14) 3879.5313 / 3879.5314 / 3879.5315 

E-mail: sinprobau@travelnet.com.br / www.sinprobau.com.br

B A R R A  B O N I T A

D ois hom ens e 
um a mulher são 
presos por tráfico

pedras de crack. Um usuá
rio, de 20 anos, também es
tava na residência. Ele disse 
à polícia que tinha compra
do a droga de um dos acu
sados por R$ 20. Na resi
dência foram encontrados 
dois invólucros, um com 
quatro gramas de cocaína 
e o outro com 21 pedras de 
crack. Também foram apre
endidos dois celulares e R$ 
1.420 em moeda corren
te. Segundo o boletim de 
ocorrência, a mulher ale
gou que o dinheiro era da 
venda de drogas. Os dois 
homens foram levados pa
ra a cadeia de Barra Bonita. 
Já a mulher foi encaminha
da para Dois Córregos.

mailto:edsonfer@lpnet.com.br
mailto:sinprobau@travelnet.com.br
http://www.sinprobau.com.br


E D I T O R I A L

Envelhecer com dignidade
Em pouco tempo o Brasil se

rá um país de população idosa. 
Com os avanços da medicina 
e melhoria da qualidade de vi
da, a expectativa é de viver 100 
anos ou mais. O aumento da 
população de idosos, entretan
to, demanda um olhar especial 
dos governantes. Esta semana, o 
prefeito de Lençóis Paulista, José 
Antonio Marise (PSDB), inau
gura o Centro de Convivência 
da Melhor Idade -  espaço para 
serem desenvolvidas atividades 
culturais e de lazer.

A primeira preocupação 
quando se fala em terceira idade 
é com a previdência. Garantir a 
sagrada contribuição por mais 
tempo é um desafio do governo 
brasileiro. O rombo da previ
dência já passou dos bilhões.

Mas além da aposentadoria 
é preciso garantir que as pessoas 
vão envelhecer com saúde e dig
nidade. Como nem tudo vem de 
forma espontânea, já foi necessá
rio a criação do estatuto do idoso, 
que entrou em vigor em 2004.

O estatuto do idoso trouxe

algumas garantias importantes, 
como proteção nos planos de 
saúde e distribuição gratuita 
de medicamentos para idosos. 
O estatuto estabelece, também, 
mudanças nos benefícios da Lo
as (Lei Orgânica da Assistência 
Social), conferindo um benefí
cio de um salário mínimo para 
idosos com mais de 65 anos e 
sem condições financeiras.

Além das garantias cons
titucionais já mencionadas, 
os idosos também precisam 
de políticas culturais específi
cas e que realmente os façam 
se sentir importantes e úteis. 
A saúde do corpo e da mente 
são fundamentais para se viver 
bastante. Isso é envelhecer com 
dignidade. Por isso, políticas 
que leve em conta o bem estar 
dos idosos vão ter que ser parte 
fundamental dos projetos de 
governo de prefeitos, governa
dores e do presidente da Repú
blica. Mesmo assim, as políti
cas específicas para essa faixa 
da população cada vez mais 
numerosa ainda são tímidas.

A R T I G O

"Perdendo o bonde"
A rnaldo Jardim

A escalada nos preços do pe
tróleo tem servido de estímulo 
para todo mundo buscar fontes 
alternativas de geração de ener
gia, economicamente viáveis e 
ambientalmente corretas. No 
Brasil, apesar dos riscos de es
cassez baterem a nossa porta a 
cada período de estiagem que 
comprometem o nível dos re
servatórios das hidroelétricas, 
nos damos ao luxo de subutili- 
zar um potencial extraordinário 
oriundo do setor sucroalcoo- 
leiro. O resultado do primeiro 
leilão de energia a partir da bio- 
massa da cana-de-açúcar deixou 
muito a desejar.

Digo isso, diante do poten
cial de produção atual, de 5,3 
mil MW, dos quais 3 mil MW 
compõem o excedente, e das 
excelentes perspectivas em tor
no do etanol, com um volume 
recorde de investimentos para 
ampliar a produção nacional.

No leilão realizado pe
la Câmara de Compensação 
de Energia Elétrica, as usinas 
sucroalcooleiras comercia
lizaram apenas 548 MW de 
energia, para entrega a partir 
de 2009. O Operador Nacio
nal do Sistema Elétrico (ONS) 
esperava 2 mil MW adicionais 
no próximo biênio, mas só 44 
usinas depuseram garantias 
para disputar o leilão e 31 ven
deram energia. Com a sobra 
de capacidade, muitas usinas 
deverão recorrer ao mercado 
livre, uma alternativa arrisca
da e para poucos, pois o lastro 
econômico necessário para 
este tipo de empreendimento 
requer garantias de compra 
no longo prazo.

Apesar de saudar a reali
zação do leilão e a ampliação 
da bioeletricidade na matriz 
energética, lembro que as de
finições demoraram a sair e as 
condições econômicas pode- 
riam ser melhores para ensejar 
uma maior participação das 
usinas sucroalcooleiras.

P O V O

Estudos da Cogen-SP e en
tidades representativas de São 
Paulo, Mato Grosso, Minas Ge
rais, Goiás e Mato Grosso do Sul 
(que juntos representam 80% 
da produção nacional de açú
car e álcool), identificaram que 
210 empreendimentos podem 
atingir, até 2015, uma capaci
dade instalada de 15.000 MW, 
com uma oferta para o Sistema 
Interligado Nacional superior a 
10.000 MW. Em suma, temos 
praticamente uma Itaipu ador
mecida, com biomassa disponí
vel, que poderia ser implantada 
em menos de 5 anos.

Já a partir deste ano, os con
sumidores brasileiros começa
rão a pagar a conta da crise de 
abastecimento energético regis
trada no início de 2008, quan
do o País viveu o temor de um 
novo apagão. O principal fator 
responsável pelo acréscimo nos 
valores das tarifas é a utilização, 
em excesso, de usinas termelé
tricas, que têm altos custos de 
geração, bem superiores aos cus
tos das hidrelétricas e de outras 
fontes disponíveis no mercado, 
além de serem mais poluentes.

Em meio às discussões para 
retomada de Angra 3, em que o 
governo estima gastar mais de 
R$ 7,3 bilhões, e dos imbróglios 
jurídicos e ambientais envol
vendo a construção de grandes 
hidroelétricas, sou um defensor 
contumaz da bioeletricidade. 
Não apenas como uma alter
nativa, mas como uma forma 
complementar de geração elé
trica, principalmente no perío
do de entressafra hídrica, com 
potencial já instalado, investi
mentos garantidos e impactos 
ambientais infinitamente infe
riores. A segurança energética 
é estratégica para um País que 
almeja crescer com sustentabili- 
dade e a chave para alcançá-la 
está na diversificação da matriz 
energética nacional.

Arnaldo Jardim é deputado e 
membro da Comissão de Minas 

e Energia da Câmara Federal

c o m íc io
O prefeito e candidato à 

reeleição em Macatuba, Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
e sua vice Maria Lucilla Nu
nes Gouveia (PSDB), fizeram 
comício sábado 23, na praça 
Santo Antonio. Com frio e 
vento forte e com as restrições 
impostas pela Justiça Eleitoral, 
o público que saiu de casa para 
acompanhar o evento não foi 
grande. Coolidge já avisou que 
não importa o número de pes
soas que compareça. Ele diz 
que vai apresentar suas pro
postas no palanque para toda 
a população macatubense.

CAMISA 10
O grande convidado da 

noite em Macatuba foi mes
mo o deputado federal Mil
ton Monti (PR), que subiu 
ao palanque e gabaritou Co- 
olidge para um novo man
dato. Se fosse técnico, Coo- 
lidge seria titular digno da 
camisa 10. "Em time que es
tá ganhando não se mexe. O 
único time que precisa me
xer é o do Dunga. Aqui em 
Macatuba tem que continu
ar", brincou Milton Monti.

VICE
Mas os elogios da noite 

não ficaram voltados apenas 
para Coolidge. Sua vice Lucilla 
também tem sido reconheci
da pelo trabalho que realizou 
frente à Secretaria de Assistên
cia Social. Lucilla, por sua vez, 
agradece e divide o sucesso 
com a população. "A popula
ção, com suas ações, é funda
mental para a administração", 
afirmou. Como exemplo de 
colaboração, ela citou o proje
to 'Lixo Rico' para recolhimen
to de materiais recicláveis.

p r o je t o  f u t u r o
Em retribuição, Lucilla 

também rasgou seda para a 
administração Coolidge e 
destacou iniciativas que cha
mou de 'futuro econômico 
e sustentável para a cidade'. 
O fim da queima da palha 
de cana-de-açúcar, que deve 
ocorrer nos próximos anos, 
e as ações realizadas pelo 
prefeito para tentar diversi
ficar a economia do municí
pio em função disso, como 
a vinda de novas empresas 
do setor de confecção, foram 
bastante lembradas.

MUDANDO
No começo da campa

nha eleitoral, o candidato a 
prefeito de Lençóis Paulista, 
Ailton Tipó Laurindo (PV) 
bradava aos quatro cantos 
que era fundamental mudar 
completamente o projeto 
do atual prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB). Hoje, 
talvez depois que percebeu 
que agressividade não traz 
retorno, o candidato Verde 
aposta apenas na mudança 
de algumas "peças".

MECÂNICO
Pouco experiente admi

nistrativamente, já que o 
único cargo de direção que 
ocupou na vida foi a pre
sidência da Câmara, Tipó 
imagina que ser prefeito é 
simples como levar um carro 
para a oficina, como sugere 
seu programa radiofônico. 
Para Tipó, se o carro dá pro
blema você leva para a ofi
cina e troca algumas peças. 
Deu problema, joga fora?

UNIÃO
Já a candidata Izabel 

Cristina Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, aposta na humani- 
zação da administração 
pública. Como educadora, 
aposta na valorização das 
pessoas para que elas ren
dam o máximo de sua capa
cidade. Ao seu lado, aparece 
sempre seu vice Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) e o prefeito 
José Antonio Marise (PS
DB). O time da Bel. Como 
Tipó não pode mostrar seu 
time, a campanha da Bel 
aposta que ele irá dizer nos 
próximos dias que seu time 
é o povo. Só não dirá qual 
o povo que ele pretende le
var junto para seu governo, 
caso seja eleito.

ATAQUE
No programa eleitoral 

veiculado no rádio ontem, 
Tipó atacou bastante a área 
de Saúde e questionou onde 
estariam os investimentos 
que Marise e seu vice Norber- 
to Pompermayer (PR), que 
também é diretor da pasta, 
propagam. Tipó recheou o 
programa de depoimentos 
de usuários que teriam espe
rado horas sem atendimen
to ou optado por um plano 
de saúde particular.

SOLUÇÃO
Depois Tipó se colocou 

como a solução para a saú
de do município, prometeu 
melhorar os serviços e mais 
uma vez focou suas propos
tas nas iniciativas direciona
das ao público feminino.

APARECEU
O vice de Tipó, Palame- 

de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB), finalmente apare
ceu na campanha eleitoral. 
Apareceu para dizer que 
está legal, bacana, a campa
nha. O vice de Tipó, que o 
eleitor elege junto com ele, 
apareceu discreto, quase 
despercebido.

RETORNO
A pauta da sessão de on

tem da Câmara dos Verea
dores de Lençóis Paulista 
estava enxuta. Segundo a 
pauta passada à imprensa 
no final da tarde, apenas 
projetos que já haviam sido 
apresentados retornam para 
apreciação. Um que trata de 
alterações no Conselho Tu
telar da cidade e outro que 
prevê a distribuição em do
micílio de remédios.

POSSE
Se tudo correu como espe

rado pelo presidente da Câ
mara, Nardeli da Silva (PV), 
a sessão de ontem também 
serviu para dar posse mais 
uma vez ao vereador Carlos 
Alberto Martins (PSB), o 
Carlão Martins, que está no 
lugar de João Miguel Diegoli 
(DEM), em licença médica. 
João Miguel operou o joelho 
e tirou licença-saúde de 90 
dias. Ontem, pediu mais 90. 
Enquanto isso, Carlão conti
nua na Casa de Leis.

ACRÉSCIMO
Hoje o deputado federal 

Régis de Oliveira (PSC), pre
sidente estadual da legenda, 
vem a Lençóis Paulista para 
referendar seu apoio para a 
chapa da situação, que tem 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, e 
Luiz Carlos Trecenti (DEM) 
como candidatos à sucessão 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB). O deputado se 
reúne com Marise e depois 
participa de passeata em lo
cal ainda não definido.
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"Vai ser muito bom ter 
o Centro de Convivên
cia do Idoso em Lençóis 
Paulista. Será um lugar 
só para a terceira idade, 
onde terá varias ativi
dades. Espero que tenha 
mais baile para a gente 
dançar".

Waldomiro Antonio 
Rodrigues, aposentado

"É muito bom saber que 
vai ter um lugar para a 
terceira idade se divertir 
e passar o tempo. Vai 
dar para aproveitar mais 
ainda os bailes, porque 
hoje não temos um lugar 
só nosso".

Armando Giongareli,
aposentado

O canteiro da avenida João Paulo II, em Lençóis Paulista, está ficando mais bonito e florido. 
ontem, equipes da prefeitura trabalhavam no plantio de flores conhecidas como 'beijinho'. 
dessa espécie de flor é que ela é resistente ao sol e garante o colorido o ano todo.

Na tarde de 
A vantagem

"Para quem gosta de sair 
vai ser bom ter o centro 
da terceira idade. Eu, co
mo trabalho à noite, não 
vou aos bailes, mas posso 
aproveitar as atividades 
durante o dia. Via ser 
bom ter uma opção de la
zer para nossa idade"

Antonio Campos, 
vigilante

F R A S E

"O centro vai 
oferecer uma 
série de ati
vidades pa
ra a terceira 
idade, como 
por exemplo, 
jogos lúdi
cos, bailes, 
musculação, 
artesanato e 
coral"

Joana Andreotti Marise,
primeira dama e diretora de 

Assistência Social sobre a 
inauguração do Centro de 

Convivência da Melhor Idade

P A R A  P E N S A R

"Os resultados 
das guerras 
são duvidosos"

Cícero

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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No palanque
Coolidge abre série de comícios, promete construir casas populares e reafirma que 
não renova contrato com a Sabesp; o deputado federal Milton Monti marcou presença

Kátia Sartori
Foto: Jornal O ECO

O prefeito e candidato a 
reeleição em Macatuba, Coo
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
e sua vice Maria Lucilla Nunes 
Gouveia (PSDB) realizaram 
seu primeiro comício de cam
panha na noite do sábado 23, 
na praça Santo Antonio. Em 
seu discurso, Coolidge refor
çou compromisso com pro
jetos sociais e educacionais, 
prometeu construir casas po
pulares e voltou a dizer que 
não renova contrato com a 
Sabesp (Companhia de Sane
amento Básico do Estado de 
São Paulo), vencido em mar
ço deste ano.

A noite estava fria e ventava 
muito, por isso o comício teve 
público reduzido. Pouco mais 
de 100 pessoas, a maioria liga
da aos candidatos a vereador da 
base, foram assistir ao evento. 
Este foi o primeiro de uma sé
rie de cinco comícios. O próxi
mo é no sábado 30, no Jardim 
Planalto, às 19h30. O nome da 
rua onde será montada a estru
tura ainda não foi definido.

Cerca de 100 pessoas foram até a praça Santo Antonio ouvir as propostas de Coolidge e Lucilla

Primeiro foram apresenta
dos os candidatos a vereador 
da base de Coolidge e Lucilla. 
O deputado federal Milton 
Monti (PR) fez questão de 
marcar presença e subir no 
palanque para declarar apoio 
a Coolidge. "Ele me cobra, ele 
reivindica, ele me pede coisas 
para Macatuba, benfeitorias 
para a cidade. A política tem

que servir para melhorar a vi
da das pessoas e é por isso que 
eu estou aqui hoje declarando 
meu apoio", discursou o de
putado. Outro deputado fede
ral, Arnaldo Jardim (PPS), não 
pôde comparecer ao comício, 
mas mandou representante.

Em seu discurso, Coolidge 
reafirmou as propostas de go
verno para a área de educação 
e projetos sociais, como a am
pliação do Educartes e cons
trução de uma creche modelo 
nos altos da cidade.

Já sobre a construção de 
casas populares, a equipe de 
campanha de Coolidge ex
plica que o prefeito preten
de requerer convênio com a

CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional 
e Urbano), mas antes a admi
nistração fará um estudo para 
medir o déficit habitacional 
no município.

Coolidge também teceu 
duras críticas ao seu anteces
sor, José Gino Pereira Neto 
(PSC), o Zezo. "A administra
ção passada perdeu um recur
so da Fehidro (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos) porque 
não tinha R$ 50 mil para dar 
de contrapartida. Imagina se 
fosse uma contrapartida de R$ 
500 mil?", declarou. Por últi
mo, Coolidge reforçou os pe
didos de voto para vereadores 
de sua base.
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Aconteceu na TV Preve!
Ah nego nem tudo que re

luz é ouro!A galera medonha 
continua aprontando nas rá
dios e tv! Aquilo que aconteceu 
na TV Preve, aquela, não foi 
um debate e sim um sebate ou 
um embate! Óóóóódettti você 
não sabe o que é agricultura em 
Agudos? É o plantio de bíblias! 
E nabos! E com o lema "A saú- 
va em primeiro lugar!"

Nossa! A múmia do faraó 
Zercilio Tutancamon Brabosa 
saiu do sarcófago e atacou o 
Marcão, chamando-o de ca
loteiro! Só não fez pergunta 
brava para o Everton lá no de
bate! E Rafael Taturana Bezer
ra, o Macarrão, parecia outra 
múmia!Aquela do programa 
do Agildo Ribeiro, quando o 
professor falava: "Para com essa 
campainha sua múmia paralíti
ca! Seu cotonete de urubu!"

Foi um verdadeiro filme de 
terror na Tv Aljazira! Chegaram 
a errar até os sobrenomes dos 
candidatos: Everton Luciano, 
Odete Octaviani, Marcos Ca- 
putti e Jaime da Silva! Acaba
ram levando Ferro!

Como o Carlão não pode 
aparecer, a assessoria do Ever- 
ton queria fazer que nem a da 
Rosa Izzo. O Camafeo e o Bara
ta queriam colocar um quadro 
pintado atrás dele! Com um 
desenho de uma Mula dando 
coice! Se fosse a Leila de Borebi 
colocariam uma Vaca! E teria 
que ser um Picasso!

O Barata e o Camafeo esta
vam impacientes nos bastidores 
da TV Preve e ficavam andando 
de um lado para o outro. Pare
ciam umas Baratas tontas! Mas 
valeu a tática! Na hora em que 
a Odeti eti eti desceu o pau no 
Carlão, o Negreira passou mal e 
disse:"ô mulher difici, tcham"

Depois do Pesque-Pague 
no bairro Santa Cândida agora 
é vez da rua 13 ter o Sucatão 
do Carlão! Os vereadores estão 
deixando carros que são verda
deiras sucatas com suas propa
ganda escritas na principal rua 
de Agudos! Uma caminhonete 
parece um curral de mula! E 
uma Belina um criadouro de 
tatu! Uma senhora exclamou: 
"Nossa, o sucatão do Nenê Feli
pe mudou pra cá!".

E por falar em sucata, os 
ônibus circulares gratuitos fo
ram lavados! Dizem que a água 
sai que nem uma enxurrada, 
vermelha de poeira! Acho que 
foram lavados com a tromba do 
Elefantinho! Os sugismundos 
tomaram o primeiro banho!

Lençóis Paulista! Terra em 
que os bichos voam dis cos
tas! Formigão está contente 
com os recapeamentos de ruas 
e falou que não atola mais os 
ferrões nas ruas! O Tipóia ata
ca o Varise dizendo que as coi
sas tão feias e Ocas! E trancou 
o emPalamede, isolou o Her- 
man da família Adams no ca
sarão mal assobrado! E junto 
com o Tio Chico, o Diegola! 
Perguntaram para a Belduka- 
ção e para o Tipóia o que eles 
queriam nesta eleição e foram 
unânimes em dizer: "Estamos 
com sede de poder e quere
mos um Coquinha!"

Se vigorar a lei do nepo
tismo Borebi vai parar! Todos 
são parentes do Vaca! Até o boi 
pintado!

E viva a Paulistinha do Bi- 
goto que mudou a cara do co
mércio de Agudos! O Querido, 
que é 11.000 vezes querido! O 
ManEcozinho campeão de ver
bas! E o Sandrão que fez um 
Alponte com a Barra Biita!

★  3 MILHÕES DE VEÍCULOS 
10 MIL LOIAS IDENTIFICADAS ACERTE NA MELHOR CONDIÇÃO. 

AQUI, VALE TUDO PRA 
SAIR DE CARRO NA MÃO.
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Disputa está acirrada
Críticas dominam debate entre os candidatos à prefeitura de Agudos na TV Preve

Paulo Eduardo Tonon

No sábado 23, a TV Preve 
exibiu debate entre os candida
tos a prefeito de Agudos. Sob 
o comando de Samuel Ferro e 
com a presença dos jornalistas 
Zarcilio Barbosa e Rafael Antô
nio, os prefeitáveis foram sabati- 
nados com perguntas sobre seus 
projetos de governo e outros as
suntos relativos às eleições.

Apesar da inexperiência em 
debates políticos, Everton Oc- 
taviani (PMDB) se saiu bem e 
demonstrou bastante preparo 
para a ocasião. "Confesso que 
no começo fiquei um pouco 
ansioso, mas ao vivo tivemos 
tranqüilidade para manter as 
repostas concatenadas e mos
trar a essência da nossa candi
datura, que é a continuidade", 
disse o candidato apoiado pelo 
atual prefeito, José Carlos Oc- 
taviani (PMDB), que é tio de

Everton. A comitiva que acom
panhava Everton foi a maior a 
circular pelos corredores da TV 
Preve. Mesmo quando não sou
be responder que medidas deve- 
riam ser adotadas para aumen
tar a arrecadação do município, 
aproveitou a oportunidade para 
ironizar o discurso de seu adver
sário, o ex-prefeito Marco Anto- 
nio da Silva (PT), o Marcão.

O candidato petista foi sa- 
batinado com perguntas mais 
críticas, tanto por parte dos jor
nalistas, quanto de seus rivais. 
Marcão se atrapalhou em algu
mas respostas, como a da perda 
da parceria com a USC (Univer
sidade do Sagrado Coração) na 
área da saúde por falta de paga
mento, e sobre a necessidade 
de importar nomes de fora da 
cidade para compor sua equipe 
de governo na época em que foi 
prefeito. Segundo Marcão, es
sa postura já era esperada pelo

fato dele ter sido o único can
didato que já esteve na cadeira 
de prefeito de Agudos. Marcão 
avalia que o debate superou sua 
expectativa e acredita ter saído 
fortalecido do confronto. "Pri
meiro porque a gente conheceu 
de fato as propostas de todo 
mundo. Segundo porque essas 
críticas me deram a oportuni
dade de fazer a minha defesa e 
explicar a conjuntura daquele 
momento", comentou Marcão.

O atual vice-prefeito Jaime 
Caputti (PR), que também dis
puta quer ser prefeito de Agu
dos, teve um desempenho mor
no. Ele respondeu aos questio
namentos sobre os verdadeiros 
motivos de suas desavenças 
com o atual prefeito Octaviani 
e em relação a origem dos re
cursos de sua campanha, sem
pre de maneira branda. Jaime 
insistiu no poder que a caneta 
do prefeito possui, reivindicou
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V E C T R A  C D 1998 C IN Z A X

V E C T R A  G LS 1998 B R A N C A

A S T R A  GL 2000 C IN Z A X

A S T R A  S E D A N 2003 A Z U L

A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2005 C IN Z A A R  D IG IT A L + A R  BAG

Z A F IR A  C D 2003 P R E TA

Z A F IR A  C D 2002 P R E TA X

O M E G A  S U P R E M A  G LS 1996 C IN Z A

a paternidade do ônibus gra
tuito e só atacou a gestão atual 
quando falou que sua inter
mediação para a instalação de 
uma empresa de embalagens 
plásticas na cidade não recebeu 
a devida atenção do prefeito. 
"Infelizmente ainda tinha mui
to a ser falado, tem muitas coi
sas que a gente quer fazer e sabe 
aonde deve ser aplicado, mas o 
tempo foi curto e o importante 
é que a população pode avaliar 
a conduta e o plano de governo 
de cada um", completa.

A candidata Odete Luciano 
(PSOL) foi a mais combativa. 
Apesar da pouca desenvoltura 
com as palavras e falta de fami
liaridade com as câmeras, ela 
questionou os parâmetros ado
tados pela atual administração. 
"Não estou acostumada. Para 
mim foi muito difícil. Mas eu 
gostei do nível do debate. Eu 
falei o que está acontecendo em 
Agudos, não aumentei, nem di
minuí nada", concluiu Odete.

A maioria dos candidatos 
apostou nas mesmas propostas. 
A clínica da mulher, internet 
grátis e os galpões no distrito 
industrial, além de investimen
tos na qualificação profissio
nal, são propostas para o pró
ximo governo, independente 
do vencedor nas urnas no dia 
5 de outubro.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO 
TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 
44-2008 -  PROC: 90-2008 -  OBJETO: 
aquisição de 01 veículo zero km, cor branca 
sólida, 04 portas, ano/modelo não inferior a 
2008, para entrega no prazo de 45 dias. A 
Prefeitura de Macatuba torna público que o 
Prefeito Municipal homologou o processo 
em referência, adjudicando o objeto em fa
vor de VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. 
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA no 
valor de R$ 29.990,00; ficando os represen
tantes legais convocados para assinatura do 
contrato no prazo de 03 dias.
Macatuba, 25 de agosto de 2.008. 
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito 
Municipal.

Os quatrro candidatos de Agudos durante debate na TV Preve

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente da Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 28 de agosto de 2008 
Horário: 10:00 horas
01 -  Luciana Capelari Zuntine de Azevedo 
Lençóis Paulista, 25 de agosto de 2.008.- 
Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 003/2006 
Cargo: Enfermeiro
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 28 de agosto de 2008 
Horário: 10:00 horas 
01 -  Mariana Taglialegna Oliveira 
Lençóis Paulista, 25 de agosto de 2.008.- 
Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de agosto de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 174,75.

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
S A V E IR O 1988 V E R M E LH O D IE S E L

S A V E IR O  C L 1.6 1999 B R A N C A
PARATI 16 V 1999 B R A N C A X

G O L 1000 16 V  4  PO R TA S 2002 B R A N C A L IM P -D E S E M -D IR -A R
G O L 16 V 2000 PR ATA C O M P L E T O  - A R
G O L 1.0 2003 PR ATA

G O L C L 1.8 1993 B E G E X
G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 B R A N C A X

C O U R IE R  1.6 L 2004 PR ATA X
R A N G E R 2000 B R A N C O X

PALIO  E LX 1999 V E R D E X
PALIO  EL 1997 A Z U L
S C E N IC 2003 A Z U L C O M P L E T O + A IR B A G
S C E N IC 1999 C IN Z A C O M P L E T A
C IV IC  LX 1998 PR ATA X

JE E P 1975 V E R M E LH O
C G -1 50  TITAN 2007 V E R M E LH O R $1 0 0 0+ 3 6  PAR C . D E R $200
C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $250
C G -1 50  TITAN 2004 V E R M E LH O R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $220
C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $220

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

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

Revisão Especial 
O Su  Linha Corsa c / ^
Não deixe sua vida acontecer sem você. Viva cada

quilômetro.

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

Para outros modelos e serviços.
C o n s u lt e  n o s s a  e q u ip e  t é c n ic a .

Óleo
Filtro de Óleo/ Filtro de Ar
Filtro de Combustível
Opticleen
Anel Vedador
Kit Velas........................... .R $ 153,00

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

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

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

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

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

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

Fone; (14) 3629-1581
DIVELPA CHEVROLET
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Pé direito
Duratex estréia com pé direito no Campeonato Amador/ 6  ̂ Copa 1010/Gmpo 
Lwart de Futebol e garante a vitória sobre Santa Luzia por três gols a zero

Da redação

Na estréia do Campeona
to Amador/ 6® Copa 1010/ 
Grupo Lwart de Futebol, em 
partida válida pelo grupo A, a 
Duratex venceu a Santa Luzia 
por 3 a 0. O jogo aconteceu 
na manhã de domingo 24, no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. Durante toda 
a primeira etapa a Duratex, do 
técnico Adimilson Manoel da 
Silva, o Mita, foi superior à 
Santa Luzia e criou inúmeras 
chances de gol.

O primeiro gol da Duratex 
foi assinalado aos 25 minutos 
do primeiro tempo, pelo jo
gador Frank. Na etapa final, a 
Duratex veio a campo com a 
mesma motivação do primei
ro tempo e teve chance de sair 
do estádio com o placar mais 
elástico. Os comandados de 
Mita marcaram mais dois gols 
no segundo tempo. Aos 25 
com Elton e, aos 42 minutos, 
com Bibaia.

Também no Bregão, no 
jogo de fundo, Expressinho/ 
Pitoli/Trigal, atual campeão 
da Copa Lençóis, e União Pri
mavera ficaram no empate em 
1 a 1. O Expressinho abriu o 
marcador aos 25 minutos do 
segundo tempo com Robson. 
Um minuto depois, o União 
Primavera empatou. O zaguei
ro Pedrinho do Expressinho 
marcou contra.

No estádio José Zeferino 
Ribeiro, em Alfredo Guedes, 
Grêmio Borebi e Porto de

a  Duratex, de azul, abriu o Amador com o pé direito e bateu a Santa Luzia por 3 a 0, no Bregão

Areiópolis empataram em 1 a 
1. Alyson abriu o placar para o 
Porto, aos 28 minutos da eta
pa inicial. Ricardo empatou 
para o Grêmio Borebi aos 20 
minutos do segundo tempo. 
No estádio municipal Ama
deu Artioli, em Macatuba, o 
time da casa ficou no empate 
em 2 a 2 com o Cruzeirinho.

O jogador Anderson, marcou 
os dois gols da equipe maca- 
tubense. Gilsinho concluiu os 
dois do Cruzeirinho.

RODADA
No domingo 31, acontece 

a primeira rodada do grupo B. 
Às 8h, no Bregão, o Primavera/ 
Millenium joga contra Areió-

J O G U I N H O S

Vôlei está nas quartas de final
A equipe de vôlei mascu

lino de Lençóis Paulista está 
classificada para as quartas 
de final dos Jogos Abertos da 
Juventude de São Manuel, 
que começou na sexta-feira 
22 e vai até o sábado 30. O 
primeiro lugar na chave seria 
decidido em partida marcada 
para a noite de ontem, contra 
Americana.

Lençóis garantiu a classi
ficação derrotando seus dois 
primeiros adversários. No 
primeiro jogo, derrotou Pená- 
polis por dois sets a um. O se
gundo jogo foi contra São José 
do Rio Pardo e a vitória veio

por dois sets a zero.
"Estou muito contente com 

o grupo, mesmo não estando 
completo. Os garotos que es
tão jogando conseguem supe
rar as expectativas", comentou 
o técnico da equipe, Douglas 
Coneglian. "A competição é 
muito forte, as cidades con
tratam muitos jogadores de 
outros estados, pois é permiti
do, mas nós estamos firmes, e, 
mesmo sem todos os titulares, 
vamos brigar para mais uma 
vez conseguir uma excelente 
classificação", completou o 
capitão da equipe, Gustavo 
Domingues.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Desde os meus 
10 anos que eu 
comecei a torcer 
para o alviverde.
O Palmeiras é 
tudo para mim. O 
verdão só nos traz 
alegria". FÁBIO DE
c a r v a l h o  c o s t a ,
operário

Fernanda Benedetti

COPA RECORD
Amanhã, a partir das 

20h, no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, tem a abertura da 
1® Copa Record de Futsal 
Masculino 2008. O evento 
promovido pela Rede Re
cord conta com a participa
ção de 31 equipes. A equipe 
da UME/Elétrica Pitoli que 
representa Lençóis na com
petição, estréia hoje, após a 
cerimônia de abertura, con
tra a representação de Vito
riana. A equipe Lpnet que 
representa o bairro rural de 
Alfredo Guedes, estréia em 
5 de setembro.

v a r z e a n o
Em Macatuba, começou 

no último final de semana 
o 2° Campeonato Muni
cipal de Futebol Varzeano. 
Pelo grupo A, CSK Sport 
venceu o Meninos da Vi
la por 2 a 1. Pelo grupo 
B, Amsterdam derrotou o 
Força Maranhense também 
por 2 a 1. A próxima rodada 
é no domingo 31. Às 8h30, 
o União enfrenta o CSK, em 
partida válida pelo grupo 
B. Pelo grupo A, às 10h30, 
Atlético encara o MAC. To
dos os jogos serão realiza
dos no estádio municipal 
Amadeu Artioli.

s e r v id o r e s
Pelo 7° Campeonato de

Futsal dos Servidores Pú
blicos -  Troféu Noraldino 
Oliveira Pereira, o No, a 
equipe do Paço Municipal 
bateu a Saúde pelo placar 
de 4 a 2. No outro jogo da 
rodada, SAAE (Serviço Au
tônomo de Água e Esgo
tos) e Educação ficaram no 
empate em 3 a 3. Os jogos 
foram realizados na manhã 
de domingo 23, no ginásio 
de esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão. No 
domingo 31, no Tonicão, às 
9h30, a Arrecadação enfren
ta a Educação. No jogo de 
fundo, Alfredo Guedes pe
ga a Saúde. O campeonato 
é promovido pela Associa
ção dos Servidores Públicos 
em parceria com a Diretoria 
de Esportes e Recreação.

MARIMBONDO
Na manhã de domin

go 24, no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), teve rodada do 
Campeonato de Futebol ca
tegoria Sênior B (atletas en
tre 29 e 42 anos). A equipe 
do Goiás bateu o Vasco pe
lo placar de 3 a 2. No outro 
jogo da rodada, Flamengo e 
Fluminense ficaram no em
pate em 1 a 1. No domingo 
31, acontece a quarta roda
da da competição. Às 8h30, 
o Grêmio recebe o Interna
cional. No jogo de fundo, o 
Vitória pega o Cruzeiro.

polis. Na partida de fundo, o 
Palestra recebe a agremiação de 
Borebi, atual campeã da Copa 
1010. Já no estádio José Zeferi- 
no Ribeiro, em Alfredo Gue
des, às 8h30, Calhas do Vale 
pega a Rolamar. Na seqüência, 
o Comercial encara o Trivial 
de Botucatu, vice-campeão da 
Copa Lençóis 2008.

Fernanda Benedetti

No futsal feminino, as meninas de Lençóis golearam Borebi

Lençóis goleia Borebi
A equipe feminina de futsal 

de Lençóis aplicou uma gole
ada de 8 a 1 sobre Borebi, na 
tarde de sábado 23, no ginásio 
de esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Com este re
sultado as lençoenses conquis
tam a primeira vitória na 1® 
Copa Regional Cidade do Livro 
de Futsal Feminino. No outro, 
Pirajuí não compareceu e deu 
a vitória por W0 para Itatinga. 
Hoje, às 19h, no Tonicão, a re
presentação de Jaú joga contra 
a agremiação de Agudos.

Hoje, também no Tonicão, 
tem rodada válida pela 2® Co
pa Lençóis de Futsal Masculino 
-  Troféu Doutor Norberto Pom- 
permayer. No primeiro jogo, às 
20h30, o Big Mela recebe o UFC 
(Ubirama Futebol Clube). Na 
seqüência, a UME/Elétrica Pitoli 
enfrenta o Supermercado Santa 
Catarina. Na noite de sábado 23, 
a equipe Stop Car bateu o Auto 
Posto Bremen pelo placar de 6 
a 3. No outro jogo da rodada, a 
agremiação Design Móveis go
leou o Auto Posto 295 por 9 a 4.

C #%

Dia de Fazer a Diferença 2008 -  31/08
9

Os voluntários do Grupo Lwart estarão por toda a cidade fazendo a diferença. Você também pode se juntar 
a essa rede de solidariedade colaborando com o Banco de Medula Óssea do Hemonúcleo de Jaú.

Coleta de sangue: Dia 31/08 das 8h às 12h no Rotaiy | Mais informações: 3264-8888 ValorizAcãoSocial G R U P O

LWART
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Os casais curtiram o final de semana 
embalados pelo Jantar Dançante do UTC. 
A galera também se reuniu na lanchonete 
Quero Mais e na Pizzaria Hábil!

Cíntia Fotografias

MEGA PROMOÇÃO
CHUVEIRO ENERBRAS

R$ 2o;^
SANTèCLARA

 ̂ Materiais Elétricos

BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA 

EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE

Fones:14.
3263-1057 OU 3269-7777

Loja 1:
Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta. 

Loja 2:
Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.

PROMOÇÃO
Faça revisão de sua moto e ganhe 
1 boné de sua escolha!

" m òtà
NACIONAIS E 
IMPORTADAS

PEÇAS E SERVIÇOS 
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 

F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

£HGENHAR1A E CONSTRUÇÃO

- C R E ^ g60^52Ç;Pa5-T^~j::::rÇOWpTilUTOltf

■ I I"'- *

R. Pedro Natélío Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Geral^X 9^1^^

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas t J l f r
Caixa de Contenção "
Tanques Industriais ^   ̂ .
Lagoas 4

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista

F. (14) 3263 4 9 8 7 / (1 4 ) 81313550


