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Luiz Carlos anuncia Sesi em Lençóis
Luiz Carlos Trecenti (DEM), candidato a vice-prefeito ao lado de Bel, promete instalar uma unidade do Sesi na cidade

No horário eleitoral gra
tuito de ontem, o candidato a 
vice-prefeito Luiz Carlos Tre
centi (DEM) garantiu que vai 
trazer uma unidade do Sesi 
(Serviço Social da Indústria) 
para a cidade de Lençóis Pau
lista. Luiz Carlos faz parte da

chapa encabeçada pela profes
sora Izabel Cristina Campana- 
ri Lorenzetti (PSDB), a Bel. Os 
dois contam com o apoio do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). "Lençóis já tem um 
grande Senai (Serviço Nacio
nal da Indústria), que é o me

lhor do Brasil, mas eu estou 
lutando já e em pouco tempo 
gente vocês vão ver o Sesi tam
bém na cidade", afirmou o 
empresário, que também é di
retor regional da Fiesp (Fede
ração das Indústrias do Estado 
de São Paulo), durante o pro

grama radiofônico. Procurado 
pela reportagem do jornal O 
ECO, Luiz Carlos afirmou que 
ainda não há uma previsão 
para que a instituição se insta
le no município. O Sesi é uma 
organização privada sem fins 
lucrativos que atua em todos

os estados brasileiros, criada 
no dia primeiro de julho de 
1946. Desde então, além de 
incentivar a gestão socialmen
te responsável das indústrias, 
o objetivo do Sesi é prestar 
assistência social e promover 
a qualidade de vida dos traba

lhadores das indústrias e seus 
dependentes através da educa
ção, saúde, cultura, esporte e 
lazer. Uma de suas principais 
atividades é fornecer apoio pa
ra o desenvolvimento de pro
jetos de benefícios sociais para 
funcionários da indústria.

Fernanda Benedetti

CASO OCAS

Agentes de 
saúde terão 
que morar 
no bairro

Na tarde de quinta-feira, o 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) assinou na um TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta) 
para a contratação de agentes 
para o PSF (Programa Saúde 
da Família). Pelo TAC, a pre
feitura se compromete a reali
zar concurso ou processo se
letivo para a contratação dos 
agentes, mas garantiu junto 
ao Ministério Público do Tra
balho que uma das cláusulas 
para contratação seja que o 
agente more no bairro onde 
vai trabalhar. Segundo o MPT 
a cláusula é lícita e está previs
ta na lei do PSF. A Prefeitura 
tem prazo de até um ano para 
realizar o concurso ou proces
so seletivo. ►► Página A6

O show da dupla sertaneja lençoense André & Matheus reuniu cerca de 15 mil pessoas, na Festa do Peão de Barretos, na quinta-feira 28. A 
dupla cantou, encantou e empolgou o público que foi conferir a apresentação, ao som do repertório do CD 'Falando do Amor'. Seguindo a 
trilha do sucesso, os músicos são uma das atrações de hoje do programa 'Revista de Sábado', da TV Tem.

T R A B A L H O

TAC altera 
sistema de 
pagamento 
de rurais

Os associados da Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê) que 
empregam cortadores de cana 
e o MPT (Ministério Público 
do Trabalho) assinaram on
tem a tarde um TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) que 
vai modificar o sistema de 
pagamento da cana cortada. 
A medida é pioneira no Brasil 
e vai beneficiar seis mil traba
lhadores rurais na região. Pelo 
modelo atual, a cana cortada 
é medida pela extensão e seu 
peso é estimado. Pelo novo sis
tema, a liberação que controla 
a área de cana colhida passa 
a considerar todos os fatores 
necessários para dar maior 
transparência. ►► Página A3

P O L I C I A

Professora sofre seqüestro relâmpago e acusado é preso
O seqüestro de uma profes

sora em Lençóis Paulista resul
tou numa ação que mobilizou 
policiais em toda a região. Até 
o helicóptero Águia foi acio-

nado para ajudar na persegui
ção. Apenas um dos seqües- 
tradores foi preso. A ocorrên
cia começou a se desencadear 
na manhã da quinta-feira 28.

A professora foi abordada na 
frente de uma agência bancá
ria, levada para São Manuel e 
obrigada a fazer compras com 
seus cartões de crédito e che-

ques. Depois de conseguir o 
que queriam, eles libertaram a 
mulher e fugiram com o carro 
e os objetos comprados. Os 
acusados foram perseguidos

numa estrada de terra. A polí
cia teve até apoio do helicóp
tero Águia, mas os seqüestra- 
dores conseguiram fugir pelo 
canavial. Um dos acusados foi

preso na manhã de ontem, na 
Vila Contente, após denúncia. 
O nome do acusado não foi 
divulgado para não atrapalhar 
as investigações. ►► Página A7

Gabriela Donatto

No Centro de Lazer do Trabalhador, preparativos para a Festa do Peão de Boiadeiro já começaram

Festa do peão começa na quarta

NAQUELA ESTAÇAO Na quinta-feira 28, a estação ferroviária de Lençóis Paulista comemorou 
simbolicamente a chegada do primeiro trem à cidade, há 110 anos. O evento foi marcado pela nostalgia 
dos tempos da 'Maria Fumaça', com personagens históricos, como os seis funcionários da antiga ferrovia. 
Na década de 60, a ferrovia era ponto para namoros e paqueras também. ►► Página C1

A 16® Festa do Peão de Ma- 
catuba começa na quarta-feira 
3 e vai até o domingo 7, feria
do de independência do Bra
sil. A movimentação no Cen
tro de Lazer do Trabalhador, 
onde será realizada a festa, já

começou. Uma das principais 
novidades este ano é a arqui
bancada coberta. Os shows 
vão acontecer num palco se
parado. As atrações são o ro
deio em touros, parque de di
versões, praça de alimentação,

exposições e shows. Este ano 
o rodeio vai distribuir mais 
de R$ 10 mil prêmios para os 
peões melhores colocados. O 
peão que resistir mais tempo 
em cima do touro vai levar 
uma moto. ►► Página B1
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FUTEBOL

Amanhã tem  
a segunda 
rodada 
do Amador

►► Página A8

A G U D O S

Octaviani 
m uda m ão 
de direção 
de cinco ruas

^  Página B6

R A I V A

Hoje tem vacina para animais
A Diretoria de Saúde de 

Lençóis Paulista realiza hoje a 
segunda fase da campanha de 
vacinação contra a raiva, de
senvolvida em parceria com a 
Faculdade de Medicina Veteri
nária da Unesp de Botucatu. A

vacina será oferecida durante 
todo o dia em 10 pontos es
palhados pela cidade. A meta 
é imunizar 7.355 cães e 3.234 
gatos, o que corresponde a 
80% da população desses ani
mais na cidade. ►► Página A6

M E D U L A

'Dia de Fazer 
a Diferença' 
vai cadastrar 
doadores

►► Página A7



E D I T O R I A L

A  m e d i d a  

d o  t r a b a l h o
É comum a região de 

Lençóis Paulista, Macatu- 
ba, Pederneiras virar notícia 
quando tem fiscalização do 
Ministério Público do Tra
balho por irregularidades na 
forma de contratação ou nas 
condições de serviço, prin
cipalmente nos canaviais. A 
exploração do trabalho, via 
de regra, não é a filosofia 
das principais empresas, mas 
uma pequena parte delas ain
da insiste em burlar a lei.

O trabalho de cortadores 
nos canaviais da região volta 
a ser notícia hoje. Mais uma 
vez há a participação dire
ta do Ministério Público do 
Trabalho. A diferença é que 
meio produtivo e o procura
dor José Fernando Ruiz Ma- 
turana acabaram de acertar 
um TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) que vai modificar 
o sistema de pagamento da 
cana cortada. O novo sistema 
é promessa de justiça na hora 
da remuneração e até de au
mento nos rendimento dos 
trabalhadores, segundo ava
liação do próprio procurador.

A iniciativa, é bom lem
brar, tem mérito da Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê) que 
ajudou na elaboração das pro
postas. Os associados que en
tregam cana para usinas foram

unânimes ao concordar com o 
TAC. Trata-se de uma medida 
pioneira, que deve beneficiar 
cerca de seis mil trabalha
dores, já a partir da próxima 
safra, mas que pode servir de 
exemplo para o Brasil todo.

Basicamente, o novo siste
ma vai empregar mais tecno
logia para garantir transparên
cia ao processo. Pelo modelo 
atual, a cana cortada é medi
da pela extensão e seu peso é 
estimado. Pelo novo sistema, 
a metragem do total de ca
na cortada em cada área será 
transformada em quilo e o tra
balhador receberá com base 
nesse peso total e não apenas 
na média de um caminhão.

O diálogo entre o Ministé
rio Público e os produtores ru
rais dá mostras que as relações 
de trabalho tendem a melho
rar cada vez mais. Isto é pri
mordial em um país que quer 
crescer e exportar os produtos 
derivados da cana-de-açúcar.

O exemplo começa aqui e 
pode ser copiado. Mas além 
de remunerar os cortadores de 
cana de forma justa, também 
não se pode esquecer do res
tante da legislação: garantir 
que a legislação trabalhista 
seja cumprida a risca e seguir 
as normas referentes aos EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual), por exemplo.

A R T I G O

O sonho
Fe r n a n d a  Be n e d e t t i

Não tem explicação. Só 
quem assistiu ao show da 
dupla lençoense André & Ma- 
theus na Festa do Peão em 
Barretos, na última quinta- 
feira, consegue acreditar e en
tender a importância para um 
artista cantar na maior festa 
do peão do país. Eu pude con
ferir de perto, bem de perto, o 
que se passou na cabeça e no 
coração da dupla, que em tão 
pouco tempo conquistou seu 
espaço e conseguiu realizar 
mais um sonho.

Em apenas dois anos e 
meio, eles pisaram na festa 
que todo artista sonha em 
cantar e encantar as milhões 
de pessoas que vão até. E eles, 
André & Matheus, chegaram 
lá. Toda preocupação para 
um bom show, cuidado com 
repertório, som, iluminação e 
muita determinação de toda 
a equipe se resumiam em um 
só gesto, o sorriso.

Não tinha como não ver. 
Para cada um que se olhasse, 
lá estava o sorriso estampado 
no rosto. A força e a união 
que eles têm. O grito de guer
ra, que não poderia ser outro: 
"Vai dar tudo certo", como 
deu. Os meninos fizeram na
quele palco cada um acreditar 
ainda mais nessa história que 
está apenas começando.

Ah! e quem pensa que é 
fácil chegar lá se engana. Su-

bir no palco, onde para as 
pessoas você é um desconhe
cido e receber o calor de mais 
de 15 mil pessoas não é para 
qualquer dupla, e sim para 
André & Matheus, que todo 
dia lutam para superar todos 
os obstáculos que cruzam seu 
caminho e buscam sempre o 
melhor caminho para vencer 
mais uma etapa nessa estrada 
tão cheia de espinhos, mas 
também com muitas rosas.

Espinhos esses que fazem 
a gente crescer, aprender e a 
lidar com as crueldades que 
existem no mundo da músi
ca. Mas ainda bem que exis
tem as rosas para aliviar a 
dor. Rosas que crescem a cada 
sonho realizado.

E esse show foi mais uma 
rosa que nasceu no caminho 
dessa dupla que há oito me
ses estiveram em Barretos, só 
que como platéia. Na quinta- 
feira, foram como estrelas.

Estão vendo André & Ma
theus? Vocês acreditaram e 
conseguiram. E daqui para 
frente muitas outras rosas 
vão brotar na estrada de vo
cês e um dia serão donos de 
uma bela estrada florida, que 
com muito orgulho atraves
saremos dizendo: "Deu tudo 
Certo". E eu, acredito nessa 
história!

Fernanda Benedetti é
fotógrafa do jornal O ECO e fã 

de André & Matheus

c o m íc io
O candidato Luis Carlos 

Maciel (PHS), o Coquinha, 
abriu o período dos comí
cios eleitorais na cidade de 
Lençóis Paulista ao estilo 
'paz e amor. Em cima de 
um caminhão estacionado 
ao lado do posto de saúde 
do Conjunto Maestro Júlio 
Ferrari, na noite da última 
quinta-feira, o candidato 
a prefeito discursou e fez 
questão de deixar claro: "Es
sa guerra não leva a nada".

EXEMPLO
Coquinha se referia aos 

ataques que o candidato a 
prefeito de Lençóis Paulista, 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
vem desferindo contra sua 
adversária política, Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, e à ad
ministração do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). No 
comício, ele repetiu as mes
mas palavras que foram ao 
ar em seu programa político 
de ontem. Segundo Coqui- 
nha, todos os candidatos à 
prefeitura da cidade mere
cem respeito e por ele ser al
guém humilde e batalhador, 
não vai atacar ninguém. Um 
exemplo de como fazer polí
tica sem perder o nível.

EXPERIÊNCIA
Em seu horário político, 

Bel demonstrou que apren
deu muito sobre administra
ção no período em que exer
ceu os cargos de diretora de 
Educação e Cultura, na admi
nistração de Marise, seu pa
drinho político. Bel elencou 
o que considera como prio
ridade em uma gestão. Entre 
outros aspectos, ela destacou 
a importância de conhecer o 
orçamento e administrar pes
soas como fundamentais pa
ra quem deseja ser prefeito.

PESO
Marise fez questão de 

gravar para o programa de 
Bel para responder às críti
cas que Tipó vem desferindo 
contra sua administração. 
Ao comentar a comparação 
do candidato Verde da ad
ministração de uma cidade 
com um carro onde apenas 
se trocam peças, Marise aler
tou: "Cuidado gente, se o 
mecânico for ruim, ele estra
ga até carro novo".

ROTINA
Já Tipó começou o pro

grama de ontem da mesma 
maneira de quarta-feira: ata
cando as pessoas. O sócio do 
jornal O  E C O  e marqueteiro 
da campanha de Bel, Moisés 
Rocha, ganhou os minutos 
iniciais. Mais uma vez, Tipó 
diz que Rocha usa o Jornal 
O  E C O  para tentar descons- 
truir seus compromissos.

PODEROSOS
Na seqüência, ainda no 

bloco de ataque ao sócio de 
O  E C O , Tipó critica os 'pode
rosos'. Apelido que deu a seus 
adversários políticos, Bel, e 
seu vice, Luiz Carlos Trecenti. 
O candidato Verde referen
da a todo momento que não 
tem rabo preso com ninguém 
e que não recebe ajuda de 
nenhum empresário. Será? 
Quando as contas dos candi
datos estiverem disponíveis 
no site do TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral) será fácil checar.

POVO
Tipó abriu a bateria de 

ataques e depois disse que 
ele não critica a saúde. 
Quem faz isso é o povo de 
Lençóis Paulista. "O povo 
não está atacando, está sen
do sincero", disse o locutor 
que abre o programa sem 
identificar que o horário 
eleitoral gratuito é do can
didato Verde. Na verdade, 
as críticas são feitas por Ti- 
pó e não pelo povo, é sem
pre bom lembrar.

o f ic ia l
Depois dos ataques, en

tra no ar a voz do radialista 
Alexandre Pitolli. Só neste 
momento é que o ouvinte 
fica sabendo que é o horário 
eleitoral gratuito é de Tipó. 
Seria mais uma tentativa de 
ludibriar os lençoenses.

REPETIÇÃO
A dinâmica do programa 

é sempre repetir as mesmas 
coisas. Ou Tipó tem poucos 
projetos a apresentar ou 
entende que deve repetir a 
mesma coisa para que isto 
fique gravado na cabeça do 
eleitor. A internet de graça 
é a primeira promessa da 
lista. Para Tipó, oferecer a 
internet vai fazer com que 
a 'moçada' deixe de gastar 
dinheiro nas lanhouses.

APARECEU
No programa de ontem, o 

vice do candidato Verde, Pala- 
mede de Jesus Consalter Jú
nior (PMDB), deu o ar da gra
ça. Até falou. Uma frase, mas 
falou: "A 'moçada' precisa de 
internet de graça porque gasta 
na lanhouse". É isto! No mais, 
depoimentos de crianças que 
são a favor de internet grátis. 
Tipó só não explica como vai 
fazer isto. As cidades da re
gião que anunciaram o servi
ço até hoje não conseguiram 
concretizar o processo.

OUTROS
No mais, repetiu mais de 

uma vez que quer melho
rar o atendimento de saúde 
da mulher, gerar empregos, 
trazer indústrias e construir 
novas creches. Nada de no
vo. Tipo só não deixa claro 
como vai fazer tudo isto.

CASAS BAHIA
Os candidatos a prefeito 

e vice por Macatuba, Júlio 
César Assis Duarte, o Profes
sor Júlio, e Edmilson Alves 
Ferraz, o Molequinho, em
prestaram o slogan das Casas 
Bahia para o seu programa 
eleitoral no rádio. A dupla 
que forma chapa única do 
PSB prega a renovação na 
política macatubense e pro
mete 'dedicação total a você'.

DESAVENÇA
Professor Júlio deve ser 

tema de discurso hoje du
rante o comício de seu ad
versário, o prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) que 
ao lado de sua vice, Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PS
DB), tenta a reeleição. É que 
o Professor Júlio andou cha
mando o atual prefeito de ir
responsável porque Coolidge 
declarou que não vai renovar 
contrato com a Sabesp.

ELOGIO
Na semana passada, em 

conversa com a Redação de O  
E C O , Coolidge elogiou a pos
tura de seu adversário. Apesar 
de concorrer em chapa única 
e de ser um iniciante em polí
tica, segundo Coolidge, o Pro
fessor Júlio era um adversário 
ético, que priorizava o conte
údo administrativo em seus 
debates. Depois do ataque 
no rádio, Professor Júlio foi 
chamado de 'pau mandado'.
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"Acho importante as 
pessoas doarem sangue, 
porque não sabemos o 
que pode acontecer com a 
gente no futuro. O trans
plante de medula óssea 
serve para ajudar na cura 
das pessoas que têm leu
cemia. A minha família é 
doadora de sangue".

Maria Aparecida 
Nascimento Giovanete, 

gerente

"O transplante de medu
la óssea é para quem tem 

leucemia. Acho impor
tante as pessoas doarem 
sangue, porque não tem 
risco nenhum. Acho que 

as pessoas são mal in
formadas em relação a 
doação de sangue e por 

isso não doam. E também 
sobre medula óssea falta 

informação". 
Cristina Monteiro, caixa

"O transplante de medu
la óssea serve no trata
mento de leucemia. Acho 
muito importante para 
a evolução humana. As 
pessoas precisam ajudar a 
salvar outras vidas".

Rosana Santos, 
vendedora

Num terreno da rua 28 de Abril, em Lençóis Paulista, tem espaço para todo mundo. Para os dois princi
pais candidatos a prefeito na cidade, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti (PSDB), a Bel, e para Ailton Tipó 
Laurindo (PV) dividem a propaganda no mesmo terreno. Também cabe uma plaquinha dos candidatos a 
vereador dos respectivos candidatos. Isso é que é democratização do espaço!

f r a s e

"Consta na lei 
do PSF que o 
agente deve 
morar no local 
onde ele tra
balha. Isso é 
lícito, é condi
ção de traba
lho e pode ser 
exigido"
José Fernando Ruiz Maturana,

procurador do Ministério 
Público do Trabalho, sobre um 

dos termos acertados com a 
Prefeitura de Lençóis para a 

contratação de agentes para o 
Programa Saúde da Família

P ARA PENSAR

"Aquele que fun
damenta seu argu
mento no escânda
lo e na briga mos
tra que sua razão é 
fraca"

Michel de Montaigne

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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T R A B A L H O
Fernanda Benedetti

Cana na balança
Ascana e Ministério do Trabalham assinam TAC que altera 
sistema de pagamento dos trabalhadores rurais

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

Os associados da Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê) que 
empregam cortadores de cana 
e o MPT (Ministério Público 
do Trabalho) assinaram on
tem a tarde um TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) que 
vai modificar o sistema de 
pagamento da cana cortada. 
A medida é pioneira no Brasil 
e vai beneficiar seis mil traba
lhadores rurais na região base 
da Ascana, que vai de Bau
ru a Avaré. O acordo entre o 
procurador do Ministério do 
Trabalho, José Fernando Ruiz 
Maturana, e os produtores de 
cana foi selado na sede da Câ
mara Municipal de Lençóis.

"A assinatura deste TAC 
vai mudar o sistema de paga
mento de cana e trazer trans

parência ao processo. Isso é 
muito positivo. O trabalha
dor vai ter consciência do va
lor estimado da cana no dia 
e do valor real em dois dias. 
Desta forma vai poder com
preender o mecanismo de pa
gamento e isto é um grande 
avanço", disse.

Pelo acordo firmado, as 
alterações no sistema de pa
gamento vão garantir mais 
transparência ao processo. A 
instauração de procedimentos 
cria um conjunto de medidas 
que vai facilitar a fiscalização 
tanto por parte do trabalha
dor quanto dos sindicatos e 
Ministério Público.

Pelo modelo atual, a cana 
cortada é medida pela exten
são e seu peso é estimado. Pa
ra isso, o primeiro corte em ca
da área vai para um caminhão 
que segue para ser pesado na

usina. O peso deste caminhão 
é transformado em metro e 
serve de base para determinar 
o preço de toda aquela área. 
Como a cana é cortada em 
um dia e carregada no outro, 
este procedimento gera gas
tos extras ao produtor rural e 
dificulta o entendimento do 
trabalhador em relação à pro
dutividade da área e a dificul
dade de corte.

Pelo novo sistema, a libe
ração que controla a área de 
cana colhida passa a conside
rar todos os fatores necessá
rios para dar maior transpa
rência. O trabalhador recebe 
um informe com a produção 
do dia anterior e depois o in
forme final onde consta o va
lor pago por metro e o peso da 
balança das usinas. A diferen
ça é que a metragem do total 
de cana cortada em cada área

Produtores rurais associados a Ascana assinaram ontem TAC com Ministério Público do Trabalho

será transformada em quilo e 
o trabalhador receberá com 
base nesse peso total e não 
apenas de um caminhão, co
mo antes. No caso do peso da 
cana apurado na balança ser 
superior ao estimado, o pro
dutor complementa o valor.

Para o controle, o traba
lhador receberá sua ficha di-

e d u c a ç ã o

Ascana lança gincana para alunos de oitavas séries
A Ascana (Associação dos 

Plantadores de Cana do Mé
dio Tietê) acaba de lançar uma 
gincana que vai envolver qua
se todas as oitavas séries de 
Lençóis Paulista e distribuir 
prêmios para os alunos e para 
as escolas.

O evento de lançamento 
foi na quinta-feira 28, na Di
retoria de Educação, e contou 
com a presença de 12 escolas 
do município. O presidente do 
Conselho Deliberativo da As- 
cana, José Osório de Campos 
Almeida, apresentou o proje
to, elaborado em parceria com 
as empresas Zilor. "Este é um 
piloto que vamos fazer. Se os 
resultados forem bons, vamos 
ampliar a gincana para outros 
municípios de nossa área de 
abrangência", disse.

A Gincana Cultural Asca- 
na será desenvolvida em três 
fases. O concurso de Redação 
e o de Ação Social vai ter uma 
cartilha que será distribuída 
a cada aluno, além da dispo- 
nibilização de pesquisa pela 
internet. Os alunos devem 
falar sobre tudo o que apren
deram. A escola vai escolher 
a melhor redação.

O presidente da Ascana, José Osório de Campos Almeida, apresenta a proposta aos diretores

O projeto de Ação Social 
não precisa ser executado, 
apenas elaborado. O aluno 
deve apresentar propostas de 
como melhorar a qualidade 
de vida no seu bairro ou na 
sua escola.

O 'Ascana Pergunta' será a 
última fase da Gincana. Neste 
dia estarão reunidos os alunos 
escolhidos para representar 
a escola em um jogo de per
guntas e respostas. Antes, uma 
banca julgadora vai escolher 
as três melhores redações e os 
três projetos sociais.

O aluno que ficar em pri-

meiro lugar no concurso de 
Redação ou de Ação Social ga
nha um notebook. O segun
do colocado uma bicicleta e 
quem ficar em terceiro nestas 
duas fases do projeto fatura 
um MP4. A escola do aluno 
campeão do concurso de Re
dação e Ação Social ganha um 
aparelho de DVD.

Já o aluno campeão do 'As- 
cana Pergunta' embolsa R$ 3 
mil em dinheiro. O segundo 
colocado R$ 1 mil, e o tercei
ro, R$ 500. A escola campeã 
da Gincana Cultural Ascana 
é a que somar o maior núme-

ro de pontos nas três fases da 
gincana. O prêmio é um note- 
book e um datashow.

Os diretores de escola 
aprovaram a iniciativa. "A gin
cana é interessante em vários 
aspectos como, por exemplo, 
desmistificar a idéia de que a 
cana-de-açúcar é prejudicial, 
pelo contrário, ela traz o pro
gresso. O evento também in
centiva os alunos ao estudo e 
a conhecer um dos principais 
produtos que move nossa re
gião", avalia Silvana Maria Ca- 
sali, diretora da escola munici
pal Lina Bosi Canova.

ária com dados como área 
cortada naquele dia, quantos 
metros foram colhidos e pre
ço. Como todo o controle de 
queima, corte e transporte 
é feito por GPS, cada área é 
denominada por um código 
único, que passa a servir tam
bém para o controle do traba
lhador, como já acontece com 
o produtor e as usinas.

"A transparência é o grande 
viés deste acordo. O trabalha
dor terá meios de saber quan
to vai ganhar. Muitas empre
sas pagam de forma correta, 
mas o trabalhador não tem 
acesso às informações. Isso 
muda agora. Acredito que, 
em média, a renda do traba
lhador aumente em até 10%", 
avaliou Maturana.

As variações de preço em 
função da dificuldade de corte

também estão preservadas na 
nova sistemática. A cana nor
mal, a cana deitada e a cana 
de rolo terão preços diferen
ciados. Os espaçamentos en
tre uma rua e outra também 
são levados em consideração. 
Nesse modelo, as tabelas de 
preços serão negociadas com 
os sindicatos e afixadas nos 
ônibus para que o trabalha
dor faça a conferência.

O acordo selado hoje en
tra em vigor na próxima safra. 
É bom ressaltar que o modelo 
é único e poderá ser estendi
do para todo o Brasil. "Este 
modelo vai servir de exemplo 
para outras associações. Acre
dito e defendo que o cortador 
de cana tem que ganhar em 
cima do que ele cortou. Agora 
será assim", finalizou o pro
curador do MPT.



Ká t ia  Sa r t o r i

A campanha política para 
as eleições municipais de outu
bro seguia em relativa paz até 
esta semana. O atual prefeito e 
candidato à reeleição, Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB) vol
ta às urnas com Maria Lucilla 
Nunes Gouveia (PSDB) para 
vice. Seu adversário é Júlio Cé
sar Assis Duarte, o Professor 
Júlio e seu vice, Edmilson Al
ves Ferraz, o Molequinho (am
bos do PSB), até então tinham 
focado seu discurso apenas 
nas propostas de governo.

Quem acendeu o discurso 
foi o contrato com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau
lo). Desde o começo da campa
nha, Coolidge vem anuncian
do que não pretende renovar 
o contrato com a companhia, 
vencido em março deste ano. 
Esta semana, o Professor Júlio 
defendeu a renovação com a 
Sabesp e chamou Coolidge de 
'irresponsável' por não fazê- 
lo. O atual prefeito, por sua 
vez, rebateu as críticas e taxou 
Professor Júlio de 'pau man
dado' Segundo Coolidge, seu 
oponente estaria orientado a 
defender a Sabesp pela coor
denação de campanha.

O ECO -  Parece que os 
candidatos a prefeito de 
Macatuba focaram parte de 
seus discursos na Sabesp. O 
Professor Júlio defendeu a 
Sabesp no programa de rá
dio dele e o senhor já falou 
em palanque que não reno
va com a Sabesp. Esta deve 
ser a grande briga desta 
eleição?

Coolidge Hercos Júnior 
-  Eu administrei a cidade du
rante três anos e oito meses. 
Hoje a administração de Ma
catuba é respeitada na região e 
no governo do Estado. E a gente 
não pode ter uma posição que 
venha contra os interesses da 
população. Eu hoje ocupo esse 
cargo e tudo que aconteceu em 
Macatuba de bom, foi graças ao 
respaldo popular. O povo me 
colocou aqui. Não existe ou
tro poder maior do que aquele 
que emana do povo. E a vonta
de da população é que a gente 
trate esse assunto agora com a 
oportunidade do término do 
contrato, porque é isso que está 
acontecendo. Esse é o término 
do contrato deles. Então a po
pulação espera que realmente 
venha frutificar um desejo anti
go deles de se livrar desse ônus 
da Sabesp. Porque a taxa deles é 
alta, principalmente a de esgo
to, comparada com as cidades 
da região que não têm Sabesp, 
onde os serviços são munici
pais. O serviço prestado na ci
dade, de tapar buracos, de ma
nutenção, fica muito abaixo do 
serviço das outras cidades tam
bém. Eles tiveram 30 anos para 
nos tratar bem. Se eles estão tão 
interessados em renovar este 
contrato é porque nós damos 
lucro. Ninguém quer renovar 
um contrato com quem não dá 
lucro. Por que não nos trataram 
bem durante esses 30 anos? Se
rá que essas promessas de nos 
tratarem bem nos próximos 30 
anos vão acontecer? Eu acho 
difícil. Eu acho que essa é uma 
oportunidade muito grande do 
município ter o serviço de água 
e esgoto administrado por nós 
mesmos. Eu sei que essas trans
formações são traumáticas e 
que a gente sempre tem receio 
em fazer grandes mudanças na 
vida, mas eu acho que essa é a 
grande oportunidade que nós 
temos. E eu estou seguindo o 
desejo da população. Essa trans

Divisor de águas
Candidato à reeleição por Macatuba, Coolidge Hercos Júnior, fala sobre propostas 
da nova campanha e sobre situação da renovação de contrato com a Sabesp

formação não vai ser imediata e 
eu nunca fechei as portas para 
a Sabesp. O superintenden
te já esteve aqui. Eu converso 
constantemente com o gerente 
regional da Sabesp. Eu pedi pa
ra eles desde 2005 que melho
rassem o serviço para que não 
houvesse nenhum problema 
na hora da renovação. Eu sou 
simplesmente um instrumen
to da população. E eu não vou 
contra esse povo que me elegeu 
de maneira nenhuma. Já avisei 
para eles esta semana. Agora co
meça essa grande preocupação 
deles. Então, agora vem supe
rintendente, vem diretoria da 
Sabesp de novo. Já vieram, mas 
vão vir de novo.

O ECO -  E tem data para 
vir de novo?

Coolidge -  Na semana que 
vem. Então vamos conversar. 
Eu estou aberto a conversas, 
acho que não tem problema ne
nhum. Se eles vierem e fizerem 
audiências públicas, mostrar 
para a população que eles são 
bonzinhos e que foram bonzi- 
nhos nesses 30 anos e que vão 
ser bonzinhos nos próximos 
30 anos, ótimo, sem problema 
nenhum. Agora o candidato 
oponente, vamos falar de po
lítica. Ele é um pau mandado 
da Sabesp. E agora eu descobri 
porque é que ele é candidato. 
Porque ele está a serviço de uma 
empresa que nos sugou durante 
30 anos e quer continuar sugan
do. Porque nem ele é satisfeito 
com o serviço da Sabesp e eu sei 
disso, mas ele está a serviço. Ele 
é pau mandado de Pederneiras. 
O jornal que circulou em Ma- 
catuba com a reportagem da 
Sabesp nunca tinha circulado 
aqui. E aquela reportagem ela 
foi editada na Sabesp, eles fize
ram, mandaram para Sabesp e 
o gerente de Pederneiras con
firmou isso aqui dentro do ga
binete. Ele confirmou aqui, eu 
não estou falando mentira não. 
Que aquilo foi corrigido na Sa
besp, então eles montaram um 
esquema para tentar mudar a 
opinião da população agora. 
E estão usando o candidato 
oponente para que ele faça esse 
serviço. Aliás, isso é um desser
viço contra a nossa população, 
infelizmente. E ele disse que eu

sou irresponsável. Irresponsável 
é ele de estar a serviço da Sabesp 
e contra o povo de Macatuba. 
Nós não somos obrigados a fi
car escravos desse sistema por 
mais 30 anos.

O ECO -  E essa posição, 
mesmo que a Sabesp defi
na novas posturas, o senhor 
acha que não tem chance
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dessa renovação?
Coolidge -  Não, eu acho 

o seguinte: eles vão ter que 
mostrar que tecnicamente e 
objetivamente, em audiências 
públicas abertas, que realmen
te vão ser bonzinhos. Eu ofe- 
reci o meu palanque para eles. 
Sem eu estar lá em cima. Sobe 
lá e fala, convença a popula
ção se eles são legais.

O ECO -  E agora que a 
campanha está no rádio e 
com os comícios, o senhor 
acha que muda alguma coi
sa? O debate em Macatuba 
deve esquentar nas próxi
mas semanas?

Coolidge -  Essa é uma ques
tão já antiga no município. E eu 
seria irresponsável se, debaixo 
do pano, sorrateiramente, eu lu
dibriasse a população para assi
nar um contrato de mais 30 anos 
e a gente se ver preso a esse siste
ma por mais 30 anos. Eu nunca 
disse que vai ser fácil mudar. Vai 
ser difícil, nós vamos ter dificul
dades, a mudança de sistema é 
difícil. Nós precisamos montar 
a autarquia. Vai ter um período 
de transição. A população vai ter 
que entender que no início vai

ter dificuldades. Eu também sou 
cidadão. Quando a população é 
penalizada com alguma coisa, 
eu também sou. Se falta água na 
cidade, também falta água para 
mim. Eu não tenho uma mina 
de água na minha casa. Então, 
o que acontecer para todo mun
do, também vai acontecer para 
nós da administração. Mas se a 
gente não tiver vontade, não ti
ver coragem, a gente não muda 
a situação nunca. Agora, se ele 
(Professor Júlio) não tem cora
gem para fazer isso, tudo bem. 
Eu tenho coragem e eu tenho 
competência porque eu já mos
trei que tenho. Ele nunca mos
trou. Ele nunca teve a oportuni
dade de mostrar competência 
ou não, porque coragem ele já 
mostrou que não tem, porque é 
pau mandado. Para mim não é 
assim que deve ser o prefeito de 
um município. Até hoje ele tava 
indo bem na campanha, mas 
tocou nessa questão da Sabesp, 
parece que criou um problemi- 
nha para ele. Um probleminha 
sério. Eu não sei qual é o vínculo 
dele e do organizador da cam
panha dele, que não tem nada 
a ver com o município de Maca- 
tuba, é candidato a vereador em 
Pederneiras e fica dando palpite 
aqui para a gente. Vai cuidar da 
vida deles. Macatuba é uma ci
dade pequena, mas nós somos 
um povo orgulhoso da nossa 
cidade. E não vamos ser curral 
eleitoral de cidade nenhuma da 
região. E nem vamos ser man
dados e teleguiados por pessoas 
que não têm nada a ver conosco 
aqui e não sentem os problemas 
do dia-a-dia nosso, de maneira 
nenhuma. E se você quiser escu
tar mais sobre isso vai no meu 
comício sábado (hoje).

O ECO -  Provavelmente 
o senhor vai ser o primeiro 
prefeito reeleito de Maca- 
tuba. O senhor já pensou 
nisso? Que diferença entre 
o primeiro mandato e o se
gundo mandato?

Coolidge -  O segundo man
dato para nós é mais fácil. Nós 
tivemos muitas dificuldades no 
início, até conquistar uma con
fiança administrativa nos ór
gãos estaduais. Até que a coisa 
se engrenasse e pegasse a con
fiança das secretarias. Formar

equipe, se entrosar. A gente teve 
que fazer muito trabalho básico 
na cidade que poderia ter sido 
feito em outras gestões, mas a 
cidade estava abandonada. Ago
ra não, a gente já pega a cidade 
já andando. Então, nós temos 
uma oportunidade muito gran
de de fazer um próximo manda
to muito bom. Não vai ser um 
mandato de continuísmo e sim 
de continuidade de trabalho. 
Inclusive, todo mundo sabe e 
isso não é novidade nenhuma, 
que no dia 31 de dezembro se 
reeleito for, todos os meus car
gos de confiança vão colocar 
seus cargos à minha disposição 
e eu vou montar outra equipe. 
É óbvio que a grande maioria 
vai continuar, isso é claro. Eu 
acho que em time que está ga
nhando você não pode mudar 
ele num todo, mas nós vamos 
ter algumas mudanças também. 
Eu acho que tem certos setores 
que precisam melhorar. A gente 
nunca pode se acomodar, temos 
sempre que procurar melhorar. 
Eu sei que nós temos a confian
ça da população, mais de 80% 
aprova a nossa administração, 
mas eu acho que a gente ainda 
tem muita coisa para fazer.

O ECO -  A meta do pri
meiro mandato foi colocar 
a casa em ordem. Feito isso, 
como se trabalha no segun
do mandato?

Coolidge -  Nós já temos 
programa, um bom projeto de 
governo para o próximo man
dato. A primeira providência 
minha é uma creche nos altos da 
cidade. Vai ser uma creche para 
500 crianças, pois nós estamos 
urgentemente necessitados. Ape
sar das nossas três creches terem 
aumentado muito o número de 
atendimento das crianças, hoje 
nós temos uma demanda muito 
maior, principalmente porque 
aumentou muito a mão-de-obra 
feminina em Macatuba. Porque 
as indústrias de confecção, isso 
absorveu muita mão-de-obra 
feminina e tem muita mãe real
mente precisando de um lugar 
para deixar seus filhos. Outra 
vantagem com essa creche é que 
a gente vai liberar o Caic (escola 
Caic Cristo Rei) da creche que 
tem lá para poder aumentar o 
Educartes e atender mais crian

ças. Então, esse é o meu objetivo 
primeiro. Nós temos também 
um posto de saúde a ser cons
truído no Jardim Planalto, que 
é uma urgência também, por
que lá já tem o Programa Saúde 
da Família do Jardim Planalto, 
mas ele é atendido no Bocaiú- 
va, então nós vamos construir 
no Planalto esse posto de saúde. 
Nós temos também um déficit 
habitacional no município e ele 
já foi levantado.

O ECO -  O senhor tem  
uma idéia de quantas resi
dências precisam ser cons
truídas em Macatuba?

Coolidge -  Isso quem vai 
definir, a partir do levantamento 
nosso, é a Secretaria de Habita
ção. Como o município não 
tinha crescido e apresentado o 
desenvolvimento que ele apre
sentou agora, porque no início 
do nosso mandato não havia 
necessidade de casas populares, 
agora com o desenvolvimento 
do município, a gente está per
cebendo que está havendo essa 
necessidade. Agora nós temos o 
sinal verde da Secretaria de Ha
bitação e do deputado Pedro To- 
bias (PSDB), que está conosco 
nessa empreitada e eu acho que 
isso não vai ter problema não. 
Isso não é promessa nem nada 
e sim um compromisso que já 
estamos trabalhando por ele. 
São pontos capitais iniciais que 
a gente vai ter que atacar.

O ECO -  Voltando na 
questão política. As cidades 
que tiveram prefeitos reelei
tos, os administradores es
tão encontrando dificulda
de para lançar um sucessor. 
O senhor já pensou nisso?

Coolidge -  Primeiro a 
gente precisa ganhar essa 
eleição. Depois, nós preci
samos administrar a cidade 
por mais quatro anos. E de
pois pensar em eleição de 
novo. Eu acho que a gente 
faz política não em três me
ses, em seis meses.

O ECO -  Mas o senhor 
pensa em fortalecer alguém 
da sua equipe para ser o su
cessor?

Coolidge -  Isso é natural, 
que a gente pensa em fazer 
uma pessoa, principalmente 
quando você faz uma boa ad
ministração e eu tenho cons
ciência que nós fizemos. E a 
gente preparar alguém para ser 
apresentado ao povo macatu- 
bense, só que quem vai definir 
isso é a população. Esse negó
cio de transferir voto é coisa 
muito complicada, mas é óbvio 
que a gente pensa. Mas eu acho 
que no momento esse não é 
um pensamento em primeiro 
plano. Agora meu pensamento 
é realmente de ser reeleito, de 
passar esse período de eleição e 
remontar a equipe de trabalho, 
fazer uma readequação dela e 
botar em andamento os proje
tos para o próximo ano. Este é 
meu objetivo principal.

O ECO -  Por que a popu
lação deve votar no Coolid
ge mais uma vez?

Coolidge -  Eu não acho que 
ela deve. Eu acho que ela tem 
que escolher. Se a população 
entender que nós fizemos uma 
boa administração, que atendeu 
aos anseios dela e realmente 
se ela entender que nós somos 
dignos de continuar comandan
do a cidade vai ser uma honra. 
Aliás, foi a maior honra que eu 
tive na minha vida, ser prefeito 
de Macatuba, e vai ser mais uma 
grande honra pra mim poder 
continuar sendo prefeito. Esse é 
meu pensamento.
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Segurança n o  vo to
Urnas eletrônicas impedem fraudes nas eleições do dia 5 de outubro; Cartório 
Eleitoral de Lençóis Paulista realiza testes a partir de 9 de setembro

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

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

Na manhã de ontem, o 
Cartório Eleitoral de Lençóis 
Paulista promoveu uma cole
tiva de imprensa para divulgar 
a segurança da urna eletrôni
ca. De acordo com a Chefe do 
Cartório, Maria Carolina Dias 
Guirado, é impossível haver 
qualquer forma de manipula
ção dos votos porque a urna 
não possui nenhuma saída de 
dados, muito menos conexão 
com a internet.

"Existem quatro tipos de 
confirmação do número de 
votos na urna eletrônica. O 
relatório impresso que sai lo
go após o término do período 
de votação, a memória inter
na da urna, a memória exter
na e um disquete que registra 
todos os dados. Caso haja 
qualquer dúvida no resulta
do apresentado, a gente pode 
checar em qualquer uma des
sas fontes de informação", ex
plica Maria Carolina.

Segundo ela, todos os vo
tos computados pela urna 
são criptografados e apenas o 
programa específico do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral)

consegue decodificar as infor
mações. "Além disso, todo o 
processo de inserção das infor
mações dos candidatos nas ur
nas, bem como a cerimônia em 
que as urnas serão testadas e 
lacradas são públicas, portanto 
todos os partidos ou candida
tos que tiverem dúvidas sobre 
os procedimentos do Cartório 
Eleitoral vão poder acompa
nhar todo o nosso trabalho", 
afirma Maria Carolina. As da
tas das audiências em que se
rão efetuadas essas ações ainda 
não foram marcadas.

Ao todo, as cidades de 
Lençóis Paulista e Borebi, que 
pertencem ao Cartório Eleito
ral de Lençóis, possuem 106 
urnas, além de 14 máquinas 
reservas para serem trocadas 
caso alguma apresente pro
blema de funcionamento. A 
partir do próximo dia 9 de se
tembro, terça-feira, uma urna 
eletrônica estará disponível no 
Cartório Eleitoral de Lençóis 
Paulista para que a população 
faça testes de votação e se fa
miliarize com a máquina.

b a t e -p a p o
Hoje, os jovens do proje

Fotos: Jornal O ECO

A chefe do Cartório Eleitoral referendou a segurança das urnas

to 'Formação de Líderes' pro
movem o Bate-Papo Eleitoral 
- Seja Exigente, Vote Cons
ciente, que será realizado das 
14h às 18h30, no auditório da 
Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Pau
lista). Estão convidados os 
três candidatos a prefeito de

Lençóis Paulista e seus vices: 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM); Ailton 
Tipó Laurindo (PV) e Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB); e Luis Carlos Maciel, 
o Coquinha e seu vice Osval
do Cardoso, ambos do PHS.

CAMPANHA Abrindo a série de 
comícios das eleições para prefeito 
de Lençóis Paulista, o candidato 
Luis Carlos Maciel (PHS), o 
Coquinha, discursou e apresentou 
suas propostas para os moradores 
do Júlio Ferrari, na noite de quinta- 
feira 28. Ressaltando que não 
possui vínculos com ninguém 
além do povo, e pregando o 
respeito e a humildade acima 
de tudo no período eleitoral, 
Coquinha prometeu gerar 
empregos e trazer mais indústrias 
para Lençóis Paulista. Ao lado de 
seu vice Osvaldo Cardoso (PHS), 
Coquinha demonstrou que tem 
muitos projetos para a cidade. O 
comício contou com a presença 
de aproximadamente 100 pessoas.

Alô Alô! Quem quer 
um candidato?!

Alô Lençóis! Alôôôu ou
vintes, estou de volta com o 
programa eleitoral, direto 
da boca do Sinatra! E o que 
o povão da terra da ando
rinha quer saber? Já estou 
negociando meu estoque 
de candidatos, tenho can
didato com nome de bicho, 
candidato sem proposta, 
candidato que só sabe ata
car, candidato que manda 
na cidade sem ser eleito, 
candidato com nome de 
multinacional... É candida
to de quase todo tipo, só 
não venha me pedir candi
dato sério e honesto que aí 
eu não vou ter no meu esto
que! Hahaha!

Sabe como é né! Esto
que limitado! Lei da oferta 
e procura... Nunca tem dis
ponível! Hahaha!

Diz que o povo Lençoen- 
se já está em clima político, 
é assalto pra todo lado, rou
bo, estelionato e seqüestro! 
Hahaha! A coisa tá braba... 
Como diria o companheiro 
Língua Preta: já tá parecen
do o Agunistão!

Tá parecendo terra de 
terrorista mesmo. Agora re
solveram fazer terrorismo 
no rádio... Uma tia minha 
estava querendo ouvir pro
postas pra saber em quem 
votar e só conseguiu des
cobrir que não vai mais 
ler jornal! Ler jornal pra

quê? ... É só assistir a Hebe! 
Hahaha!

A coisa tá feia, já deve 
ter gente planejando a fu
ga... Só não pode esquecer 
dos 150 radares fixos que 
querem colocar! Hahaha!

Mas é pelo bem das 
crianças que dirigem na 
cidade! Hahaha! Só falta
va essa, a terra das crianças 
barbadas!

É difícil, mas com radar 
fixo acaba o perigo! Aliás, se 
depender da saúde, piora... 
Ouvi dizer que já tem do
ente desistindo de ser aten
dido e pedindo carona pro 
cemitério! Pelo que eu tô 
ouvindo a coisa tá horrível!

E meu estoque de candi
datos está cada vez pior! E 
nem adianta o papinho de 
continuar pra ser feliz que 
essa já é manjada! Hahaha!

Agora eu devia mesmo 
é fugir no mercedão! Só 
pra justificar e nem votar! 
No último mercedão que 
eu vi, o pára-choque dizia 
o seguinte: "Quem tem fi
lho barbado é gato!"... En
tão eu vou negociar meus 
candidatos no mercado de 
peixe... ops, mercado de 
peixe é coisa de Areiópo- 
lis! Tá difícil! E se depen
der do meu estoque só vai 
piorar! Então eu vou andar 
com meu velotrol pelas ru
as da cidade!

TERÇAS 
QUINTAS

m a is o ECO
Um senhor jornal 

www.jornaloeco.com.br
Jornal!
N O V I D A D E

'"“ Luiz Carlos

JONAS
14100

http://www.jornaloeco.com.br


a d m i n i s t r a ç ã o
Arquivo: Fernanda Benedetti

Acordo selado
Prefeito Marise assine TAC que regulamenta contratação para o PSF e garante 
cláusula que diz que agentes comunitários devem morar no bairro onde trabalham

Ká t ia  Sa r t o r i

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB), assinou na quinta-feira 
28 um TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) para a contra
tação de agentes para o PSF 
(Programa Saúde da Família). 
Pelo TAC, a prefeitura se com
promete a realizar concurso 
ou processo seletivo para a 
contratação dos agentes, mas 
garantiu junto ao MPT (Mi
nistério Público do Trabalho) 
que uma das cláusulas para 
contratação seja que o agen
te more no bairro onde vai 
trabalhar. "Ele pode até não 
morar no bairro quando fi
zer a inscrição para o concur
so, mas para trabalhar como 
agente terá de se mudar para

lá", explica o prefeito. "Cons
ta na lei do PSF que o agente 
deve morar no local onde ele 
trabalha. Isso é lícito, é con
dição de trabalho e pode ser 
exigido", acrescentou o procu
rador do MPT, José Fernando 
Ruiz Maturana.

Marise voltou a tranqüili- 
zar a população de que não 
haverá interrupção no atendi
mento e nem demissão ime
diata dos agentes. Atualmente, 
152 pessoas atuam na função. 
A Prefeitura tem prazo de um 
ano para realizar o concurso 
ou processo seletivo.

O MPT quer que a Prefeitu
ra se comprometa a contratar 
diretamente os médicos, en
fermeiras, auxiliares e agen
tes de saúde que trabalham 
no programa. Desde quando

a primeira equipe do PSF foi 
implantada no município, 
em 2002, as contratações são 
feitas pela Ocas (Organização 
Cristã de Ação Social).

Neste ano, o MPT recebeu 
uma denúncia de que a Ocas 
funcionava como um cabide 
de empregos da Prefeitura de 
Lençóis Paulista. Em abril, 
procuradores do Trabalho 
fizeram diligências e não en
contraram irregularidades 
graves que comprovassem a 
denúncia. Porém, o procu
rador entendeu que a Ocas 
serviu como intermediado- 
ra de mão-de-obra, o que se 
contrapõe às leis trabalhistas, 
segundo o MPT. "A única irre
gularidade foi quanto à forma 
de contratação dos agentes. As 
outras contratações que são

feitas via Ocas, das equipes do 
pronto-socorro e dos projetos 
de Esporte e Cultura foram 
consideradas regulares", lem
brou Marise.

A contratação de agentes 
para o PSF também revela um 
entrave jurídico. As diretrizes 
do PSF propõem que os agen
tes de saúde residam no bair
ro em que vão trabalhar. Já a 
lei federal 11.350 diz que os 
agentes devem ser contratados 
por meio de concurso ou pro
cesso seletivo, o que dá direito 
a qualquer pessoa a participar. 
"As próprias entidades de clas
se, como Conselho de Enfer
magem, comissão de diretores 
de Saúde, estão se mobili
zando quanto a isso. É difícil 
fazer funcionar o PSF sem as 
diretrizes", finaliza Marise. Marise assina TAC e garante que agentes devem morar no bairro

e d u c a ç ã o

Escola e creche ficam prontas em setembro
Estão na reta final as obras 

de construção de mais uma es
cola de ensino infantil em Len
çóis Paulista e de uma creche. Se
gundo a Diretoria de Educação, 
as empresas responsáveis pelas 
obras devem concluir o trabalho 
em setembro. Na escola, no Jar
dim do Caju, e na creche, locali
zada no Jardim Açaí, a Prefeitura 
está investindo R$ 1,042 milhão, 
tudo com recursos do próprio 
município. Segundo o diretor de 
Educação, Luiz Eduardo Conti, a 
creche deve começar a funcionar 
assim que ficar pronta.

A escola é destinada ao en
sino infantil e vai receber os 
alunos deste nível que hoje são 
atendidos pela escola munici
pal Guiomar Borcat, também 
no Caju. Segundo a Diretoria 
de Educação, a retirada dos alu
nos do ensino infantil para uma 
escola própria vai abrir mais 
espaço para as atividades do 
ensino fundamental na escola 
municipal Guiomar Borcat.

A nova escola está custan
do R$ 544 mil apenas na par
te física. Ela terá cinco salas de 
aula, biblioteca, laboratório 
de informática, pátio coberto,

Creche em fase final de construção no Açaí vai atender 120 crianças

cozinha, área administrativa e 
playground, distribuídos em 
uma área de 884 metros qua
drados. Parte do mobiliário já 
foi comprada pela Diretoria de 
Educação.

A creche no Jardim Açaí vai 
abrir 120 vagas para crianças 
de zero a seis anos. A prefeitu
ra está investindo R$ 458 mil 
na construção, que terá dois 
berçários, sala de banho, lac- 
tário, área de serviço, cozinha, 
refeitório, cinco salas de aulas 
e atividades, escovódromo, 
solário, varanda, playground, 
dependências para diretoria,

secretaria e pátio coberto.

d o b r o
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) investiu R$ 
1,8 milhão em creches e vai 
terminar o segundo mandato 
dobrando o número de crian
ças atendidas. Quando ele as
sumiu a prefeitura, em janeiro 
de 2001, as creches atendiam 
548 crianças. No momento, 
são atendidas 1.074 e quando 
a unidade em construção no 
Jardim Açaí entrar em opera
ção serão 1.194 crianças. (com 
assessoria de comunicação)

Maria Luiza também terá creche
A Prefeitura de Lençóis tam

bém trabalha no projeto de 
uma nova creche, a ser cons
truída no Jardim Maria Luiza, 
num investimento de R$ 1,047 
milhão. Desse total, R$ 700 mil 
são do Ministério da Educação

e R$ 347 mil serão aplicados 
pela administração municipal.

O governo federal já depo
sitou os recursos, mas a obra só 
pode começar após o período 
eleitoral, por exigência da legis
lação. Além do período eleito

ral, para começar a construção 
a prefeitura precisa esperar a 
aprovação do projeto arquite
tônico pelo Ministério da Edu
cação. É que o MEC apresentou 
um pré-projeto que o municí
pio é obrigado a seguir.

Reforma da 
escola Leonina 
começa após 
eleição

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista vai iniciar, após a 
eleição, a reforma da esco
la estadual Leonina Alves 
Coneglian, na Vila Cruzei
ro, onde estudam cerca de 
700 alunos do ensino mé
dio. Apesar da escola não 
ser municipal, a prefeitura 
vai conduzir a reforma a 
pedido do governo estadu
al, que repassou os recur
sos. "Estamos fazendo a li
citação para a definição da 
empresa que fará o serviço, 
mas por causa do período 
eleitoral, só podemos co
meçar a obra após a elei
ção", explica o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

A reforma da escola 
Leonina está orçada em 
R$ 391 mil. A Secretaria da 
Educação vai repassar os 
recursos para a prefeitura 
que será responsável pela 
licitação e o acompanha
mento da execução das 
obras. O processo de licita
ção já está em andamento.

O projeto inclui a re
forma completa da cober
tura com a troca das telhas 
existentes, revisão das ins
talações elétricas, reforma 
dos sanitários para alunos 
e construção de sanitário 
para pessoas portadoras de 
deficiência. (com assesso- 
ria de comunicação)

s a u d e

Segunda etapa da 
vacinação é hoje

A Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista realiza 
hoje a segunda fase da cam
panha de vacinação contra 
a raiva, desenvolvida em 
parceria com a Faculdade 
de Medicina Veterinária da 
Unesp de Botucatu. A va
cina será oferecida durante 
todo o dia em 10 pontos es
palhados pela cidade.

A meta é imunizar 7.355 
cães e 3.234 gatos, o que cor
responde a 80% da popula
ção desses animais na cidade. 
Na primeira etapa, realizada 
no sábado passado, 23 de 
agosto, foram imunizados 
2.270 cães e 232 gatos.

r u b é o l a
A Diretoria de Saúde de 

Lençóis Paulista vai montar 
mais três pontos de vacina
ção para oferecer a vacina 
dupla viral, contra sarampo 
e rubéola. Os novos pontos 
vão funcionar hoje em su
permercados da cidade.

Segundo a médica Cristi
na Baptistella, coordenadora 
de Saúde Comunitária, os 
supermercados são pontos 
de grande circulação de pes
soas aos sábados e o objetivo 
é aproveitar esse grande fluxo 
para oferecer a vacina. Com 
novos pontos, a Diretoria 
de Saúde pretende acelerar o 
cumprimento da meta de va
cinação no município.

PONTOS DE 
VACINAÇÃO  
DA RAIVA

UBS Núcleo Luiz Zillo
8h30 às 11h30 - 13h às 17 
PSF Júlio Ferrari 
8h30 às 11h30 - 13h às 17 
Escola Ézio Paccola (Primavera) 
8h30 às 11h30 - 13h às 17 
PSF Cruzeiro
8h30 às 11h30 - 13h às 17 
Escola Nelson Brollo (Monte Azul) 
8h30 às 11h30 - 13h às 17h 
Escola Edwaldo Bianchini (Cecap) 
8h30 às 11h30 - 13h às 17h 
Jardim Príncipe (próximo à Casa 
Santo Expedito)
8h30 às 11h30
Vila Contente (Módulo II)
8h30 às 11h30 
UBS Ubirama 
13h às 17h
Pátio Treinamento Detran (final da 
avenida Brasil)
13h às 17h

VACINA
CONTRA
RUBÉOLA

PSF Caju
PSF Cruzeiro
PSF Júlio Ferrari
PSF Maria Cristina
PSF Nações
UBS Cecap
UBS Núcleo
UBS Ubirama
Supermercados Jaú Serve
Supermercados Santa Catarina

edsonfer@lpnet.com.br 
Rua: Ignácio Anselmo, 11661 Parque Antártica 

CEP: 18682-040 | Lençóis Paulista - SP

Coligação: Eu quero mais para Lençóis.
Prefeito; Tipó -  43. Vice: Palamede.
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M O B I L I Z A Ç Ã O

Seqüestro relâmpago
Professora é levada de porta de agência bancária em Lençóis Paulista e polícia de 
toda a região é mobilizada na captura de seqüestradores; um rapaz foi preso

Fernanda Benedetti

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

O seqüestro de uma profes
sora em Lençóis Paulista resul
tou numa ação que mobilizou 
policiais em toda a região. Até 
o helicóptero Águia foi acio
nado para ajudar na persegui
ção. Apenas um dos seqüestra- 
dores foi preso. Ele é suspeito 
de ter realizado outros dois 
seqüestros relâmpagos.

A ocorrência começou a 
se desencadear na manhã da 
quinta-feira 28, no centro de 
Lençóis Paulista. Eram por vol
ta das 7h, quando a professo
ra foi a uma agência bancária 
e sacou R$ 500. Na saída foi 
abordada por dois homens, 
um deles a ameaçou com uma 
faca. Eles obrigaram-na a en
trar em seu carro, um Corsa 
vermelho, e a levaram para 
São Manuel. Segundo infor
mações do sargento Marcelo 
de Azevedo Silva, comandan
te da Polícia Militar de Areió- 
polis, os homens a obrigaram 
a comprar roupas, calçados 
e bebidas com seu talão de 
cheques e cartão de crédito. 
No total, a dupla gastou R$ 
1.060. Depois de conseguir o 
que queriam, eles libertaram a 
mulher e fugiram com o carro 
e os objetos comprados.

Depois de libertada, a pro
fessora acionou a Polícia Mili
tar, que conseguiu encontrar o 
Corsa numa estrada de terra, às 
margens da rodovia Marechal 
Rondon (SP 300), em Areió- 
polis. Na perseguição, a dupla 
deixou o carro e seguiu por 
dentro dos canaviais. O heli
cóptero Águia e o canil da PM 
de Bauru também foram acio
nados para ajudar nas buscas. 
Durante a noite várias viaturas 
da PM de Lençóis e o helicóp
tero Águia continuaram a pro
cura. Ainda ontem, a polícia 
recebeu denúncia anônima de 
que um dos seqüestradores es-

Acusado de ter sequestrado a professora na quinta-feira foi preso ontem, o outro continua foragido

taria na Vila Contente.
Na manhã de ontem, a PM 

conseguiu prender um dos 
suspeitos no endereço dado- 
pelo denunciante. Segundo a 
polícia, o acusado é morador 
no bairro. Para não atrapalhar 
as investigações, sua identida
de foi mantida em sigilo.

B A R R A  B O N I T A

Menino de sete anos 
morre atropelado

Um menino de sete anos 
morreu vítima de atropela
mento em Barra Bonita. O ca
so aconteceu na tarde de quar
ta-feira 27. Paulo Sérgio de 
Oliveira Justino foi atingido 
por um ônibus da Prefeitura 
enquanto brincava na rua rua 
Leonardo de Aguiar, no bairro 
Sonho Nosso 1.

De acordo com boletim de 
ocorrência, era por volta de 
15h30 quando o motorista es-

tava conduzindo o ônibus pe
la via, mais conhecida como 
rua 13, quando teria escutado 
um barulho estranho. Imedia
tamente, ele parou o veículo e, 
ao descer, viu que tinha uma 
criança estendida no chão. 
Uma ambulância foi acionada 
para fazer o socorro, mas não 
foi possível salvar o garoto. O 
atropelamento está sendo in
vestigado pela Polícia Civil de 
Barra Bonita.

A professora que sofreu o 
seqüestro relâmpago reconhe
ceu o homem detido. Ele foi 
preso e encaminhado à cadeia 
de Duartina. Segundo o dele
gado da Polícia Civil de Len
çóis Paulista, Marcos Jéferson 
da Silva, o acusado já tem pas
sagem pela polícia e também

é suspeito de ter cometido 
outros roubos em estabeleci
mentos da cidade. "As vítimas 
foram acionadas para ver se 
reconhecem o suspeito", con
ta o delegado. A investigação 
continua para identificar o 
comparsa do rapaz preso on
tem em Lençóis Paulista.

v o l u n t a r i a d o

Amanhã tem o 'Dia 
de Fazer a Diferença'

Lençóis Paulista par
ticipa do 'Dia de Fazer a 
Diferença', ação nacional 
de voluntariado, com a 
Lwart. O grupo participará 
do evento com seis ativi
dades em beneficio da po
pulação, a partir das 8h. A 
principal campanha deste 
ano é a de coleta de san
gue para o teste de compa
tibilidade de medula. Para

isso uma equipe de enfer
meiros do hemonúcleo de 
Jaú, com parceria do Ins
tituto Ana Nery de Bauru, 
estará no Rotary Club das 
8h às 12h, realizando o ca
dastro de pessoas interes
sadas em serem doadoras 
de medula óssea. Voluntá
rios também vão arrecadar 
leite e fazer visitas ao hos
pital e asilo.

N O T A S  P O L I C I A I S

CORREIÇÃO
O delegado seccional 

Bauru, Donzeti José Pi- 
nezi, esteve em Lençóis 
Paulista na quinta-feira 
28 para o processo de cor- 
reição. O procedimento é 
realizado duas vezes por 
ano e tem como objetivo 
fiscalizar os boletins de 
ocorrência e inquéritos 
policiais. "Apesar da falta 
de funcionários, escrivães 
e principalmente inves
tigadores, a polícia tem 
feito o que pode. Está tu
do dentro da legalidade", 
avaliou Pinezi. "A crimi
nalidade está controlada 
na cidade", acrescentou.

M AQUININHAS
Mais cinco caça-ní- 

queis foram encontrados 
na quarta-feira 27 em Len
çóis Paulista. As máquinas 
estavam num bar localiza
do na rua Doutor Gabriel 
de Oliveira, Centro. A po
lícia chegou ao local por 
meio de denúncia. Num 
primeiro momento nada 
foi encontrado, mas os 
policiais desconfiaram de 
uma porta que estava es
condida atrás dos engra- 
dados de bebidas. As má
quinas estavam lá dentro 
em funcionamento. Um 
homem de 43 anos, pro
prietário do bar, deve ser 
indiciado.

ESTELIONATO
Um homem de 19 

anos, morador de Bauru, 
veio para Lençóis Paulista 
na quarta-feira 27 apli
car o golpe do panfleto.

Ele estava na rodoviária 
distribuindo panfletos e 
pedindo ajuda financei
ra. No papel estava escrito 
que sua irmã de 10 anos 
estava muito doente e ele 
precisava de dinheiro pa
ra ajudar, mas de acordo 
com a polícia a afirmação 
é falsa. A Polícia Militar 
apreendeu 28 panfletos, 
R$ 33 em dinheiro e R$ 
27 em moedas.

FURTO
Uma clínica veteriná

ria foi arrombada na noi
te de quarta-feira 27, em 
Lençóis Paulista. Segundo 
o boletim de ocorrência, 
foram levados R$ 600 em 
notas e R$ 400 em che
ques.

r e c e p t a ç ã o
Um homem foi preso 

em flagrante por recepta- 
ção na quinta-feira 28. Por 
uma denúncia anônima a 
Polícia Militar encontrou 
vários objetos roubados 
na casa de um rapaz de 
18 anos, no bairro Cohab, 
em Barra Bonita: um co
bertor, uma bicicleta, três 
máquinas fotográficas, 
um isqueiro, 10 relógios 
de pulso e uma bolsa de 
lona. Os objetos foram 
reconhecidos por dois 
proprietários de lojas da 
cidade. Segundo a polícia, 
o rapaz afirmou que uma 
pessoa pediu para que ele 
guardasse os objetos em 
sua casa. Ele foi preso em 
flagrante por receptação e 
encaminhado à cadeia de 
Barra Bonita.

l i m p e z a

Retirada de 
material inservível 
passa a ser diária

A partir desta semana, a 
Diretoria Municipal de Saú
de passa a recolher diaria
mente materiais inservíveis. 
Uma equipe será responsá
vel por recolher móveis usa
dos, pneus, madeiras, vidros, 
latas e papéis. Apenas entu
lhos de materiais de cons
trução (pedra, areia, tijolos 
e reboco) e restos de árvores 
não serão recolhidos. "O ob
jetivo deste trabalho é agili
zar a retirada do material nas 
casas, evitando a necessidade 
dos mutirões de limpeza re
alizados todos os anos pelas 
equipes", informa a médica 
e coordenadora de Saúde

Comunitária, Cristina Con- 
solmagno Baptistella.

As pessoas devem entrar 
em contato com a Diretoria 
de Saúde para agendar o re
colhimento. "Os materiais 
não devem ser colocados 
nas calçadas ou jogados em 
terrenos ou praças. O mate
rial deve ser colocado mo
mentos antes do dia agen
dado para a retirada", diz a 
médica.

SERVIÇO
O agendamento para a 

retirada dos materiais inser- 
víveis deve ser feito pelo tele
fone 3263-0028, ramal 28.



A M A D O R

Dia de jogo
Primavera/Millenium estréia amanhã no Campeonato 
Amador contra Areiópolis; partida acontece no Bregão

Da  r e d a ç ã o
Arquivo: Fernanda Benedetti

O Primavera/Millenium 
faz a sua estréia no Campeo
nato Amador/ 6® Copa 1010/ 
Grupo Lwart de Futebol, ama
nhã às 8h30, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, o 
Bregão. O adversário é a forte 
equipe de Areiópolis. No jo
go de fundo, o Palestra enca
ra Borebi, do técnico Abraão 
Ayub, atual campeã da Copa 
1010. No estádio José Zeferino 
Ribeiro, em Alfredo Guedes, 
às 8h30, a equipe da Calhas 
do Valle joga contra a Rola- 
mar. Na seqüência, o Comer
cial enfrenta o Trivial de Bo- 
tucatu, vice-campeão da Copa 
Lençóis 2008. Os jogos deste 
domingo vão válidos pelo 
grupo B da competição.

No domingo 24, pela pri
meira rodada do grupo A, a 
Duratex goleou a Santa Luzia 
pelo placar de 3 a 0. As equi
pes do Expressinho/Pitoli/Tri- 
gal e União Primavera ficaram 
no empate em 1 a 1. O mesmo 
placar aconteceu no confronto 
entre Grêmio Borebi e Porto 
de Areiópolis. Em Macatuba, a 
equipe da casa empatou em 2 
a 2 com o Cruzeirinho.

O Campeonato Amador/

No domingo, o União Primavera empatou com o Expressinho

6® Copa 1010/Grupo Lwart de 
Futebol deste ano conta com 
a participação de 16 equipes. 
Na primeira fase, as equipes 
jogam entre si dentro do gru
po, em turno único, classifi
cando-se as quatro primeiras 
colocadas de cada grupo com 
o maior número de pontos 
ganhos. No final da primeira 
fase, as primeiras classificadas 
no grupo A e B disputam a fi

nal do Campeonato Amador 
em jogo único. Já no returno, 
as duas primeiras colocadas 
de cada grupo disputam as se
mifinais e finais da Copa 1010. 
Nas duas categorias, as duas 
primeiras colocadas recebem 
troféus e medalhas, além de 
reconhecimento pelo artilhei
ro e melhor goleiro. A final do 
campeonato está marcada pa
ra o dia 14 de dezembro.

FUTSAL
Equipe feminina 
pega Pirajuí 
hoje no Tonicão

Sob o comando do 
técnico Adolfo Martini, a 
equipe de futsal feminino 
de Lençóis enfrenta hoje, 
às 17h45, no ginásio de es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, a agre
miação de Pirajuí. Antes, 
às 17h, Borebi enfrenta Ita- 
tinga. Os jogos são válidos 
pela terceira rodada da 1® 
Copa Regional Cidade do 
Livro de Futsal Feminino. 
Na tarde de terça-feira 23, 
a equipe lençoense goleou 
Borebi pelo placar de 8 a
1. No outro jogo da noite, 
Jaú e Agudos ficaram no 
empate em 0 a 0.

Também hoje, pela 2® 
Copa Lençóis de Futsal 
Masculino -  Troféu Dou
tor Norberto Pomper- 
mayer, às 18h40, a Atitu
de encara o Hotel Villas 
Plaza. Na partida de fun
do, o Auto Posto 295 jo
ga contra a Stop Car. Na 
terça-feira 26, no Toni- 
cão, a UME/Pitoli goleou 
o Santa Catarina por 8 a
2. Na partida de fundo, o 
Ubirama Futebol Clube 
venceu o Big Mela por 4 
a 1. Na noite de quinta- 
feira 28, a AC Black bateu 
o Primavera/Millenium 
pelo placar de 4 a 3. No 
outro jogo da rodada, a 
Lpnet/Sem Compromis
so goleou o Escritório 
Ventura por 6 a 2

JOGO

FUTSAL
Amanhã tem rodada 

pela sétima edição do Cam
peonato de Futsal dos Ser
vidores Públicos -  Troféu 
Noraldino Oliveira Pereira, 
o Nô. Na primeira parti
da, marcada para as 9h30, 
a equipe Arrecadação joga 
contra a Educação. No jogo 
de fundo, Alfredo Guedes 
encara a Saúde. O evento é 
promovido pela Associação 
dos Servidores Públicos em 
parceria com a Diretoria de 
Esportes e Recreação.

MARIMBONDO
Dois jogos marcam 

amanhã, no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), mais uma rodada 
do Campeonato de Futebol 
do CEM, categoria Sênior B 
(atletas entre 29 e 42 anos). 
Na primeira partida, que 
acontece às 8h30, o Grêmio 
(campeão do primeiro tur
no) recebe o Internacional.

Na seqüência, o Vitória jo
ga contra o Cruzeiro.

BASQUETE
Pela Liga Centro Oes

te de Basquetebol, hoje a 
equipe masculina infantil 
e mini-mirim de Lençóis 
enfrenta a agremiação de 
São Carlos, na casa do ad
versário. A equipe feminina 
da UME/Unimed também 
vai a São Carlos enfrentar 
as donas da casa. Já ama
nhã, às 15h, no ginásio de 
esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, a equipe 
mini da UME/Unimed en
cara a representação de Pre
sidente Venceslau.

MALHA
A equipe de malha da 

UME/São João participa 
amanhã, no Clube União 
Princesa, em Bauru, de um 
torneio promovido pela Li
ga Bauruense de Malha. O 
evento começa às 10h.

C OPA  RECORD

UME/Elétrica Pitoli 
perde na estréia

CA RA TE

Lençóis conquista medalhas em Tupi Paulista
Caratecas lençoenses estive

ram em Tupi Paulista no domin
go 24, para disputar a 12® Copa 
Tupiense de Karatê. A competi
ção contou com a presença de 
700 atletas. Lençóis participou 
do evento com 33 atletas da As
sociação Zanchin de Karatê e da 
Associação Kuroi.

No total, a delegação lenço- 
ense conquistou 24 medalhas. 
Aline Rodrigues dos Santos, Ja- 
ziel Santos, Gabriela de Almeida 
Flores e Tatiane Rodrigues Pele-

Equipe lençoense que foi destaque em Tupi Paulista

grin ganharam ouro. As meda
lhas de prata ficaram com Gian

Carmo, Jeniffer Carla e Laris- 
sa Angélico. Já os atletas Jaziel 
Santos, Luiz Fernando, Helton 
Lourenço, Diego Paes Costa, 
Everton Massaharu, Guilherme 
Henrique Malavazi, Leonardo 
Teixeira Cardoso e Rafael Zane- 
lato Fernandes conquistaram a 
medalha de bronze. Os desta
ques da competição foram os 
atletas Jaziel Santos e Rafael Za- 
nelto Fernandes.

O próximo desafio dos len- 
çoenses é amanhã, em Bauru.

A equipe de futsal mascu
lina da UME/Elétrica Pitoli 
estreou com derrota na 1® 
Copa Record de Futsal Mascu
lino 2008. Jogando na noite 
de quarta-feira 27, no ginásio 
de esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, a UME/ 
Elétrica Pitoli, que representa 
Lençóis na competição perdeu 
para Vitoriana pelo placar de 
5 a 3. A Lpnet, que represen
ta o bairro rural de Alfredo 
Guedes, estréia na sexta-feira 
5, às 20h45, no ginásio de Po- 
tunduva, contra Jaú. Na terça-

feira 2, às 21h30, no ginásio 
municipal de São Manuel, a 
agremiação de Macatuba en
cara os donos da casa.

Agudos estréia na copa na 
segunda-feira 9, às 21h, no gi
násio municipal de Agudos 
contra a Lpnet. No sábado 20, o 
Tonicão novamente será palco 
de três jogos. No primeiro con
fronto, marcado para as 20h, 
Avaré pega Pardinho. No jogo 
de fundo, a Lpnet enfrenta Pra- 
tânia, No último jogo da noite, 
a UME/Elétrica Pitoli recebe a 
agremiação de Barra Grande
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Dia de Fazer a Diferença 2008 -  31/089
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 Rotary | M ais inform ações: 3264-8888
ValorizAcãoSocial

G R U P O

LWART
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Segura peão!
Arquibancada coberta é uma das novidades da 16® Festa do Peão de Macatuba; 
trabalho já começou no Centro de Lazer para receber o evento que começa dia 3

PROGRAMAÇÃO 
DA 16® FESTA 
DO PEÃO

Ká t ia  Sa r t o r i

Foto: Jornal O ECO

Agora é contagem regres
siva para a 16^ Festa do Peão 
de Macatuba. O evento acon
tece entre os dias 3 e 7 de 
setembro e a movimentação 
no Centro de Lazer do Tra
balhador, onde será realiza
da a festa, já começou. Uma 
das principais novidades este 
ano é a arquibancada cober
ta. Os shows vão acontecer 
num palco separado.

As atrações são o rodeio 
em touros, parque de diver
sões -  este ano a empresa 
contratada é a Moreno^s Pa- 
rk -, praça de alimentação, 
exposições e shows.

Este ano o rodeio vai dis
tribuir mais de R$ 10 mil prê
mios para os peões melhores 
colocados. A exemplo da 
edição passada, o peão que 
resistir mais tempo em cima 
do touro vai levar para casa 
uma moto zero quilômetro. 
Do segundo ao décimo co
locado vão ratear mais R$ 8 
mil. O prêmio varia confor
me a colocação. O rodeio co
meça no dia 3 e a final acon
tece no dia 7. Participam da 
festa as boiadas TQP, Rastro 
do Cowboy, Sela de Prata, 
Quebra Tudo, Marlboro e La- 
zinho. A locução fica a cargo 
de Roberval Martins e Dino 
Araújo.

Dentro do recinto haverá 
praça de alimentação, estan- 
des de concessionárias de 
automóveis e implementos 
agrícolas, estande da Polícia

PREMIAÇÃO 
DO RODEIO

1° LUGAR
uma moto zero quilômetro

2° LUGAR
R$ 2,5 mil

3° LUGAR
R$ 2 mil

4° LUGAR
R$ 1,5 mil

5° LUGAR
R$ 1 mil

6° AO 10° COLOCADO
R$ 100

PROGRAMAÇÃO
MUSICAL
3 DE SETEMBRO
Tempo Livre

4 DE SETEMBRO
Manos Country

5 DE SETEMBRO
Jair Super Cap

6 DE SETEMBRO
Kid Bocadura

7 DE SETEMBRO
Banda Mídia

E D U C A Ç Ã O

Matrícula 
na rede 
municipal 
começa 2®

Começa na segunda- 
feira, 1° de setembro, as 
matrículas para os alu
nos do ensino infantil 
e fundamental da rede 
municipal em Macatuba. 
Os pais devem procurar 
as escolas para efetuar a 
matrícula até o dia 19 de 
setembro. O horário de 
atendimento é das 7h às 
17h.

Pais de alunos que 
já freqüentaram a escola 
em 2008 precisam ape
nas assinar a nova ma
trícula. Pais de alunos 
que ingressam a partir 
de 2009 devem levar a 
certidão de nascimento 
dos filhos, comprovante 
de endereço atualizado e 
cartão do Bolsa Família, 
caso sejam beneficiários 
do programa.

O Centro de Lazer do Trabalhador já começou a receber as estruturas para a Festa do Peão

Ambiental e do projeto Lixo 
Rico. No ginásio de Esportes 
Brasílio Artioli terá exposi
ção de carros antigos.

Dentro da programação 
musical, quem abre a festa 
são os macatubenses da ban
da Tempo Livre, com show

na quarta-feira 3. Na quinta- 
feira 4, a atração é o grupo 
Manos Country. Na sexta- 
feira 5 tem Jair Super Cap, 
uma das principais atrações 
da festa. O cantor é conheci
do do público por ter 70 cds 
e dvds gravados e por apre

sentações em feiras de reper
cussão nacional, como a Fes
ta do Peão de Barretos. No 
sábado 6, tem Kid Bocadura. 
Quem canta no encerramen
to, no domingo 7, feriado de 
Independência do Brasil, é a 
banda Mídia.

V em  ai a Gincana Cultural Ascana. 
Educação, Cultura e muitos prêmios!

Ascana presente na comunidade com a 
gincana cultural...

...preocupada com Responsabilidade Social.

A U T ( > E S C O L A

JOIA
Rua Rio Grande Do Sul, 340 - Vl. Cruzeiro 

Fone: 14. 3263-3944 - Lençóis Paulista

PROMOÇÃO

MasterCard

■  A  SEM1 8 x  entrada
■  FINANCEIRA

CHEQUE PRE

ANOS NO MERCADO
COM EQUIPES ITINERANTES EM VÁRIAS 

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

CURSO TEORICO EM ATE 18x ATE 20/09/08 - NAO PERCA!

SURPRESA lOIA'
categoria "C" de R$ 750 por R$ 499^

Na hora de renovar sua permissão, adicione 

a categoria C e não precisa ser maior de 21 anos.



t r a n s p o r t e

Linha em debate
Falta de entendimento entre as prefeituras de Igaraçu do Tietê e Barra Bonita com 
o percurso que deve ser feito pela Viação Mourão prejudica usuários

Foto Jornal O ECO

Apesar da proibição, caminhões transitam normalmente pela Ponte Campos Salles; ônibus da Mourão estaria impedido de trafegar

Da  Re d a ç ã o

Sair da Cohab de Igara
çu do Tietê para chegar até o 
bairro rural do Porto, divisa 
de Macatuba e Barra Bonita, 
pode custar até R$ 3,50 para 
o usuário de ônibus intermu- 
nicipal. Isto porque a Viação 
Mourão, empresa que faz a 
linha entre Lençóis Paulista e 
Barra Bonita, não pode entrar 
até a Cohab para pegar os pas
sageiros. Quem precisar usar o 
serviço tem que pagar R$ 1,80 
da tarifa de circular e mais R$ 
1,70 para a Viação Mourão. A 
melhoria do serviço emperra 
em uma decisão que precisa 
ser tomada pelo prefeito Gui
lherme Fernandes (PSDB).

"Para poder pegar o ônibus 
temos que ir de circular até 
lá. Se ele viesse até aqui seria 
mais rápido e barato", diz o 
eletricista Mário Campos, mo
rador da Cohab de Igaraçu do 
Tietê. "Quando o tempo está 
bom até que não é tão ruim, 
mas quando chove vou te fa
lar, é pior porque a gente per
de muito tempo e o transtor
no é grande", argumenta.

O gerente da Viação Mou
rão, João Belvel, alega que 
não chega até a Cohab porque

não consegue autorização da 
prefeitura. "Eu já fiz a solici
tação, mas o prefeito diz que 
eu não posso fazer este trajeto. 
Só consigo ir até a Rodoviária 
e voltar. Isto fica ruim para o 
usuário e também para mim, 
que não posso atender à de
manda", justifica.

Procurado pela reportagem 
do Jornal O ECO, o assessor 
jurídico da Prefeitura de Iga
raçu do Tietê, Luiz Antonio 
Pedro Longo, informou que a 
administração não autorizou 
o trânsito dos ônibus da Via- 
ção Mourão dentro da cidade 
baseada em determinação da 
Artesp (Agência Reguladora 
de Transporte do Estado de 
São Paulo). "O itinerário é 
determinado pela Artesp. É 
ela quem tem que autorizar 
as mudanças", informou o 
advogado. O parecer jurídico 
da prefeitura foi dado em 8 de 
abril deste ano e segundo Lon
go, a empresa não recorreu da 
decisão.

O gerente da Mourão re
bate a informação. "A Artesp 
determina que eu tenho que 
chegar da rodovia e ir até a 
rodoviária. Agora o percurso 
que vou fazer dentro da cida
de depende da autorização do

prefeito. O que acontece é que 
não existe vontade. Fiz o pedi
do por escrito e a resposta veio 
depois de 20 dias de tanto eu 
insistir. Infelizmente, não per
mitiram que eu vá até a Co- 
hab", explicou João Belvel. 
Segundo ofício encaminhado 
à Viação Mourão pela Artesp, 
em março deste ano, a orien
tação é para que o trajeto seja 
definido com a prefeitura e 
depois comunicado à agência 
reguladora.

b a r r a  b o n it a
Os usuários da linha Len

çóis Paulista/Barra Bonita 
ainda enfrentam um outro 
problema. Ao sair de Igaraçu 
do Tietê rumo a Barra Bonita, 
os ônibus da Viação Mourão 
não podem passar pela Pon
te Campos Sales. O trajeto 
tem que ser feito pela Ponte 
do Açúcar, o que demanda 
uma quilometragem rodada 
maior e aumenta o tempo do 
percurso.

Segundo João Belvel, a Via- 
ção Mourão não circula pela 
Ponte Campos Sales porque 
foi autuada. Segundo ele, a 
prefeitura alegou que o trá
fego de ônibus e caminhão é 
proibido nesta ponte.

A Prefeitura de Barra Bo
nita questiona a informação. 
O diretor de trânsito interino, 
Celso Pavani, disse que o trá
fego na Ponte Campos Salles 
é liberado para ônibus. "Os 
únicos veículos pesados que 
estão proibidos de utilizar a 
ponte são caminhões", disse. 
"Qualquer ônibus, de qual
quer empresa, pode passar por 
ali", explicou Pavani.

Para o gerente da Viação 
Mourão, no mínimo as infor
mações estão desencontradas. 
"Eu fiz duas cartas solicitando 
a autorização por escrito pa
ra que eu possa enviar para a 
Artesp. Eles não respondem. 
Já fui lá, conversei, mas não 
adiantou nada. Sem o docu
mento por escrito não consigo 
alterar o trajeto", desabafa. "Já 
que as duas prefeituras não 
impedem o trajeto pretendido, 
porque não dão isso por escri
to", questiona João Belvel.

Durante o período que a 
reportagem de O ECO esteve 
em Barra Bonita pôde verifi
car que o tráfego de ônibus 
e caminhões é constante na 
Ponte Campos Salles, apesar 
de uma placa indicar que é 
proibido que caminhões pas
sem pelo local.

A  Ç  Ã  O  E  N  T  R E  A  M  I G  O  S
PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO

Em pról da construçãoido Centro Catequétíco
1° prêm io: 1 automóvel 

V o lk sw ag em

G o l O k  
2 portas

R$ 15,00
Sorteio: 13/12/2008
(Extração da Loteria Federal)
Regulamento:

- Obrigatório a apresentação deste bilhete para a retirada do prêmio.

- Caso não tenha o nome do comprador/vendedor no canhoto, o prêmio 

não será entregue.

- Será pago um prêmio de R$ 1.500,00 para os vendedores dos bilhetes 

premiados, sendo: R$ 500,00 para o 1° prêmio, R$ 400,00 para o 

2° prêmio, R$ 300,00 para o 3° prêmio, R$ 200,00 para o 4° prêmio e 

R$ 100,00 para o 5° prêmio.

- Os prêmios serão entregues no dia 21/12/2008.

INFORMAÇÕES: 3263-5863

V

2° prêmio: 1 m oto 

Suzuki Intruder 0k

3° prêmio: 1 televisão 

29 polegadas

4° prêmio:1 forno Microondas 

5° prêmio: 1 aparelho DVD

COLABORAÇÃO: O ECO
Um senhor jornal!

m e l h o r  id a d e
Foi inaugurado na segun

da 24, o Centro de Convi
vência da Melhor Idade, com 
apresentação da Orquestra 
Municipal de Sopros e bai
le. O centro foi construído 
na Cecap. No total, a Pre
feitura investiu R$ 428 mil 
na construção do centro. O 
município também recebeu 
um repasse de R$ 70 mil do 
governo estadual para ser 
aplicado na obra. O espaço 
vai poder ser utilizado para 
que os clubes de terceira de 
Lençóis Paulista realizarem 
bailes, mas o principal é que 
vai oferecer atividades de la
zer e cultura para os idosos. 
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, dispen
sa, salas para atividades, sa
nitários, área para circulação 
e estacionamento.

ASSALTOS
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 segunda-feira 25. Os al
vos foram uma padaria, uma 
pizzaria e um posto de gaso
lina. Segundo o delegado da 
Polícia Civil de Lençóis Pau
lista, Marcos Jéfferson da SU- 
va, a polícia está investigando 
possíveis suspeitos. O delega
do afirma que os crimes po
dem ter sido cometidos pelas 
mesmas pessoas, com base 
na forma de ação dos ladrões 
e da descrição passada pelas 
vítimas. Até agora ninguém 
foi preso. É o terceiro final 
de semana consecutivo que 
o comércio é surpreendido 
por assaltantes.

f l a g r a n t e
Em Agudos, um rapaz 

de 18 anos foi preso em 
flagrante por roubo, no 
domingo 24. Ele assaltou 
um supermercado no cen
tro e fugiu levando R$ 615 
do caixa. Segundo a Polícia 
Militar, o crime aconteceu 
assim que o estabelecimen
to abriu. O homem entrou 
no local e, simulando estar 
com uma arma embaixo da 
blusa, anunciou o assalto. 
A PM foi acionada e em pa
trulha pelas proximidades 
conseguiu prender o rapaz. 
Ele foi encaminhado à ca
deia de Duartina.

PALANQUE
O prefeito e candidato 

a reeleição em Macatuba, 
Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), e sua vice Ma
ria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB) realizaram seu 
primeiro comício de cam
panha na noite do sábado 
23, na praça Santo Anto
nio. Em seu discurso, Co
olidge reforçou compro
misso com projetos sociais 
e educacionais, prometeu 
construir casas populares 
e voltou a dizer que não 
renova contrato com a Sa- 
besp (Companhia de Sa
neamento Básico do Esta
do de São Paulo), vencido 
em março deste ano.

d e b a t e
No sábado 23, a TV Pre- 

ve exibiu debate entre os 
candidatos a prefeito de 
Agudos. Sob o comando de 
Samuel Ferro e com a pre
sença dos jornalistas Zarci- 
lio Barbosa e Rafael Antô
nio, os prefeitáveis foram 
sabatinados com perguntas 
sobre seus projetos de go
verno e outros assuntos re
lativos às eleições.

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

LEGISLATIVO
Na sessão da última se

gunda-feira 25, a Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista aprovou o projeto de 
lei n°. 4.170, de autoria do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), por unanimidade. A 
proposta altera dispositivos 
sobre a criação, composição 
e funcionamento do Con
selho Tutelar na cidade. O 
projeto já tramitava na Casa 
há alguns meses, passou pe
las comissões permanentes 
e também ganhou emenda 
apresentada pelo vereador 
Edson Fernandes (PT). A 
emenda, que tentava desvin
cular a necessidade de CNH 
(Carteira Nacional de Habi
litação) para os candidatos 
a conselheiros tutelares, foi 
submetida a votação na se
gunda-feira 25, acabou der
rubada por seis votos a três.

APOIO
O deputado federal Ré- 

gis de Oliveira (PSC) visitou 
Lençóis Paulista na tarde de 
terça-feira 26 para declarar 
seu apoio à candidatura de 
Izabel Cristina Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, à Prefeitura. 
A candidata tucana iniciou 
sua campanha com o apoio 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e desde então já 
somou reforços importantes 
como o do deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB) e 
do deputado federal Arnaldo 
Jardim (PSDB).

t r á f ic o
A Polícia Militar de Bar

ra Bonita prendeu um ho
mem na terça-feira à noite 
por tráfico de drogas. Com 
ele foram aprendidas 200 
gramas de crack e 100 gra
mas de maconha. A droga 
estava dentro de um carro, 
no bairro Sonho Nosso.

c o o p e r a t iv a
Em agosto, a Cooperserv 

(Cooperativa de Crédito 
dos Servidores Municipais 
de Lençóis Paulista) com
pletou seis anos de ativida
des. A cooperativa surgiu a 
partir de um programa da 
Diretoria de Desenvolvi
mento, Geração de Empre
go e Renda, que incentiva a 
criação de cooperativas na 
cidade. Sua função é ofere
cer empréstimos aos servi
dores municipais com juros 
abaixo do mercado. Como 
parte das comemorações de 
aniversário da cooperati
va, no dia 18 de setembro 
será apresentada a palestra 
'Como administrar melhor 
seu dinheiro', em parceria 
com o Sesi (Serviço Social 
da Indústria), e faz parte 
da função educacional da 
cooperativa. Para a segunda 
quinzena de setembro, a co
operativa também pretende 
sortear prêmios entre os co
operados, como televisões, 
geladeiras e até dinheiro.

a g u d o s
Apenas com um projeto 

para ser votado, os vereado
res da Câmara de Agudos 
não tiveram muito trabalho 
na sessão da segunda-feira 
25. O texto de autoria do 
prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB), que pede a 
autorização para doação, 
concessão e transferência 
de rede de energia elétrica 
à CPFL (Companhia Pau
lista de Força e Luz), foi 
retirado da pauta por falta 
de informação. Os vereado
res alegaram que o projeto 
não especificava o local e 
a quantidade de postes de 
iluminação pública que se
riam transferidos. Nenhu
ma indicação ou requeri
mento foi apresentado.
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F IN A N C IA M E N T O S
FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE 04

RANGER XL 2.8T DUPLA4X4 02
RANGER XLS 2.8T DUPLA 4X4 04

SAVEIRO G4 FLEX 06
SAVEIRO G4 FLEX ( COMPL ) 06

SAVEIRO G4 FLEX (COMPL-AR) 07
MONTANA FLEX 05

S-10STD2.0 CS (KIT GAS) 95
S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01

S-10 2.8T CAB DUPLA4X4 DIE 03
SILVERADO 4CC T DIE 98

MIT. L 200 SPORT DUPLAAUT 06
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 08

BLAZER DLX CONVERT 00
BLAZERADVANTAGE FLEX 07
NISSAN X TERRA 4X4 DIE 05

TRACKER 2.0 DIE 4X4 04
F250XLL DIE 00
F250 XLTLDIE 01

T R O C A  C O M  T R O C O
CORSA SEDAN 1.0 ALC 08

ASTRA SEDAN 1.8 GL ( COMPL) 99
ASTRA SEDAN 1.8 MILLEIUM________0^^

ASTRA SEDAN GL 1.8 ÁLCOOL 04
ASTRA SEDAN ELLITE FLEX 05
ASTRA SEDAN ELEG. FLEX
VECTRA CD 2.0 16V (TETO) 
VECTRA EXPRESSION GAS
VECTRA ELEGANCE FLEX

07
00
04
06

AUDI A3 1.8 ( TETO COURO)
AUDI A3 1.8TGAS 
MB CLASSE A 190

PEUGEOT 307 ( TETO+COURO)
FOCUS SEDAN 2.0L GAS

97
0102
06
02

T R O C A  C O M  T R O C O
KASINSKICOMET250
QUADRIPITBULL200

BIZ100KS 
BIZ100 ES
BIZ100KS
BIZ100 ES
BIZ125KS 
BIZ125KS 

TITAN 125 KS
TITAN125KS

TITAN 125 KSE
TITAN 125 KSE 
TITAN 150 KS
TITAN 150 ES
TITAN 150 ES

TITAN 150 ESP 
CBX200 STRADA
CBX200 STRADA
CBX200 STRADA
CBX250TWISTER
CBX250TWISTER
CBX250TWISTER

TORNADO 250
NX400FALCON

NX400FALCON
CB 500
CB 500 
CB 500

02 CBX 750 F JAPONESA
CBX750F
CBR450

CBR600F
CBR600F
CBR600F

CBR600 RR
CBR600 RR 
CBR900 RR

CBR1000 RR
CBR1000 RR

05 C B R 1000 RR (MOD NOVO) 
99 CBR 1100XX BLACK
01 SHADOW750 (ESCAPE)
02 TDM850 (KIT3MALSGIVI)

TDM 900 
TDM 900

YAMAHA R 6
YAMAHA YZF R1
YAMAHA YZF R1

03
06

OKM
99
01

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131  

RUA PIEDADE, 5 6 -CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA

I www.bcar.com.br \
VENDE-SE ESCORT,

ano 86. R$ 7.000,00. 

Fone (14) 9148-9533.

v e íc u l o s
VENDA

VENDE-SE CORSA 

SEDAN MILENIUM ,

ano 01, 1.0, 8v, dire

ção hidráulica, trava, 

alarme. Fone (14) 

3263-3348 ou (14) 

9703-1919.

VENDE-SE IPANEMA,

cor prata, 2 portas, 

ano 92/93, á álcool 

original, bom estado de 

conservação. Fone (14) 

9734-5252 ou (14) 

3264-7170.

VENDE-SE IPANEMA

GL, ano 95, 4 portas, 

cor branca, álcool. Fo

ne (14) 9772-7224.

VENDE-SE CHEVY, 500 

SL, ano 90, cor branca, 

álcool. Fone (14) 9772

7224.

M O N T A N A
V E Í C U L O S

Corsa H atchW IN D I.D 4P M P F 1998

M D D ELD /SU B -M D D ELD

GalfGLI.8
BizIDG

CBXStrada 200
CBXStrada 2QQ

Cansa Sedan I.Q CLASSIC
CarsaW agan SUPER I.Q IGV

Fiarina FURGAD1.3
Fiarina FURGAD 1.0

Gal I.Q SPECIAL
Cansa Sedan I.Q Spinit

Cansa I.Q Wind
Gal I.Q SPECIAL

Gal I.G
Gal I.Q IGV 4P

Gal I.Q
Tempra 2.Q Exclusive

Escant I.Q haaby
Palia ED I.Q

Palia ELXI.G4P
Palia ED l.D 4p
Parati CL I.G

1995
2GD1
1999
2GDI
2QQ4
1999

I9BB
1994
2QDI
2QQ2
1995
2QD1
I99G
2QDI
I99G
1995
1995
1997
1997
I99B
I99B

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAM INHÃO E ÔNIBUS

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

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

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

Não Perca!!! 
Suspensão a ar em 

5x de R $ 2 0 0

F a n e :  14. S 2 B S - 5 8 S I
?ua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lençóis Paulista

VENDE-SE PALIO,

ano 97, cor cinza, do

cumento 2008 pago, 

rodas de liga 14'. R$ 

11.500,00. Fone (14) 

9715-9233.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, cor vinho, 

ano 99, c/ ar, vidro, 

trava e alarme. Fone 

(14) 9701-4234, falar 

c/ Élson.

VENDE-SE GOL BO

LA, 1.6, álcool, cor 

prata, ano 96, direção 

hidráulica, alarme, 

vidro e trava elétrica. 

R$ 15.000,00. Fone 

(14) 9761-4857, Clo- 

doaldo.

0VENDE-SE KADET,

cor prata, ano 96, ga

solina, em ótimo esta

do. R$ 11.500,00. Fone 

(14) 8148-0778.

VENDE-SE FIORINO

PICK-UP, ano 94/94, 

cor prata, 3° dono, 

lindo. Fone (14) 9794

2145 ou (14) 3264

8525.

VENDE-SE OU TROCA, 

Vectra, ano 94. Fone 

(14) 9722-4969.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, ou moto 

de menor valor, Gol, 

1.6, motor AP, original, 

ano 9 1 .Fone (14) 

9785-8074, falar c/ 

Marcio.

VENDE-SE GOL, ano

83, ar, alarme, ótimo 

estado, 2° dono. Fone 

(14) 9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

VENDE-SE ASTRA GL,

ano 00, completo, rodas 

17, couro, som, MP3, 

equipado. R$ 24.500,00. 

Fone (14) 9726-6932 ou 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE OU TRO

CA, por Gol, ano 86, 

Chevette, ano 87, cor 

dourado, tudo ok, rodas 

esportiva, lindão. R$ 

4.000,00. Tratar Rua 

Siqueira Campos, 141, 

Fone (14) 9778-2485, 

falar c/ Juraci.

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

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

Palio EDX 1.0 - 1998 
G - Vinho 
TR - AL

Corsa Sedan Classic Life 
1.0 - 2006 - A 

Prata
Biz 125 ES - 2007 G 

Preto - Partida Elétrica

Saveiro G4 1.6 Super Surf 
Flex - 2006 - Preto 

Completo
Gol 1.6 MI - 1997 

G - Verde

Corsa Hatch Wind 1.0 
1996 - G - Prata 

TR - AL

Svairo G3 1.6 Supe Surf 
2004 - Flex - Preta 

Completo

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

Gol 1.0 8V MI 4P 
2005 - Flex - Cinza 

Básico

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

Prisma Maxx 1.4 Econoflex 
2007 - Flex - Prata 

Completo

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

S10 Cab. Dupla 2.8 
T. Interc. Colina - D 

2002 - Vinho - Completo

Corsa Sedan Super 1.0 
2001 - G - Branco 

Básico
Corola XEI 1.8 16V 

2002 - G - Prata 
Completo

2005 - PRATA - FLEX - TRAVA/ALARME
r$ s o b  c o n s u l t a

VEÍCULO ANO L corJ 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

PARATI GL 1.8 1996 CINZA GAS DH / LT / DT / ALARME

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH / VE / TE

FIESTA SEDAN 1.0 2008 PRETO FLEX TRAVA / ALARME

PALIO FIRE 1.0 4 PORTAS 2006 PRATA FLEX COMPLETO / CD PLAYER

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE

BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO GAS COMPLETO/RODAS LIGA

SAVEIRO 1.6 2005 BRANCO FLEX TRAVA / ALARME / CAPOTA

ASTRA GL 1.8
' A* à 4.V. A* .à

1999
‘ è

AZUL GAS
.Jk 4.VI 4

COMPLETO
* * 4.VI 4 *6  «.'â.

w íc le n c e  F*: 14* 3 2 6 4 -1 0 0 0
V e íc u lo s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE OU TROA 

POR CARRO, de menor 

valor, Gol, 8v, ano 98, 

cor branco, 4 portas, 

trava e alarme. R$ 

10.500,00 mais 17 

parcelas de R$ 270,00. 

Fone (14) 3264-5367.

VENDE-SE PALIO,

ano 97, EDX, 4 po r

tas, v id ro  e trava 

elétrica, alarme, 

impecável, p a rti

cular. Fone (14) 

3238-4590 ou (14) 

3016-0440.

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 COR O P C IO N A IS
CORSA SUPER 1998 BRANCA
CORSA WIND 1996 CINZA

CORSA CLASSIC 2003 AZUL
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ALCOOL+AR
CORSA CLASSIC LIFE 2006 CINZA
CORSA CLASSIC LIFE 2006 AZUL
CORSA CLASSIC LIFE 2007 PRATA

CORSA SUPER 1997 VERMELHA
CORSASEDAN 2003 PRATA VIDRO E TRAVA

CELTA 2 PORTAS LIFE 2006 PRETO
CHEY 500 DL 1993 PRETA
VECTRA CD 1994 PRETO
VECTRA CD 1998 CINZA

VECTRA GLS 1998 BRANCA
S-10 DELUXE 1996 BRANCA
OMEGA GLS 1997 VERDE

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
ASTRA ADVANTAGE 2006 PRETO

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

ZAFIRA CD 2003 PRETA
OMEGASUPREMA GLS 1996 CINZA

SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL
PARATI 16 V 1999 BRANCA

PARATI 16V CROSSOVER 2003 VERMELHO
GOL 1.0 2007 PRETO

GOL 1000 16 V 4 PORTAS 2002 BRANCA LIMP-DESEM-DIR-AR
GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

RANGER 2000 BRANCO
PALIO EL 1997 AZUL

PALIO ELX 2002 AZUL COMPLETO-AR
SCENIC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCENIC 1999 CINZA COMPLETA
CIVIC LX 1998 PRATA

JEEP 1975 VERMELHO
HORNET 2005 PRETA

CG-150 TITAN 2005 AZUL 800,00+24 parcelas de R$250,00

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

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
A v .  P a p a  J o ã o  P a u l o  I I  ( a o  l a d o  d o  A u t o  P o s t o  L e ã o )  -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

1.0 - AZUL - 2001 

BÁSICOl

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 CELTA 1.0 - PRETO - 06/06 CORSA SEDAN - MOD. NOVO 

PRATA - 03/03 - G

2&CONSUtltíí2i

JkU T O M Ó V B iS i
(14) 3264-9191

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


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

V E N D E -S E
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 SAN CTIS  - C rec i: 4 1 3 8 8

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 T Á L tO  L O R E N Z E T T I ,  N ' 112 - L E N Ç Ó t S  P A U L IS T A

Fone: (14) 3264-4345

VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE CORSA 

W IND , ano 94/95, EFI, 

cor cinza, 1.0, gasolina, 

trava elétrica, limpador 

e desembaçador trasei

ro, alarme e som, CD. 

R$ 10.500,00, falar c/ 

Daniel ou Andréia. Fo

ne (14) 3846-2170 ou 

(14) 9787-9260.

VENDE-SE CELTA,

cor prata, ano 02/03, 

M otor VHC, c/ 53.000 

km , 2° dono, alarme, 

trava nas portas e vidro 

elétrico. Fone (14)

3263- 1617.

VENDE-SE RENAULT 

CLIO, RN, completo, 

modelo 2002, 4 portas, 

alarme, trava, ar condi

cionado, duplo airbag, 

rodas esportivas, cor 

preta. R$ 18.200,00. 

Fone (14) 3263-5420, 

(14) 9122-2074 ou 

(14) 9103-5705.

VENDE-SE FORD FIES-

TA, ano 97, 2 portas, 

cor verde, gasolina. R$ 

12.200,00. Fone (14) 

8119-0034.

VENDE-SE OU TROCA 

FUSCA, ao 68, original, 

cor bege. Fone (14) 

3263-6938 ou (14)

3264- 5756.

VENDE-SE VECTRA,

ano 94, GLS, 2.0, ga

solina, completo. Fone 

(14) 9142-4325.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE 2 MOTOS, 

1 Titan150 Esporte 

R$ 2.800,00 mais 7x 

R$ 309,50 mais R$ 

900,00 de documento 

e 1 RDR. R$ 1.800,00, 

mais R$ 800,00 de do

cumento a moto esta 

parada sem uso.Fone 

(14) 9795-1486.

VENDE-SE TWISTER,

ano 03, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE FALCON,

ano 06, cor preta, 

único dono, 6.000km 

R$ 13.300,00. Tratar 

com Júnior fone (14) 

9711-8963.

VENDE-SE TITAN, ano 

98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,

ano 03, cor prata/ 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150

ES , ano 06, cor preta. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE SUZUKI

YES, ano 07, cor preta. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE XLX 250, 

cor preta p / trilha. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE SIZUKI YES, 

cor preta, financiada. 

Fone (14) 3263-4844 

ou (14) 8121-2554.

VENDE-SE CG 125 

TITAN. Tratar Rua Rosa 

Romani Leda, 103, 

Caju II.

VENDE-SE DT 180,

Yamaha, em ótimo es

tado. Fone (14) 9667

7825 ou (14) 9741

4698, falar c/ Erico ou 

Fernando.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CHÁCARA,

com casa grande, 3 

galpões sendo 2 p/ 

festas, piscina, canil, 

pomar, quartos de hos

pedes independentes, 

churrasqueira, forno 

de lenha, chácara c/

1 alqueire. Fone (14) 

8138-5589.

VENDE-SE SOBRADO, 

Jd das Nações, 8 cô

modos. R$ 50.000,00. 

Fone (14) 3263-4973.

VENDE-SE TERRENO,

MonteAzul, próximo ao 

Azulão. R$ 16.000,00. 

Fone (14) 3263-6505 

ou (14) 9686-9955.

VENDE-SE CASA, 

quitada, 2 quartos 

, Vila Cruzeiro. R$ 

25.000,00, documen

tos em andamento. Fo

ne (14) 3264-9818.

VENDE-SE UM TERRE

NO, Jardim Itamaraty, 

Lençóis Paulista, Rua 

Joara. Fone (14) 9741

7644.

VENDE-SE OU TRO

CA CASA, 3 quartos,

1 suíte, aceito carro, 

apartamento ou ter

reno como parte de 

pagamento. R Barão 

do Rio Branco, n° 56. 

R$ 100.000,00. Tratar 

c/ Kleber. Fone (14) 

3264-9699

VENDE-SE APARTA

MENTO, no Guarujá 

ou troca por veículo de 

igual ou menor valor, 

praia enseada c/ 1 dor

mitório. R$ 56.000,00. 

Fone (14) 9772-7224.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para aniversários em 

geral, com mesas, ca

deiras, geladeiras, etc. 

Fone (14) 3263-6369, 

(14) 9702-7173 ou (14) 

9711 8184, Reinaldo 

ou Luciana.

VENDE-SE SALA CO

MERCIAL, aceito ofer

ta, oportunidade única. 

Fone (14) 9112-3064.

VENDE-SE OU TROCA 

TERRENO, em Ava- 

ré, 375 m2, plaino, 

próximo a represa do 

Paranapanema, aceito 

proposta. Fone (14) 

3264-7570.

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 CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza I, 

126 m2 c/ planta, ga

ragem p/ 2 carros, sala, 

copa, cozinha, banhei

ro, 3 quartos, 1 suíte. 

Fone (14) 9141-4550.

VENDE-SE CHÁCARA,

bairro Campinho, 

área total, 1 alqueire, 

c/ 3 galpões sendo 

2 p / festas, piscina, 

pomar, sede fechada, 

casa grande, quarto p / 

hospedes, aceito casa, 

apartamentos ou carro 

no negocio. Fone (14) 

8138-5589.

VENDE-SE ÁREA, Dist.

Industrial com 3000 

metros, área construída 

300 metros. Fone (14) 

9693-1478, Stefani.

VENDE-SE CASA, Rua 

Cristóvão Colombo, n° 

373, Vila Contente. Fo

ne (14) 3264-7988.

VENDE-SE EDÍCULA, 

Jd América, 2 piscinas, 

área coberta grande. 

Fone (14) 9794-7591 

ou (14) 3263-4026.

VENDE-SE CASA CE-

CAP. R$ 50.000,00, 02 

dormitórios, sala, wc 

social, ampla cozinha 

c/ azulejo, edícula c/ 

churrasqueira, despensa 

e wc. Fone (14) 3263

1118.

PROCURA-SE 2 CA

SAS, p / financiar no 

valor de R$ 20.000,00 

e R$ 30.000,00. R 

Amazonas, 688, Jd 

Alvorada. Fone (14) 

9147-9745 ou (14) 

3263-0655.

VIP SALÃO DE FESTAS, 

no Paulista Shopping c/ 

uma mega estrutura e 

ar condicionado. Super 

promoção de inaugu

ração. DMP produções. 

Fone (14) 3264-2757 

ou (14) 9711-1826.

EXCURSÕES P / SÃO

PAULO, 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 / M ON

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 BICICLETA 

INFANTIL, Caloi, ó ti

mo preço. Fone (14) 

8151-4639.

VENDE-SE GELADEI

RA. R$ 50,00. Fone 

(14) 9148-9533.

PINTURAS, MASSA 

CORRIDA, grafiato e 

textura, orçamento 

sem compromisso, 

boa referência no Se- 

nai, boa qualidade e 

responsabilidade. Fo

ne (14) 9738-7982.

VENDE-SE VIOLÃO,

Gianini, elétrico acús

tico. R$ 100,00. Fone 

(14) 3264-9818.

VENDE-SE CONTRA 

BAIXO, Genifer, R$ 

160,00. 3264-9818.

VENDE-SE CD, para 

carro MP3 Pioneer c/ 

controle. Flip Down. 

Ó tim o estado e fun

cionamento perfeito. 

Fone (14) 9702-9704 

Tratar com Alexandre.

VENDE-SE RACK, p /

som e TV, cor mogno, 

em ótim o estado. R$ 

150,00. Fone (14) 

9797-4159.

EXCURSÃO P / SALÃO 

DO AUTOMÓVEL, SP

dia 02/11. Fone (14) 

8112-2406, falar c/ 

Eduardo.

VENDE-SE TRAILER,

medindo 4,5m de 

com prim ento por 

2.00m de largura. Fo

ne (14) 3263-1978.

VENDE-SE GUITARRA 

LES PAUL, da marca 

Michael, semi-nova. 

R$ 300,00. Fone (14) 

3264-1369, tratar com 

Anderson.

VENDE-SE GELADEI

RA, Cônsul, cor branca, 

geladeira Duplex, lava

dora Suggar, maquina 

Brastem Cilm, 6k. 

Tratar Rua Primo Casali, 

n° 61. Fone (14) 9713

2132. Marcio.

VENDE-SE APARELHO 

DE DVD, MP3 Pioneer 

p / carro mod. P 5700 

c/ tela retrátil. Ótimo 

preço c/ garantia 

R$1.300,00. Pague em 

até 6x no Visa. Fone 

(14) 9711-1826.

s A t a

PROJETOS DE FERRA

MENTAS, p / molde 

de injeção de plástico, 

Zamak, estampo corte, 

dobra repuxo dispo

nível. Fone (14) 9129

4034.

ENTREGA DE DOCU

MENTOS, para Lençóis 

Paulista, Bauru e re

gião. Fone (14) 9123

0078, falar c / Leandro.

FAÇO DUPLICAÇÃO E 

IMPRESSÃO, de DVD 

e CD somente de 

criação própria, ( não 

fazemos pirataria ). Fo

ne (14) 3264-2545 ou 

(14) 8122-6417.

TAPEÇARIA, reforma 

de estofado em até 5x 

no cheque - pré. Desc. 

de 20% à vista, preços 

especiais de final de 

ano. Mão de obra 

especializada! Agende 

um orçamento sem 

compromisso. Fone 

(14) 9734-6211 falar 

c/ Elton.

DMP PRODUÇÕES, 

DJ, som, iluminação, 

telão,acessórios e salão 

vip p/ festas no Paulista 

Shopping. Fone (14) 

3264-2757 ou (14) 

9711-1826 site-www. 

dmpproducoes.com.br

ACEITA-SE ENCOMEN

DAS, de bolos e doci- 

nhos para festa. Fone 

(14) 9122-4974.

PASSE SUAS FITAS 

VHS, SVHS e super 

8 para DVD e ganhe 

uma impressão no 

próprio DVD. Fone 

(14) 3264-2545 ou 

(14) 8122-6417.

AUXILIAR DE EN

FERMAGEM. Ofereço 

meus serviços para 

cuidar de idosos e 

doentes em suas resi

dências ou hospitais 

Luis Carlos. Fone (14) 

3263-4214 ou (14)

3263- 2899.

SERVIÇOS EM COU

RO (GERAL). Av 

Procópio Ferreira, 

506, Cecap. Fone (14)

9772-1384.

MOTO TÁXI BEIRA 

RIO, aos sábados, 

domingos e feriados, 

horário 5:00 da ma

nha às 1:00 da ma

drugada, segunda à 

sexta mesmo horário, 

transporte passageiros 

e documentos. Fone 

(14) 3264-4444.

“STNTEKO" Fazemos 

serviço de raspagem 

de tacos, assoalhos e 

aplicação de sinteko. 

Orçamento sem com

promisso. Fone (14)

3264- 3706.

CASAMENTO 

SIMPLES E SOFIS

TICADOS, musicas 

que traduzem seus 

sentimentos, várias 

opções, instrumentais 

e / ou vocais. Fone 

(14) 3263-0065, falar 

c / Neuza.

INSTRUTORA PARTI- 

CULAR.Você tem car

ta, mas tem medo de 

dirigir? Acabaram os 

seus problemas! Ago

ra em lençóis paulista, 

instrutora particular, 

com carro adaptado, 

totalmente capacitado 

para fazer você perder 

seus medos, e se to r

nar fera no volante. 

Agende suas aulas. 

Fone (14) 3263-7019 

ou (14) 3263-1568.

Rose.

FORRO DE PVC. Ins

talado e na medida 

certa, pelo menos 

50% mais barato que 

o forro de madeira. 

Parcelamos em até 

6 vezes. Orçamento 

sem compromisso. 

Fone (14) 9169-5299.

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. MORu MBI: 3 dorm. (1 suíte), 2 salas, wc social, cozinha, garagem p/ veículos.
JD. ITAMARATY: Edícula c/ dorm., wc social, sala de estar, cozinha c/ a.e, varanda, piscina e3 

cerca elétrica.
JD. ITAMARATY: Residencia nova, 3 quartos (1suíte), cozinha c/ a/e, ampla sala, wc social c/ 
blindex, rancho c/ churrasqueira, desp. c/ wc, fino acabamento.
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. ELIZAb ETE: 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

QUER TER UMA REN

DA EXTRA, inicie seu 

negocio c/ MMN, não 

precisa ter dinheiro p / 

começar, compartilhe 

produtos naturais, 

como creme dental n° 

1 nos EUA. Fone (14) 

9729-5489.

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 ativida

de atual.

Atendimento 24h
E A y  9126-29Í5 /  9724-8565

FONE: 3264-3029
-  Cartuchos originais
- Recargas de cartuchos de 
tintas o toner's
- Menutenfõe em impresseres

A g o r a  a b e r to  a o s
s á b a d o s  a té  as 1 7 H .

Ateitamos:
VISA

K. IGÊÊACIO AHSBMO, 199 - lenfóís Pia. 
em hmde ao Zeânho Huidos

© quaOBdad©
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

Pengóis PaUOisaa 
{■Fq 3320-2303

O ECO
Anuncie:

(1 4 ) 3269-3311 ã H ÍU ifa  
( m

F o n e : 1 4 . 3264-1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista



G RU PO  FO R T  KN O X

P O R T E IR O S , V IG IL A N T E S , O P E R A D O R E S  DE M O N IT O R A M E N T O
E R E C E P C IO N IS T A S

PARA A REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA E MACATUBA.

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

TRATAR COM SRTAS. FABIANA E BIANCA.

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

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Edital de Citação da ré TIPOART ARTES GRÁFICAS, na pessoa de 
seus representantes legais, Sr. LUIZ ANTONIO PONTES e EVENTU
AIS HERDEIROS E/OU SUCESSORES DE LUIZ PERES PINTOR, 
expedido nos autos do PROCESSO DE N. 1731/2002, ONDE SÃO 
PARTES BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
S/A X TIPOART ARTES GRAFICAS LTDA, com prazo de 20 dias. O 
MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Lençóis 
Paulista, Doutor Mario Ramos dos Santos, tendo aprovado a minuta 
do requerente, faz saber que neste r. juízo, se processam os termos e 
atos da ação de n. 1731/2002, de reintegração de posse com pedido 
de liminar, do seguinte bem: “ Uma Máquina Pautadeira com Duplo 
Intercalador -  Modelo MTX 1050” feito registrado sob n° 1731/02, mo
vida por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
S/A em face de TIPOAERT ARTES GRAFICAS LTDA, sendo que fo
ra determinada a reintegração de posse pelo r. despacho de fls. 27 e 
cumprida a liminar dia 14/02/2003. Porem, tendo em vista os represen
tantes legais da empresa Sr. Luiz Antonio Pontes, RG. 2.593.811SSP/ 
SP, CPF/MF 023.692.658-68, estar em lugar ignorado e Sr. Luiz Peres 
Pintor, RG 333.668-6SSP-SP, CPF/MF 156.392.741-15, haver falecido, 
expediu-se o competente edital com a finalidade de cita-los, para que 
o SR. Luiz Antonio Pontes querendo bem como possíveis represen
tantes ou sucessores do segundo, possam, se for o caso, contestar a 
presente ação no prazo legal sob pena de revelia. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que no futuro ninguém possa alegar igno
rância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 dias, findo o 
qual será considerada a ré, na pessoa de seus representantes legais 
considerada citada da ação e intimado para, no prazo de quinze (15) 
dias apresentar, sob penas de revelia e de serem considerados verda
deiros os fatos alegados pelo autor, nos termos dos artigos 285 e 319 
do CPC, ou requer a purgação da mora. Este, será publicado e afixado 
na forma da lei. Lençóis Paulista, 03 de julho de 2007. Eu, (a) Lisandre 
Laborda, escrevente, matricula 350.463-7, digitei. Eu, (a) Ivani Bispo de 
Carvalho, escrivã substituta, matricula 806.567-P, conferi e subscrevi. 
(a) Mario Ramos dos Santos, Juiz de Direito.

A Igreja Evangélica O Sangue de Jesus Nos Purifica, através de seu 
presidente Sr. Paulo Sergio Moreira, convoca a Assembléia para fun
damentar a citada Igreja já  existente de fato, elegerem sua Diretoria 
Administrativa e Conselho Fiscal, no dia 07 de setembro de 2008 às 
19:00horas, na Rua Alexandre Raimundo Paccola, 305- nesta Con- 
seqüentemente todos os cargos serão aprovados pela assembléia e 
necessariamente comporá os seguintes membros:- Presidente e Vice; 
1° e 2° Secretários; 1° e 2° Tesoureiros; 1°, 2° e 3° Conselheiros Fiscal 
e 3 suplentes de Conselho. A posse será em seguida e será para o 
biênio ate 06 de setembro de 2010.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE ODAIR APARECI
DO LIMA (PROCESSO N° 333.01.2007.002473-8/000000-000, N° DE ORDEM 825/2007 
-  ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACTUBA, ESTADO DE SÃO PAULO). 
A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, MM*. Juíza de Direito da Única 
Vara Cível da Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SA
BER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tiverem e interessar possa 
que perante este Juízo e Ofício Judicial, processam-se aos termos de uma ação de INTER
DIÇÃO que NAIR FRANCISCA MARIANA DE LIMA move contra seu filho ODAIR 
APARECIDO LIMA ( Processo n° 333.01.2007.002473-8/000000-000, N° DE ORDEM 
825/2007 - Único Ofício Judicial). Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sen
tença de fls. 45/46, que decretou interdição de ODAIR APARECIDO LIMA, cujo teor é o 
seguinte: Vistos. NAIR FRANCISCA MARIANA DE LIMA, qualificada na inicial, ajuizou 
pedido de interdição de ODAIR APARECIDO DE LIMA, alegando, em síntese, que é mãe 
do requerido; que o requerido vive sob os seus cuidados; é portador de doença mental irre
versível e não tem condições de gerir sua vida. Pede, que seja sua mãe nomeada Curadora. A 
inicial, veio acompanhada dos documentos de fls. 07/13. A Dra. Promotora foi ouvida. Foi 
nomeada curadora provisória do requerido. O Interditando foi citado e interrogado (fls. 19 
e 20/v°). Foi realizada a perícia (fls. 35/36). A Dra. Promotora pugna pelo acolhimento do 
pedido. Este o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A perícia realizada pela ilustre 
perita deste juízo, conclui que o interditando é portador de deficiências mental associada à 
hidrocefalia, caráter permanente, sendo certo que não tem condições de discernimento o que 
torna-a absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Ora, dispõe o Código Civil, 
em seu artigo 3°, que são absolutamente incapazes para os atos da vida civil os portadores 
de doença mental, que, segundo o mesmo repositório de leis civis, devem ser interditados e 
postos sob curatela. Assim, o acolhimento do pedido do pedido de tutela jurisdicional é de 
extremo rigor. Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 2/4 e decreto a interdição de ODAIR 
APARECIDO LIMA, colocando-o sob curatela. Nomeio para o cargo de Curadora a Sra. 
NAIR FRANCISCA MARIANA DE LIMA, que deverá prestar o compromisso de bem e 
fielmente cumprir o encargo. No momento do compromisso deverá o Sr. Escrivão adverti-la 
dos ônus do encargo, que ele deve cumprir com responsabilidade e diligência. Sem custas 
ante a gratuidade. Em obediência ao deposito n artigo 1.184 do Código de Processo Civil e 
no artigo 9°, III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 
imprensa local e no Órgão Oficial; 3 vezes, com intervalo de dez dias. P.R.I.C. Macatuba, 
09 de Maio de 2008. MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN -  JUÍZA DE DIREITO” 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. NADA MAIS. 
Macatuba, 13 de agosto de 2008. Eu, (Vânia ária Daré Pavanello), Oficial Maior, digitei e 
conferi. Eu, (Carlos Alberto Giorgetti), Diretor de Serviço, subscrevi e assino por determi
nação judicial.

E fácil

INDEPtí®

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS MESES!

%0/

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

O ECO

#
Cidade:

Texto do classificado:

SERRALHERIA
P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

[EK̂ í̂&ãsi© (mi)

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

Panificadora e Confeitaria*

DE

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

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Castelo
Piscina de Bolinha 

' Touro Mec.infantii (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã
(14) 3263-1485 

9791-4488

grátis!

Oração a nossa sra aparecida. Querida mãe nos

sa Sra Aparecida. Vós que nós amai e nós guiai 

todos os dias. Vós que sóis a mais bela das mães, 

a quem eu amo de todo o meu coração. Eu vós pe

ço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma 

graça. sei que me ajudareis e sei que me acompa

nhareis sempre até a hora da minha morte. Rezar 

três dias seguidos e alcançarás esta graça 

por mais difícil que ela seja. Por graças alcança

das. Regina Prenhaca. RG. 6.422.965.

O e c o
Anuncie:

(1 4 ) 3269-3311

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

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 

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

Sim patia p a ra  em agrecer de Chico X avier 
Q u arta  feira  pela m anhã coloque meio copo de água, 
dentro dele ó núm ero de grãos de arroz correspon
dentes aos quilos que você deseja perder.Não coloque 
grãos a mais do que você deseja pois os quilos perdido 
não são recuperados.
A noite beba a água deixando os grãos de arroz, com
pletando novam ente com meio copo de água. Q uinta 
feira  pela m anhã em jejum  beba a água deixando os 
grãos de arroz, com pletando novam ente com meio co
po de água.
Sexta- fe ira  pela m anhã em je jum  beba a água com os 
grãos de arroz jun to
Obs: Conserve o mesmo copo du ran te  o processo, 2- 
Não faça regim e poisa sim patia é infalivel, 3- T ire o 
num ero de cópias correspondente aos quilos que dese
ja  perder, 4- Começe na q u a rta  feira  após d is trib u ir as 
cópias, 5- Publique na m esm a sem ana 
boa sorte...

O classifícado 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.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis

1 • 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

Nome:

Fone:



A G U D O S

M ão dup la
Cinco ruas de Agudos passam a ter sentido duplo para os motoristas

Foto: Jornal O ECO

Várias ruas de Agudos que ligam as avenidas Sete de Setembro e Paulo Nelli tiveram o sentido de direção alterado

A partir desta semana, os 
motoristas de Agudos devem 
estar ainda mais atentos ao diri
gir pela cidade. É que cinco ruas 
transversais que ligam as aveni
das Sete de Setembro e Paulo 
Nelli passaram a ter sentido 
duplo. As vias que sofreram 
alterações são: Joaquim Fer
reira Souto, Major Gasparino 
de Quadros, Celidonio Neto, 
Sebastiana Leite, Rui Barbosa e 
Odon Pessoa de Albuquerque. 
A mudança ocorreu através de 
determinação do prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB).

Segundo Octaviani, as ruas

passaram a ter sentido duplo 
para facilitar o trânsito do muni
cípio. "A pedido da população, 
mandei fazer um levantamen
to que apontou a necessidade 
de tornar essas vias de sentido 
duplo e como de fato o povo 
estava correto, nós tomamos as 
providências para atender a es
sa reivindicação", explica.

Para o motorista Pedro Mi
guel Leão, a liberação de outra 
mão nestas ruas foi ótima. Ele 
que faz trajeto todos os dias en
tre o bairro Santa Cândida até 
o centro da cidade encontrava 
dificuldades. "Ficou bom, mas

o motorista tem que ter cui
dado evitando acidente, pois 
não houve divulgação dessa 
mudança" comentou. O mo- 
totaxista José Roberto Marinho 
também aprovou a medida, 
mas teme que a mudança au
mente o número de acidentes 
nestas vias.

Sobre o risco de acidentes, 
Octaviani afirma que foram 
colocadas faixas nas principais 
ruas do centro da cidade para 
informar a mudança aos moto
ristas e que panfletos foram dis
tribuídos nas ruas que teriam o 
sentido duplo liberado.

d is t r a ç ã o
A decisão do prefeito também 

pegou os policiais de surpresa. 
Devido à duplicação do sentido 
das ruas, alguns policiais cha
maram a atenção dos motoristas 
imaginando que eles estavam 
transitando com seus veículos 
em sentido proibido. O tenente 
Xavier, comandante da Polícia 
Militar em Agudos, comentou a 
mudança. Segundo ele, a decisão 
sobre a duplicação do sentido das 
vias cabe somente à Prefeitura. 
"Até agora não houve nenhum 
acidente, porque a mudança está 
sinalizada", minimizou.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA

L  E  I  N° 2 2 6 4

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI 

N.° 2.220, DE 22 DE OUTUBRO DE 2.007 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e 

eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo 

a seguinte Lei:

Artigo 1° - O artigo 5°, da Lei n° 2.220, de 22 

de outubro de 2.007, passam a vigorar com a 

seguinte redação:

Artigo 5° - O imóvel ora concedido será 

destinado para o desenvolvimento das ati

vidades compreendidas no objeto social da 

concessionária ou atividades que sejam a es

ta complementares e que sejam ali desenvol

vidas concomitantemente com as atividades 

daquela, ficando vedada a utilização para 

qualquer outro fim, inclusive o comércio 

varejista, sob pena de rescisão da concessão, 

observado o devido processo administrati

vo, com direito à ampla defesa.

Artigo 2° -  Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário

Macatuba, 28 de agosto de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo 

Executivo Municipal em 28 de agosto de 

2008, registrada na Secretaria de Negócios 

Jurídicos, PUBLICADA na forma da 

legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 

Oficial Administrativo

Instituto de Previdência 
M unicipal de Lençóis Paulista
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MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social

Período de Referência : Janeiro/2008 a Julho/2008
R E C E I T A D E S P E S A

Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença
RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES
Receita de contribuições 3.251.000,00 1.830.863,19 1.420.136,81 DESPESAS CORRENTES
Receita patrimonial 5.000.000,00 3.229.639,06 1.770.360,94 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83
Outras receitas correntes 10.000,00 580.283,71 -570.283,71 Outras despesas correntes 3.399.000,00 3.260.251,77 138.748,23

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 269.000,00 4.175,00 264.825,00

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RESERVA DE CONTINGENCIA
Receita de contribuições (i-o) 4.723.000,00 2.586.498,62 2.136.501,38 Reserva de Contingência 10.564.000,00 10.564.000,00
Outras receitas correntes (i-o) 362,90 -362,90
Subtotal (1) 12.984.000,00 8.227.647,48 4.756.352,52 Subtotal (1) 14.344.000,00 3.366.134,94 10.977.865,06
DEFICIT TOTAL 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 SUPERAVIT TOTAL 4.861.512,54 -4.861.512,54
TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 8.227.647,48 6.116.352,52 TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 8.227.647,48 6.116.352,52

Lençóis Paulista, 12 de Agosto de 2008.
ANTONIO MARCOS MARTINS JULIO ANTONIO GONCALVES ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO

DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de Agosto de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 233,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 50-2008 - PRO
CESSO: 101-2008 -  EDITAL 63-2008 - OBJETO: Aquisição de Estantes de Aço destinadas ao Paço 
Municipal, entrega única em 30 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/09/08 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, 29 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 48-2008 - PRO
CESSO: 98-2008 - OBJETO: Aquisição de Calçados de Segurança destinados aos servidores públicos 
municipais. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 12/09/2008 às 14:00 hs. O edital, na ín
tegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 29 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
CO M U N ICAD O

Comunicamos aos interessados que a Prefeitura Municipal de Macatuba, através de sua Secretaria de 
Desenvolvimento está recebendo requerimento de solicitação de espaço para implantação de empresas 
no futuro condomínio empresarial.
Na oportunidade convidamos os requerentes interessados para uma reunião com a equipe técnica do 
SEBRAE a realizar-se no dia 15 de setembro de 2008 às 19:00 hs no SALÃO NOBRE DO PAÇO MU
NICIPAL, localizado à Rua 09 de Julho n° 15-20 
MARCOS DONIZETI OLIVATTO 
ÂNGELO ANTONIO MARTINS LISTA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

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 LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 109/2008 -  Processo n° 203/2008 
Objeto: aquisição de diversos materiais para construção de casas pelo 
CDHU -  Tipo: Menor preço por lote -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 10 de setembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 29 de agosto 
de 2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

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: 01/2008
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 02 de setembro de 2008 
Horário: 10h
01 -  Wellington Ricardo Manfrinato 
Lençóis Paulista, 29 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: 02/2008 
Cargo: Cozinheiro
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 02 de setembro de 2008 
Horário: 10h
01 -  Cassia Maria Gadani
Lençóis Paulista, 29 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, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 02 (duas) 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: 03/2006 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 02 de setembro de 2008 
Horário: 10h
01 -  Sarita Longo Rodrigues Alves
02 -  Josiele Cristina de Almeida 
Lençóis Paulista, 29 de agosto de 2.008.
Marcos Norabele - Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Decreto 196 de 21.08.2008.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 14.548,00.
Portaria 582 de 27.08.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/06, para tratamento de saúde, Edna Aparecida Barros, Assistente 
Social.
Portaria 583 de 29.08.2008.............Exonera Maria José Moretto Caça
dor da função temporária de Cozinheira -  término de contrato.
Portaria 584 de 29.08.2008.............Nomeia Vania Rubian de Melo da
Silva para a função temporária de Professor de Educação Básica II, 
ME-002.
Portaria 585 de 29.08.2008.............Nomeia Adriana Fernandes Vieira
Barros para a função temporária de Professor de Educação Básica II, 
ME-002.
Portaria 586 de 29.08.2008.............Nomeia Claudia de Moraes Gomes
Pereira para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 589 de 29.08.2008.............Nomeia Luiza Aurora Raphaeli
D’Avila para a função temporária de Professor de Educação Especial, 
ME-001.
Lençóis Paulista, 29 de agosto de 2008.
Leandro Orsi Brandi - Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de agosto de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 376,63.
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C O M P U T A D O R

Na mesa
Desktops estão bem mais baratos e potentes; confira opções com preços a partir 
de R$ 1.000 e saiba o que deve ser levado em conta na hora de escolher um

RAFAEL CAPANEMA

Em 2006, um monitor de 
LCD widescreen de 19 polega
das da AOC era vendido a R$ 
1.400. Hoje, um computador 
da Qbex com processador Intel 
Pentium Dual-Core de 2 GHz, 
gravador de DVD, 2 Gbytes de 
memória RAM, disco rígido de 
250 Gbytes e monitor de LCD 
widescreen de 19 polegadas 
sai pelos mesmos R$ 1.400 
que, dois anos atrás, compra
vam só a tela fininha.

Basta passar os olhos em 
anúncios ou passear por lojas 
físicas e virtuais para constatar 
que, além de mais potentes, os 
computadores de mesa estão 
muito mais baratos.

Micros à venda atualmen
te por preços em torno de R$ 
1.000 e R$ 1.500 têm capaci
dade mais do que suficiente 
para executar tarefas básicas, 
como navegação na internet, 
leitura de e-mails e processa
mento de texto e imagens.

q u a l id a d e
Computador barato, hoje, 

não é necessariamente sinô
nimo de máquina de segunda 
linha. De acordo com especia
listas em informática, a quali
dade da montagem e dos com
ponentes de micros de baixo 
custo melhorou bastante nos 
últimos anos.

"Há pouco tempo, um pro
cessador barato era bem pior 
do que um de primeira linha. 
Hoje eu diria que um proces
sador barato não é muito pior, 
só um pouco mais lento", afir
ma o engenheiro eletrônico 
Laércio Vasconcelos (www.la- 
ercio.com.br), autor de livros 
de informática como 'Har
dware na Prática'.

"Um usuário médio, aque-

le que não sabe que mi
cro comprar, não cos
tuma ser exigente em 
termos de máquina", 
diz Vasconcelos.

Fatores como redu
ção de impostos, que
da do dólar, aumento 
do crédito e facilidades 
de financiamento têm 
mantido altas as ven
das de computadores 
de mesa no país, que 
devem chegar a 7,5 mi
lhões até o fim deste 
ano.

Preços também em 
queda de pacotes de 
acesso à internet em 
banda larga residencial 
tornam o momento 
atual um dos mais favo
ráveis para a compra do 
primeiro computador 
ou para a substituição 
do micro antigo.

COMO COMPRAR
Escolher um com

putador novo nem 
sempre é tarefa fácil, 
considerando a miría- 
de de opções de marcas 
nacionais e internacio
nais, das mais famosas 
às menos conhecidas.

Os dilemas passam 
ainda pela escolha do 
sistema operacional 
(Windows ou Linux?), 
pelo tipo e pela veloci
dade do processador e 
pela quantidade de me
mória RAM.

Além de fatores co
mo suporte e garantia, 
o consumidor deve considerar 
o uso que pretende fazer do 
equipamento. Quem quiser 
armazenar muitos vídeos e 
músicas, por exemplo, precisa 
de um disco rígido espaçoso.

SAIBA O QUE LEVAR EM CONTA NA 
HORA DE ESCOLHER UM MICRO

Processador de núcleo único ou múltiplo? Quantos Gbytes de 
memória RAM? Disco rígido de que capacidade? Qual sistema 
operacional? São muitas as dúvidas na hora de comprar um 
novo computador. Veja abaixo dicas para acertar a escolha de 
acordo com as suas necessidades.

PR O C E SS A D O R
Atualmente, são cada vez mais comuns os softwares que 
fazem uso de processadores com núcleo múltiplo, de modo 
que, se for possível evitar micros novos com chip de núcleo 
único, melhor.
Athlon 64 X2, da AMD, e Core 2 Duo e Pentium Dual- 
Core, da Intel, são alguns dos processadores de núcleo 
duplo disponíveis hoje. Os mais caros costumam ter melhor 
performance, mas qualquer um desses deve atender bem às 
necessidades do usuário médio, como navegação na internet 
e processamento de texto. _______________________

m e m ó r i a

Com 1 Gbyte de memória, é possível usar adequadamente o 
Windows Vista, sistema operacional mais recente da Microsoft. 
Mas a performance do sistema é melhor em máquinas com 2 
Gbytes.

m o n i t o r  d e  LCD
Telas de LCD são bonitas, compactas e seus preços estão cada 
vez mais convidativos.
Mas os tradicionais e um tanto desengonçados monitores 
CRT podem ser vantagem para quem está com o orçamento 
apertado - a diferença de preço em relação ao LCD ainda é 
grande - ou preza pela reprodução mais fiel de cores, seara em 
que os monitores de tubo ainda são superiores.

' A R M A Z E N A M E N T O
Evite discos rígidos que não tenham, no mínimo, 80 Gbytes 
de armazenamento. Se você pretende guardar muitos 
arquivos, considere a partir de 160 Gbytes - computadores de 
custo razoável já estão vindo com discos de 250 Gbytes.

1 .0 0 0
Gbytes (ou 1 Tbyte) é a capacidade de alguns dos discos 
rígidos mais espaçosos à venda atualmente no país. Tal 
quantidade é suficiente para armazenar aproximadamente 
300 mil músicas em MP3, por e x e m p lo .______________

Nesta edição, conheça al
guns modelos disponíveis no 
mercado, veja o que você de
ve levar em conta na hora de 
comprar um computador de 
mesa e confira dicas de sof-

twares gratuitos para instalar 
em uma máquina novinha em 
folha.

Veja, ainda, sugestões do 
que fazer com seu micro an- 
tig°.

s i s t e m a

O Windows XP deixa de ser distribuído para varejo e grandes 
fabricantes de PCs neste mês. Hoje, o mais comum é 
encontrar micros com diferentes versões do Windows Vista ou 
com distribuições de Linux.
A edição Starter do Vista tem limitações que podem 
incomodar, e distribuições Linux pré-instaladas nem sempre 
são adequadas.
O Windows Vista Home Basic sai por cerca de R$ 300; para 
quem prefere o Linux, uma boa opção é o gratuito Ubuntu 
(www.ubuntu.com).

l e i t o r  ó p t i c o

Não vale a pena, hoje, comprar computador que não tenha 
gravador de DVD.

EX TR A S
Bons diferenciais são leitores de cartões de memórias e portas 
USB frontais. Se o lugar onde você mora ainda não tem banda 
larga, escolha um micro que tenha modem para conexão 
discada.

Substitua peças fracas gastando pouco
Desktops de baixo custo 

não miram exatamente o ni
cho de mercado formado pe
los aficionados por tecnologia.

Apesar de atenderem bem 
às necessidades de quem com
pra a primeira máquina ou se 
dedica a tarefas básicas, como 
navegar na internet e ver víde
os, essas máquinas têm seus 
calcanhares-de-aquiles.

Mas dá para substituir 
componentes fracos também 
gastando pouco. Veja, abai-

xo, algumas dicas.

DE PEÇA EM PEÇA
Gamers sabem que, para 

rodar jogos em 3D, é funda
mental ter uma placa de ví
deo potente.

Uma boa placa econômi
ca, como a Nvidia Geforce 
8400 (cerca de R$ 200), não 
fará milagres, mas certamen
te aumentará a lista de games 
suportados pelo seu compu
tador. Note que, para rodar

jogos de última geração, os 
investimentos, não raro, che
gam a quatro dígitos.

Fãs de música se decep
cionarão com as modestas 
caixas de som que fazem par
te dos kits de desktops mais 
baratos.

Mas, a partir de R$ 200, 
é possível encontrar caixas 
acústicas com maior potência 
e recursos como canais 5.1.

Não espere, também, 
mouses e teclados com de-

zenas de recursos. Com algu
mas exceções, esses dispositi
vos que vêm com computa
dores de baixo custo não vão 
além do básico.

Se você gosta de teclados 
multimídia e mouses com 
botões extras, é possível en
contrar boas opções a partir 
de R$ 40, aproximadamente.

Para quem quiser se livrar 
dos fios, dá para achar com- 
bos de teclado e mouse wire- 
less por volta de R$ 100. (RC)

Intel anuncia nova geração de chips 
e AMD investe em integração

A Intel vai batizar ape
nas de Core a linha de 
processadores com a nova 
arquitetura desenvolvida 
pela empresa, antes co
nhecida como Nehalem. 
Os primeiros modelos de 
chips com a marca Core re
ceberão a sigla i7 e devem 
sair no próximo ano. Já a 
AMD trabalha no projeto 
Swift, que integrará unida
des de processamento grá-

fico e computacional na 
mesma pastilha de silício. 
"Além disso, nossos pro
cessadores têm controla
dor de memória integrado 
disponível desde o Athlon 
64, lançado em 2003, tec
nologia que a concorrente 
promete atingir somente 
agora, com o (Core) i7", 
disse Roberto Brandão, 
gerente de tecnologia da 
AMD no Brasil.

©
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Para fazer a cabeça

Escova GHair é o novo produto para alisamento de cabelos

Escova Marroquina já é sucesso/ nos principais salões

Encontro será animado por aprisentação de dança do ventre

SAIBA UM POUCO MAIS 
SOBRE RODRIGO CINTRA
- Cabeleireiro oficial da TV Band, apresenta o quadro 
'Quero o look dela' no programa Atualíssima
- Participa constantemente de programas de TV: Ana 
Maria Braga (Globo), Jô Soares (Globo), Olga Bongio- 
vanni (Rede TV), Bem Família (Band) Adriane Galisteu 
(SBT), Luciana Gimenes (Rede TV), Atualíssima (Band).
- Já produziu estrelas para mais de 100 capas de revistas 
de moda e cabelo
- Ministra workshops em todo o Brasil
- Proprietário da Rede de Escola Profissionalizante de ca
beleireiro De La Lastra.

PROGRAMAÇRO PARA 
15 DE SETEMBRO
Horário: Das 9h às 17h

- Curso técnico passo a passo de cortes modernos
- Cortes a navalha
- Marketing para salão de beleza
- Visagismo
- Lançamento da escova Alemã da GHair 

*Coffee break, almoço e coquetel inclusos

EFAC e INOAR trazem para Lençóis escova GHair e curso com 
o cabeleireiro Rodrigo Cintra; encontro é no dia 15 de setembro no UTC

Lençóis Paulista é uma das 
cidades do interior paulista 
escolhidas para o lançamen
to da escova GHair, produto 
inovador. A iniciativa é da 
EFAC (Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Cabelei
reiros) e da INOAR, empresa 
que desenvolveu o produto. 
O lançamento, marcado para 
o dia 15 de setembro, no UTC 
(Ubirama Tênis Clube), terá 
a presença do cabeleireiro 
das estrelas, Rodrigo Cintra, 
do salão De La Lastra, da em
presária Inô Manoel, diretora 
executiva da INOAR, e dos 
cabeleireiros Samuel, Clara 
e Ilda. Os profissionais que 
participarem farão workshop 
sobre visagismo, cortes mo
dernos e cortes com nava
lha, além de aprender sobre 
marketing de salão.

Segundo a empresária 
Marta Rocha, da EFAC, mais 
de 250 convites já foi vendi
do em Lençóis Paulista, Jaú, 
Barra Bonita, Pederneiras, 
Areiópolis, Macatuba, Bauru, 
Santa Bárbara D'Oeste, Bari- 
ri, Agudos, Boracéia e Itápo- 
lis, mas ainda dá tempo de 
participar.

A INOAR é a empresa que 
desenvolveu a Escova Marro
quina -  produto para alisa
mento de cabelos -  e agora 
traz para o mercado a Escova 
GHair, produto desenvolvido 
na Alemanha. "É bom lembrar 
que a EFAC é distribuidora ex
clusiva da linha INOAR para 
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Areiópolis”, destaca Marta.

Além de aprender como 
fazer a Escova Marroquina e 
a Escova GHair da INOAR, os 
profissionais da área poderão

conhecer os outros produtos 
de tratamento da INOAR. 
"São produtos de primeira 
linha que todos os profissio
nais devem conhecer e ter em 
seu salão" avalia Marta. "O 
resultado da Escova Marro
quina e da Escova GHair, por 
exemplo, são cahelos lisos, 
com muito mais hrilho e ma
ciez", garante Marta.

Mais do que conhecer os 
novos produtos, quem parti
cipar do encontro do dia 
15 de setemhro vai fi
car amalizado sohre 
o que há de mais 
moderno no mun
do do tratamento de 
heleza.

Rodrigo Cintra * 
traz workshop que 
vai ahordar o vi
sagismo -  técni 
ca que consiste 
em escolher o 
corte de cahe- 
lo de acordo 
com as carac
terísticas de 
cada um -, 
vai aprender 
como fazer 
cortes mo
dernos, como 
o de Mariana 
Ximenes, a 
protagonista 
Eara da novela 
'A Favorita'en
tre outras atri- ■ 
zes do mundo 
da televisão, 
vai aprender tudo 
sobre corte com 
navalha e também noções so
bre marketing de salão.

Convites custam R$ 69 à 
vista ou R$ 72 no cheque pa-

Inô Manoel 
é diretora 

executiva da 
INOAR

ra 30 dias. Para Quem quiser 
adquirir na hora do evento, 
o preço do ingresso é R$ 89. 
O valor do convite dá direi-

to a café da manhã, almoço 
e coquetel de encerramento. 
Também haverá apresentação 
de dança do ventre.

Um dia com
o  c a b e l e i r e i r o  d a s  e s t r e l a s

Rodrigo Cintra, que vai 
estar em Lençóis Paulista no 
dia 15 de setembro, é consi
derado o cabeleireiro das es
trelas, porque é ele quem faz 
o penteado de personalidades 
nacionais e internacionais. 
Quem fizer o curso, ganha o 
certificado De La Lastra.

Ele é um dos profissionais 
mais requisitados para pales
tras e workshops em todo o 
Brasil e ministra cursos para 
mais de 15 mil cabeleireiros 
por ano. Rodrigo Cintra é um 
dos proprietários da rede de 
salões de cabeleireiros De La 
Lastra, em São Paulo. Além 
disso, virou garoto propa
ganda das principais marcas 
de cosméticos nacionais e 
internacionais, inclusive da 
INOAR. "Nas cidades do in
terior, só haverá lançamen
to do produto em Lençóis 
Paulista e Campinas. Outros 

eventos, só nas grandes 
capitais”, destaca Mar

ta Rocha.
Sua numero- 

clientela 
com-

Rodrigo Cintra traz 
experiência e novos conceitos 

para profissionais da área

posta por gran
des executivos e 
personalidades 
da alta socieda

de de São Paulo. 
Ele é professor for

mado no Instituto 
Llongueras, da Espa

nha, Vidal Sasson, dos 
Estados Unidos, e Tony 

Guy, da Inglaterra. Rodri
go Cintra é reconhecido 

no circuito de beleza e moda 
cabeleireiro oficial 

da TV Band e tem um quadro 
no programa Atualíssimo. Já 
preparou mais de 100 estrelas 
e personalidades para capas 

e editoriais de revistas de 
moda e cabelo.

SERVIÇO
Profissionais in

teressados em parti
cipar do workshop 
com Rodrigo Cin
tra, sócio-proprie- 
tário da rede de 
salões De La Las
tra, devem pro
curar a EFAC, que 
fica na rua 7 de 
Setembro, n° 963, 
Lençóis Paulista. 
Mais informações 
pelo telefone (14) 
3264-6249 - (14) 
8122-2800 ou 
(14) 8143-6421.
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Ga b r ie l a  Do n a t t o

Na quinta-feira 28, a es
tação ferroviária de Lençóis 
Paulista comemorou simbo
licamente a chegada do pri
meiro trem à cidade, há 110 
anos. O evento foi marcado 
pela nostalgia dos tempos da 
'Maria Fumaça', com persona
gens históricos, como os seis 
funcionários da antiga ferro
via: Ângelo Marco Giovanetti, 
Francisco Pires de Andrade, 
Dahir Jacomino, Mário Anto- 
nio Dominico, José Natal Ma
noel e Waldomiro Castilhano. 
"Tenho saudades daquela épo
ca. Havia muita amizade entre 
os funcionários e o ritmo de 
serviço era tranqüilo", afirma 
Dahir Jacomino, conferentista 
na década de 50.

José Natal Manoel, conhe
cido como Zé Cabelo, concor
da com o amigo, mas também 
relembra das malandragens da 
juventude. Ele trabalhou como 
telegrafista e chefe de estação na 
década de 60 e adorava fazer o 
serviço de vendedor de bilhe
tes. A ferrovia era ponto para 
namoros e paqueras também. 
"Naquele tempo era diferente, 
nós namorávamos escondidos. 
Não é como hoje que tudo é tão 
aberto. Era no ponto do trem 
que aconteciam as paqueras. O 
melhor serviço era vender bilhe
tes, nós ficávamos rodeados de 
moças, dava até para dar uma 
paquerada" conta Zé Cabelo.

Mas o maior prazer desses 
seis senhores era ver o trem 
andar. A força da locomotiva 
tomava conta do coração de 
muita gente. "Os vagões re
giam a exportação e importa

Lençóis comemora 
110 anos da chegada 

do primeiro 
trem reunindo 
vanguarda da 

estação ferroviária

ção da época. Mas parece que 
hoje isso foi esquecido", diz 
o ex-telegrafista Ângelo Mar
co Giovanetti. Para ele, o en
sino das escolas técnicas está 
moribundo. "Deveria existir 
um incentivo para se voltar a 
utilizar o trem no transpor
te de granéis, animais, café e 
combustível, por exemplo. A 
ferrovia movimentou o país,

fez abrir várias portas por is
so não deveria ser esquecida", 
avalia Giovanetti.

Hoje Lençóis Paulista ape
nas é rota da ALL (América 
Latina Logística), mas durante 
os anos 70 foi ponto de carga 
e descarga de muitos materiais. 
Francisco Pires de Andrade, o 
Chico Manobrista, era quem 
levava os trens para as grandes

empresas. "Eu fazia o transpor
te de vagões com carga e trazia 
os descarregados. Era muito 
gostoso, os trilhos passavam 
pela natureza, tinha muito 
verde. Era uma viagem muito 
bonita", lembra Chico. Waldo
miro Castilhano também pôde 
desfrutar da estrada de ferro 
durante suas viagens a trabalho 
e lazer. "Eu viajava bastante, a

passeio e para trabalhar. Fui te
legrafista e chefe da estação nos 
anos de 1958 a 1983, foi uma 
época muito boa. Tenho sauda
des dos trens", afirma.

t e l é g r a f o
O serviço de telégrafo tam

bém era bem cogitado. Segun
do Zé Cabelo, a maioria das 
pessoas se correspondia pelo

Ao lado, antigos funcionários: 
Waldomiro Castilhano, José 
Natal Manoel, Mario Antonio 
Dominico, Dahir Jacomino, 
Francisco Pires de Andrade e 
Ângelo Marco Giovanetti

aparelho. "Era o método mais 
rápido. As pessoas escreviam 
uma carta e passavam para mim 
num papel. O telégrafo funcio
nava da seguinte maneira: era 
um aparelho que, dependen
do da letra, tinha um número 
de toques. Esses toques eram 
mandados para Botucatu e de 
lá para a cidade destino da cor
respondência", explica.
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Ansiedade excessiva
Transtornos e fobias podem culminar em sintomas como choro, insônia e 
taquicardia; médicos discutem administração de tratamento medicamentoso

W ILLIAN VIEIRA

Aos 12 anos e cursando o 
sexto ano da escola, um garo
to passa por provações anteci
padas de sua masculinidade: 
joga bola, forma grupos de 
amigos, paquera. "Mas se não 
dorme no acampamento de 
férias por não conseguir ficar 
longe da mãe, vai ser tachado, 
e isso é muito sério pra ele", 
diz Fernando Asbarh, psiquia
tra e coordenador de um gru
po de estudos sobre transtor
nos de ansiedade no Hospital 
das Clínicas da USP.

"É quando a ansiedade 
passa a prejudicar a vida da 
criança que delimitamos o 
transtorno", diz Asbarh. Se
gundo o estudo, cerca de 5% 
de crianças e jovens sofrem 
de algum transtorno do tipo, 
com sintomas de ansiedade e 
preocupações excessivas para a 
idade, que persistem por mais 
de seis meses. Sintomas que 
podem culminar em crises de 
choro e pânico ou se converter 
em efeitos físicos, como insô
nia, tremores, diarréia e taqui- 
cardia.

O menino que não dormia 
longe da mãe está em trata
mento, diagnosticado com 
TAS (transtorno de ansiedade 
de separação) e fobia espe
cífica; no caso dele, fobia de 
prova.

"Na noite anterior não 
dormia, às vezes vomitava, 
não ia à escola", diz Asbahr. 
Muitas vezes, a mãe tinha que 
ir buscá-lo. As notas caíram 
e o complexo de inferiorida
de, aumentou. Há um ano 
fazendo terapia e tomando 
antidepressivo (já em fase de 
redução da dose), suas notas 
melhoraram e ele conseguiu, 
pela primeira vez, passar férias 
no acampamento.

No caso do TAG (transtor
no de ansiedade generaliza
da), um dos mais comuns, 'a 
criança é incapaz de relaxar 
um segundo' e tem reações 
desproporcionais de medo e 
ansiedade no convívio social. 
'Se não for tratado, pode se 
tornar crônico e prejudicar o 
desempenho escolar e a vida 
social', diz Asbarh.

Patrícia Stavis /  Folha Imagem

A menina não tem mais medo de ficar sozinha, de usar o 
elevador e de notícias ruins, após o tratamento feito no HC

Mas há uma série de outros 
transtornos com sintomas se
melhantes, como o transtorno 
de ansiedade de separação; a 
fobia social; as fobias especí
ficas, como medo de elevador, 
de inseto, de prova escolar; e o

transtorno do pânico, menos 
comum em crianças e ado
lescentes que em jovens, mas 
que também traz sintomas de 
ansiedade e pode vir junto das 
fobias específicas.

"O que importa não é o

nome que se dá, mas como 
podemos mitigar esses sin
tomas prejudiciais", afirma 
Asbarh. Ele diz que é comum 
que os traços de ansiedade se 
desenvolvam na infância ou 
adolescência. Por isso os pais 
deveriam estar atentos ao que 
é uma personalidade difícil 
ou 'birra' e o que pode ser um 
problema clínico. "Na dúvida, 
melhor ter a avaliação psiqui
átrica", afirma.

MEDICAÇÃO
Especialistas, porém, relati- 

vizam o tratamento clínico da 
ansiedade em crianças e jovens 
de 7 a 17 anos - faixa etária do 
estudo desenvolvido pelo HC, 
no qual 60 pacientes, em três 
grupos, receberão clomipra- 
mina, fluoxetina e placebo (os 
recursos são da Fapesp).

"A medicação brava é com
plicada nessa idade", afirma 
a professora de psicologia da 
PUC e supervisora da clínica 
psicológica da universidade, 
Camila Sampaio. Segundo ela, 
a medicação deve servir para 
ajudar a criança a ter consciên
cia de sua condição e adquirir 
segurança para vencer a ansie
dade e o medo. "Mas medo e 
ansiedade devem, sempre, ser 
tratados de forma psicológi
ca".

"O medicamento deve ser 
colocado com muita cautela", 
concorda a psicanalista Ana 
Maria Trinca, para quem a ava
liação do transtorno deve par
tir de uma relação de proximi
dade dos pais com os filhos. 
"Os pais têm que conhecer 
bem os filhos, um pai distan
te não consegue avaliar, acha 
que a criança é mal-educada, 
sente-se impotente", afirma.

Por isso, Trinca defende 
que os pais também partici
pem de uma eventual psicote- 
rapia. "Eles não podem jogar a 
culpa em cima da criança, pois 
a relação é sempre dinâmica. 
Afinal, não são todas as crian
ças que precisam de um psicó
logo ou de um psiquiatra".

TAS (transtorno de ansiedade de 

separação)
Ansiedade em relação ao 
afastamento dos pais ou cuidadores, 
que persiste por mais de um mês. 
Quando sozinha, criança teme que 
os pais possam sofrer acidentes e 
até morrer. Apegam -se 
excessivamente a eles, não 
permitindo seu afastamento. 
Resistem  a dormir sozinhos

TAG (transtorno de ansiedade 

generalizada)
Crianças com TAG apresentam 
medos e preocupações exageradas 
e irracionais. Estão sempre tensas, 
0 que traz sintom as como paiidez, 
taquicardia e tensão muscuiar. 
Preocupam-se muito com o 
julgamento de terceiros em relação 
a seu desempenho e necessitam 
queihes renovem a confiança

Fobia social
Medo persistente e intenso de 
situações onde a pessoa juiga estar 
exposta à avaiiação de outros; choro, 
acessos de raiva ou afastamento 
de situações onde haja pessoas não 
familiares. Sentem  incômodo ao 
falar em sala de aula, comer perto 
de outras crianças, ir a festas, usar 
banheiros públicos e brincar

Fobias específicas
Medo excessivo e persistente 
relacionado a um determinado 
objeto ou situação, que não seja 
situação de exposição pública ou 
medo de ter um ataque de pânico. 
Pode apresentar choro, desespero, 
imobilidade, ou até ataque de 
pânico. Mais comuns: pequenos 
animais, injeção, escuridão e ruídos.

SIIMTOIVIAS f ís ic o s  COMUNS AOS 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

» ta q u ica rd ia  
» palpitações 
» tontura 
» tremores

TRATAMENTO

» falta de ar 
» o n d a s  de calor e frio 
» sudorese 
» náusea

»  dor no peito 
» d o r  abdominal

» P a is  devem procurar um médico psiquiatra para realizar exames de 
rotina. 0  tratamento é feito com psicoterapia (comportamental-cognitiva) 
e, em alguns casos, com uso de remédios sob orientação psiquiátrica
Fonte Instituto de Psiquiatria do HC

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO

C R O I  ORAL E IMPLANTES

Dr. Alexandre Rayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

Fone: (14) 3264 -4695
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A CAMINHO
A caminho, nõo retrocedas. Não te desvies da senda. Não estaciones à margem, lamentando. Nem te distraias em excesso, 
olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo 
de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. 
Mesmo àquele que se revele em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. 
Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, seque adiante.
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C R O . 9 2 .5 5 8
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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.

VAC IN A PROTEGE CO NTRA
PREVENAR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Varicela ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacolo de últero, 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
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FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

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

Lençóis Paulista - SP
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N O V E L A

Problemas à vista
Personagens de Helena e Mateus vão sofrer após suas 
identidades serem reveladas na novela 'Beleza Pura'

As máscaras de Helena 
(Mônica Martelli) e Mateus 
(Rodrigo Veronese) finalmen
te vão cair nos próximos capí
tulos de 'Beleza Pura' (Globo) 
- Helena vai tirar o disfarce 
masculino na frente de Renato 
(Humberto Martins) no capí
tulo que foi ao ar na segunda- 
feira e na semana que vem 
vai contar ao cirurgião que 
Mateus também o enganou. 
Em vez de trazer alívio para 
o casal, a revelação das verda
deiras identidades provocará 
novos conflitos e o fim do ca
samento da dupla.

"A Helena sofrerá bastante 
porque o Renato vai ficar muito 
chateado e não vai querer per
doá-la", adianta Mônica Mar
telli. Segundo a atriz, os funcio
nários da clínica onde Helena 
trabalha levarão um susto, mas 
entenderão a situação dela.

"Todo mundo sabe que 
ela fez isso pelo tratamento 
do filho. O desespero dela vai 
ser por conta de Renato. Ele 
estava vivendo um drama por 
acreditar que estava interessa
do em um homem, e aí vem 
essa notícia. Ele ficará trans
tornado", diz Mônica.

Já Mateus, além de ser de
mitido da clínica, terá um 
problema sério para resolver. 
Apaixonada pelo farmacêuti
co, a detetive Regina (Aninha 
Lima) não deixará o pai de 
Hugo (David Lucas) em paz. 
"Ela cobrará uma posição de 
Mateus e ameaçará entregá-lo 
à polícia caso ele não fique 
com ela. Os dois têm grandes 
desavenças pela frente", adian-

Mônica Martelli vive a personagem Helena em 'Beleza Pura'

ta Andrea Maltarolli, autora 
da novela. Mateus não levará 
a sério a conversa de Regina, 
acabará preso no dia 4 de se
tembro e só conseguirá sair da 
cadeia com a ajuda de Renato.

Intérprete de Regina, Ani
nha Lima diz que sua perso
nagem bancará a mulher in
segura. "Ela vai querer saber a 
quantas anda a história deles,

e Mateus falará que não há 
história nenhuma", conta ela.

No entanto, Helena, que de
cidirá se mudar para Petrópolis, 
não deve ficar deprimida por 
muito tempo. "Renato come
çará a ceder a seus sentimentos. 
Depois que Helena se separar 
do marido, o cirurgião cogita
rá namorá-la", finaliza Andrea. 
(Ana Carolina Rodrigues)

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

Segunda: Andréas arma para 
Caju. Angelina entra em pânico 
ao saber o diagnóstico da médi
ca sobre seus exames.

Terça: Angelina foge. Débora 
e Yasmin armam para enganar 
Gustavo.

Quarta: Luana esconde Angeli
na em seu apartamento. Raiden 
descobre que Andréas e Gordo- 
fredo armaram para Caju e conta 
a Adriano. Angelina passa mal.

Quinta: Adriano suspende Gor- 
dofredo e expulsa Andréas do 
colégio. Angelina entra em traba
lho de parto e avisa Débora, que 
pressiona Gustavo a ajudá-la.

Sexta: Gustavo e Débora fazem 
o parto de Angelina.

____CIRANDA DE PEDRA____

Segunda: Aurora conta a Frau 
Herta sobre o nascimento de Lin- 
dalva. Natércio expulsa Letícia de 
sua casa. Ferdinando ateia fogo 
ao carro de Julieta. Divina alerta 
Elzinha sobre Frau Herta. Virgínia 
desafia Natércio.

Terça: Natércio e Virgínia discu
tem. Cícero simula uma viagem 
e permanece na cidade disfarça
do como mendigo. Jovelina dá 
uma entrevista sobre seu talento 
para ler unhas. Laura e Elzinha 
mudam a Maison para um gal
pão e Afonso avisa Natércio.

Quarta: Cícero revela a Franzé 
que está disfarçado para con
quistar Elzinha. Os alunos visitam 
Margarida. Frau Herta arma para 
Divina.

Quinta: Eduardo enfrenta Natér
cio, que avisa que será seu inimi
go. Laura e as filhas se divertem 
juntas. Uma fila de mulheres se 
forma para ter as unhas lidas 
por Jovelina. Cícero, disfarçado 
de Menelau, almoça na casa de 
Elzinha. Natércio pressiona a ge
rente Yara, que demite Virgínia. 
Daniel consola a filha.

Sexta: Conrado dá uma esmola 
a Cícero, que se emociona. Con- 
rado visita Margarida. Frau Herta 
pressiona Aurora a demitir Divi
na. Virgínia avisa a Laura e Natér
cio que vai morar com Daniel.

Sábado: Alice reconhece Cícero, 
que pede segredo. Dona Aurora 
expulsa Frau Herta, que se hos
peda na casa de Peixe. Virgínia 
chega à casa de Daniel.

_______ BELEZA PURA_______

Segunda: Roberto depõe sobre 
o acidente com o Carcará. Rena
to vê Regina e Tânia se beijando 
e descobre que ela é Mateus. 
Guilherme conta a Joana sobre 
os diamantes. Márcia rouba os 
diamantes do carro de Alex e Fe
lipe e Adamastor a observam.

Terça: Márcia esconde os dia
mantes num vaso de flores e 
alguém os rouba. Tomás obriga 
Sônia a vender o apartamento 
para ele. Olavo e Sônia seguem 
Felipe, que é obrigado a escon
der sua mochila embaixo de um 
carro.

Quarta: Felipe descobre que rou
baram a mochila. Regina denun
cia Mateus, que foge. Erik pede 
demissão. Norma envenena To
más.

Quinta: Mateus é preso. Sônia 
socorre Tomás a tempo. Betão e 
Anderson se mudam. José Hen
rique cai no plano de Rakelli e 
Olavo. Guilherme rompe com 
Sônia. Norma denuncia Sônia 
por falsidade ideológica.

Sexta: Tomás ajuda Sônia e os 
dois fazem as pazes. Erik pede 
abrigo a Betão. Mateus é solto 
e Helena rompe com ele. Alex 
rouba os diamantes de Olavo. 
Rakelli beija Robson. Guilherme 
se declara a Joana e os dois se 
beijam.

Sábado: Joana e Guilherme re
atam. Olavo expulsa José Henri
que da mansão. Joana faz as pa
zes com Tomás. Robson e Rakelli 
comemoram o noivado. O por
teiro inocenta Guilherme. Márcia 
derruba os diamantes na forma 
de bolo do casamento de Rakelli. 
Celso chantageia Norma.

________A f a v o r it a ________

Segunda: Halley dispensa Ma- 
nu. Lara expulsa Flora do en
terro de Donatela, que assiste 
a tudo escondida. Romildo se 
encontra com Diva. Irene pre
senteia Lara com um CD de

Cassiano. Dodi enfrenta Flora.

Terça: Flora ameaça Dodi e Sil- 
veirinha interfere. Halley sai de 
casa e pede abrigo a Orlandinho. 
Cassiano é assediado pelas fãs. 
Aleph dá pistas contra Romildo a 
Zé Bob. Flora conta a Pedro que 
Donatela morreu.

Quarta: Camila ofende Zé Bob. 
Cilene vai à casa de Orlandinho e 
Céu a apresenta a Geralda como 
sua mãe. Lara se reaproxima de 
Flora. Pedro se emociona ao ver 
Donatela.

Quinta: Halley conta sobre ele, 
Céu e Orlandinho a Cilene. Pe
dro foge do hospital, e orienta
do por Donatela, pede perdão a 
Flora diante dos Fontini. Zé Bob 
investiga as pistas sobre Romildo 
e chega a Roberval. Os colom
bianos invadem o bar e Donatela 
acorda diante de Lobato.

Sexta: Lobato ameaça Donate- 
la. Damião e Dedina se beijam. 
Stela expulsa Leonardo de seu 
restaurante. Dodi ameaça Flora. 
Halley leva flores para Lara, que 
não resiste a seus carinhos. Cami
la diz a Zé Bob que gosta dele.

Sábado: Dodi entrega a Manu 
um envelope lacrado com um 
DVD. Donatela foge de Lobato. 
Céu experimenta o vestido de 
noiva. Irene e Antônia chegam 
ao antigo apartamento de Pedro, 
onde Donatela está escondida.

CHAMAS DA VIDA

Segunda: Tomás e Vilma discu
tem. Eurico chama Junior de vol
ta à corporação. Carolina e Pedro 
se beijam. Dionísio diz a Tuqui- 
nha e Ivonete que Lourdes vai ser 
solta. Vivi e Lipe se encontram na 
pensão.

Terça: Lipe visita o quarto de Vivi 
e a abraça. Tuquinha diz a Dio
nísio que não receberá a filha na 
pensão. Miguel procura Vilma.

Quarta: Andressa e Roberto fa
zem sexo sadomasoquista. Leo 
segue Docinho. Xavier entrega 
uma intimação a Antônio.

Quinta: Vilma briga com Manu. 
Tomás diz a Vilma que Beatriz vai 
participar de um racha. Antônio 
dá a largada e Manu e Beatriz ar
rancam com os carros.
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ÁRIES
L *  Não é conveniente 
H  aventurar-se em novos 

r negócios. Cuidado 
com o excesso de

gastos. Mantenha-se em suas atividades 
rotineiras e aproveite para dar início 
àquele projeto que está guardado há 
tempos na sua memória.

LEÃO
Um aspecto astral 
muito poderoso está 
contribuindo para 
uma ampliação de 

seus poderes intelectuais e de sua 
capacidade de progredir profissional e 
financeiramente. Tome novas decisões. 
Acredite em si.

SAGITÁRIO
Uma notícia agradável 
sobre negócio ou en
contro amoroso, vai lhe 
trazer satisfação. Exce

lentes oportunidades de se realizar pro
fissionalmente. Você está melhor consigo 
mesmo e passa a dar mais valor a tudo 
que você possui em termos materiais.

TOURO
Continue se esforçan
do no campo profis
sional, pois espetacu
lares serão as chances 

de elevação matéria. Bons negócios em 
vista e excelente influência astral a vida 
sentimental e amorosa.

VIRGEM
Vizinhos ou parentes 
procurarão ter ques
tões importunas com 
você nesta semana, 

não dê, portanto, motivos para isso. A 
influência também não é propícia ao 
amor. Excelente, contudo para trabalhar 
e para os negócios.

CAPRICÓRNIO
* V  Ótimo período para 

^  i ^ B  obter a colaboração 
de outras pessoas e 
para mudar sua vida 

para melhor. Contudo, seja mais deter
minado e evite a precipitação. Ótimo 
ao trabalho, aos contatos sociais, às 
novas amizades e ao amor.

GÊMEOS
W z ^  Muito boa influência 
I r  ▼ para cuidar de sua 

beleza física e para 
submeter-se a opera

ções plásticas. A saúde está melhorando 
bastante, bem como as chances de pro
gresso financeiro e profissional.

LIBRA
Momento dos mais 

K  M  felizes ao casamento 
e para as coisas que 
estão ligadas ao seu 

coração. Bons lucros devido aos bons 
contatos com o sexo oposto, e elevação 
social, através da influência do planeta 
Mercúrio.

AQUÁRIO
Evite desavenças, ques- 

^  ̂  tões e desarmonias 
na vida doméstica.
Por outro lado, terá 
sucesso nos negócios 

relacionados com construção e com 
metais de um modo geral, e será bem 
sucedido profissionalmente. Período de 
mais otimismo.

verá tomar muito cui
dado com sua saúde, pois poderá pro
vocar colapso no seu sistema nervoso. 
Chegou a sua vez de se sair vencedor, 
por isso, não perca a oportunidade.

ESCORPIÃO
Período em que po
derá obter lucros, no 
comércio de produtos 
químicos e líquidos, de 

um modo geral. Pode viajar e tratar de 
assuntos relacionados com sua melhoria 
financeira e pedir favores. Felicidade 
amorosa e conjugal.

PEIXES
Momento um tanto 
quanto agitado para 
você. Mas, para que 
tudo saia a contento, 
deverá tomar uma 

atitude otimista e inteligente e evitar 
o nervosismo que de nada adianta. 
Sucesso junto ao sexo oposto e não se 
descuide da saúde.
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MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA 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
DJ HUGO  Dl GABRIEL

D] MARCELO VICTORIO

Preto na hora, lojeíto a alm a0o.
RG ou CNH obrigatórios. É proibida a ertrada de menores de 16 anos e atessórios como bonés, gorros, etc. 

Vendas: Hollywood, Zé B., Bichano, H & Cia, Marihá, Cúmplice, JusUnfour: www.casafour.com.br ■ R. Humberto Alves Totci, 1050.

http://www.casafour.com.br


Lançamento!
r Colgate PlaxW híteníng

branqueador eficaz dos dentes!
Veve Pague

Lúftal
gotas e comprimidiL
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A Farmácia das recém-nascidos, das crianças, 
dos adolescentes, dos aposentados... 

enfim uma Farmócio poro todo a POpuloçõo

^MultiProgas
Com VOCÊ, pela nossa gente

Rua XV de Novembro, 485 - Centro 
F.: 14.3263-1083-Em frente ao 1531 

Banco Itáu - Lençóis Paulista

Ana Cláudia G. Varaschín
CREA: 5062575169

C e l . : ( 1 4 )  9 6 5 1 -3 3 6 9

Rua A n ita  G aríb a ld i, 738  
Centro  - Lençóis Paulista  
anaclaudiagv@ ig.com .br

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaqu im  
Anse lm o Martins, 337 

Len çó is  Pau lista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos 
1) Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.12810-5 - CE! 9.829
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Amigos e familiares passaram mom entos 

agradáveis na Pizzaria Hábil, Lanchonete 

Quero Mais e Churrascaria Gaúcha 295!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

primavera /  verão

príncipe
g © IP13̂ ]] M ©

Rua Raul G. de Oliveira, 137 
Fone: (14) 3263-1163 

Lençóis Paulista

Posto Churrascaria Almlelo
SU PER PROMOÇÃO

GAS. COM UM R$ 2,439

Á LC O O L R$ 1,179

DIESEL R$ 2,059
POSTO: 14. 3 2 6 4 -9 6 6 5

mmmÍtex3 2 6 3 " 0 3 3 7
RODÍZIO  CASAL 

R $28
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HEMOLAD
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
Fone: 3263-2324 - Lençóis Pta.
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista
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COR DE ROSA CHOQUE
Na sexta-feira 22, o CEM 

(Clube Esportivo Marim
bondo) realizou uma Noite 
só para Mulheres. O evento 
foi regado a muita comida, 
bebida, música e dança. Um 
dos pontos altos do encon
tro foi o desfile da coleção 
Primavera-Verão da Sedu
ção Modas. Show de cores e 
tendências na passarela.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS
Bentinho, Capitu, Es- 

cobar, personagens do 
romance Dom Casmurro 
ganharam vida na Coo- 
perelp (Cooperativa de 
Ensino de Lençóis Pau
lista), para relembrar os 
cem anos da morte de 
um dos maiores escrito
res brasileiros. Para evi
denciar a obra do imor
tal Machado de Assis, a 
cooperativa de ensino 
reuniu os alunos e a co
munidade na terça-feira 
26, para um café literá
rio, e na noite de quinta- 
feira 28, no salão da Igre
ja São José para um jul
gamento. Afinal, Capitu, 
com seus 'olhos de ressa
ca', teria realmente traí
do seu marido Bentinho 
com o melhor amigo do 
casal, Escobar? A dúvida 
do romance permanece 
após um século.

FUTURO A manhã de quinta-feira foi especial para a diretoria 
da Ascana (Associação dos Plantadores de Cana do Médio 
Tietê) por conta do lançamento de uma Gincana Cultural 
que vai envolver os alunos das oitavas séries das escolas de 
Lençóis Paulista. O presidente do Conselho Deliberativo da 
Associação, José Osório de Campos Almeida, falou aos diretores 
a importância da cana-de-açúcar para a região e os moldes em 
que a gincana será desenvolvida. Na foto, Osório posa ao lado 
de integrantes da Ascana e da Zilor, empresa parceira do projeto. 
A coordenação da gincana está a cargo da agência Propagare.

NEGÓCIO DE GIGANTES
A Biorigin, empresa brasi

leira de leveduras e derivados 
que integra a Zilor, anunciou 
a aquisição da empresa no
rueguesa Immunocorp Ani
mal Health, do grupo Biotec 
Pharmacon. A Immunocorp 
tem forte presença no merca
do mundial de nutrição ani
mal e sua principal marca é 
o MacroGard, produto à base 
de ingredientes naturais que 
age como imunoestimulante 
para animais destinados à pe
cuária, animais de estimação e 
aqüicultura. A aquisição for
talece a presença da Biorigin 
no mercado internacional, pa
ra o qual destina 80% de sua 
produção. Negócio de gigante 
brasileira e de gigante viking.

FESTA A psicóloga, Bertha 
Talarico, comemorou ontem 
mais um ano de vida. Ela faz 
a festa junto com familiares e 
com os amigos lençoenses. À 
paulistana, que adotou Lençóis 
Paulista com carinho, felicidades 
na vida pessoal e profissional. 
Na foto, ela exibe um sorriso ao 
lado da amiga Marta.

VICHY

Lin h a

ANTI-CELULITE
Combate a gordura localizada

Qualipharrna í
FARMACIA E MANIPULAÇAO

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

AVALIAÇAO DE DESEMPENHO | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mail: rh@ebaconsultoria.com.br -  Tel.: (14) 3263-7211/3263-0880
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