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F a lta  c im e n to  n o  m e rc a d o
Produto esgotou nas lojas de materiais de construção e pode ficar até 25% mais caro; preço do aço teve acréscimo de 50%

Fernanda Benedetti

J U S T I Ç A

Mulher é 
condenada 
a 12 anos

O júri popular realizado na 
quinta-feira condenou Eunice 
de Fátima Júlio por homicídio 
qualificado por emboscada. 
Com um detalhe: a acusada não 
se sentou no banco dos réus. As 
modificações no sistema judi
ciário brasileiro permitem que 
um réu não participe do pró
prio julgamento. A sentença é 
de 12 anos de prisão. Eunice 
foi condenada por participar 
do assassinato de Carlos Alber
to Miranda. ►► Página A6

A G U D O S

Cavalo
atropela
motociclista

► ►  Página A6

P O L Í T I C A

Manezinho 
traz mais 
R$ 200 mil

O vereador lençoense, Ma
noel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho o deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB). Os 
dois companheiros de viagem 
foram Matheus Trecenti Capo- 
ani (PSDB), o Pirikito, e Ailton 
Rodrigues de Oliveira (PTB), 
o Juruna. O vereador garantiu 
mais R$ 200 mil. ►► Página A5

E N T R E V I S T A

Educadora 
fala sobre 
formação de 
professores

► ►  Página A4
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O R Ç A M E N T O

M unicípios terão mais dinheiro em  2009
O orçamento previsto para 

o município de Lençóis Pau
lista em 2009 será 17% maior 
do que este ano. O valor salta 
dos R$ 101 milhões para R$ 
119 milhões. Os prefeitos de 
Macatuba, Agudos, Areiópolis 
e Barra Bonita também devem 
contar com mais dinheiro em 
caixa no próximo ano. O or
çamento inflado é reflexo do 
aumento da arrecadação do 
ICMS e de medidas de algu
mas prefeituras que visaram 
aumentar a receita própria. 
Nem o ISS foi desprezado. A 
manutenção do número de 
habitantes também foi funda
mental para o aumento da ar
recadação. O recurso protoco
lado junto ao IBGE que pediu a 
recontagem da população deu 
resultado e o valor repassado 
para Lençóis e para a região 
não diminuiu. ►► Página A3

Uma má notícia para quem 
está construindo ou reforman
do: o cimento está em falta. 
Em várias lojas de materiais 
para construção o produto es
gotou no estoque. O desabas- 
tecimento prejudicou quem 
estava fazendo pequenas re
formas. Para as construtoras, o 
abalo maior deve ser em rela
ção ao preço do cimento, que 
pode ficar até 25% mais caro. 
Os preços dos demais mate
riais de construção também 
começaram a subir. O aço já 
teve alta de 50%. Segundo os 
especialistas, o desabasteci- 
mento de materiais é reflexo 
da crise internacional e pode 
representar o encolhimento 
da construção civil, setor que 
está em alta atividade em todo 
o país. De acordo com o espe
cialista em economia domésti
ca, Cléverson Antônio Morei
ra, a alta do dólar e a procura 
maior do que a demanda fez 
com que o preço dos materiais 
de construção subisse. "A Vo- 
torantin tem o monopólio do 
cimento, então não dá para as 
pessoas optarem por um pro
duto com o preço menor. Re
centemente a empresa perdeu 
cerca de R$ 2,5 milhões por 
causa da crise do dólar", expli
ca o especialista. ►► Página A7

A edição 2008/2009 do ho
rário de verão vai começar à 
zero hora de amanhã para as 
regiões Sul, Sudeste e Centro- 
Oeste. Quando bater meia- 
noite, os relógios devem ser 
adiantados em uma hora. A 
previsão do Operador N acio
nal do Sistema Elétrico é de 
que o horário de verão leve a 
uma redução do consumo de 
energia de 4 %  a 5 %  no cha
mado horário de pico (entre o 
fim da tarde e início da noite). 
Isso representa uma economia 
de cerca de 2.000 MW. O ho
rário de verão termina no dia 
15 de fevereiro de 2009.

Em Macatuba, maior parte do dinheiro será investido na educação, em projetos como o 'Educartes'

MEIO AM BIEN TE

Mutirão 
recolherá 
pilhas e 
baterias

Durante o mês de 
outubro, a Secretaria do 
Meio Ambiente realiza 
o 'Mutirão do Lixo Ele
trônico'. A mobilização 
intitulada 'Recicle. Não 
descarte essa idéia', tem 
como objetivo dar o des
tino correto a pilhas, bate
rias e celulares que iriam 
para o lixo. Algumas pre
feituras da região já estão 
se mobilizando. Em Len
çóis, a iniciativa do Esta
do vem para completar o 
projeto desenvolvido no 
município. ►► Página B8



E D I T O R I A L

O lho no orçamento
As previsões orçamentárias 

para 2009 já começaram a che
gar às câmaras municipais. Até 
dezembro, os vereadores têm 
que aprovar como os prefeitos 
vão gastar o dinheiro público.

Independente da cidade ou 
do perfil dos administradores, 
uma coisa é certa para 2009: 
haverá mais dinheiro em caixa. 
Tendência que vem se repetin
do nos últimos anos.

Os aumentos na arrecada
ção de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) demonstram que a 
economia no Estado de São 
Paulo vai bem. Por outro lado, 
o crescimento no orçamento 
também teve méritos dos pró
prios governos municipais, que 
passaram a valorizar a receita 
própria. Um bom exemplo é o 
ISS (Imposto sobre Serviços). 
Algumas cidades passaram a 
criar mecanismos para evitar a 
sonegação do tributo -  caso de 
Lençóis Paulista e Macatuba -  e 
a arrecadação que era pratica
mente irrisória ganhou volume.

Alguns prefeitos, como Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
em Macatuba, e José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, em 
Areiópolis, prepararam a cama 
para se deitar no próximo ano.

Como foram reeleitos, defini
ram o que deve ser prioridade 
em 2009 para depois investir. 
Outros administradores, como 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, em Len
çóis Paulista, e Everton Octavia- 
ni (PMDB), em Agudos, tiveram 
a lista de despesas formuladas 
por seus antecessores, mas co
mo são governos de continui
dade, isso não deve representar 
problema. Diferente José Carlos 
de Mello Teixeira (PPS), o Nenê, 
que pega o orçamento deixado 
por padre Mário Teixeira (PC do 
B), seu adversário nas urnas.

Os orçamentos municipais 
dizem muito sobre o perfil dos 
administradores. É pela lei orça
mentária que o administrador 
define o que vai ser prioridade 
em seu governo, quanto vai ser 
investido em Educação e Saúde, 
por exemplo. Alguns prefeitos 
destinam mais para o setor de 
Obras do que para Educação 
(que deve ter investimento mí
nimo de 25% do orçamento) e 
Saúde (onde é exigido aplicação 
de 15% dos recursos). E esse di
nheiro não é necessariamente 
direcionado à construção de 
creches, escolas, ou para pavi
mentação. Muitas vezes servem 
a obras faraônicas.

A R T I G O

Dor no coração e bala na cabeça
PAULO Ed u a r d o  T onon

Ai, o amor... Justo eu, que 
sempre brinquei com colegas 
de trabalho sobre o tema, 
agora vou ter que tocar nesse 
assunto tão delicado. E bem 
agora que estou novamente 
apaixonado. O mesmo senti
mento que é capaz de cons
truir e gerar tantas situações 
maravilhosas para as pesso
as, mas que também pode 
ser o martírio de tantas ou
tras, acaba de fazer mais uma 
vítima. E o pior é que não é 
no sentido positivo.

A situação já se arrastava 
por mais de cem horas. Famí
lia, amigos, policiais e teles
pectadores. A essa altura do 
campeonato todos já estavam 
envolvidos no seqüestro pas
sional da jovem que havia 
rompido um relacionamento. 
Era por volta das 18h30, quan
do apareceu a primeira notícia. 
A invasão. O barulho dos tiros 
e pronto. Estava confirmada a 
tragédia. As duas menores de 
idade foram baleadas na ten
tativa de serem libertadas.

Confesso que não acom
panhei o caso durante a sema
na. Tinha a impressão de que 
não passava de delírio juvenil. 
Dessas coisas estranhas que a 
gente sentia há alguns muitos 
anos atrás e hoje temos ab
soluta certeza de que não era 
nada sério. Mas, na verdade se 
tratava de algo bem pior.

Erros são comuns e pode
mos ter certeza que não foram 
os policiais que, intencional
mente, causaram a confusão. 
Na realidade, todos sabemos 
que a adolescência é uma fase 
incerta e que sem cultura, edu
cação de qualidade e apoio 
familiar, qualquer um poderia 
se perder na vida. Ainda mais 
em um país como o nosso, 
com raras ofertas de emprego

e farta distribuição de propos
tas indecorosas.

Agora, quando não se tem 
ao menos noção do que pode
remos ser um dia na vida, ou se 
existirá condições de se exercer 
um trabalho digno, ou talvez 
qualquer outro auxílio da so
ciedade, fica difícil resistir aos 
descaminhos que nos cruzam 
e atormentam diariamente. E 
quando o governo tenta inter
vir, não consegue ao menos 
dar uma informação correta 
para a sociedade ou responder 
se a jovem ferida morreu.

O problema maior é que 
atualmente, ninguém pensa 
mais nas conseqüências de 
seus atos. Por dinheiro, mui
tos fariam até pior que esse 
infeliz foi capaz de fazer, su
postamente por acreditar que 
amava a garota. Triste ilusão. 
Em menos de um ano, o rapaz 
já irá perceber o tamanho do 
erro que cometeu. E então, se
rá tarde demais. O jovem per
dido e carente de orientação 
jamais conseguirá se livrar do 
trauma. E se ele, em um tre
mendo esforço de consciência 
chegar perto de uma solução 
interna, a comunidade irá co
brar seu deslize com juros e o 
que mais tiver pela frente.

Hoje as pessoas matam 
por prazer, por despeito, sem 
motivo e por desacreditarem 
na vida e no respeito entre as 
pessoas, que também se tem a 
certeza da impunidade. Não se 
sabe ao certo de onde vieram 
as balas que feriram a jovem, 
mas nesse caso a desilusão sen
timental já causou mais que 
um coração partido e a única 
pena que veremos no caso é 
que isso não será usado como 
aprendizado nenhum para a 
história da humanidade.

Paulo Eduardo Tonon é
jornalista

PASSOS
O vereador e candidato 

derrotado nas eleições muni
cipais de Lençóis Paulista, Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV), cada 
dia que passa parece estar 
mais confuso. Nos bastido
res, o que se ouve é que Tipó 
segue os passos políticos do 
ex-prefeito José Prado de Li
ma, o Pradinho. Os mesmos 
amigos, os mesmos assessores 
e por ai vai...

EMBATE
Tipó não admitiu a derro

ta para Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, até agora. Ele tenta na 
Justiça reverter a decisão das 
urnas onde perdeu a eleição 
de prefeito por mais de sete 
mil votos. Ontem, a juíza Ana 
Lúcia Aiello Garcia ouviu tes
temunhas de um dos proces
sos que Tipó move contra Bel. 
Mas, pelo jeito, Tipó não deve 
desistir tão cedo.

LIVRE
Na região, vários candida

tos derrotados nas urnas tam
bém tentam virar prefeito na 
marra. Em Borebi, o prefeito 
eleito Antonio Carlos Vaca 
(PSDB) teve uma decisão a 
seu favor. O mesmo aconte
ceu com Everton Octaviani 
(PMDB), eleito prefeito de 
Agudos, e tendo a eleição 
questionada judicialmente. Já 
em Igaraçu do Tietê, o prefeito 
reeleito Guilherme Fernandes 
(PSDB) aguarda decisão em 
processo movido contra ele.

TRABALHO
Enquanto alguns se preo

cupam em tentar tumultuar o 
processo democrático, outros 
se empenham em trabalhar 
para quem realmente mere
ce: o povo. Dez dias após o 
resultado das urnas, o vere
ador lençoense, apelidado 
pelos colegas como campeão 
de verbas, Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
já articulou a primeira verba 
para Bel. Duzentos mil reais 
do governo do Estado.

HUMILDADE
Manezinho levou dois 

novatos com ele. Matheus 
Trecenti Capoani (PSDB), o 
Pirikito, e Ailton Rodrigues 
de Oliveira (PTB), o Juruna. A 
idéia é mostrar o caminho pa
ra que mais verbas cheguem.

CONSELHO
Pirikito e Juruna ainda 

ouviram conselhos do depu
tado tucano Pedro Tobias.

FURO
O presidente da Câmara de 

Vereadores de Borebi, Waldyr 
Hayub Brosco (PSDB), o Tuto, 
deu com exclusividade a notícia 
da extinção do processo contra 
o prefeito eleito de Borebi, An- 
tonio Carlos Vaca (PSDB), para 
o jornal O ECO minutos após 
a decisão da juíza eleitoral Ana 
Lúcia Aiello Garcia.

RECESSO
Vaca, aliás, deve ter rece

bido a notícia apenas na tar
de de ontem, quando estava 
combinado para ligar para sua 
esposa Leila Ayub Vaca (PV). 
O político estava viajando, ou 
melhor pescando, junto com 
o prefeito Luís Antonio Finoti 
Daniel (PSDB).

IMPROCEDENTE
No fim da tarde de ontem, 

a Terceira Coluna também re
cebeu a informação de que 
o processo que a oposição 
movia contra Everton Octa
viani (PMDB), prefeito eleito 
de Agudos, por utilização da 
máquina administrativa para 
captação de votos, também 
foi arquivado. Segundo o pa
recer da Justiça Eleitoral, as 
provas indicadas não foram 
suficientes para comprovação 
de má-fé por parte da atual 
administração.

RECURSO
O responsável pela ação 

foi o candidato derrotado nas 
urnas, Jaime Caputti (PR). 
Caputti é desafeto político do 
prefeito eleito e do prefeito 
em exercício, José Carlos Oc
taviani (PMDB). Entretanto, 
a promotoria não gostou da 
decisão e já recorreu da sen
tença. Agora é esperar.

DOIS
O único fato extremo que 

deve acontecer na região, em 
relação à sucessão municipal, 
deve ser em Agudos. O discur
so de continuidade da admi
nistração pode chegar ao ex
tremo. Everton diz que o tio 
vai ser um super secretário de 
Obras. Já Octaviani, que não 
se faz de rogado, deixa no ar 
que o município pode ser go
vernado por dois prefeitos.

MEXE
"Eu costumo dizer que 

Agudos vai ter dois prefeitos, 
um de fato e um de direito 
que é o Everton e eu que vou 
estar sempre aconselhando 
a ajudando meu sobrinho, 
que eu considero como meu 
próprio filho", explica o atual 
prefeito de Agudos. Ou seria 
também o futuro! Coisas para 
se observar em 2009.

FUTURO
Mal foram eleitos, alguns 

vereadores macatubenses já 
sonham com a presidência da 
Câmara. As articulações já co
meçaram. Dois parlamentares 
que estão de chegada querem 
sentar na cadeira: Antonio 
Carlos Pedroso (PPS) e Odair 
Alvares Funes (PT), o Sargen
to. Outros dois vereadores 
reeleitos, o atual presidente 
da Casa, Moacir Silvestrini 
(PV), e José Antonio Tavano 
(pMDB), o Zeca Tavano, tam
bém querem o posto.

ACORDO
Para realizar o sonho de 

todos, nos bastidores já se fala 
até em transformar o mandato 
da Mesa Diretora de dois para 
apenas um ano. Dessa forma, 
todos os parlamentares pode- 
riam dar uma 'sentadinha' na 
tão sonhada cadeira. É bom 
ressaltar que a 'regra' valeria 
para os quatro interessados 
da base governista. A Câmara 
é composta por nove verea
dores, entre eles o ex-prefeito 
José Gino Pereira Neto (PSC), 
o Zezo, que também já foi 
presidente da Casa e há quem 
aposte que ele também teria 
interesse no cargo.

PROBLEMINHA
Diminuir o tempo de 

mandato da Mesa Direto
ra é possível e já é feito em 
outros municípios, como 
Borebi. Mas o sonho de dois 
dos vereadores -  Pedroso e 
Sargento -  esbarra no Regi
mento Interno. É que a lei 
que rege a Câmara diz que o 
presidente precisa ter repre- 
sentatividade, ou seja, suas 
legendas necessitam ter mais 
de um parlamentar. Acon
tece que PPS e PT estarão 
sozinhos na Câmara de Ma- 
catuba. Já o PMDB de Zeca 
Tavano e o PV de Silvestrini 
possuem representatividade. 
A hora é de conchavos!
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"Nos dias atuais o pro
fessor deve ser um incen- 
tivador. Aquele que está 
disposto a colaborar efe
tivamente no processo de 
ensino e aprendizagem. 
Feliz dia dos professores" 

Ana Bodo, professora

"Ser professor é encami
nhar o aluno para a vida 
e saber que somos um 
instrumento não só para 
a instrução, mas para a 
formação"

Maria Célia Gutierrez 
Barbosa, professora

A avenida José Cruzerá, em Macatuba, depois do asfalto ganhou a construção de um canteiro central. 
A  obra já está pronta há algumas semanas. Além dos canteiros, em alguns cruzamentos a sinalização de 
trânsito melhorou. A José Cruzerá dá acesso ao Jardim Planalto, Bocaiúva e bairros adjacentes.

"Essa profissão, professor, 
se resume em dedicação 
plena. Ser educador é 
uma missão. Apesar das 
dificuldades, os avanços 
e progressos de nossos 
alunos nos enchem de 
esperança".

Maria Inês Ferraris
Médola, professora

F R A S E

"Com os 
produtos mais 
caros as pessoas 
estão deixando 
de reformar 
ou construir.
É uma cadeia 
de problemas 
que também 
vai gerar 
desempregos 
nesse segmento"
Cléverson Antônio Moreira,
especialista em economia 
doméstica, sobre a falta de 
cimento no mercado

P A R A  P E N S A R

"A ordem social é 
um direito sagrado 
que serve de base 
a todos os outros. 
Entretanto esse 
direito não procede 
da natureza; é 
fundamentado em 
convenções"
J. J. Rousseau

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


O R Ç A M E N T O
Fernanda Benedetti

R itm o
acelerado
Orçamento previsto para 2009 é de R$ 119 m ilhões, aumento 

de 17% em relação a 2008; gestão Marise triplicou receita

Pa u lo  Ed u a r d o  Tonon

O orçamento previsto para 
o município de Lençóis Pau
lista em 2009 será 17% maior 
do que este ano. O valor salta 
dos R$ 101 milhões para R$ 119 
milhões. Tirando a Seguridade 
Social, a prefeita eleita Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti (PSDB), a Bel, terá em mãos 
R$ 96,8 milhões. O destaque 
fica por conta do investimento 
previsto para o CMFP (Centro 
Municipal de Formação Profis
sional) que teve um incremen
to de 50% no orçamento, o que 
eleva a receita para R$ 950 mil.

Ainda entre as autarquias, 
o SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) fica com R$ 
9,5 milhões e o Iprem (Institu
to de Previdência Municipal) 
com R$ 15,6 milhões. Para o 
Legislativo, o repasse previsto 
é de R$ 2,7 milhões.

De acordo com o diretor de 
Finanças, Júlio Antonio Gonçal
ves, o aumento da arrecadação se 
deve, principalmente, a três fato
res. O primeiro é o aumento da 
arrecadação do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços) por conta das medi
das tomadas pela administração 
no sentido de acompanhar e 
orientar as empresas instaladas 
em Lençóis a fornecer correta
mente informações para a Se
cretaria da Fazenda. Os dados 
caracterizam os valores que se
rão repassados para cada cidade 
brasileira, de acordo com o FPM 
(Fundo de Participação dos Mu
nicípios). O aumento da arreca
dação do ICMS também se deve 
ao aquecimento da economia 
local. O ICMS é a principal fon
te de arrecadação do orçamento 
2009, com previsão de repasse 
de cerca de R$ 38,2 milhões. Em 
2008, o imposto tinha previsão 
de arrecadação de R$ 31,4 mi
lhões para Lençóis.

Em segundo lugar, Gon
çalves também aponta a 
manutenção do número de 
habitantes da cidade como

ORÇAMENTO 
DE LENÇÓIS
Ano 2008....R$ 101,6 milhões
Ano 2009.......R$ 119 milhões
Fiscal..................... R$ 96,8 milhões

Seguridade Social ... R$ 22 milhões

SAAE...................................... R$ 9,5 milhões

IPREM ..................  R$ 15,6 milhões

CMPF ...........................  R$ 950 mil

*Valor médio

por habitante/ano..... R$ 1,9 mil

Legislativo............................. R$ 2,7 milhões

Administração..... R$ 12,3 milhões

Segurança Pública ....... R$ 170 mil

Assistência Social ... R$ 3,5 milhões 

Previdência Social .. R$ 6,2 milhões

Saúde.................... R$ 18,8 milhões

Educação .............  R$ 30,3 milhões

Cultura ................... R$ 2,5 milhões

Urbanismo.............R$ 14,8 milhões

Saneamento ..........  R$ 9,4 milhões

Gestão Ambiental ........ R$ 342 mil

Agricultura.................... R$ 482 mil

Indústria .......................  R$ 899 mil

Comércio e serviços ....... R$ 35 mil

Desporto e lazer .... R$ 2,2 milhões 

Encargos especiais ......  R$ 850 mil

fundamental para o aumento 
da arrecadação. O recurso pro
tocolado junto ao IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) que pediu a re
contagem da população deu 
resultado e o valor repassado 
para Lençóis não diminuiu. 
E, por fim, ele cita as ações da 
prefeitura no sentido de tentar 
reduzir a inadimplência. "Tu
do que a gente tem feito para 
aumentar a receita de Lençóis 
é no sentido de explorar todo 
o potencial de arrecadação 
do nosso município. Então, 
a gente não ampliou a carga 
tributária, mas procurou ar
recadar aquilo que é devido 
ao município, através de um 
trabalho contínuo", explica o 
diretor de Finanças.

As pastas que mais recebe
rão recursos para o próximo 
ano são as diretorias de Educa
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ção, R$ 30 milhões, seguida da 
Saúde, R$ 18,8 milhões. Essas 
duas pastas têm uma porcen
tagem de investimento obri
gatória, de 25% e 15% do or
çamento, respectivamente. No 
caso da Saúde, a administração 
prevê que o dinheiro aplicado 
ultrapasse os 16%. A terceira 
diretoria que terá maior valor 
em caixa em 2009 é a de Obras 
e Urbanismo, com um total de 
R$ 9,3 milhões.

Entre as autarquias, o CMPF 
é o que recebeu o maior incre
mento de verbas, cerca de 50% 
a mais que em 2008. Segundo 
Gonçalves, o aumento se deve a 
criação de novos cursos profis
sionalizantes para o município.

O prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) destaca que é im
portante separar o que pode e 
que não pode ser gasto pela pre
feitura. "Esse orçamento é uma 
estimativa do momento atual 
em que estamos vivendo. Para 
quem vai administrar, o impor
tante são os R$ 90 milhões. Se as 
condições atuais da economia 
forem mantidas, vai dar para 
administrar a cidade com tran- 
qüilidade porque as dívidas da 
prefeitura já estão praticamente 
liquidadas", afirma Marise.

Devido aos convênios fir
mados com a prefeitura e o 
repasse de outras verbas para 
o município, a previsão é que 
o orçamento de 2008 feche o 
ano em aproximadamente R$ 
117 milhões. Quase que o va
lor total previsto para 2009.

Em oito anos de governo 
Marise, o orçamento de Lençóis 
Paulista praticamente triplicou. 
O salto foi de R$ 33,2 milhões 
em 2001 até chegar aos R$ 119 
milhões no ano que vem.

Se considerado o número 
de habitantes, que é de 62.594, 
a média de investimento é de 
cerca de R$ 1,9 mil por m o
rador de Lençóis Paulista. O 
projeto do orçamento está na 
Câmara e tem que ser votado 
até o final do ano. Os vereado
res podem fazer emendas.

Centro Municipal de Formação Profissional vai ter R$ 950 mil para investir em capacitação

B O L S A

Zilor lança segunda turma do 
'Aprender Sempre Universitário

A Zilor iniciou processo 
de seleção para a segunda 
turma de bolsistas do pro
grama 'Aprender Sempre 
Universitário'. Até abril de 
2009 devem ser seleciona
dos mais 20 estudantes para 
participar do programa.

O 'Aprender Sempre 
Universitário' consiste na 
concessão de bolsas de es
tudo integral para filhos de

colaboradores da empresa. 
O programa foi implantado 
no ano passado.

"O Programa Aprender 
Sempre está ajudando m ui
tas famílias a construir uma 
nova história de vida", afir
ma Viviane Silva Florêncio 
Aguiar, coordenadora de 
Compromisso Social e Inte
gração da Zilor.

Os candidatos seleciona-

dos receberão ainda, além 
da bolsa de estudos inte
gral, ajuda de custo mensal 
oferecida pela empresa para 
transporte, moradia e ali
mentação.

O investimento total 
feito pela Zilor para o Pro
grama Aprender Sempre 
Universitário é de aproxi
m adam ente R$ 1 milhão 
por ano.

VISITA O assessor parlamentar da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Carlos A l
berto Estracine, esteve no gabinete do prefeito José Antonio Marise (PSDB), no final da tarde de ontem. 
Estracine veio a Lençóis Paulista para retribuir uma visita de Marise e também para participar do Jantar 
dos Empresários, que acontece na noite de hoje, no Grêmio Lwart.
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C L A R I C E  A P A R E C I D A  A L E N C A R  G A R C I A

O profissional do futuro
Clarice Aparecida Alencar Garcia fala sobre formação de professores e desafios brasileiros para elevar o nível da educação no país

Ká t ia  Sar to ri

Na quarta-feira 15, foi co
memorado mais um dia do 
professor. Com as políticas go
vernamentais tão voltadas para 
o desenvolvimento da educação 
no Brasil, este profissional virou 
peça fundamental para se fazer 
a 'revolução das letras'. A pro
fessora e diretora de escola, Cla
rice Aparecida Alencar Garcia, 
explica quais os desafios deste 
profissional no milênio que 
começa. Clarice leciona há 20 
anos. Já passou por várias esco
las da região como professora e 
coordenadora e atualmente está 
na direção da escola municipal 
Idalina Canova de Barros. Além 
disso, ela é professora universi
tária do IMES (Instituto Muni
cipal de Ensino) de São Manuel 
e docente em pós-graduação na 
Faculdade São Luís, de Jaboti- 
cabal. Clarice trabalha numa 
tese de doutorado que pesquisa 
justamente sobre a formação do 
professor. Segundo ela, a revolu
ção tem que começar também 
pelos professores. Um pouco de 
sua pesquisa e uma análise das 
escolas do Brasil e da região es
tão na entrevista que segue.

O ECO -  Há quanto tem
po a senhora trabalha com 
educação?

Clarice Aparecida Alencar 
Garcia -  Eu trabalho com edu
cação há 20 anos. Fiquei sete na 
educação básica, trabalhando 
com alfabetização, depois fiquei 
alguns anos na coordenação de 
escola, faz 12 anos que eu sou 
diretora de escola e 13 anos que 
eu sou professora universitária. 
Muitos desses trabalhos são 
concomitantes.

O ECO -  A senhora pode- 
ria falar sobre a tese de seu 
doutorado?

Clarice -  A faculdade é Edu
cação Escolar. O tema da minha 
pesquisa é 'Formação de Profes
sores na área da Criatividade', 
como foco na inteireza do ser 
humano. É um trabalho que fo
ge bastante das práticas atuais. 
O que buscamos é uma mudan
ça de paradigma em relação à 
educação atual. O mundo está 
passando por um momento 
muito especial. Os valores -  a 
gente não diz nem mudança de 
valores -  sendo questionados, a 
sociedade sofrendo com as cri
ses econômicas, as crises sociais, 
a própria degradação do plane
ta Terra. Todos esses fatores, de 
uma certa forma, refletem den
tro da escola e o professor está 
sendo um pára-raios de tudo is
so. A criança vive na sociedade, 
o adolescente vive na sociedade, 
mas ele leva todos os problemas 
sociais, econômicos e familiares 
para dentro da escola. E o pro
fessor tem que trabalhar com 
tudo isso. Então a nossa propos
ta é trabalhar com o professor 
no sentido de fortalecê-lo como 
pessoa humana, trabalhar os 
próprios valores do professor 
para que ele tenha fortaleza 
para trabalhar os valores dos 
seus alunos. Até hoje os cursos 
de progressão continuada con
tribuíram para a formação dos 
professores trazendo técnicas, 
conceitos e teorias. A nossa pro
posta é trazer uma reflexão sobre 
o profissional professor e sobre

a formação da pessoa humana 
que é o professor. Antes de ser 
professor, ele é um ser humano. 
Como é que ele está vivendo, 
como ele está sentindo.

O ECO -  Onde precisar 
mexer, na formação dos pro
fessores?

Clarice -  Nós acreditamos 
que há necessidade de uma 
mudança muito grande na for
mação do professor. Quem so
mos nós? Quando eu digo nós, 
é porque eu não estou isolada, 
faço parte de um grupo ain
da pequeno de pesquisadores. 
Porque existe, quando eu falo 
de paradigma, nós temos um 
paradigma vigente, que é o pa
radigma Newtoneano/Cartesia- 
no, que diz que tudo tem que se 
provar para se dizer se é ciência, 
e quando eu falo de valores, do 
professor se auto questionar, 
refletir sobre ele mesmo, é algo 
mais subjetivo, que na ciência 
não é bem aceito até hoje, mas 
já existem algumas universida
des, alguns pesquisadores, que 
já desenvolvem trabalhos nesta 
linha. Nós temos universidades 
no Brasil, em Brasília, Paraná e 
Rio de Janeiro, que fazem um 
trabalho muito bonito nessa 
área. O autor da psicologia que 
eu vou usar para desenvolver o 
meu trabalho é o Jung, e o Jung 
trabalha muito com esse con
ceito do si mesmo. Então nós 
fazemos uma reflexão de tudo 
aquilo que nós estamos viven
do para encontrar o nosso si 
mesmo. E quando a gente tem 
um trabalho, como o meu de 
professora, ou como o trabalho 
de jornalista, nós lidamos com 
pessoas o tempo inteiro. Eu in
fluencio você, você é influencia
da por mim e a gente troca isso 
o tempo todo.

O ECO -  Tem pesquisa de 
campo?

Clarice -  Já tem pesqui
sa de campo. Eu desenvolvi a 
pesquisa de campo com dois 
grupos de professores daqui de 
Lençóis. São professoras mara
vilhosas que se propuseram a 
fazer parte da minha pesquisa, 
aconteceu na escola (munici
pal) Esperança de Oliveira, no 
período da noite. Foram dois 
semestres: um no ano passado 
e outro neste ano. Foram 40 
horas de curso para cada tur
ma. Nesse curso as professoras 
viviam várias atividades. Co
meçava com relaxamento, pa
ra que elas tivessem percepção 
do próprio corpo, depois elas 
passavam por uma atividade 
artística, porque o tema é cria
tividade, depois elas iam para 
um momento de reflexão. Essas 
atividades eram levadas para a 
sala de aula, aplicadas com os 
alunos e depois elas traziam o 
retorno na semana seguinte pa
ra toda a turma. O curso era se
manal e já terminou. Eu ainda 
não fiz o estudo dos dados, mas 
é um resultado muito gratifican- 
te porque elas propuseram que 
o curso continuasse, disseram 
o bem que havia feito para elas 
e a importância desse trabalho 
e que isso nunca foi oferecido, 
não pela rede de Lençóis Paulis
ta, mas em todas as outras insti
tuições que oferecem cursos.

O ECO -  Tinha professo
res da rede municipal e do

Estado?
Clarice -  Não, foi oferecido 

nesse primeiro momento só pa
ra a rede municipal. Como era 
para pesquisa, eu delimitei. Só 
que esse curso já foi oferecido 
em outras cidades. Já ofereci em 
Botucatu, em São Manuel e em 
Jaboticabal.

O ECO -  E tem diferença 
do professor da rede munici
pal para o do Estado?

Clarice -  Não tem diferença 
entre os professores. A diferença 
está nos ambientes de trabalho 
hoje porque o município está 
assessorando mais os professo
res, dando melhores condições 
pedagógicas e materiais para que 
o professor consiga desenvolver 
o seu trabalho. Porque muitos 
professores que dão aula para o 
município dão aula na rede esta
dual e até em escola particular. O 
que acontece é que às vezes aqui
lo que a instituição oferece para 
ele não é suficiente para desen
volver o trabalho que ele queria. 
Mas também em pedagogia tem 
outro fator que nós chamamos 
de 'cultura organizacional'. Cada 
instituição tem a sua cultura or
ganizacional, então o professor 
desenvolve seu trabalho de acor
do com a cultura da instituição 
que ele trabalha.

O ECO -  Por que existe 
um abismo entre a escola 
municipalizada e a escola do 
Estado? Nós percebemos isso 
nas avaliações propostas pe
los governos federal ou esta
dual. O desempenho das mu
nicipais é sempre melhor.

Clarice -  Primeiramente, o 
município ficou com o ensino 
das escolas de primeiro ciclo, 
de primeira a quarta série. Isso 
favorece muito porque as crian
ças de primeira a quarta são

mais fáceis de lidar -  com algu
mas exceções -  e os pais destas 
crianças são mais presentes. Na 
adolescência, os pais se afastam, 
primeiro porque o adolescente 
quer o pais mais longe. E tam
bém porque ele vai deixando 
de participar. Esse é um dos fa
tores. Lençóis tem hoje três es
colas com o ciclo dois, que é de 
quinta a oitava. No município 
nós chamamos o terceiro e o 
quarto ciclo, então até isso nós 
temos de diferença. No muni
cípio nós temos quatro ciclos, 
isso ajuda bastante na qualida
de de ensino, ao menos no meu 
ponto de vista, porque a cada 
dois anos tenta-se corrigir a fa
lha dos alunos. O Estado está 
com quatro ciclos, então corrige 
as falhas somente de quatro em 
quatro anos. Eu acredito que na 
teoria a progressão continuada 
é muito boa, desde que o Es
tado tivesse dado suporte para 
que isso acontecesse. Nós temos 
escolas belas -  e podem dizer 
que o prédio não faz diferença, 
tudo bem, o prédio não faz di
ferença, mas é muito bom você 
estar num ambiente agradável 
do que num ambiente depreda
do. Outro fator são os materiais 
didáticos e pedagógicos. O pro
fessor de uma escola municipal 
tem todo o suporte didático e 
pedagógico para desenvolver o 
trabalho dele. Como eu estou 
afastada das escolas estaduais 
não tenho dados, mas me pare
ce que os professores não rece
bem todo esse apoio. Um outro 
fator muito importante é que o 
professor da escola estadual é 
um professor itinerante, muda 
muito de escola para escola e 
de um ano para o outro. Este, 
no meu ponto de vista, é um 
dos fatores que mais tem pesa
do na aprendizagem do aluno. 
O professor sendo permanente,

ele dá continuidade ao traba
lho. Se esse aluno foi meu na 
quinta, ele vai ser meu aluno na 
sexta série e na sétima. Então o 
resultado do meu trabalho sou 
eu mesmo que vou colher. En
quanto nas escolas estaduais 
isso não acontece. Nós temos 
aqui em Lençóis o caso de uma 
escola que não foi bem no Ideb. 
Mas esta é uma escola ponte. As 
pessoas ficam nessa escola até 
encontrarem uma mais perto 
de sua casa. Então não dá para 
culpar a direção pelo resultado. 
O culpado é o sistema que não 
cria condições para que o pro
fessor se fixe numa determinada 
instituição para desenvolver um 
bom trabalho. As nossas escolas 
públicas estaduais que já con
seguiram um bom resultado 
têm professores permanentes. 
O Cláudio de Moura Castro 
diz que no Brasil nós consegui
mos o que é fácil: bons prédios, 
materiais pedagógicos, que an
tes nós não tínhamos e isso se 
compra com dinheiro. Agora 
nós estamos em busca do que 
realmente é difícil, que é ensinar 
esses meninos. Trazer qualidade 
para tudo isso. Ainda falta mui
to para ter um Ideb de primeiro 
mundo. Tem que lutar com as 
questões sociais e fazer a comu
nidade presente na escola.

O ECO -  Escola da Família 
é um bom projeto?

Clarice -  A Escola da Família 
é uma boa idéia. O que aconte
ce é que o Escola da Família traz 
mais as crianças do que os pais 
para dentro da escola. O que a 
gente precisaria é de atitudes efe
tivas que trouxessem os pais pa
ra acompanhar o progresso des
sas crianças. Lá na escola Idalina 
(Canova de Barros) nós temos o 
'Escola de Pais', que hoje funcio
na com quatro ações: a ginástica 
para as mães, para trazer quali
dade de vida para elas, o arte
sanato, para aumentar a renda 
familiar, a inclusão digital, que 
a gente tem uma parceria com 
a Microlins, que cede o profes
sor há dois anos, para trabalhar 
gratuitamente com os pais, e a 
gente tem palestras de forma
ção, que é muito importante. 
Quando a gente pede: 'pai, você 
tem que auxiliar o filho', muitas 
vezes ele não sabe como fazer, 
falta embasamento e a gente 
tem que explicar o como. Ele 
não precisa necessariamente dar 
o resultado da conta, mas sentar 
ao lado do filho e discutir ques
tões que talvez ele possa discu
tir. As idéias do governo geral
mente são muito boas, não se 
consegue por em prática como 
elas foram idealizadas.

O ECO -  A senhora acredi
ta que o caminho seria a es
cola de período integral?

Clarice -  Eu conheço a expe
riência de outros países. A escola 
de período integral, para mim, 
funciona desde que se mude o 
horário e a forma de funciona
mento. Entrar às 7h e sair às 17h 
é muita coisa para uma crian
ça. Depois ser obrigatória para 
todos também é complicado, 
porque nem todos os pais gos
tariam. E as nossas escolas não 
têm um espaço físico adequa
do. Para que as nossas crianças 
fiquem em período integral, as 
escolas precisam ser adaptadas.

Nós temos uma experiência 
aqui em Lençóis que deu mui
to certo. A escola Ézio Paccola 
é de período integral, mas tem 
vestiário para as crianças, espa
ço para as crianças assistirem 
televisão, espaço para descanso. 
Visitei escolas no Canadá que 
tinham período integral, só que 
as crianças tinham espaço para 
sentar e bater um papo relaxan- 
te depois do almoço. Em algu
mas escolas do Estado, quando 
foi instituído o período integral, 
as crianças tinham que sentar 
no chão para comer. Depois o 
problema foi resolvido, mas 
no momento da implantação
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Pedagogia, mestre e 
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Escolar
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Diretora da escola 
municipal Idalina Canova 
de Barros, docente do 
IMES (Instituto Municipal 
de Ensino Superior) de 
São Manuel e professora 
de pós-graduação na 
Faculdade São Luís, de 
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foi isso que aconteceu. Precisa 
de estrutura física e pedagógica 
para que dê certo. Tem que ser 
muito bem planejado.

O ECO -  O que a senho
ra acha do Ideb e do Plano 
de Desenvolvimento da 
Educação?

Clarice -  Nós estivemos em 
Marília há três semanas toman
do conhecimento de todo o 
plano -  porque ele já está aí há 
mais de um ano, mas só agora 
nós fomos convocadas enquan
to diretoras para aplicar esse 
plano. Lençóis é uma cidade 
que está sempre à frente, então a 
gente está aplicando há mais ou 
menos um ano este plano. En
tão muito do que eles estão pro
pondo agora, as nossas escolas 
já estão fazendo. Nós vamos ter 
que nos adequar a isso? Vamos 
sim, só que já estamos no meio 
do caminho.

O ECO -  O que os profes
sores têm a comemorar?

Clarice -  Eu sou uma pessoa 
muito otimista. Acredito que te
mos muito a comemorar. Nes
ses anos nós conseguimos mui
to. Apesar de alguns dizerem 
que nós não somos reconheci
dos, que nós não somos valori
zados, eu ainda ganho presente 
dos meus alunos da faculdade, 
eu ainda sou apontada na rua: 
'mãe, olha a minha professora'. 
Nas outras profissões muito 
dificilmente a criança aponta e 
tem um brilho no olho como 
no caso do professor. Eu acho 
que a gente tem a comemorar 
nesse sentido.
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CHUTE 
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Reeleito com maior votação da história de Lençóis Paulista, Manezinho vai a 

São Paulo, leva Pirikito e Juruna e garante R$ 200 mil para PSF do Monte Azul

Pirikito, Manezinho, Pedro Tobias e Juruna posaram para a foto no gabinete do deputado na Assembléia Legislativa de São Paulo

Pa u lo  Ed u a r d o  Tonon

Em visita ao gabinete do 
deputado estadual Pedro To
bias (PSDB) na Assembléia Le
gislativa do Estado de São Pau
lo, na tarde de quarta-feira 15, 
o vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
garantiu mais um importante 
repasse para o município de 
Lençóis Paulista. São R$ 200 
mil para serem utilizados na 
construção de uma unidade 
do PSF (Programa Saúde da 
Família) no Monte Azul.

Segundo Manezinho, a ver
ba é uma emenda do deputado 
Pedro Tobias. Não foi definido 
ainda se o dinheiro sai pela 
Saúde ou Casa Civil. "A verba 
está garantida para o ano que 
vem, isto é o que importa", diz 
o vereador lençoense.

A implantação desta uni
dade faz parte do plano de 
governo da prefeita eleita 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, e 
está orçada em R$ 300 mil. 
A unidade vai atender os m o
radores do Monte Azul, Caju 
1, Caju 2, Cachoeirinha e ou
tros bairros vizinhos.

"É bom salientar que essa 
não é uma conquista apenas 
desse vereador, mas também 
dos novos eleitos, Pirikito e 
Juruna. Eu sempre fui um ve
reador que não enxerga os 
colegas de legislativo como 
adversários dentro da Câma
ra. Eu me preocupo mais em 
ajudar nossos companheiros 
a trazer recursos para o desen
volvimento da cidade", afirma 
o tucano. "Também quero 
agradecer o deputado Pedro

Tobias, que mais uma vez se 
sensibilizou com as nossas rei
vindicações e atendeu ao pedi
do da nossa cidade", emenda.

Os dois companheiros de 
viagem de Manezinho foram 
Matheus Trecenti Capoani 
(PSDB), o Pirikito, e Ailton 
Rodrigues de Oliveira (PTB), o 
Juruna, eleitos vereadores pela 
primeira vez. Para eles, a união 
entre os colegas é importante.

"Quando se tem alguém 
como o Manezinho, que é 
muito influente e te apresen
ta, fica muito mais fácil. Foi 
uma grande experiência e nós 
já aprendemos o caminho. Is
so mostra que querendo tra
balhar a gente consegue coi
sas boas para a cidade. Agora 
que tenho essa responsabili
dade, vou me esforçar para 
honrar cada voto que recebi",

destaca Pirikito.
Para Juruna, conhecer o 

processo de articulação políti
ca será fundamental para seu 
desempenho como vereador. 
"Aceitamos com todo o cari
nho o convite do Manezinho 
para ir a São Paulo buscar essa 
verba. Conheço ele há muito 
tempo e admiro seu trabalho. 
Estou muito feliz porque o 
meu mandato só começa em 
janeiro e nós já estamos tra
balhando. Tenho interesse em 
ajudar nossa cidade. Tenho 
certeza que vamos fazer um 
bom trabalho em conjunto", 
disse o mais novo vereador.

Bel também se mostrou 
otimista com o anúncio do re
passe. "A vinda desses recursos 
confirma as boas perspectivas 
que o nosso governo tem pela 
frente", concluiu.

Socorro! Diz pro Dunga 
convocar o Piriquito!

Alô Lençóis! Alô meu po
vo... povo não, esqueci, ex- 
eleitores! Hahaha! Porque 
pra candidato depois da elei
ção todo mundo é ex-eleitor! 
Mas tem gente que não tá 
aceitando! Eu disse pra não 
cutucar oncinha com vara 
curta, depois fica aí, dando 
trabalho! Hahaha!

Mas como diz o dita
do, "quem não chora não 
mama!"

Então estou novamente 
aqui na terra da oncinha, 
não da terra da vara curta, 
para poder dar de mamá pa
ra os chorões de plantão!

Dizem que criança depois 
do banho e da mamadeira 
precisa dormir... Acho que é 
isso, tem gente que já tomou 
uma lavada e deve estar es
perando o mamá pra poder 
ficar quietinho e me deixar 
dormir em paz! Hahaha!

É difícil, mas se chorar 
fica mais feio ainda!

E por aí, tem até gente 
fazendo ex-torsão... Vai ter 
que chamar um ortopedis- 
ta! Hahaha!

E por falar em torção, eu 
descobri o que está aconte
cendo com a seleção... ops, 
selecinha do Dunga. O timi- 
nho anda fazendo feio por 
um motivo evidente, e não é 
torção não, o problema é na

convocação... O Dunga não 
veio pra Lençóis ainda, por 
isso tá insistindo em convo
car o Pato, se ele convocasse 
o Piriquito as coisas dariam 
certo... Piriquito não é Pa
to! Hahaha! Alguém avisa o 
Dunga que aqui em Lençóis 
deu certo pro Piriquito, não 
pro Pato!

É difícil, mas se chorar 
piora!

Por falar no Dunga, ou
vi dizer que o pessoal que 
sofre de insônia tá fazendo 
a campanha "Fica Dunga", 
pra eles conseguirem dor
mir. É só com jogo da sele
ção! Hahaha!

A Globo devia ter trans
mitido o debate dos EUA, 
ia dar mais audiência! Ain
da mais com essa crise, um 
amigo disse que a crise é 
pior que divórcio, porque o 
cara perde metade dos bens 
e a mulher ainda fica em ca
sa! Hahaha!

Então é isso aí, hoje não 
tem frase do mercedão por
que o motorista estava can
sado das eleições e ficou des
cansando! Então, o que fica é 
a frase de um cartaz que eu vi 
no jogo da seleção: "Dunga, 
tira o pato e põe o piriqui- 
to!"... É isso aí, só assim pra 
melhorar! Só não pode ficar 
chorando quando perde!

Inscrições abertas para 
os Cursos:
Maquiagem - Depilação
Penteado - Unha artística

Faça ja  
sua inscrição!

as. EFAC
E sc o la  d e  F o rm a ç ã o  
e A p e rfe iç o a m e n to  

d e  C a b e le ire iro s



J U S T I Ç A

Cadeira de réus
Eunice de Fátima Júlio foi condenada a 12 anos de detenção pelo hom icídio de 

Carlos Alberto Miranda; crime aconteceu em 2004 e chocou Lençóis Paulista
Fernanda Benedetti

Ga b r ie l a  Do n a tto

Por unanimidade, o júri 
popular realizado na quinta- 
feira 16, condenou Eunice de 
Fátima Júlio pelo crime de ho
micídio qualificado por em
boscada. Com um detalhe: a 
acusada não se sentou no ban
co dos réus. As modificações 
no sistema judiciário brasileiro 
permitem que um réu não par
ticipe do próprio julgamento. 
A sentença corresponde a 12 
anos de prisão. Eunice é acusa
da de participar do assassinato 
de Carlos Alberto Miranda, 23 
anos, morto por espancamen
to em maio de 2004.

O julgamento deveria ter 
sido realizado em 2006, mas a 
defesa conseguiu adiar a apre
ciação com base na alegação 
que a mulher estava com pro
blemas psiquiátricos.

A morte de Carlos Alberto 
Miranda aconteceu em maio 
de 2004. Ele foi espancado em 
frente a sua residência, no Nú
cleo Habitacional Luiz Zillo, 
por causa de uma discussão 
que começou na Facilpa. A ví

Sem a presença da ré, júri popular condenou Eunice de Fátima Júlio há 12 anos de prisão

tima teria discutido e empur
rado Cleyanderson Júlio, filho 
de Eunice, durante o evento. 
Para se vingar, Cleyanderson 
foi com a família até a resi
dência de Miranda. Lá várias 
pessoas armadas com peda
ços de madeira espancaram o 
rapaz. Um amigo percebeu a 
emboscada e acionou o resga
te. Miranda morreu vítima de

um coágulo no cérebro cau
sado pela agressão. Em 2005, 
Cleyanderson foi condena
do a 12 anos de prisão. Seu 
tio Manuel Aparecido Júlio e 
o padrasto André Fernando 
Cuco, que também tiveram 
participação no homicídio, re
ceberam pena de oito anos.

A defesa tentou convencer o 
júri que a promotoria não tinha

provas concretas da participa
ção de Eunice no crime. Mas os 
jurados não se sensibilizaram. A 
decisão foi unânime: foram sete 
votos a favor da pena de homi
cídio qualificado por embosca
da. Eunice foi condenada a 12 
anos de retenção, mas se tiver 
bom comportamento poderá 
passar apenas dois quintos da 
pena na prisão.

T R A N S I T O

Cavalo atropela m otociclista em  Agudos
Um cavalo atropelou 

uma motociclista no centro 
de Agudos. O fato inusita
do aconteceu na rua Sete de 
Setembro, na terça-feira 14.

Segundo a Polícia Militar, 
a motociclista estava com 
a moto parada quando um 
cavalo desceu em alta velo
cidade e a derrubou. A Po-

lícia suspeita que o animal 
tenha levado uma picada de 
abelha, por isso teria reagido 
dessa forma.

A motociclista teve feri-

mentos leves e precisou ser 
levada para o pronto-socorro 
municipal, onde permaneceu 
em observação, mas já teve al
ta. O animal não ficou ferido.

NOTAS PO LICIAIS

INFANCIA
Uma criança de seis anos 

de idade foi agredida pelo 
próprio padrasto com gol
pes de faca. A ocorrência foi 
registrada na quarta-feira 15, 
no bairro Júlio Ferrari, em 
Lençóis Paulista. O Conse
lho Tutelar foi acionado e 
colocou a criança sob os cui
dados da avó.

COFRINHO
Um ladrão furtou R$ 

150 em moedas. O caso foi 
registrado em Agudos, na 
madrugada de ontem. O al
vo foi um bar localizado na 
Vila Professor Simões. Ao 
chegar para abrir o estabele
cimento, por volta das 6h, o 
proprietário percebeu que o 
local tinha sido arrombado.

a g r e s s ã o
Um usuário de drogas 

agrediu a mãe de 52 anos 
porque ela se negou a lhe dar 
dinheiro. A ocorrência foi re
gistrada na quinta-feira 16, 
por volta das 10h30, em Len
çóis Paulista. A mulher disse 
à polícia que não é a primei
ra vez que isso acontece.

ROUBO
Um homem invadiu 

uma casa e roubou R$ 700. 
O caso foi registrado na Ce- 
cap, em Lençóis Paulista, na 
quinta-feira 16. Segundo o

boletim de ocorrência, a do
na da residência estava sain
do de casa quando um ho
mem trajando calça jeans, 
camiseta verde e capacete 
a abordou e fez que com 
que a vítima retornasse para 
dentro da casa. O homem 
estava armado de revólver 
e anunciou o assalto. Além 
dos R$ 700 ele levou um 
celular. Depois fugiu numa 
motocicleta preta. A polícia 
foi acionada, mas não en
controu nenhum suspeito.

a c id e n t e
Na quinta-feira 16, um 

homem foi vítima de um 
acidente fatal em Barra 
Bonita. José Carlos Moia, 
48 anos, estava fazendo 
reparos em seu caminhão 
quando foi esmagado pela 
cabine flexível do veículo. 
Segundo o boletim de ocor
rência, o acidente aconte
ceu numa oficina mecâni
ca. A vítima foi até o local e 
pediu uma ferramenta para 
fazer um reparo no veículo. 
Um homem que estava no 
local percebeu que a cabine 
do caminhão estava abai
xada e ao se aproximar do 
veículo encontrou a vítima 
sentada no chão, entre a ro
da dianteira e o chassi. Ele 
levantou a cabine através 
do comando mecânico e 
acionou a ambulância.

C I V I L

Com greve, vítimas não têm 
como fazer boletim de ocorrência

Com a Polícia Civil em 
greve, vítimas de crimes co
mo fraude do sistema finan
ceiro não têm como fazer 
boletim de ocorrência. Na 
quinta-feira 16, um mora
dor de Lençóis Paulista teve 
a conta corrente da Caixa 
Econômica Federal invadida 
por hackers e perdeu R$ 1 
mil. O dinheiro foi transferi
do para uma conta no Mara
nhão e o dinheiro foi sacado 
naquele estado.

A vítima precisa registrar 
o caso em boletim de ocor
rência, caso precise acio
nar o banco judicialmente, 
mas na Polícia Civil não há 
atendimento. Boletim lavra-

do pela Polícia Militar não 
serve em casos de proces
sos judiciários. No Procon 
(Fundação de Orientação 
e Defesa do Consumidor), 
a orientação é para que o 
boletim de ocorrência seja 
feito pela internet, via site 
da Polícia Civil. Mas os usu
ários reclamam que o siste
ma nem sempre funciona. 
Além disso, a orientação da 
delegacia on-line é para que 
o serviço só seja usado em 
casos de furto de veículo, 
furto ou extravio de docu
mentos, desaparecimento 
ou encontro de pessoa, fur
to ou extravio de placa de 
veículo ou celular.

CONFRONTO
Policiais civis e milita

res entraram em confronto 
na quinta-feira 16 na capital 
paulista. O incidente ocorreu 
durante protesto dos policiais 
civis em greve que preten
diam fazer uma passeata até 
o Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo estadual. Po
liciais militares foram chama
dos para conter a manifesta
ção e impedir que os grevistas 
chegassem até o palácio.

Durante 15 minutos, 
foram usadas bombas de 
gás lacrimogêneo, de efeito 
moral e balas de borracha. 
Vinte e quatro pessoas fica
ram feridas.

D O M IN G O JÇ o U T U B R O

^  A FIO
L en çó is P ta / P m iâ n ia

INFORMAÇOES/INSCRIÇOES:
Lençóis Paulista: Secretaria do Tonicão - F.: 14.3264'1444 | Bauru: Radical Bike - F.: 14.3223-5588



C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L

João-de-barro
Cimento subiu 25% e está em falta; já o aço teve acréscimo de 50% no preço

Fernanda Benedetti

Ga b r ie l a  Do n a tto

Quem está reformando ou 
começou a construir durante o 
mês de outubro passou aper
tado. Em toda a região falta 
cimento. As lojas de materiais 
de construção estão com o es
toque defasado. E não é só is
so. A crise financeira mundial 
já começou a afetar do bolso 
do cidadão. Além do desapa
recimento do produto, os pre
ços dos materiais de constru
ção começaram a subir. O  aço 
já teve alta de 50%, enquanto 
o cimento subiu em torno de 
25%. Segundo os especialis
tas, o desabastecimento de 
materiais é reflexo da crise in
ternacional e pode representar 
o encolhimento da construção 
civil, setor que está em alta ati
vidade em todo o país.

Milene Ariadne Justo Mar
tins, economiária, terminou 
recentemente a reforma de 
sua casa e tinha alguns sacos 
de cimento sobrando, por is
so dividiu o material com sua 
vizinha. As duas estão pro
movendo a reforma de seus 
imóveis em Lençóis Paulista. 
"Ela está construindo a casa 
e com a falta de cimento me 
pediu uns sacos. Como eu já 
tinha terminado a reforma dei 
três pacotes para ela poder dar 
continuação à obra", conta.

Segundo Élvio Moretto, 
proprietário de uma loja de 
materiais para construção, faz 
15 dias que a entrega do ci
mento não está acontecendo. 
"A explicação dos fornecedo-

Cimento está em falta nas lojas da região; especialista diz crise do dólar agravou problema

res é que os fornos estavam 
em manutenção. Enquanto 
isso o preço vai só aumentan
do", afirma Moretto.

O jornal O ECO entrou em 
contato com a assessoria de im
prensa da Votorantin em São 
Paulo, única fabricante do pro
duto, mas ninguém foi encon
trado para falar do assunto.

De acordo com o especia
lista em economia doméstica, 
Cléverson Antônio Moreira, a 
alta do dólar e a procura maior 
do que a demanda fez com 
que o preço dos materiais de 
construção subissem. "A Vo- 
torantin tem o monopólio do

cimento, então não dá para as 
pessoas optarem por um pro
duto com o preço menor. Re
centemente a empresa perdeu 
cerca de R$ 2,5 milhões por 
causa da crise do dólar. Esse 
também é um dos fatores que 
acarreta o aumento de preço", 
explica o especialista.

O engenheiro civil Eder Jo
sé Furlan, proprietário de uma 
construtora em Lençóis Paulis
ta, disse que o abastecimento 
do cimento está voltando ao 
normal aos poucos. "O mate
rial está voltando mais caro, 
em torno de 25%. Mas não foi 
só o cimento que subiu. O aço

também teve um aumento de 
50% e isso ocorreu em menos 
de quatro meses. Nós estamos 
sentindo o prejuízo, a cons
trução tende a ficar mais cara", 
afirma Furlan.

Segundo Moreira, a cri
se mundial está afetando a 
economia brasileira e o de- 
saquecimento do setor da 
construção civil já está acon
tecendo. "Com os produtos 
mais caros as pessoas estão 
deixando de reformar ou 
construir. É uma cadeia de 
problemas que também vai 
gerar desempregos nesse seg
mento", finaliza Moreira.

FIQUEjPOR DENTRO

CORAL
Na terça-feira 21, tem apre

sentação do Coral Municipal 
de Lençóis Paulista na Casa da 
Cultura Maria Bove Coneglian. 
O concerto começa às 20h30. A 
entrada é de graça.

CAPACITAÇÃO
Entre os dias 20 e 23 de outu

bro acontece o curso 'Vendas Ex
ternas -  visitando que se vende'. 
As aulas serão realizadas das 19h 
às 23h, no PAE (Posto de Aten
dimento ao Empreendedor). O 
curso custa R$ 50. Associados da 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista) 
têm desconto. Mais informações 
pelos telefones (14) 3264-3955 
ou 3263-0837.

lid era n ça
Entre os dias 20 e 24 de ou

tubro a Acira (Associação Co
mercial, Industrial e Rural de 
Agudos) realiza o curso 'Autode- 
senvolvimento: como se tornar 
um líder eficaz'. As aulas aconte
cem das 19h às 23h, na sede da 
própria Associação. Para associa
dos, o curso custa R$ 50. Não as
sociados pagam R$ 60. No valor 
estão inclusos lanche, material 
didático apostilado e certificado. 
Mais informações pelo telefone 
(14) 3262-1466.

sebrae na  rua
De 22 a 24 de outubro, Barra

Bonita recebe o 'Sebrae na Rua'. 
Hoje, a partir das 9h, tem café de 
lançamento do evento, no audi
tório da FIP (Faculdade do Inte
rior Paulista). A programação é 
diversificada, com apresentações 
artísticas, palestras e assessoria 
para quem deseja se tornar um 
empreendedor.

d ia  d as cria n ça s
A comunidade evangélica 

Sara Nossa Terra em Lençóis 
Paulista realiza festa pelo dia das 
crianças amanhã, a partir das 
13h. A realização é do Ministé
rio de Crianças Arena Kids. As 
atrações são os palhaços, teatro 
de fantoches, pintura de rosto, 
escultura em bexigas, danças, 
piscina de bolinhas, pula-pula, 
cama elástica, escorregador, 
além de muita pipoca e algodão 
doce. O evento será na rua Anita 
Garibaldi, n° 608, Centro.

higiene
O Hospital Nossa Senhora 

Piedade, em Lençóis Paulista, vai 
realizar curso de Higiene Hospi
talar e Serviços de Saúde no dia 8 
de novembro. As inscrições vão 
até 30 de outubro. O custo é R$ 
150, incluindo material e certi
ficado, e o treinamento será no 
auditório da Diretoria de Educa
ção. O público alvo são coorde
nadores do serviço de limpeza 
e equipe, enfermeiros e pessoas 
que estejam interessadas.

e x p o v e l h a

S h o w s  e  e x p o s i ç ã o  
m a r c a m  ú l t i m o s  d ia s

A 21 ® Expovelha e 4 ® 
Expocabra segue hoje em 
Lençóis Paulista, com jul
gamento dos grandes cam
peões das raças Santa Inês, 
Dorper, e White Dorper e 
'Campeonato Supremo dos 
grandes campeões e grandes 
campeãs de todas as raças'. A 
exposição, que acontece no 
recinto José Oliveira Prado, 
termina amanhã. A Expo- 
cabra permanece no nome, 
mas não trouxe animais pa
ra o evento este ano.

Também dentro da pro
gramação de hoje, às 9h, 
tem a Copa Expovelha, cam-

peonato de futebol de areia 
promovido pela Diretoria de 
Esportes e Recreação. A partir 
das 16h, o recinto vira palco 
do concurso Expovelha de 
Bandas.

No mesmo horário tem 
o leilão Dolly Grande Negó
cios. Fechando o dia, tem o 
show com Hugo & Tiago às 
23h. A entrada é de graça.

Amanhã os animais dei
xam o recinto, mas para a po
pulação tem a final da Copa 
Expovelha, a partir das 9h e a 
final do concurso de bandas, 
a partir das 15h. Tudo com 
entrada de graça.

p r o g r a m a ç ã o

h o je

9h - Julgamento
9h- Início da 'Copa Expovelha'
12h - 4° Queima de Cordeiros.
16h - Concurso Expovelha de
Bandas
16h - Leilão Dolly "Grande 
Negócios"
23h - Show com Hugo &
Tiago

AMANHÃ
8h - Saída dos animais 
9h - Final da Copa Expovelha 
15h -  Final do Concurso 
Expovelha de Bandas

IXO/OIM / S /
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Í^ X P O C A B R A
Santa Inês • Snffolk • Ile-de-France • Texel • Hampshire Down • Doqjer • White Dorper 

Pool Dorset • Boer • Anglo-Nubiana • Alpina • Saanen

PROGRAMAÇÃO

16 de outubro - Quinta-feira
18h - 2° Leilão de Cordeiros de corte e Ovinos de produção Diskboi
21 h -  Show com Wíilian & Maicon
22h15 - Show com Paulo Henrique e Gustavo

17 de outubro - Sexta-feira
15h - 3° Leilão de Ovinos da raça Texel da Cabanha Amoras e convidados
20h30 -  Leilão Nova Geração rebanho JOP & Convidados Santa Inês -  Dorper e raças Lanadas
22h - Show com Batom na Cueca

18 de Outubro-Sábado
16h - Festival Expovelha de Bandas
16h - Leilão Dolly "Grande Negócios"
23h - Show com Hugo & Tiago

19 de Outubro-Domingo
9h -  Final da"Copa Expovelha"de Futebol 
de Areia
15h - Festival Expovelha de Bandas

nEFEmifUMtiimciML
Ministério 

do Turismo

A.R.LP.
Patrocínio:
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A M A D O R

Briga pela liderança
Líder do grupo A do Campeonato Amador, Duratex encara o União Primavera; 

partida acontece amanhã no Bregão; em Alfredo Guedes tem Borebi e Cruzeirinho

CLASSIFICAÇAO

Da  r ed a ç ã o
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

A equipe da Duratex entra 
em campo amanhã para tentar 
manter a liderança do Campe
onato Amador/6® Copa 1010/ 
Grupo Lwart de Futebol. O ad
versário é o União Primavera e 
a partida está marcada para as 
8h, no estádio municipal Ar- 
changelo Brega, o Bregão. Com 
10 pontos, a Duratex está na 
frente do grupo A. União Pri
mavera ocupa a terceira coloca
ção. Ainda pelo grupo A, no jo
go de fundo, Santa Luzia pega 
o Expressinho/Pitoli/Trigal.

Já no estádio José Zeferino 
Ribeiro, em Alfredo Guedes, às 
9h30, o Grêmio Borebi recebe 
o Cruzeirinho. Às 9h, no estádio 
municipal Amadeu Artioli, em 
Macatuba, a equipe da casa enca
ra o Porto de Areiópolis. A com
petição é promovida pela Liga 
Lençoense de Futebol Amador.

Na rodada de domingo 
12, no estádio do Bregão, em 
jogos válidos pelo grupo B, 
Borebi e Areiópolis ficaram 
no empate em 2 a 2. Os gols 
da equipe borebiense foram 
marcados pelos jogadores Ro-

União Primavera pega o líder Duratex no Bregão; em Macatuaba, time da casa encara Areiópolis

naldo e Marcos. Já os dois gols 
de Areiópolis foram anotados 
pelo jogador Tiago. Também 
em partida realizada no Bre- 
gão, com gols de Roberto, Gu
ri e Beto Galinha, que fuzilou 
a rede duas vezes. Calhas do 
Valle goleou o Comercial pelo

placar de 4 a 0. O "derby" en
tre Duratex e Expressinho/Pi- 
toli/Trigal terminou empata
do em 2 a 2. Arlindo e Josimar 
marcaram para o Expressinho. 
O atacante Fabinho balançou 
a rede duas vezes para a Du- 
ratex. A partida aconteceu no

Bregão. Já em Alfredo Guedes, 
o União Primavera surpreen
deu ao bater a forte equipe da 
Santa Luzia pelo placar de 1 a 
0. O gol do União Primavera 
foi assinalado pelo atleta José 
Filho, aos 25 minutos do se
gundo tempo.

F U T S A L

Meninas de Lençóis decidem  título hoje
O ginásio de esportes An- 

tonio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, será palco hoje da final 
da 1® Copa Regional Cidade 
do Livro de Futsal Feminino, 
promovida pela Diretoria 
de Esportes e Recreação. A 
equipe feminina de futsal da 
Prefeitura de Lençóis encara 
às 17h45 a agremiação de

Jaú. A equipe lençoense po
de perder até por um gol de 
diferença que garante o títu
lo. Se a equipe de Jaú vencer 
por dois gols de diferença, a 
decisão será na cobrança de 
pênaltis. Antes, às 17h, tem 
disputa do terceiro lugar en
tre Pirajuí e Itatinga. No jo
go do último sábado, Pirajuí

levou a melhor ao golear a 
equipe itatinguense pelo pla
car de 5 a 1.

Na primeira partida, rea
lizada no sábado 11, no To- 
nicão, Lençóis bateu Jaú pelo 
placar de 3 a 1. Para a partida 
de hoje, o técnico lençoense 
Adolfo Martini não poderá 
contar com a jogadora Ricie-

ni, expulsa no último jogo. 
"A expectativa é das m elho
res para esta partida, mes
mo com alguns desfalques 
vamos iniciar o jogo partin
do para cima da adversária. 
A nossa equipe está muito 
eufórica para a conquista 
deste título inédito", com
pletou Martini.

D I A  D A S  C R I A N Ç A S

Líderes fazem festa na Vila da Prata

Crianças da Vila da Prata participaram de brincadeiras no sábado

O Formação de Líderes, 
projeto social mantido pelo 
Grupo Lwart, realizou mais 
uma ação de cidadania no úl
timo sábado dia 11: a Festa das 
Crianças na Vila da Prata.

É o terceiro ano que a festa 
é realizada neste bairro e tem 
conseguido atender um número 
cada vez maior de crianças. Cer
ca 90 crianças participaram da 
festa, organizada pelos próprios 
jovens que buscaram parcerias

junto ao comércio local para 
proporcionar um dia especial 
de brincadeiras, doces, sorteios 
de brindes e, principalmente, de 
muita alegria para as crianças.

Segundo os participantes 
do Projeto Formação de Líde
res, o sentimento de poder pro
porcionar uma tarde diferente 
às crianças é compensador. "O 
sorriso que elas exibiam foi 
muito gratificante para nós", 
disse Gustavo Santos.

G R U P O  A

C L A S EQ U IPE P O N T O S

1° Duratex 10

2° Expressinho 8

3° União Primavera 7

4° Santa Luzia 4

5° Cruzeirinho 4

6° Porto de Areiópolis 2

7° Grêmio Borebi 1

8° Macatuba 1

G R U P O  B

C L A S EQ U IPE P O N T O S

1° Calhas do Valle 10

2° Borebi 8

3° Palestra 7

4° Areiópolis 7

5° Primavera/Millenium 6

6° Associação Atlética Rolamar 1

7° Comercial 0

* A equipe do Trivial de Botucatu foi eliminada da competição por indisciplina

MARIMBONDO
Amanhã, no campo do 

CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo), acontece a 10® 
rodada do Campeonato de 
Futebol do CEM, categoria 
master (acima de 42 anos). 
Na primeira partida, às 8h30, 
o Internacional joga contra o 
Flamengo. No jogo de fun
do, o Vitória recebe o Goiás.

MARIMBONDO 2
Na manhã de domingo 

12, no campo do CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo), 
em partida válida pelo Cam
peonato de Futebol do CEM, 
categoria master (acima de

42 anos), a equipe do Cru
zeiro não teve conhecimen
to do adversário e aplicou 
uma goleada de 5 a 2 sobre 
o Vasco. Destaque para os 
jogadores Barroso e Wande 
da equipe cruzeirense, que 
balançaram a rede do golei
ro Márcio duas vezes cada 
um. Os jogadores Glauco e 
Nazão diminuíram para o 
Vasco. No outro jogo da ro
dada, com gols de Paulinho 
Tavares, Juliano Purgano, 
Marco Alemão e Marcão Fer
nandes, o Fluminense bateu 
o Grêmio por 4 a 1. O único 
gol do Grêmio foi marcado 
pelo atleta Marino de Paula.

Ensino Médio (Colegial Forte e Especial) Pré-Vestibulares

^ PREVE OBJETIVO
O M ELH O R  EN SIN O  DO IN TER IO R

Matrículas Abertas 
^  ( 1 4 )  3 2 6 4 - 7 7 2 6  
.  L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

Bolsas de E s tu ^

-  S P  w w w . p r e v e . c o m . b r

http://www.preve.com.br


O ECO REGIONAL
O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.439 ★  PÁGINA B1

Mais dinheiro em caixa
Previsão orçamentária para Macatuba em 2009 é de quase R$ 34 milhões; segundo 

secretário administrativo, aumento é reflexo de arrecadação tributária em alta
Fernanda Benedetti

Ká t ia  Sa r t o r i

O prefeito de Macatu
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), vai ter um orçamen
to de quase R$ 34 milhões em 
2009, aumento de mais de 
10%, uma vez que o orçamen
to de 2008 fechou em quase 
R$ 30 milhões. A previsão in
clui o orçamento do Ipremac 
(Instituto de Previdência de 
Macatuba), que deve ser de 
R$ 2,5 milhões. Levando em 
consideração os números do 
Seade (Fundação Sistema Es
tadual de Análise de Dados), 
que diz que Macatuba tem 
17.893 mil habitantes, o orça
mento de 2009 dá R$ 1,9 mil 
por habitante do município. 
A lei orçamentária já deu en
trada na Câmara, atualmente 
passa por análise das comis
sões e ainda pode receber 
emendas dos vereadores.

Segundo o secretário Ad
ministrativo da Prefeitura, José 
Carlos Ferreira, os sucessivos 
aumentos na arrecadação dos 
municípios têm reflexo direto 
no desenvolvimento econô
mico do Estado de São Paulo. 
"A variação é de acordo com o 
PIB (Produto Interno Bruto) 
paulista. Tivemos um aumen
to na arrecadação de ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços -  que 
deve passar de R$ 13 para R$ 
14 milhões no próximo ano) 
e da receita tributária própria", 
destaca. Para se ter uma idéia 
dessa evolução, em 2004 Ma-

ORÇAMENTO 
DE MACATUBA
Ano 2008..... R$ 29,7 milhões
Ano 2009..... R$ 33,8 milhões
Fiscal .............. R$ 31,6 milhões
Ipremac............ . R$ 2,2 milhões

*Valor médio
por habitante/ano....R$ 1,9 mil

Legislativo......... .....R$ 822 mil
Administração..... ...R$ 4,1 milhão
Segurança Pública ...... R$ 10 mil
Assistência Social ...... R$ 2 milhões
Previdência Social .R$ 2, 2 milhões
Saúde.............. R$ 6, 2 milhões
Educação .......... . R$ 9,5 milhões
cultura ............. R$ 509 mil
Urbanismo......... R$ 4, 6 milhões
Gestão Ambiental . . R$ 45 mil
Agricultura......... .....R$ 142 mil
Comércio e serviços...R$ 100 mil
Desporto e lazer ........R$ 549 mil
Encargos especiais .....R$ 212 mil

catuba arrecadou meio milhão 
de reais em receita própria, ou 
seja, dinheiro que vem de tri
butos como o ISS (Imposto 
sobre Serviços), IPVA (Impos
to sobre Veículos Automoto
res) e IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), cuja ar
recadação vai direto para os 
cofres municipais. Em 2007, 
a receita própria atingiu a casa 
de R$ 1,3 milhão. "É um au
mento de mais de 100% em 
três anos", emenda.

Ferreira ainda ressalta algu
mas medidas tomadas pelas 
administrações municipais, 
como aconteceu em Macatu- 
ba, que foram responsáveis

Coolidge tem R$ 9,5 milhões para investir em Educação em 2009

pelo aumento da receita pró
pria, e, consequentemente, 
ajudaram a inflar o orçamento 
municipal. Como exemplo ele 
cita o cumprimento de uma lei 
municipal, que obriga as em
presas a recolherem o ISS no 
local da prestação do serviço e 
também iniciativas como o ISS 
eletrônico, que segundo ele, 
ajuda a combater a sonegação.

GASTOS
O valor exato da previ

são orçamentária é de R$ 
33.853.700. A Câmara terá 
pouco mais de R$ 822 mil. 
Gastos com a administração 
somam R$ 4,1 milhões. Pa-

ra a Secretaria de Assistência 
Social, Coolidge vai destinar 
pouco mais de R$ 2 milhões. 
A Saúde terá um  orçamento 
de R$ 6,2 milhões em 2009. 
Educação fica com R$ 9,5 
milhões. Para a área de Ur
banismo, pasta que inclui as 
obras que serão realizadas 
pelo município, o orçamen
to é de R$ 4,6 milhões. A re
serva de contingência será de 
R$ 2,6 milhões.

B A R R A  B O N I T A

N enê terá orçam ento 
de R$ 60 m ilhões
BarOa BonSt”  Jo Í^C arld : ORÇAMENTO
de Mello Teixeira (PPS), o DE BARRA 
Nenê, terá um orçamento
previsto de R$ 60 milhões A"° 20°*..... R$ milhões
para administrar em 2009. A"° 2009....R$ R$ 60 mi|hões
Deste valor, R$ 6,4 milhões Fiscal..............7 milh°es
são do SAAE (Serviço Autô- Seguridade soda| ii, 2 mi|hões
nomo de Água e Esgotos). .................6,4 milhões
O projeto de lei já chegou 
na Câmara de Vereadores *Valor méd'°
e tem que ser votado até o por habitante/ano....R$ 1,5 mil
final de dezembro. No ano

j .. j  Lesgislativo.......... R$ 1,4 milhãopassado, o orçamento do
•  ̂ • r • j nd- An 1 Poder Executivo.....R$ 1,8 milhãomunicípio foi de R$ 49,1„  . . Administração....... R$ 4,7 milhãomilhões. Ou seja, o incre-' 1 ^ Finanças.............. R$ 2 milhõesmento é de 22%. Com uma Educação, Esporte, Cultura epopulação na casa de 39. T *  ̂ Turismo........... R$ 19,5 milhõesmil habitantes, Nenê terá Saúdee

pouco mais de R$ 1,5 mil Saneamento....... R$ 8,5 milhões
por habitante/ano. ,, .Obras e Serviços

O orçamento a ser admi- ̂ Municipais........R$ 11,9 milhões
nistrado por Nenê foi for- ̂ Assistência Social ... R$ 2,6 milhões
mulado pela equipe do atu- Desenvolvimento
al chefe do Executivo, padre Econômico..............R$ 256 mil
Mário Teixeira (PC do B). A Planejamento Urbano
maior fatia fica para a Edu- e Gestão Ambiental R$ 137 mil
cação (25%). Serão R$ 19,5 Trânsito.......................434 mil
milhões para a diretoria de 
Educação, Esporte, Cultura 
e Turismo.

O setor de Obras apa- 5 mil, o orçamento de Barra 
rece como o segundo Bonita ainda prevê quase R$ 
melhor orçamento - R$ 1,5 milhão para o Legislati- 
11.935.885,00 -  à frente vo e R$ 2,6 milhões para a 
da Saúde, que tem previ- Assistência Social. Em Barra 
são de gastos na casa dos Bonita, a diretoria que cui- 
R$ 8,5 milhões. da do trânsito terá R$ 434

Com uma reserva de mil para investir. (Concei- 
contingência de apenas R$ ção Giglioli Carpanezi)

Final de Campeonato no Marimbondo
Na quarta-feira, 22/10, o CEM (Clube Esportivo Marimbondo) vai conhecer 

0 vencedor do seu Campeonato Master.

A R E I O P O L I S

Peixeiro prioriza Educação e Saúde
O prefeito reeleito de Arei- 15% para o setor de Saúde, R$ o r ç a m E N T O

ópolis, José Pio de Oliveira 2,8 milhões. Outros dois seto- ORÇA  ̂ O
(PT), o Peixeiro, já encami- res também estão com o caixa DE AREIÓPOLIS
nhou à Câmara de Vereado- gordo para 2009. O setor de
res o projeto de lei que fixa Urbanismo, que contempla A"° 2008...... R$ mi|hões
receitas e despesas para 2009. obras públicas, terá investi- A"° 2009...... R$ 16,8 mi|hões
O orçamento que tem que ser mentos de R$ 1,4 milhão. Já Fiscal...........................R$ 12,3 milhões
aprovado até o final do ano a Assistência Social terá quase Seguridade social....... 4,5 milhões
é de R$ 16.891.460,00. Pou- R$ 1,3 milhão. A reserva de
co mais de R$ 4,5 milhões contingência é de R$ 170 mil. *Valor médio
ficam para a Seguridade So- Ao contrário de outros por habitante/ano......R$ 1,6 mil
cial. O restante tem que ser municípios da região, o orça-
investido na administração mento previsto para o ano que Legislativ°................. R$ 690 mil
do município. vem aumentou pouco mais Administração........R$ 1,8 milhão

Pelo projeto, Peixeiro prio- de R$ 2,5 milhões. Neste ano Assistência Social....R$ 1,2 milhão
rizou duas áreas: Educação de 2008, a dotação orçamen- Saúde...........................R$ 2, 8 milhões
e Saúde. A lei estabelece que tária total do município é de Educação.............R$ 7, 6 milhões
25% do orçamento tem que R$ 14.318.540,00. Areiópolis Urbanismo...........R$ 1,4 milhão
ser direcionado para Educa- tem uma população de 10.605 Desporto e Lazer......... R$ 227 mil
ção, o que representa pouco pessoas, o que dá quase R$ 1,6 * referentes a  algum as diretorias

mais de R$ 7,6 milhões, e mil por habitante/ano. (CGC)

A G U D O S

Everton vai ter mais dinheiro para 
Obras do que para Educação

Com um orçamento total A Saúde terá o terceiro maior o r ç a m E N T O  
de R$ 57 milhões, Everton Oc- orçamento, R$ 11,8 milhões. Ç
taviani assume a Prefeitura de A reserva de contingência é de DE AGUDOS 
Agudos em janeiro de 2009 e R$ 10 mil.
dá mostras de que vai mesmo Já o Esporte e a Cultura fi- A"° 2008........R$ 47 mi|hões
manter o ritmo da administra- cam com pouco mais de R$ 1 A"“ . 2009..........R$ 5 7  -milh,ões
ção de seu tio, o atual prefeito milhão, juntos. Seguridade social........ 14 milhões
José Carlos Octaviani, ambos Agudos acompanha o rit-
do PMDB. Pelo segundo ano mo de crescimento regional *Valor médio
consecutivo, o investimento e teve seu orçamento au-
em Obras será maior do que mentado em mais de 20%. Legislativo............. r$ 2,4 milhões
em Educação. Neste ano, o orçamento foi Administração........R$ 2,9 milhões

- n -  Obras e Serviços Urbanos . R$ 18,4A Diretoria de Obras e de R$ 47 milhões. Só para a milhões
Serviços Urbanos receberá R$ diretoria de Obras, Octaviani Educação......................... r$ 13 milhões
18,4 milhões em investimen- reservou R$ 14,2 milhões. A Saúde................ R$ 11,8 milhões
tos. Já a Educação fica com os maior obra de 2008 foi a du- ĉ t̂ura R$ 466 mil
25% a que tem direito por lei e plicação da estrada vicinal Ri- * dados referentes a  algum as diretorias

que representa R$ 13 milhões. chard Freudenberg. , —,
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Arquivado
Justiça extingue processo que acusa Vaca 

de uso da máquina pública; oposição 

não decidiu se vai entrar com outra ação

Pa u lo  Ed u a rd o  T onon

Na tarde da quinta-feira 
16, a juíza eleitoral de Lençóis 
Paulista, Ana Lúcia Aiello Gar
cia, extinguiu o processo movi
do contra o prefeito eleito de 
Borebi, Antonio Carlos Vaca 
(PSDB), acusado de uso inde
vido da máquina pública para 
captação de votos. A decisão 
judicial não julgou o mérito da 
ação, já que entendeu que os 
denunciantes não eram parte 
legítima no processo. Com is
so, Vaca está liberado para to
mar posse em 1° de janeiro do 
ano que vem.

A denúncia que pedia a cas
sação do registro da candidatu
ra ou do diploma de Vaca foi 
movida pelos partidos PMDB, 
PR e o vereador reeleito, Ander- 
son Pinheiro de Góes (PMDB), 
o Chiquinho. No entendimen
to da juíza, a denúncia teria que 
ser feita pela coligação "Borebi 
- Tempo de Renovação", que 
apoiou o candidato derrotado 
nas urnas Manoel Frias Filho 
(PMDB), o Mané Frias.

À decisão de arquivar sem 
julgar o mérito não cabe re
curso. O que pode ser feito 
é entrar com outra ação. Se
gundo o advogado que repre
senta os denunciantes, Samir 
Halim Farha, não foi definida 
qual a estratégia a ser toma
da. "Houve uma falha técnica 
e nós vamos estudar neste fi
nal de semana a postura que 
vamos tomar", disse.

Procurado na manhã de 
ontem, a reportagem de O

ECO foi informada que Vaca 
está em viagem e ainda não 
deveria saber da novidade. Mas 
sua esposa, a ex-prefeita de 
Borebi, Leila Ayub Vaca (PV), 
contou como estava se sentido 
ao saber do arquivamento do 
processo. "Nós estamos muito 
contentes porque quem votou 
no Vaca estava apreensivo com 
o que poderia acontecer. Mas 
agora com essa decisão, graças 
a Deus, a verdade prevaleceu", 
afirmou Leila.

A decisão da juíza está 
afixada no mural do Cartório 
Eleitoral de Lençóis Paulista.

c a m p a n h a
Desde que registrou sua 

candidatura, Vaca sofreu com 
denúncias da oposição. No 
começo de julho, teve o regis
tro de sua candidatura impug
nado a pedido de um suposto 
morador de Borebi, que nun
ca foi localizado. O caso aca
bou arquivado.

Nas urnas, Vaca mostrou 
sua força e foi eleito com 
848 votos. Mané Frias teve 
606 votos e Mauro Pereira 
(PT), 21 votos.

A história de Vaca com 
Borebi é antiga. Morador do 
então distrito de Lençóis Pau
lista, lutou pela emancipação, 
concedida em 1990, e foi elei
to o primeiro prefeito do novo 
município, em 1992. Desde 
então, todos os seus indicados 
governam Borebi. Vaca tam
bém foi vereador por Lençóis 
Paulista por três mandatos 
consecutivos.

0 p r e s e n t e  quem ganha é V O C Ê l  

Sua YES 125 com desconto de

Livre de processo eleitoral, Vaca aguarda o dia da posse

FE NAS r u a s  Entre os dias 3 e 11 de outubro, os católicos 
de Barra Bonita expressaram sua devoção à Nossa Senhora 
Aparecida, a padroeira do Brasil. A  festa em louvor a santa 
teve muitas missas, novena e shows. O ponto alto da festa foi 
a chegada de Nossa Senhora Aparecida ao recinto. A imagem 
foi recebida pelos fiéis com uma chuva de pétalas de rosas.

' F r e io  à  d is c o
"A P a r t id a  e lé t r ic a

^  P a in e l  c o m p le t o :  
\  .(M arcador de co m b u stfv e l-  

In d ica d o r de m a rch a s-  
^ C o n t a g i r o  do m otor- 

H odôm etro-

São 15 MIL unidadi^

A vista ou financiada p  ^  ■ 11
preço válido para todo DlcISIIi

t e r ç a - f e i r a

s o r t u d o
Um apostador de Len

çóis Paulista está entre os 43 
que acertaram os cinco nú
meros (quina) do concurso 
1012 da Mega-Sena. O sor
teio foi realizado no último 
sábado, 11 de outubro, no 
Caminhão da Sorte em Ven
da Nova do Imigrante, m u
nicípio do Espírito Santo. 
Ninguém acertou as seis de
zenas e o prêmio principal 
está acumulado em R$ 16 
milhões. O sortudo vai levar 
o prêmio de R$ 34.250,51. 
A aposta foi registrada na 
lotérica Pé Quente, em Len
çóis Paulista.

c r im in a l id a d e
Tentativa de homicídio, 

roubo contra uma locadora 
e atropelamento com fuga 
marcaram o domingo vio
lento em Lençóis Paulista. 
Um rapaz levou um tiro na 
cabeça. O caso foi registra
do no Jardim Primavera, 
no domingo 12. Emerson 
Paes, de 24 anos, foi enca
minhado ao Hospital de 
Base de Bauru e está inter
nado na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) em esta
do grave. O agressor, R.F.D., 
de 20 anos, confessou o 
crime e está preso. Ainda 
no domingo 12, por volta 
das 20h, uma locadora de 
filmes localizada na rua 
Anita Garibaldi, centro, foi 
assaltada. Outra ocorrên
cia foi o atropelamento de 
uma menina de três anos. 
Por volta das 19h a criança 
foi atingida por uma m oto
cicleta, numa rua do Con
junto Habitacional Maes
tro Júlio Ferrari.

e s t r e l l a
Mais quatro imóveis do 

empresário Oswaldo Estrella 
vão a leilão no dia 30 de ou
tubro. O evento está marca
do para as 14h, no fórum 
de Lençóis Paulista. Caso os 
bens não sejam vendidos no 
dia 30, um novo leilão fica 
marcado para o dia 11 de 
novembro, no mesmo horá
rio. A lista de bens que vai a 
leilão no dia 30 é composta 
por parte de uma proprieda
de agrícola em Alfredo Gue
des, avaliada em R$ 95,9 
mil, um prédio residencial, 
localizado na rua Humber
to Alves Tocci, avaliado em 
R$ 216 mil, uma casa na rua 
Ignácio Anselmo, de R$ 225 
mil, e um prédio residencial 
na avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, avaliado 
em R$ 104 mil.

a p o s e n t a d o r ia
Venceu na segunda-feira 

13 o prazo para que a Câ
mara de Vereadores de Len
çóis Paulista protocolasse 
recurso contra decisão do 
Tribunal de Justiça, que 
julgou inconstitucional lei 
que autoriza o município 
a pagar benefício vitalício 
para ex-vereadores e pen
sionistas. A Mesa Diretora 
da Câmara, capitaneada 
pelo presidente Nardeli da 
Silva (PV), decidiu não re
correr da decisão. Com is
so, os pagamentos das 31 
aposentadorias continuam 
suspensos. O advogado Er- 
menegildo Coneglian via
jou a São Paulo na tarde de 
ontem para protocolar um 
recurso por parte dos apo
sentados. A lei é de 1991.

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

b o m b e ir o
O comandante da Cor

poração do Interior de São 
Paulo, Coronel Davi Nelson 
Rosolen, esteve nas instala
ções do antigo posto Amili, 
na manhã de terça-feira 14. 
O objetivo da visita era fazer 
a vistoria da base do Corpo 
de Bombeiros em Lençóis 
Paulista. De acordo com o 
Coronel Rosolen, a estru
tura e a localização da base 
são privilegiadas. No local 
deverão trabalhar 13 bom 
beiros com, no mínimo, 
três pessoas atuando por 
dia. Segundo o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB), 
a base deve ser inaugurada 
no dia 5 de dezembro.

e x t o r s ã o
Na tarde de quarta-feira 

15, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) registrou um 
boletim de ocorrência por 
falsidade ideológica e ex
torsão contra um rapaz que 
seria supostamente ligado 
aos adversários políticos do 
tucano. Segundo o prefeito, 
ele vinha sendo assediado 
pelo rapaz há uma sema
na. O assunto seria sempre 
o mesmo: o homem dizia 
que estava sendo procurado 
por pessoas ligadas à oposi
ção, derrotada nas eleições 
municipais, para que ele 
fizesse declarações de que 
teria recebido combustível 
da candidata Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, em troca de 
votos. Marise diz que pres
sentiu a tentativa de extor
são e se esquivou do rapaz.

c a r t ã o  d o  s e r v id o r
Os tíquetes pagos aos 

funcionários públicos de 
Macatuba estão com os 
dias contados. O prefeito 
Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) vai substituir os 
vales por um cartão. A me
dida será implantada em 
parceria com a ACE (As-

sociação Comercial e Em
presarial) de Macatuba e 
com a Facesp (Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo). 
Projeto que autoriza con
vênio com a Facesp para a 
implantação do cartão deu 
entrada na Câmara de Ve
readores na segunda-feira 
13 e deve ser votado nas 
próximas sessões. Segundo 
o secretário Administrativo 
da prefeitura, José Carlos 
Ferreira, se não houver ne
nhum imprevisto, o novo 
sistema deve estar em fun
cionamento em janeiro do 
próximo ano. Os servidores 
ainda não tomaram conhe
cimento da novidade.

LEISHMANIOSE
As buscas continuam, 

mas por enquanto nada 
do mosquito palha (inse
to transmissor da leishma- 
niose) em Lençóis Paulista. 
A cidade soma nove casos 
da doença em animais. 
São sete casos autóctones - 
em que os cães infectados 
contraíram a doença na ci
dade - e dois importados. 
Dos casos importados, um 
dos cães veio de Agudos e 
o outro de um município 
do Mato Grosso do Sul. 
Outras quatro suspeitas de 
leishmaniose em animais 
estão sendo analisadas pela 
Unesp (Universidade Esta
dual Paulista) de Botucatu. 
Em cidades vizinhas a leish- 
maniose é detectada com 
freqüência. Em Agudos, 
por exemplo, três pessoas 
tiveram leishamaniose em 
pouco mais de um ano. Um 
idoso morreu vítima da do
ença. Na semana passada, 
um homem de 53 anos pas
sou seis dias internado no 
Hospital Estadual de Bauru 
infectado pela leishmanio- 
se. O medo da Diretoria 
de Saúde é de que a cidade 
venha registrar mais casos, 
inclusive em humanos.



CLASSI
O  E C O , U M  S E N H O R  J O R N A L  ★  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A , S A B A D O , 18 D E  O U T U B R O  D E  2008 ★  A N O  71 ★  E D IÇ Ã O  N O 6.439 ★  P A G IN A  B 3

FINANCIAMENTOS
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 SPORT FLEX 07
S-10STD2.0 CS (KIT GAS) 95

S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01
S-10 2.8T CAB DUPLA4X2 DIE 00
S-10 2.8T CAB DUPLA4X4 DIE 03

SILVERAD0 4CC DIE 97
SILVERADO 4CC T DIE 98
SILVERADO 6CC DIE 00

HILLUXSRV DUPLA MEC 4X4 06
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 08

PAJEIRO TR 4 4X4 AUTOM 06
BLAZER DLX CONVERT 00

BLAZERADVANTAGE FLEX 07
NISSAN X TERRA 4X4 DIE 05

TROCA COM TROCO
ASTRA SEDAN 1.8 GL ( COMPL) 99

ASTRA SEDAN 1.8 MILLEIUM
ASTRA SEDAN ELLITE FLEX 
ASTRA SEDAN ELEG. FLEX

01
05
07

VECTRA CD 2.0 16V (TETO) 00
VECTRA EXPRESSION GAS
VECTRA ELEGANCE FLEX 
ZAFIRA ELEGANCE FLEX

AUDI A3 1.8 ( TETO COURO)

04 
06
05 
97

AUDIA3 1.8TGAS
PEUGEOT 307 ( TETO+COURO) 

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
GOLF 1.6

01
06
02
0 0

FOX 1.0 COMPL FLEX 05

TROCA COM TROCO

U  w»

O  g  í f
i n  3  g

m u  w  w
| _  W fO

l O S
O c ^
t f  0) ^

KASINSKI COMET250
QUADRI PITBULL200

BIZ100KS 
BIZ100 ES
BIZ100KS
BIZ100 ES
BIZ 125 KS 
BIZ 125 KS 

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
CBX250TW ISTER
CBX250TW ISTER
CBX250TW ISTER

I TORNADO 250 P/TRILHA
TORNADO 250

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131  
RUA PIEDADE, 5 6 -CENTRO  

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

VENDE-SE GOL, ano
90, álcool, 1.6, cor 

branco, ótimo estado, 
ótimo preço. Tratar JP 
Veículos, Av Papa João 

Paulo II, 350. Fone 
(14) 3263-5345 ou 

(14) 9701-0362.

v e íc u l o s
VEN DA

VENDE-SE PARATI, cor
prata, ano 97, 1.6, MI, 
2 portas, trava elétrica, 

limpador e desem- 
baçador traseiro. R$ 

15.000,00. Fone (14) 
3263-4619 ou (14) 

9129-7890, falar com 
César.

VENDE-SE CHEVETTE,
ano 87, 1.6, álcool 

original, cor dourado, 
impecável/ Gol 86, 
1.6 álcool original, 

impecável. Fone (14) 
3263-4844 ou (14) 

8141-2092.

VENDE-SE GOL, ano
96, 1.0, cor vermelho, 

pintura nova, pneus 
novos, ótimo preço. 
Tratar JP Veículos, Av 

Papa João Paulo II, 
350. Fone (14) 3263
5345 ou (14) 9701

0362.

M O N T A N A
V E Í C U L O S

MODELO /  SUB-MODELO
Scenic 2.0 RXE Campieta

Kombi 1.6
Kombi 1.6

Corsa Sadan 1.0 Super MPFI
Corsa Sedan 1.0 CLASSIC

Corsa Sedan 1.0 Super MPFI
Corsa Hatch WIND 1.0 4P MPFI

Corsa 1.0 Wind
Corsa Wagon SUPER 1.0 16V

Saveiro CL 1.6
Fiorino FURGAO 1.0

Goi 1.0 SPECIAL
Goi 1.0 SPECIAL

Goi 1.0
Gol 1.0 16V 4P

Goi 1.0
Monza 2.0 SL/E 4P

Escort 1.0 hooby
Palio ED 1.0

Palio ELX 1.6 4P
Palio ED 1.0 4p
Parati CL 1.6

ANO

2000
1999
1992
1999
2004
2001
1998
1995
1999
1989
1994
2001
2001
1996
2001
1996
1991
1995
1997
1997
1998
1996

KM

Branca

Branco

Branco

COR

Cinza
Azul

Prata

Verde
Cinza
Verm.
Prata

Branco
Azul

Branco
Verm.
Azul

Verm.
Prata
Verm.
Verde
Dour.
Prata
Cinza

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S
r

F I C O U  F A C I L  
E E C O N Ô M I C O

A L U G A R
UM C A R R O

Faça-nos uma 
visita e venha 

conferir nossas 
vantagens

[14] 3264 5089

M O N T A N A
R E N T  A C A R

F IN A N C IA M O S  E R E F IN A N C IA M O S  
SEU  C A R R O , C A M IN H Ã O  E Ô N IB U S

G O L G 5
2008 -PRATA - COMPLETO

VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HATCH 99/99 PRATA GLS 2.0 COMP PARATI 1.0 16V 99/99 VERM. BASICA
ASTRA HATCH 99/99 PRATA GL.1.8 COMP SIENA FIRE FLEX 06/07 PRATA TRIO ELETR.
CORSA SEDAN 02.02 CINZA MILENIUM SIENA 1.0 04/04 AZUL DH +  TR

CORSA CLASSIC 03/04 PRATA BASICO PALIO YANG 1.0 02/02 CINZA TR- AR
POLO HATCH 02/03 PRATA 1.0 16V AR-DH PALIO YANG 1.0 01/01 CINZA

GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL FIESTA HATCH 02/03 PRATA DH-VE-TE
GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO FIESTA GL 01/01 PRATA AC
GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO XSARA PICASSO 06/06 CINZA EXCLUSIVE
GOL 1.0 8V 4P 03/04 CINZA BASICO SCENIC RTX 01/01 CINZA COMP. +  COURO

GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD SCENIC 98/99 VERM. COMPLETA
GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA VE.RD BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO
YAMAHA XT660 05-05 PRETA HONDA TWISTER 05/05 PRATA

wkvios

HOP
CARS

F . :  1 4 .  3 2 6 4 - 3 6 4 4  

A v .  2 5  d e  J a n e i r o ,  3 3 2  

C e n t r o  -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

Av. Pref. Já c o m o  N ico lau  P acco la , 165  -  Pq. Res. R o n d o n  -  Fone: 14. 3264-5089 -  Le n çó is  P a u lista

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

N ã o  P e rc a !! !  
S u s p e n s ã o  a  a r  e m  

5 x  d e  R $ 2 8 0

Fone: 14. 3263-5831
?ua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lençóis Paulista

VENDE-SE CELTA, ano
01, cor prata. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE BRASILIA,
ano 80, cor branca, 
insufilmada, ótimo 

estado de conservação, 
documentada. R$ 

1.800,00. Fone (14) 
3264-9941 ou (14) 
9741-3076, Flávia.

VENDE-SE VERONA,
ano 92, álcool original, 

motor novo, pneus 
novos. Fone (14) 9785

0358 ou (14) 3263
6583.

VENDE-SE MONZA,
ano 93, cor vinho, 
1.8, álcool original, 

ótimo estado. Tratar JP 
Veículos, Av Papa João 
Paulo II, 350. Fone (14) 

3263-5345 ou (14) 
9701-0362.

VENDO GOL, ano 94,
cor branca, álcool, mo
tor AP, 1.6. Fone (14) 

9781-3806 ou (14) 
3264-3108, tratar com 

Andréia.

VENDE-SE OU TROCA 
TRAFIC, ano 97, diesel, 

completa. Fone (14) 
3264-5658 ou (14) 

8115-4390.

VENDE-SE ESCORT,
ano 88, 1.6, cor azul, 
álcool original, vidro 

elétrico, ótimo estado. 
Tratar JP Veículos, Av 

Papa João Paulo II, 
350. Fone (14) 3263
5345 ou (14) 9701

0362.

VENDE-SE PICK-UP 
CORSA, GL, MPFI, 1.6, 
ano 96, cor prata, em 

ótimo estado. Fone 
(14) 9693-1478.

VENDE-SE FUSCA,
cor branco, ano 81, 

documentos ok, pneus 
novos, ótimo estado. 
Tratar JP Veículos, Av 

Papa João Paulo II, 350. 
Fone (14) 3263-5345 
ou (14) 9701-0362.

VENDE-SE FUSCA, ano
73, inteiro reformado, 
preço a combinar. Tra
tar Rua Bueno da Silva, 

190, Vila Mamedina. 
Fone (14) 3263-5461.

VENDE-SE UNO 
MILE, EP, 4 portas, 

vidro e trava elétrica. 
R$ 13.000,00 ou R$ 

2.000,00 mais 35 vezes 
de R$ 490,00. Fone 

(14) 3264-2753.

VENDE-SE GOLF, 1.6, 
ano 02, cor prata, com

pleto. R$ 29.800,00. 
Fone (14) 3011-1817.

R Ê IM M A Z A
-\'E ÍC U L  O S

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

www.carrolencois.com.br
Astra  Sedan GLS 2.0 

1999 - G - Prata 
Com pleto

Brava SX 1.6 16V 
2001 - G - Cinza 

Com pleto

Corsa Sedan C lassic Life 
1.0 - 2006 - A 

Prata

Fiesta Sedan 1.6 Flex 
2008 - Dourado 

Com pleto

Saveiro G4 1.6 Super S urf 
Flex - 2006 - Preto 

Com pleto

Gol G3 1.0 8V 4P 
2004 - A  -Prata 
Trava Alarm e

Corsa Hatch W ind 1.0 
1996 - G - Prata 

TR  - AL

Saveiro G3 1.6 Supe Surf 
2004 - Flex - Preta 

Com pleto

Palio ELX 1.0 - 1998 
G - Vermelho 
Trava A larm e

Gol 1.0 8V MI 4P 
2005 - Flex - C inza 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
1998 - G - Prata 
V idro - TR - AL

G olf 1.6 MI 4P 
2000 - G - Cinza 

Com pleto

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Com pleto

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 - V inho - Com pleto

Corsa HatchSuper 1.0 
1998 - G - V inho 

Básico

Corola XEI 1.8 16V 
2002 - G - Prata 

Com pleto

Marea HLX 2.0 20V 
1999 - G - Dourado 

Com pleto

Meriva CD 1.8 Flex 
Preto - Com pleto

V g í c u I o s

1999 - VERMELHO - G - AR COND / LIMP / DES / TR / AL
SOB CONSULTA

VEÍCULO ANO I Ç Q ^ COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH MAXX 4P 1.8 2006 CINZA FLEX COMPLETO

VECTRA GL 2.0 1997 PRETO ALC COMPLETO / RODAS
ASTRA SEDAN GLS 2.0 2000 CINZA GAS COMPLETO

ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO / RODAS
CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

CORSA GL 1.4 2P 1996 BRANCO GAS VE / TE / ALARME
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB

GOL CITY 1.0 G3 4P 2005 PRATA FLEX TRAVA / ALARME
GOL 1.0 MI SPECIAL 2P 1999 VERDE GAS TRAVA / ALARME / RODAS

PARATI 1.6 G3 2000 PRATA ALC COMPLETO
ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH / VE / TE

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

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

ASTRA GL 1.8 2P 1999 AZUL GAS COMPLETO
SCENIC TR 1.6 16V 2003 PRATA GAS COMPLETO

VENDE-SE ASTRA 

HATCH, ano 00, álco

ol, completo, banco 

de couro, rodas 17, 

som, MP3, equipado. 

R$ 25.000,00. Fone 

(14) 9726-6932 ou 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE BRASILIA,

ano 80, cor branca, 

insufilmada, ótimo es

tado de conservação, 

documentada, R$ 

1.800,00. Fone (14) 

3264-9941 ou (14) 

9741-3076, Flávia.

F*:  1 4 * 3 2 6 4 - 1 0 0 0
V eícu los  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

SIMPATIA
Para emagrecer, na manha de sábado, coloque ^  copo de água, e dentro dele o numero de grão 
de arroz correspondente aos quilos que você deseja perder, pois os quilos não serão recuperados, 
a noite beba a água, deixando os grãos de arroz, completando novamente ^  copo de água. No 
domingo de manha em jejum, beba a água deixando os grãos, de arroz e completando novamente 
c/ ^  copo de água. Na segunda-feira em jejum beba água com os grãos de arroz junto. Observação: 
1° Conserve o mesmo copo durante o processo. 2° Não faca regime, pois a simpatia é irreversível. 
3° Publique na mesma semana. Boa Sorte.

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
ASTRA SEDAN 2002/2003 AZUL COMPLETO

CORSA SU PER SEDAN 1998/1998 BRANCA TRAVA ALARME
CORSA CLA SSIC SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA

CORSA CLA SSIC LIFE 2004/2005 BRANCA AR COND
ZAFIRA CD 2003/2003 PRETA COMPLETA

CO R SA SU P ER 4P 1997/1997 VERMELHA BÁSICO
CORSA MILENIUM 2001/2001 CINZA D.H. ALARME TRAVA

ASTRA SEDAN MILENIUM 2001/2001 PRATA
CORSA CLA SSIC LIFE 2005/2005 PRATA

S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2006/2007 PRETA COMPLETA
KADETT GL 1996/1997 VERMELHA VIDRO + TRAVA

RANGER 13 D C. D. 1999/2000 BRANCA COMPLETO
GOL ROLLING STONES 1995/1995 BRANCA ALARME

GOL SPECIAL 1998/1999 AZUL BÁSICO
GOL 1.0 4P 2004/2005 PRATA BÁSICO
PARATI 16V 1998/1999 CINZA

GOL 1.6 POWER 4P 2007/2007 CINZA
GOL MI 1997/1997 CINZA

GOL 16V PLUS 2001/2001 CINZA

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
SAVEIRO 1.8 2001/2001 BRANCA
PALIO EL 4P 1996/1997 AZUL BÁSICO

PALIO FIRE FLEX 4P 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA ALARME
SIENA FIRE FLEX 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA D.H.

STRADA TREK C.E. FLEX 2007/2008 PRATA D.H. ALARME TRAVA
UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO

UNO MILLE FIRE 2P 2008/2008 BRANCO KIT WAY + KIT VISIBILIDADE
UNO MILLE FIRE 4P 2008/2008 PRATA
UNO MILLE FIRE 4P 2008/2008 PRETO KIT VISIBILIDADE
UNO MILLE FIRE 4P 2008/2008 BRANCO KIT WAY
UNO MILLE FIRE 4P 2008/2009 AZUL BÁSICO
UNO MILLE FIRE 4P 2008/2008 BRANCO BÁSICO

CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO
AUDI A3 1.6 2000/2000 PRATA COMPLETO

CB 500 2002/2002 PRETA COMPLETO
XR 250 TORNADO 2002/2002 AZUL
CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS 250,00
CG 125 TITAN KS 2000/2001 PRATA 500,00 + 24 PARCELAS 150,00
CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24 PARCELAS 275,00
CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL 500,00 + 24 PARCELAS 250,00
CG 150 TITAN KS 2005/2006 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS 275,00

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

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

FOX PLUS 4P - CINZA 
05/06 - B - DH - LT - DT

D-20 CUSTON S - VERMELHA 
93/93 - D - TURBO

PARATI TRACK 1.8 - 4P - 06 
CINZA - F - COMPLETO

CELTA 2P 1.0 - PRATA 
01/01 - G

CORSA WIND - BRANCO 
99/00 - G - LIMP DESC

POLO HATCH 1.0 - PRETO 
02/03 - A - COMPLETO

MONTANA SPORT 1.8 - PRATA 
05/05 - F - COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04 - G - COMPLETO

UNO 4P MILLE SX 
VINHO - 96/97 - G - TR - LT

UNO MILLE - 2P 
BRANCO - 98/98 - G

VERSAILLES GL 2.0 BEGE 
92/92 - G -

TITAN 150 ES - AZUL - 04/04 
G - PARTIDA ELÉTRICA

TITAN 125 ES - PRATA - 00/00 
G - PARTIDA ELÉTRICA

ASTRA SEDAN 1.8 - CINZA 
04/04 - A - COMPLETO

ASTRA SEDAN CD - AZUL 
04/04 - G - COMPLETO

2 & C O N S U t l t í í 2 S

I M B ã Z Jk
JkU TO M Ó V EÊSi

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

C
G
A
A
G
G
G
G
G
G
A
A
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G

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


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

V E N D E - S E
C asas e Terrenos: D iversos bairros  

Sitios e C hácaras: Várias

C o m p r a -s e :
Casas: de R$30mil, RSBOmil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 
ROMEU SAN CTIS - Creci: 41388

M o d  2 0 0 8 Motos 0 Km 
Semi Novas 
Financiam ento  
Sem entrada  
48 m eses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATÁLtO LORENZETTI, N ' 112 - LENÇÓtS PAULISTA

F o n e :  (1 4 ) 3 2 6 4 -4 3 4 5

AUTtl MECANICA '  RETinCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

'  Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usinagem

FONL
3263- m 3 5

FAK;
3264- 3961

R. Frudenle de Moraes. 206 
Vila Eden - lençóis Paulista

9*VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE OU TRO
CA, por menor valor 

Vectra, ano 97, CD, cor 
verde, completo. R$
19.000. 00. Fone (14) 
3263-5373 ou (14) 

9721-8408 Marcelo.

VENDE-SE FUSCA, R$
1.500.00. Fone (14) 
3263-1795 ou (14)

8121-5856.

VENDE-SE GOL,
ano 94, trio elétrico, 
direção hidráulica, 4 

pneus novos. Fone (14) 
9142-5452 ou (14) 

9685-4851.

VENDE-SE GOL, ano
97, cor vinho, gasolina, 
MI, em ótimo estado. 
Fone (14) 3264-7160 
ou (14) 8116-4249.

VENDE-SE GOL GIII,
ano 00, cor vinho, 4 
portas, documenta
do, muito novo. R$ 

17.800,00. Fone (14) 
3264-8430 ou (14) 

9726-6932.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE TWISTER,
ano 02, cor azul, do

cumento ok, em ótimo 
estado de conserva

ção. R$ 6.500,00 Fone 
(14) 3263-5635.

VENDE-SE TWISTER,
ano 07 com 5.000 

Km R$ 8.800,00. Fone 
(14) 9715-3691.

VENDE-SE SUZUKI 
YES, cor preta, ano 08 
finan. Fone (14) 3263

4844 ou (14)8141- 
2092. 10/9/2008
Não

VENDE-SE JOG, 50 
Suzuki super econô

mica. Fone (14) 9652
7481.

VENDE-SE FAN, ano 
06, em ótimo esta
do, documentação 

2008 tudo pago. R$ 
4.300,00 aceito troco 
com troco. Fone (14) 
9693-1479 ou (14) 

9707-0807 c/ Ledimar.

VENDE-SE MOTO, 
CG Titan 150, cor 

Preta, partida elétrica, 
ano 04/05 valor R$ 
4.300,00 ou troca 
como entrada em 
terreno. Fone (14) 
9774-7763 ou (14) 

8127-3728, tratar com 
Marcelo.

VENDE-SE TWISTER,
cor preta, ano 02,

26.000 Km. Fone (14) 
8146-2610.

VENDE-SE BIZ, 125 
KS, ano 06, cor preta. 

R$ 4.500,00. Fone 
(14) 9712-5387.

VENDE-SE BIZ, C100, 
ano 02, cor vermelha. 
Fone (14) 3264-3782 

celular (14) 9712
5797 ou na purina.

VENDE-SE TITAN 
ES , partida elétrica, 
ano 06, 9.000 km, 
original. Fone (14) 
9142-5452 ou (14) 

9685-4851.

VENDE-SE TOR
NADO, ano 03, cor 

preto/vermelho. Fone 
(14) 3263-3466, grátis 

02 capacetes.

VENDE-SE TWISTER,
ano 03, cor vermelha. 
Fone (14) 3263-3466, 
grátis 02 capacetes.

VENDE-SE FALCON,
ano 06, cor preta c/
6.000 km. Fone (14) 
3263-3466, grátis 02

capacetes.

VENDE-SE XL 125, 
ano 87, cor branco. 

Fone (14) 3263-3466, 
grátis 02 capacetes.

VENDE-SE XLX  250, 
cor preta, p/ trilha. 

Fone (14) 3263-3466, 
grátis 02 capacetes.

VENDE-SE BIZ KS, 
ano 01, cor vermelha. 
Fone (14) 3263-3466, 
grátis 02 capacetes.

VENDE-SE TWISTER,
ano 02, cor preta, em 
ótimo estado de con
servação. Fone (14) 
3264-6454 ou (14) 
9105-9010, falar c/ 

Roberto

VENDE-SE BROZ 150,
ESD, ano 04, cor preta. 
Fone (14) 3263-3466, 
grátis 02 capacetes.

VENDE-SE STRADA,
cor roxa, ano 99. Fone 
(14) 3263-3466, grátis 

02 capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano
04/04, KS, IPVA, segu
ro, licenciamento 2008 
tudo pago. Fone (14) 
3264-4345, grátis 02 

capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano
04/04, elétrica, IPVA, 
seguro, licenciamento 
2008 tudo pago. Fone 
(14) 3264-4345, grátis 

02 capacetes.

VENDE-SE TITAN, ano
04/04, elétrica, IPVA, 

seguro, licenciamento 
2008 tudo pago. Fone 
(14) 3264-4345, grátis 

02 capacetes.

VENDE-SE TORNA
DO, ano 07/07, cor 
preta, IPVA, seguro, 
licenciamento 2008 

tudo pago. Fone (14) 
3264-4345, grátis 02 

capacetes.

residEncias
VENDA

VENDE-SE CASA, Jd. 
Itamaraty, 3 dormi

tórios sendo 1 suíte, 
sala, copa, cozinha, 

banheiro social, 
área de serviço, ga
ragem p/ 2 carros. 

R$ 150.000,00, não 
aceita financiamento. 
Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

ALUGA-SE CHÁCARA, 
com piscina para even
tos, festas e recreação 
no São Judas Tadeu. 
Agendar com ante
cedência. Fone (14) 

9774-8883. Elvira ou 
Roberto.

COMPRA-SE TER
RENOS, no Jardim 

Príncipe ou Maria Luiza 
e Itapoã, pago a vista. 
Fone (14) 3263-0989 
ou (14) 9701-1533 c/ 

João Aquino.

VENDE-SE CASA, 3 
quartos, sala, banheiro, 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Jd. América R. 

Ângelo Zacarias n° 100. 
Fone (14) 8112-4202 
obs; documento em 

ordem.

VENDE-SE OU TROCO,
sobrado em Macatuba, 

3 quartos, banheiro, 
sala, copa, lavabo, cozi
nha, lavanderia, edícula 
c/ despensa, banheiro, 
ótimo acabamento. R$ 
85.000,00. Fone (14) 

3264-2309.

ALUGA-SE EDÍCULA, 
para aniversários em 

geral, com mesas, 
cadeiras, geladeiras, 

fogão, etc. Fone (14) 
3263-6369, (14) 9702

7173 ou (14) 9711
8184, Reinaldo ou 

Luciana.

VENDE-SE LOJA, no 
Centro, Rua Cel Joa

quim Anselmo Martins. 
Fone (14) 8156-1383 

ou (14) 8139-4080. 
13/10/2008

VENDE-SE SOBRADO, 
próximo Jd América,
3 dormitórios, 2 sa
las, copa, cozinha, 2 
banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros. 
R$ 105.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

a u U jíiB

Fone: 14. 3264-1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

CO N TRA TA-SE
Visando a expansão da nossa empresa, estamos contratando RECEPCIONISTA  
com experiência em informática, comunicativa e com CNH. Trabalho para o 

período das 14h às 22h. Pagam os salário  +  comissão.

Interessados deverão enviar currículo para:
Rua Sete de Setembro, 963, Centro,Lenfóis Paulista.

PRECISA-SE DE RECEPCIONISTA
V  Atendimento 00 público; V^  Sexo feminino;

Acima de 21 anos;

^  Trabalhos administrativos tais como: Notas fiscais, fechamento caixa, arquivo, inventário e similares.

^  Aptidão poro funções matemáticos; ^  Experiéntln de 1 a 2 unos c/ máquina
de culcvleç básico em Infoimátlca

I n t e r e s s a d o s  d e v e r ã o  e n v i a r  c u r r í c u l o  a o s  c u i d a d o s  d e :
R E N A T A  o u  R IC A R D O

Avenida Papa João Paulo II, 374, Lençóis Paulista.

VENDE-SE PRÉDIO, 
comercial, Rua Jalisco, 

n° 79, Vilage c/ 135 
m2 em construção, 

aceito parte em veiculo 
semi novo. Fone (14) 
9785-0358 ou (14) 

3263-6583.

VENDE-SE CASA QUI
TADA, em Areiópolis, 

Parque Lourenção. Rua 
Maria Alves Moura Fer
reira, n°230. Fone (14) 

9708-7644.

VENDE-SE CASA, Jd 
Caju II, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, wc. R$ 
45.000,00. Fone (14) 
8146-6159, falar c/ 

Fabiano.

VENDE-SE TERRENO, 
Jd Maria Luiza II, qua
dra 13, lote 05, pres
tações a serem pagas. 
Fone (14) 9105-6645.

ALUGA-SE CASA, no 
Residencial Athenas. R$ 
300,00 particular. Fone 
(16) 9198-1848 ou à 

noite (16) 3341-5617.

ALUGA-SE APARTA
MENTO, na Praia Gran

de ''Boqueirão'' a 50 
metros da praia. Fone 

(14) 3264-4458.

VENDE-SE CASA, Jd. 
Maria Luiza, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, ba
nheiro (fase de acaba
mento). R$ 56.500,00.

Tratar Toninho San
tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 
3263-7094.

VENDE-SE CASA, 
Parque Residencial 

Rondon, 2 dormitórios, 
sendo 2 suítes, sala, 

copa, cozinha, área de 
serviço, garagem, área 
coberta com churras
queira, despensa, ba
nheiro. R$ 90.000,00. 
Tratar Toninho San

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

R ESID ÊN CIA S
JD . MORUMBI: R$ 150.000,00, 3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula d 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros.
JD . MORUMBI: 3 domi.(1 suíte), 2 salas, wc social, cozinha, garagem p/veículos.
JD , ITAMARATY: Edícula cl dorm., wc social, sala de estar, cozinha c/ a.e, varanda, piscina e3 
cerca elétrica.
CEN TRO : Rua Ignácio Anselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa d 261 m^ Terreno d  1230m^. 
CEN TRO : Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm d 
a/e, 1 suite d  a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/ a/e pia gab. Fundos: 
lavand,churrasq, piscina, Área const, 180mMerreno312m^ R$150,000,00 
PQ. E LIZ A B E T E : 2 dorm., wc social c/ blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p/1 carro, 
excelente acabamento, R$45.000,00 + pequeno financiamento.
Pq. Antártica: R$270.000, 3 Dorm., sendo 1 suíte, 2 salas, cozinha e sala de jantar, e d 
churrasquiera; wc, dispensa + dependências para empregada, garagem para 2 carros.
JD , IPÊ: 3 dorm, sendo 1 suíte com a/e, escritório, quarto de hóspedes, sala de tv, wc social, 
cozinha completa, ampla sala, garagem para 4 carros e piscina.
APARTAM ENTO: Ed. San Remo, 3 dorm, com a/e, sendo 1 suíte, sala de jantar e estar d 
sacada, cozinha c/ a/e. Dependências p/ emperegada cl wc, R$ 120,000. Estuda-se 
parecelamento
APARTAM ENTO: Residência Paineiras, 2° andar, R$60.000,3 dorm., sendo 1 com a/e, sala 
com sacada e blindex, wc social d  blindex, cozinha com a/e e garagem aberta.
T ER R EN O S
C H Á C A R A S:
TIA EM ÍLIA :: R$75.000, casa d 3 drom., 2 salas, cozinha e wc social.

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

VENDE-SE CASA, Jd
Nova Lençóis, 3 dor
mitórios, sala, copa, 

cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem, 
nos fundos sobrado 
em construção. R$ 
78.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 
Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, no 
Parque Residencial 

Rondon, 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, des
pensa. R$ 37.000,00. 
Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 
América, 3 dormitó
rios, sendo 1 suíte,

2 salas, cozinha, ba
nheiro, lavanderia, 

área c/ churrasqueira, 
garagem, despensa. 
R$ 95.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO, 
Vila Antonieta I, Rua 

Antonio Brandi c/ 300 
m2. Tratar Toninho 
Santangelo Imóveis 
(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

ALUGA-SE APARTA
MENTO, Praia Grande, 
8° andar, frente à praia 
(temporada). Fone (14)

9735-5505.

ALUGA-SE APARTA
MENTO, Ilha Compri

da, frente p/ o mar, 
apartamento de 6 e de 
12 pessoas, condomí
nio fechado. Fone (14) 

3263-1567 ou (14) 
3263-6486, Edna ou 

Celso.

VENDE-SE LANCHO
NETE, Rua XV de 

Novembro, completa, 
em funcionamento. 

Fone (14) 8116-5292, 
c/ Carlos.

VENDE-SE 1 OU 2 OU 
4,3 ALQUEIRES, na 

Vargem Limpa, aceita 
se casa e ou terreno 
como parte do pa

gamento. Fone (14) 
3263-4256 ou (14) 

9777-1673.

ALUGA-SE CASA, c/ 
2 quartos, Jd. Monte 
Azul, particular. Fone

(14) 3263-1617.

VENDE-SE TERRENO,
Jd Village. Fone (14) 

3264-3635

VENDE-SE TERRENO,
Jd Monte Azul, 200 

m2. Fone (14) 3263
3848.

VENDE-SE UMA ESTEI
RA, elétrica novinha, 

um DVD Sansung novi- 
nho na caixa, um Disc 

mam em ótimo estado. 
Fone (14) 3263-1795 
ou (14) 8121-5856.

VENDE-SE CELULAR 
MOTOROLA, V3, cor 
preto desbloqueado, 
celular alcatel c/mp3, 
câmera, bluetooth na 
caixa. Fone (14) 9774

6422.

VENDE-SE 2 CONVI
TES, para o show da 
Madonna. Fone (14) 
9703-6691 ou (14) 
9129-3574. Danillo.

VENDE-SE PIANO, 
alemão Schwartzman. 
Fone (14) 3263-0830 

ou (14) 9702-9123.

COMPRAMOS CON- 
SORCIO, contemplado 

ou não mesmo em 
atraso pagamento a 

vista. Fone (11) 2727- 
1871/ e-mail lemos- 
queiroz@globo.com 

iremos ate você.

VENDE-SE MÁQUINA, 
de nanoqueratinização 
á base de inalação de 
queratina. Fone (14) 
9152-0906 ou (14) 

9127-4605.

VENDE-SE 1 MON- 
TAIN BIKE ALUMÍNIO,
shimano em um ótimo 

estado. Fone (14) 
9790-0814 ou (14) 

3263-1287.

VENDE-SE RODAS, Or
bital aro 16. Fone (14) 

8144-5789.

MeQioD' p03Ç3
e  qsaQBdads

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - A ZU L 

CBX 150 AERO - 90 - VINH O  

TITAN KS 150 - 06 - A ZU L 

H O N D A  BIZ - 04 - A ZU L 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - H OND A

0. AtQio FTazzarQ, 59 

Ub (14) 3220-2310

O E C O

VENDE-SE
FORD RANGER
G aso lin a, ano 98, verde

Fones: 14 .8 13 7-73 9 0

Tratar com Eneida

G R U P O

LWART
GRUPO LWART,

em fase de expansão e 
modcrn ização de seu 

parque industrial, 
localizado na cidade de 

Lençóis Paulista (região de 
Bauru), reconhecido pelo 

dinamismo da sua atuação 
e qualidade de seus 

produtos, busca identificar 
profissionais empreendedores, 

que gostem de desafios, 
para compor seu quadro de 

colaboradores:

Encaminharcutrículopelo 
e-mail: slopes@lwart.com.br 

ou para Rod. Marechal Rondon 
Km 303,5 - Lençóis Paulista - SP 

Caixa Postal 441-CEP18682-970, 
mencionandoa sigla 

do cafgo desejado.

Secretária  
Bilíngüe

Formação superior em Secretariado, com experiência na 
organização de agendas de diretores, manutenção de 
arquivos, redação de correspondências e relatórios em geral. 
Domínio das ferramentas do MS Office, Imprescindível fluência 
no inglês/portugLiês. Dinamismo e facilidade de trabalho em 
equipe complementam o perfil desejado.

Sigla: BIL/2008

Auxiliar^
Financeiro

Formação em Administração de Empresa, Economia ou 
Ciências Contábeis. Domínio das ferramentas MS Office, 
conhecimento de matemática financeira e emissão de notas 
fiscais. Dinamismo e facilidade para trabalhos em equipe 
organização complementam o perfil desejado.

Sigla; AUX/2008

Enferm eiro  
do Trabalho

Formação em Enfermagem, com habilitação em Enfermagem 
do Trabalho. Domínio das ferramentas do MS Office, 
facilidade para atuar com rotinas administrativas, trabalhos 
em equipe, facilidade de relacionamento interpessoal, 
dinamismoeorganizaçãocomplementamoperfildesejado.

Sigla: ENF/2008

Estagiário
Cursando Economia, Comunicação Social, Administração, 
Relações Públicas e Marketing, conhecimento das ferramentas 
MS Office, execução de planilhas no Excel, design gráfico e 
ferramentas Adobe Photoshop, Adobe lllustrator e 
organização de eventos. Dinamismo e organização 
complementam o perfil desejado.

Sigla: TAC/2008

mailto:lemos-queiroz@globo.com
mailto:lemos-queiroz@globo.com
mailto:slopes@lwart.com.br


CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FREN TE A CASAS BAHIA

4PET SHOP

PATAS
B a n h o  e T o s a  
H o s p e d a g e m
F . ;  1 4 . 3 2 6 3 - 0 3 4 6
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

' *  »

MOTO TAXI
Transporte de passageiros, encomendas, serviços bancários, 
pagamento de contas, entrega de cestas básicas, compras, 

parcerias c/ empresas e corridas para toda região.

Márcio 
F.: 97015627

Clínica dos
C cilfa
Restauração de Calçados - Pintura 

Artigos em Couro - Conserto

Convênio: @SSOCÍaçâO
S e rv id o re s  P ú b ile e s  ^  ^

Av. C ru ze iro  do S u l, 397 - C ru ze iro  
F.: 14. 3 2 6 3 -3 3 6 6 / 1 4 .8 1 1 3 -4 6 3 8  

Le n ç ó is  P a u lista

D I S K: 3264-3155

BRINQUEDOS
A N I V E R S Á R I O  D E  C R I A N Ç A

EM

3 X
Cama Qástiira
Tolnjà
Castelo
Piscina de Bdinha 
Tenro Mee. Infantil (Sandide) 
Máquina AIjedão Doce i  Crepp 
Triliojá

(14) 3263-1485
9 7 9 1 -4 4 8 8

VENDE-SE Pl a y s 
t a t io n  2, (modelo
grande ) 45 jogos,2 

controles analógicos,1 
memory card. R$ 

600,00 falar c/ Mar
cos (14) 9113-4182 
ou (14) 3263-5876.

VENDE-SE CD MP3,
Pionner c/ controle 

Flip Down. Ótimo es
tado e funcionamento 

perfeito. R$ 250,00. 
Fone (14) 9702-9704, 
tratar com Alexandre.

VENDE-SE ESTEIRA 
ELÉTRICA, Caloi, se- 
mi-nova. R$ 400,00. 

Fone (14) 9668-0809.

c o m p r a -s e  u m
TOLDO, usado ou 

novo, de preferência 
com melhor valor. Fo
ne (14) 3264-2284 ou 

(14) 3263-1598.

VENDE-SE ACESSÓ
RIOS, de loja (ves
tuários). Fone (14) 
3264-5034 ou (14) 
9795-5811, falar c/ 

Alice ou Lauro.

VENDE-SE FOGÃO,
4 bocas, modelo 

Capricce, em bom es
tado. R$ 200,00. Fone 

(14) 9795-3935.

VENDE-SE p o r t ã o  
DE FERRO, 3 metros. 
R$ 200,00. Fone (14) 

9795-3935.

VENDE-SE MON- 
TAIN BIKE, alumínio, 
Shimano, super con
servada. Fone (14) 
9790-0814 ou (14) 

3263-1287.

VENDE-SE FREEZER 
HORIZONTAL, Ele- 

trolux, 300 litros, cor 
branco, semi-novo. 

Fone (14) 9678-7211 
c/ Maria.

CONSÓRCIO p l a n o  
b a u r u c a r , carros, 
motos e imóveis á 

partir de R$ 150,00. 
Fone (14) 3011-1817 
ou (14) 9701-2242.

VENDE-SE ESTEIRA 
ELÉTRICA, novinha 

por R$ 500,00 a vista. 
Fone (14) 3263-1795 
ou (14) 8121-5856.

VENDE-SE DVD, 
Player Power Pack 

Automotivo Ampli
ficado (semi-novo) 

sem tela. R$ 350,00 e 
Alarme Positron Cyber 

PX (semi-novo). R$ 
150,00. Fone (14) 

8132-9002.

S E R R A L H E R I A

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

em  chapas e  alum ínio .

Eiitsí^íBsÊE (mr

F o n e / F c ix  ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 4 3 1 3

Rua M arechal Dutra, n” 338  
Jd. Ubiram a - Lençóis Paulista - SP

EXCURSÃO p a r a  
SALÃO DO a u t o 

m ó v e l , SP, dia 01/11. 
Fone (14) 8112-2406, 

falar c/ Eduardo.

VENDE-SE 2 LANTER
NAS, traseira Asrtra, 

e volante, semi novo. 
R$ 250,00. Fone (14) 
3264-8430 ou (14) 

9726-6932.

VENDE-SE TORRE- 
FAÇÃO, semi nova, 

capacidade de torrar 
120 kg/h de café. Bom 
preço. Fone (14) 3263

3278.

VENDE-SE JOGO DE 
RODAS, orbital, aro 

15. R$ 700.00,00. Fone 
(14) 9754-2185, falar 

c/ Mateus.

VENDE-SE TV, moni
tor. Fone (14) 3264

3635.

VENDE-SE GRADE DE 
FERRO, para residência 

com portão social (9 
metros) 300 telhas 

romana (novas). Fone 
(14) 3264-3537.

VENDE-SE m ic r o 
o n d a s , Continental. 
Tv tela plana, 29 po
legadas. Maquina de 

lavar Cônsul. Fone (14) 
3263-3291.

VENDE-SE DVD, Player 
Samsung P366 c/ 

DIVX. Aparelho novo 
com embalagem, ma
nual, controle e cabos. 
R$ 220,00. Fone (14) 
9702-9704 tratar c/ 

Alexandre.

s A e s

d u p l ic o  e f a ç o

im p r e s s õ e s , em DVD
e CD, (não fazemos 

pirataria), somente de 
criação própria. Fone 
(14) 3264-2545 ou 

(14) 8122-6417.

p a s s e  s u a s  f it a s  d e

VHS, SVHS, super 8 , 
para DVD e ganhe uma 
impressão no próprio 
DVD. Fone (14) 3264

2545 ou (14) 8122
6417.

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS, mão de 

obra completa. Fone 
(14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

a p l ic a -se  h e r b ic i
d a , Mata Mato em ter
renos e quintais. Fone

(14) 9127-0004.

m o t o  t á x i  b e ir a

RIO, dia e noite, do
mingos e feriados, 

transporte de passa
geiros, cestas básica e 

encomendas. Fone (14) 
3264-4444.

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.

GRANDE p r o m o ç ã o  
FUNILARIA, orçamen
to, sábado e domingo. 
Rua Castro Alves, 69, 

Ubirama.

CONTRATA-SE. Visan
do a expansão da nossa 
empresa, estamos con
tratando recepcionista 
com experiência em 
informática, comu
nicativa, com CNH 

que queira trabalhar 
no período das 14:00 
as 22:00 h. Pagamos 

salário mais comissão. 
Interessados enviar cur

rículo na Rua Sete de 
Setembro, 963, Centro, 

Lençóis Paulista.

AUXILIAR t r a b a l h e ,
em casa envelopan- 
do impressos. Não é 
venda. Ganhe até R$ 
1.200,00 de ajuda de 
custo. Inf. Cx Postal 

23201 Goiânia GO Cep 
74663-970 ou www. 

produtor.marketingreal. 
com.br

INFORMÁTICA
VENDE-SE PC, (Novo) 
AM2 3400+, memória 

1GB Kingston, HD 
Seagate 160 GB Sata2, 

P.mãe ASUS PLUS, 
Dvd Dual Layer 22x, 

Monitor LG 15" Só R$ 
890,00 parcelo. Fone 

(14) 3264-5772.

HARD in f o r m á t ic a ,
vende-se Celeron, 2.2 

HD 40GB, 512 ram, 
monitor 15' plano. 
Vende-se K62, 500 
HD 10GB, 256 ram, 

monitor 14'. Vende-se 
Pentium 233 HD 6GB 
128 ram. Obs. Todos 

com jogos instalados e 
mais formatação super 
oferta. Rua Para, 10, 

Jd. Cruzeiro. Fone (14) 
3263-3052 ou (14) 

9793-3134.

VENDE-SE c o m p u 
t a d o r , Celeron 2260 
Mhz, 1 Giga Memória, 
Grav.DVD, som, vídeo, 
rede. Pouco uso, ape

nas R$ 450,00. Compu
tador Dual Core, placa 
mãe Intel, 2 giga Ram, 
Vídeo nvidia geforce 

8400GS, Hd250, Gab. 
XBlade Gamer, comple
to. Tenho + opções de 
micros novos e usados 
conforme sua necessi

dade e condições. Fone 
(14) 3264-5772 ou 

(14) 8115-2648.

VENDE-SE ATHON, 1.6
HD 20GB 512ram mo
nitor 15' plano 2 driver 
gravador e leitor. Rua 
Pará, 10, Jd Cruzeiro. 
Fone (14) 3263-3052 
ou (14) 9793-3134.

VENDE-SE c o m p r e s 
s o r , 40 pes, jato de 
granalha, calandra, 
policorte. Fone (14) 

9737-4320.

AUTC^rESCOLA

iOIA
F.: 14.3263-3944

R. Rio G rande do S u l, 340 
V l. C ru ze iro  - Len çó is  P a u lista

p r o c u r o  u m a  fê

m e a  DE POODLE, para 

criar, tenho um macho 

muito lindo. Fone (14) 

3263-5821 ou (14) 

9621-6858 com Sueli.

GATA b r a n c a  DE- 

SAPARECEUM, dia

08/10 (quarta-feira) a 

tarde. Quem a viu favr 

comunicar, 2 pessoas 

choram. Obs. Um olho 

da gata tem uma man

cha branca. Fone (14) 

8139-8667 ou (14) 

3263-3848.

VENDE-SE FILHO

TES DE POODLE, 4

machos, 3 pretos e 

1 Champanhe, estão 

com 40 dias. Fone (14) 

3263-3656 c/ Erica ou 

Mercedes. 10/11/2008 

Não

e s t a m o s  c o m  p r o 

m o ç ã o , no banho 

e tosa neste sábado. 

Ligue para seu cachor

ro tomar um banho e 

concorra a uma cesta 

para seu cãozinho. Fo

ne (14) 3263-5418.

- Q

Para conseguir algo impossível leia a 
Bíblia os Salmos 33,34 e 70, durante 3 
dias, no 3° dia mande publicar, no 4° 

observe o que acontece. S.P.

V E N D E -S E
FORD KA GL, 2005, 

GASOLINA, BRANCO
VECTRAGLS,1999, 
GASOLINA AZUL, 
TRIO ELETRICO

ASTRASEDAN CD, 
GASOLINA, 2004, 

AZUL, TRIO ELÉTRICO

ASJRASEDAN,2004, 
ÁLCOOL, PRATA, 
TRIO ELÉTRICO

TRATAR COM LUIZ GERALDO 
FO N E: (14) 3263-2411

Vans e Microônibus, Viagens e Turlsmo,Transporte 
Escolar,Transporte de Colaboradores 

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

Avuyy Q.
CREA: 5062575169

Cel.: (14)9651-3369
Rua Anita Garibaidi, 738 - Centro - Lençóis Pauiista 

anadaudiagv@ig.com.br
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6 ^  mais
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TERÇAS 
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SÁBADOS

O ECO
Um senhor jornal

w w w .jo m a lo e c o .c o m .b r

Se u  c a r r o  q u e b r o u ?
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ!
F.: 14. 32641632/14. 9783-7813

TRABALHE 
CASA

UNICO E VERDADEIRO
Ambos os sexos; sem experiênda; Adma de 18 anos 

e sem limite de idade; Trabaiho todo feito por 
conespondênda; Você estabelece seus próprios 
horários; (hima oportunidade para estudantes, 

aposentados e pessoas que não podem trabalhar 
fora; Ganhos por produção; Ajuda custo de R$ 1JOO 

mediante pequena produtividade; Ganhe 1 notebook 
sem sorteios, apenas por cumprir metas; Empresa 

nadonal no segmento há mais de 5 anos.

Cx. Postal 422 - CEP 18682-970 
Lençóis Paulista - SP e receba 

a proposta gratuitamente. 
VÁLIDO PARA TODA REGIÃO.

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

mailto:anadaudiagv@ig.com.br
http://www.jomaloeco.com.br


MUNICIPIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO NO BIMESTRE 
(ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, LEI FEDERAL 9394/96 E PORTARIA 559 DE 21/08/2007)

(ART.256 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO)
MACATUBA PERÍODO: 3° TRIMESTRE EXERCÍCIO:

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO (LIQUIDADO) Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 105.696,66 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 62.542,23 12.361 - Ensino Fundamental 1.110.350,82
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 811.549,09 12.365 - Educação Infantil 1.174.949,86
Imposto de Renda Retido na Fonte 201.901,39 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 24.169,86
Dívida Ativa de Impostos 35.452,70 12.367 - Educação Especial 167.039,86
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 8.120,24 ( = ) Total da Despesa do Ensino 2.476.510,40
Multa/Juros provenientes de impostos 6.950,50 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 325.592,57
Multa/Juros provenientes de Divida Ativa dos impostos 24.354,55 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 8.648,32
Fundo de Participação dos Municípios 5.265.793,51 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Imposto Territorial Rural 992,83 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 2.142.269,51
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 92.294,55 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 2.486.662,21
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 11.453.061,30 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 489.407,66
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 849.334,98 ( - ) Rendimentos de Aplicações - FUNDEB 33.787,62
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 109.310,55 ( - ) Despesas realiz. c/saldo financ.exerc.anterior FUNDEB 25.399,48
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 19.027.355,08 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 5.059.152,28

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 26,59%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 363.325,08
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 26.425,65
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 2.717.884,58 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 89,45%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 33.787,62 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 69,60%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 3.141.422,93

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 22.168.778,01 R EPA SSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 529.629,55

Lucinéia Paffetti 
Secretária da Educação

Coolidge Hercos Junior 
Prefeito Municipal

José Angelo Fantini Daré 
Contador - CRC1SP161898/O-2
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CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

EDITAL
Ficam os sócios proprietários convocados para eleição da nova Diretoria e 
Conselho Fiscal para o biênio 2009/2010, cujo pleito será realizado em AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 30 (trinta) de novembro 
de 2008, (domingo), no Salão de Eventos.
O horário da votação será das 9,00 às 12,00 horas.
Os interessados em concorrer poderão protocolizar na Secretaria do Clube as 
respectivas CHAPAS eleitorais, no período de 1° (primeiro) a 10 (dez) de 
novembro, observando-se as disposições estatutárias.

Lençóis Paulista, outubro de 2008.
CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 03 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03-2008 
(Originário do Proc. 22, PREGÃO 10-2008) FINALIDADE: aditamento da quantidade inicial estimada 

e realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro - Valor Unitário: R$ 

21,00. CONTRATANTE: Município de Macatuba. CONTRATADA: Comercial e Transportadora Lui- 
zinho Ltda. OBJETO: Registro de Preço para Cimento CP 32 -  sacos de 50 kg, entrega parcelada até 

31/12/2008. FUND. LEGAL: Art. 65 § 1° e Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 16/10/08.

Macatuba, 17 de outubro de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

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

d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 233 de 7.10.2008................... Fixa a tabela de taxas para licen
ça de funcionamento a serem aplicadas pelo Grupo Técnico da Vigilân
cia Sanitária no exercício de 2009.
Decreto 237 de 10.10.2008..............Dispõe sobre suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 81.500,00.
Decreto 238 de 10.10.2008..............Dispõe sobre suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 30.000,00.
Portaria 677 de 3.10.2008............... Arquiva processo sumário promovi
do em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade 
RG n° 17.344.800.
Portaria 686 de 10.10.2008............... Revoga a Portaria n° 679 de 7 de
outubro de 2008.
Portaria 690 de 15.10.2008..............Afasta nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, para tratamento de saúde, Moisés Costa, Agente de Saúde 
Comunitária.
Portaria 691 de 15.10.2008..............Afasta nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, para tratamento de saúde, Cynthia Litter Buratto, Técnica 
em Laboratório.
Portaria 692 de 15.10.2008..............Exonera Maria Clarice Marcelino
do cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 693 de 15.10.2008.............Exonera Cleoerson de Oliveira Bar
reto do cargo de Auxiliar da Manutenção.
Portaria 694 de 16.10.2008..............Exonera Dráusio Augusto Romani
do cargo de Agente Administrativo.

Lençóis Paulista, 17 de outubro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer convoca os Conselheiros para Reunião do Con
selho, que será realizada na terça-feira, dia 21 de Outubro de 2008. 
Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista 
Objetivo: Prestação de Contas da Saúde do Terceiro Trimestre de 2008. 
Data: 21/10/2008 às 19:30H 
Local: -  Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Conselho Municipal de Saúde 
Dr. Norberto Pompermayer 

Presidente do Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 134/2008 -  Processo n° 238/2008 
Objeto: aquisição de medicamentos GENÉRICOS -  Tipo: Menor 
preço por item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 03 
de novembro 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, 17 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Outubro de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 179,83.

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

NOTIFICAÇÃO
O Município de Lençóis Paulista, através do seu SETOR DE DESENVOLVI
MENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOTIFICA os contribuin
tes e responsáveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 
Variável que, embora regularmente notificados, deixaram de apresentar a do
cumentação contábil exigida pelo Fisco Municipal. Que o tributo em epígrafe, 
qual seja, do ano de 2.003, foi lançado de ofício e aplicado multa no importe 
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o imposto arbitrado, atendendo-se ao 
disposto nos artigos 163 e seguintes do Código Tributário Municipal e artigos 
31 e seguintes da Lei Complementar n° 20/2003, conforme relação abaixo, 
a qual também se encontra afixada no quadro de avisos (átrio) da Prefeitura 
Municipal.
Imperioso salientar que, os contribuintes e responsáveis terão o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação da presente, para impugnar os lançamentos 
de ofício realizado pela municipalidade, sendo certo que, em se mantendo si- 
lente e/ou não havendo o pagamento do débito apurado, proceder-se-á a regu
lar homologação do ato, acarretando a inscrição em dívida ativa do respectivo 
montante e consequente ajuizamento do executivo fiscal.

EMPRESAS: CADASTRO

FABRÍCIO GARCIA DE FREITAS LENÇÓIS PTA. 1.128-2
LENÇÓIS MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA 2.096-6
BUSTOS PEREDO MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA -  ME 7.079-3 
DANIEL HENRIQUE DA SILVA PEÇAS -  ME 10.251-2
APARECIDO MÁRCIO A. MÉDOLA LENÇÓIS PTA. - ME 8.678-9
EDUARDO WILIAN CLARO - ME 5.034-2
BENEDITO PAULO LENÇÓIS PTA. 4.303-6
METALLEN MONT. DE ESTRUT. METÁL. S/C LTDA -  ME 8.287-2
FLORA LENÇÓIS LTDA 374-3
LP TRANSPORTES DE LENÇÓIS PTA. LTDA 847-8
JOSÉ GILBERTO CABREIRA SARRIA PTA. - ME 7.007-6
ELISETE TREVELIN DA SILVA LENÇÓIS PTA. - ME 1.112-6
JOÃO BATISTA TOLEDO LENÇÓIS PAULISTA -  ME 8.550-2
LP TRANSPORTES DE LENÇÓIS PTA. LTDA 855-9
RALEM MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA 4.370-2
OTACIR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 1.445-1
NILSON BALTAZAR DA SILVA -  ME 8.802-1
CASTRO & THOMAZI S/C LTDA 8.505-7
ELÉTRICA LENÇÓIS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 9.083-2
ANÉZIO DA SILVA ROSA- ME 8.165-5
MARIA A. MACHADO DA SILVA LENÇÓIS PTA. - ME 9.124-3
W. W. CONSTRUTORA S/C LTDA 8.356-9
JOSÉ OZÍLIO FRANCOZO -  ME 1.100-2
IRMÃOS SOUZA LENÇÓIS PAULISTA LTDA - ME 8.034-9
WORKSHOP MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA DC LTDA -  ME 9.135-9 
DORAFEX COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 8.682-7
SÍLVIO LUÍS MORELLI TRANSPORTES -  ME 8.893-5
GIACOR PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA 8.738-6
JOSÉ EDUARDO P. DA SILVA LENÇÓIS PTA. - ME 9.158-8
CENTROSUL MONT. IND. EM CONST. CIVIL LTDA -  ME 7.191-9
SANSOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA -  ME 7.208-7 
SOUZA & VICENTE MONTAGENS IND. S/C LTDA 861-3
JOSÉ GONÇALVES PLACAS -  ME 8.210-4
OAMELA MONTAGENS IND. S/C LTDA 8.502-2
ANDREOTTI & CIA LTDA -  ME 2.374-4
MONTEC FERRAGENS E MONT. INDUSTRIAIS LTDA -  ME 1.947-0
ERIVALDO LUIZ SPADOTTO -  ME 9.862-1
LASER GOLD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 9.011-5
ORGANIZ. GALDINO E VIEIRA LENÇÓIS PTA. S/C LTDA 9.467-6 
TESTINHA COMERC. FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME 8.119-1
CONSTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA 5.441-1
CLÓVIS SEGALLA 1.523-7
J. A. COMERCIAL ELÉTRICA LENÇÓIS LTDA - ME 9.306-8
EMIL EMPRESA DE MONT. INDUSTRIAIS S/C LTDA 8.539-1
POSTO DE MOLAS BONASSI LTDA - EPP 10.410-8
PETRUS TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA 7.617-1
UNIÃO SERVIÇOS DE SERRALHERIA S/C LTDA -  ME 4.116-5
CRISTIAN LUIZ BOLDO -  ME 9.347-5
PAULO MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA - ME 8.788-2
TECNOSOLDA DE LENÇÓIS COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 5.960-9
SILMAR MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA 7.699-6
FERJACON CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 10.448-5
ARLEI MARIO AVELINO - ME 577-1
WAGNER APARECIDO QUIRINO 7.567-1

Lençóis Paulista, 18 de outubro de 2008.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Coordenador: José Roberto Fernandes

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Outubro de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 243,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

Proc. 107-2008 -  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12-2008.
Em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei 8666/93, a Prefeitura M. de Macatuba torna público que o 
Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras e Licitações, que declarou inexigível 
a licitação, com fundamento no art. 25, da Lei 8666/93, em favor de JOÃO OSMAR DA SILVA ME, 
para recebimento e posterior resgate dos vales-compras concedidos aos funcionários municipais durante 
o exercício de 2.008 (período de outubro a dezembro), no valor estimado de R$ 5.788,50, correspondente 
a 170 tíquetes (com estimativa nos recebimentos dos meses anteriores), a razão de R$ 34,05 cada, 
para resgate mensal até fevereiro de 2.009, na proporção dos tíquetes recebidos, vez que o processo 
encontra-se devidamente instruído, ficando, portanto, o representante legal da empresa convocado para 
a assinatura do correspondente contrato, dentro do prazo de 3 dias.

Macatuba, 15 de outubro de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 34-2008 (Originário Pregão 06-2008) FINALIDADE: manu
tenção do equilíbrio econômico-financeiro, referente ao item 62 - Dexclorfeniramina + Betametasona 
xarope 120 ml. VALOR: acrescer no contrato R$ 90,00. CONTRATANTE: Município de Macatuba. 
CONTRATADO: SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA. OBJETO (do contrato): aquisição de medi
camentos. FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 16.10.2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 2 CONTRATO 46-2008 (Originário Pregão 12-2008) FINALIDADE: ma
nutenção do equilíbrio econômico-financeiro, referente ao item 11 -  Leite em pó. VALOR: acrescer no 
contrato R$ 457,50. CONTRATANTE: Município de Macatuba. CONTRATADO: CITRORIO SÃO 
JOSE DO RIO PRETO LTDA ME. OBJETO (do contrato): aquisição de gêneros alimentícios. FUND. 
LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 13.10.2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 27-2008 (Originário Pregão 06-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do contrato para adquirir mais 400 ampolas de Acetato Betametasona + Fosf. 
Dissódico Betametasona Injetavel 1 ml (item 2 - R$ 2,385 cd., marca Greenpharma), 100 ampolas de 
Bromoprida 10 mg Injetável 2 ml (item 18 - R$ 0,60 cd., marca Hipolabor), 200 frascos de Bronferami- 
na + Fenilefrina xarope 120 ml (item 25 - R$ 8,30 cd., marca Acher), e 1.000 ampolas de Diclofenaco 
Injetável 3 ml (item 68 - R$ 0,193 cd., marca Novafarma). CONTRATANTE: Município Macatuba. 
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OBJETO (contra
to): aquisição de medicamentos. FUND. LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 
16.10.2008.

Macatuba, 16 de outubro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

2008

http://www.jornaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


C A M E R A

De olho para você
1991
Foi o ano em que 
teve início a primeira 
transmissão por 
webcam. A CoffeeCam 
era direcionada para 
uma máquina de café 
no Departamento de 
Ciência da Computação 
da Universidade 
de Cambridge, na 
Inglaterra. A câmera 
foi desligada em 
2001, de acordo com 
a Wikipédia. Para ver 
uma foto minúscula da 
época, você pode visitar 
o site www.cl.cam. 
ac.uk/coffee/coffee.html

ACOMPANHE
im a g e n s  d e
WEBCAMS 
ESPALHADAS 
PELO MUNDO
Se você tem curiosidade 
para fazer um tour 
virtual por diversos 
países do mundo, acesse 
diretórios de webcams, 
como o Webcammy 
(www.webcammy.com), 
que reúne imagens em 
movimento separadas 
por continentes. Outra 
opção interessante é 
a página da rede BBC 
(www.bbc.co.uk/ derby/ 
webcams/world.shtml). 
No Webcams Travel 
(br.web cams.travel) 
é possível encontrar 
câmeras em pontos 
turísticos integradas ao 
Google Maps.

PREDADORES
Justin Berry tinha 13 
anos quando ligou sua 
webcam para fazer 
amigos on-line. Acabou se 
envolvendo em uma rede 
de pornografia. A história 
dele foi contada pelo 
jornal 'New York Times'.

Para sua proteção, saiba com o escolher e utilizar câmeras de 

vídeo que funcionam diretamente ligadas à internet

d a n ie l a  a r r a is

Você quer acompanhar o 
que acontece na sua casa e na 
escola do seu filho enquanto es
tá viajando. Gostaria de visitar 
o berçário da maternidade para 
conhecer seu novo sobrinho.

Prefere ver os amigos que 
moram longe a apenas teclar 
com eles. Precisa fazer uma 
reunião de trabalho com co
legas de cidades diferentes. 
Ou, ainda, preocupa-se com 
segurança e quer deixar sua 
casa de praia longe de roubos 
e furtos.

Com a ajuda de webcams, 
você consegue acompanhar à 
distância todas as atividades 
acima - e muitas outras, é claro.

Dos modelos mais sim
ples, que servem para bater 
papo, até os mais sofisticados, 
que transmitem imagens pelo 
sistema Wi-Fi - e podem ser 
instaladas longe do computa
dor -, há opções para diversos

tipos de uso.
Existem até modelos que 

avisam por e-mail se algum mo
vimento estranho ocorrer no 
ambiente monitorado, graças a 
um sensor de movimento.

A popularização da banda 
larga, fundamental para que a 
transmissão não engasgue, e a 
redução de preços impulsio
nam o mercado. Basta ter um 
computador conectado à in
ternet para se comunicar por 
voz e vídeo, em tempo real.

Diversos fabricantes ven
dem o produto embutido em 
notebooks ou como acessó
rio de desktops. Quem tem 
um modelo antigo compra o 
aparelho por menos de R$ 50, 
como mostra uma pesquisa 
realizada no site de compara
ções de preços Buscapé (www. 
buscape.com.br).

SEGURANÇA
As câmeras não servem 

apenas para bater papo com

os amigos ou fazer reuniões de 
trabalho: são usadas, também, 
para reforçar a segurança.

De acordo com a Abese 
(Associação Brasileira das Em
presas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança), existe cerca de 
1 milhão de câmeras de moni
toramento em todo o Brasil.

Esse mercado movimen
tou, apenas em 2007, cerca de 
R$ 3,4 milhões no país e com
porta desde microcâmeras até 
modelos que podem passar 
dos R$ 20 mil e são usados no 
monitoramento de grandes 
indústrias.

Nesta edição, saiba como 
proteger sua casa por m onito
ramento com câmeras IP, que 
têm alcance maior que o das 
webcams, e descubra endere
ços para visualizar imagens ao 
redor do mundo. Veja ainda 
detalhes sobre o uso de câme
ras para segurança e aprenda 
o que é importante saber ao 
escolher uma webcam.

Brasil tem  1 m ilhão de câmeras
Tome bastante cuidado por 

onde você anda, porque, pro
vavelmente, seus passos estão 
sendo observados por câmeras 
eletrônicas.

No Brasil existem hoje 
aproximadamente 1 milhão 
de câmeras de monitoramen
to, de acordo com dados da 
Abese (Associação Brasileira 
das Empresas de Sistemas Ele
trônicos de Segurança; www. 
abese.org.br).

A maior parte dessas câme
ras, cerca de 80%, está instala
da em São Paulo.

"Quem busca esse tipo de 
serviço é um público varia
do, de residências a pequeno 
varejo, passando por grandes 
empresas", afirma Oswaldo 
Oggian, diretor de comuni

cação de Abese. "Antes, as 
câmeras eram usadas apenas 
para registro. Hoje, com inte
gração de softwares, elas vira
ram sensores e reconhecem 
pessoas, objetos, movimen
tos inesperados".

A associação estima que 
sejam instaladas, anualmen
te, cerca de 140 mil câmeras. 
O número é estimado porque 
nem todas as câmeras são ven
didas com nota fiscal. Segun
do cálculos da Abese, para ca
da venda legal há outra ilegal.

Em 2007, a comerciali
zação desses equipamentos 
movimentou cerca de R$ 3,4 
milhões em todo o Brasil, se
gundo a Abese.

Os preços de câmeras vão 
de R$ 150 (microcâmeras) a

mais de R$ 20 mil (para gran
des empresas), dependendo 
dos recursos que elas têm, co
mo alcance da lente, visão no
turna e resistência a produtos 
químicos e altas temperaturas 
- importante para indústrias, 
por exemplo.

LOJAS
Um local de São Paulo 

que conta com m onitora
mento 24 horas é a rua 25 de 
Março, tradicional ponto de 
comércio popular. Uma par
ceria entre lojistas e empre
sas de segurança disponibili
za quatro câmeras na região. 
Assista às imagens no site 
Vitrine 25 de Março (www. 
vitrine 25demarco.com.br/ 
bbb25.php). (DA)

Marcelo Justo/Folha Imagem

Felipe Motta, 
23, posa com 

notebook 
em sua casa 

com imagem 
gerada na 

tela por uma 
webcam 

que instalou 
no hall de 

entrada. A 
intensão 
de Felipe 

é dar mais 
segurança à 

sua família

Webcam CV 2303

Faça vigilância de 
casa com  câmera IP

Webcams, em geral, pre
cisam ficar próximas do 
computador. Portanto, se 
você deseja fazer um siste
ma de segurança para a sua 
casa, uma boa opção são as 
câmeras IP, que se conec
tam à internet.

Esse tipo de câmera 
transmite áudio e vídeo 
para um computador ou 
diretamente para redes IP, 
que podem ser acessadas 
por qualquer navegador 
de internet. Elas também 
costumam ter resolução 
maior que a das webcams 
e chegam a ter recursos co
mo áudio.

Alguns modelos de 
câmeras IP possuem pro
gramas de m onitoram en
to, que permitem acionar 
alarmes ou alertas de e- 
mail caso seja detectado 
algum m ovimento estra
nho - alguém andando 
em um a área proibida, 
por exemplo.

"Além do preço, bastan
te acessível, essas câmeras 
hoje são muito fáceis de 
instalar", afirma André Tei
xeira, gerente de produtos 
da D-Link.

O estudante Felipe Motta, 
23, deu a idéia para a família 
instalar uma câmera no hall 
de entrada do apartamento 
em que moram, em Perdi
zes, zona oeste de São Pau
lo. "A gente vê se o elevador 
parou, quem está chegando. 
Quando vamos à praia, da
mos uma espiada para ver 
como a casa está", diz.

PREÇO
Com a redução de pre

ços, esse tipo de produto 
deixou de ser privilégio de 
grandes empresas. Por cerca 
de R$ 500, é possível com
prar uma câmera IP, afirma 
Diogo Superbi, engenheiro 
de vendas da Linksys.

"A principal vantagem 
desse tipo de produto é 
m onitorar seu ambiente

onde quer que você esteja. 
Em alguns casos, é possí
vel até ouvir o que se pas
sa", afirma. "Para instalar 
a câmera, não é preciso 
chamar um técnico, basta 
seguir as orientações no 
manual do produto".

Para instalar a câmera 
IP, é indicado ter um com
putador com acesso à rede e 
um roteador, diz Superbi.

Basicamente, basta usar 
o cabo de rede Ethernet pa
ra conectar a câmera ao ro
teador, ligar a câmera, rodar 
o CD de instalação e seguir 
os passos descritos na tela. 
Após a configuração, sua 
câmera terá um endereço 
IP e já poderá ser acessada 
pela internet.

SEGURANÇA
A facilidade de ter acesso 

a imagens de um ambiente 
também traz riscos para a 
sua privacidade. Existem 
programas maliciosos que 
permitem invadir webcams, 
capturando imagens sem 
que o dono da máquina se 
dê conta disso.

Um estudo publicado 
pelo jornal espanhol 'El 
País' revela que 60% das 
filmagens de segurança de 
casas, empresas e locais pú
blicos podem ser pirateadas 
pela internet.

"Descuidar da segurança 
é deixar uma porta aberta 
para que outros vigiem o 
que nós vigiamos. E, tam
bém, para que nos espiem 
e nos chantageiem", disse 
Víctor Domingo, presiden
te da Asociación de Inter- 
nautas de Espana.

Para evitar esse tipo de 
problema, é preciso tomar 
alguns cuidados, como 
trocar a chave de acesso 
do computador, criar se
nhas seguras e configurar 
o acesso para que apenas 
o administrador possa vi
sualizar as imagens. (DA
NIELA ARRAIS)

e ^ ^ a n m o
I nform  ática

Tecnologia a serviço da qualidade.

Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores 

NoteBook's -  Impressoras.

KmíDEíEg
TURBINE SEU MICRO AGORA 

SÓ PAGUE DEPOIS.

R. José do Patrocínio, 415 Tel. (14) 3264-1308
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M E I O  A M B I E N T E

Não descaiii
No mês de outubro, Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

realiza mutirão de lixo eletrônico; ordem é separar pilhas, 

baterias e celulares e entregar nos postos de coleta

Ká t ia  Sa r to r i

Durante o mês de outubro, 
a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente realiza o 'Mutirão 
do Lixo Eletrônico'. A mobili
zação intitulada 'Recicle. Não 
descarte essa idéia', tem como 
objetivo dar o destino correto a 
pilhas, baterias e celulares que 
iriam para o lixo.

Algumas prefeituras da re
gião já estão se mobilizando. 
Em Lençóis Paulista, a inicia
tiva do Estado vem para com
pletar o projeto desenvolvido 
no município. Desde 2006, a 
Diretoria de Meio Ambiente, 
em parceria com a Cooperelp 
(Cooperativa Educacional de 
Lençóis Paulista) têm recolhi
do pilhas e baterias. Segundo 
o diretor Benedito Martins, a 
quantidade de materiais entre
gues em 18 postos espalhados 
pela cidade já ultrapassou du
as toneladas. Para evitar vaza
mentos, o material químico é 
armazenado em tambores com 
revestimento reforçado locali
zados na antiga fábrica da IQB, 
no Distrito Empresarial.

"Nós realizamos a coleta 
desde 2006 em 18 postos na 
cidade. Para o mutirão, a Secre
taria pediu que o material fosse 
dividido em cinco postos. Mas 
as pessoas que tiveram pilhas, 
baterias e celulares em casa po
dem continuar levando os ma
teriais para os postos que estão 
acostumadas", lembra Martins. 
A data em que a Secretaria virá

POSTOS DE 
COLETA
l e n ç ó is  p a u l is t a
Supermercado Santa 
Catarina (Avenida Brasil e 
Nove de Julho) 
Supermercado Jaú Serve 
Supermercado Tupã 
Ferragens São Carlos 
Tintas Cores Vivas 
Mercadão Doidão 
Virtual Informática 
Supermercado Baratão 
Relojoaria Uris 
Cooperelp 
Transam 
Armazen 
Delta Informática

M ACATUBA
Posto de Saúde do 
Bocaiúva
Escola estadual Fanny 
Altafim Maciel 
Escola estadual Dr. Osmar 
Francisco da Conceição 
Escola estadual Fernando 
Valezi
Almoxarifado

buscar o lixo eletrônico ainda 
não foi definida.

Em Macatuba, a Divisão de 
Meio Ambiente marcou a en
trega das pilhas e baterias pa
ra o dia 30 de outubro. Cinco 
postos espalhados pela cidade 
vão receber o material. Até lá, 
segundo o responsável pela

Divisão, Antonio Carlos Perucci 
Junior, a ordem é guardar pilhas, 
pilhas e até mesmo celulares que 
não apresentam mais condições 
de uso, e não descartá-los junto 
com o lixo doméstico.

Lençóis Paulista e Macatuba 
participam de programa 

estadula de coleta seletiva 
de pilhas e baterias

BOM d e s e m p e n h o

Os alunos das quartas 
séries da escola 
municipal Odila Galli 
Lista, em Macatuba, 
participaram do 
desafio para bolsas 
de estudo do Colégio 
Preve Objetivo e 
fizeram bonito.
Dos 25 primeiros 
colocados, dez são 
alunos da Odila. As 
provas aconteceram 
no município de 
Pederneiras, no final 
do mês passado. A 
direção e coordenação 
da escola aproveitam 
a oportunidade 
para parabenizar os 
alunos e as pessoas 
que colaboraram na 
conquista.
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Ao mestre
c o m  c a r i n h o

Em homenagem ao dia do professor, o 

jornal O ECO entrevistou a professora 

de Educação Física Márcia Regina 

Gouveia Gomes; ela leciona há 17 anos

Fernanda Benedetti

Ga b r ie l a  Do n a tto

Lecionar não é uma tarefa 
fácil, requer paciência e muita 
dedicação. O professor preci
sa cativar a atenção do aluno 
para que o aprendizado acon
teça. Na quarta-feira 15, foi 
comemorado o dia do profes
sor. Em homenagem a esses 
profissionais, o jornal O  ECO 
entrevistou a professora de 
Educação Física Márcia Regina 
Gouveia Gomes, de 43 anos. 
Ela leciona na escola estadu
al Antonieta Grassi Malatrasi. 
Sua aula é uma das mais espe
radas da semana e ela é lem
brada até pelos alunos que já 
saíram da escola. "A quadra é 
um espaço aberto no qual não 
há aquela formalidade da sala 
de aula. O professor pode fi
car mais próximo dos alunos 
e ter um diálogo de mais ami
zade", conta ela.

Márcia escolheu a profis
são bem cedo. Aos 15 anos 
ela começou a trabalhar co
mo auxiliar na Apae (Asso
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Macatu- 
ba. Ela relembra de um fato 
muito marcante durante essa 
época. "Eu ensinei um m eni
no a desenhar um a flor. Foi 
um a situação singela, mas 
que me motivou a ser pro
fessora", afirma. Márcia tra
balhou na Apae de Macatuba 
por cinco anos.

Hoje, já são 17 anos de 
graduação. Em seu currícu

lo estão várias escolas da re
gião, entre elas a Antonieta 
Grassi Malatrasi, em Lençóis 
Paulista. A escola é um a das 
unidades do Estado que fun
cionam em período integral. 
Os alunos estudam de m a
nhã e participam de oficinas 
e atividades diferenciadas na 
parte da tarde, como aulas 
de dança e o aprendizado de 
esportes. "Neste ano o gover
no m udou o sistema das au
las de educação física. Agora 
temos um a carga horária te
órica para depois os alunos 
poderem praticar as ativida
des", diz.

Segundo Márcia, em suas 
aulas o desafio é tentar colo
car todos os alunos para fazer 
algum tipo de atividade física. 
"Tem aluno que não gosta, mas 
a gente tem que incentivar, o 
esporte é uma prática saudá
vel", garante a professora.

FAMÍLIA
Atualmente, apesar de 

muitos fazerem críticas de que 
esse não é o papel da escola, 
os professores acabam se tor
nando um membro da família 
dos alunos. "Aqui nós somos 
pai, mãe e conselheiros. Ten
tamos estruturar e direcionar 
o caminho de alguns jovens. 
Torcemos para que todos te
nham sucesso ao sair da esco
la", conta a professora.

E quem disse que a profes
sora reclama dessa vida. Már
cia garante que não se vê em

Professora Marcia Regina Gouveia Gomes, no centro, com seus alunos na escola estadual Antonieta Grassi Malatrasi

outra profissão. "Sou muito 
elétrica e gosto de trabalhar 
em liberdade, brincar com os 
alunos e ser séria nas horas ne
cessárias. Às vezes temos que 
ser enérgicos para adquirir o 
respeito dos jovens", afirma 
Márcia.

A professora é muito que
rida pelos alunos e recebe 
sempre demonstrações de ca
rinho. "Outro dia ganhei uma 
carta de um dos meus alunos 
dizendo que eu era brava nas 
horas necessárias e amiga nas 
horas precisas. Isso é gratifi- 
cante, saber que meu traba
lho ajuda no crescimento dos 
alunos e que sou bem querida 
por isso", finaliza.

V e n t u r e n s in a

w w w .yenturapneus.com .br
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Perfumes e Acessórios

Paulista Shopping - Saia 17 
F.: 14.3264-2381 - Lençóis Pauiista 
primeira.atitude@yahoo.com.br

B R E M E N

A U T D  P D S T D
SAN MARINO
ALC

R$1 .  
R$f

1,259
2,459
2,139/

AGORA PARCELAMOS 
NO CARTÃO

W S A  ^

3 x  2 x
SEM JUROS SEM JUROS

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Rua Virgílio Boranti, 147 
Jd .C a jú l-F .: 14.3263-1912 

Lençóis Paulista - SP 
www.mag.vai.la 

marcenariaamarildo@gmail.com

g i r o
^  s o c ia l

A sem ana fo i de presente para as 

crianças, batizados, casam entos e 

aniversários. Parabéns a tod os!

* A loja Príncipe Shopping realizou o sorteio do Dia das Crianças 
no dia 14. Na foto, as crianças de 8 a 12 anos contempladas.

Os pequenos de até sete anos também ganharam 
presentes nos sorteios da Príncipe Shopping

iX
Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Gustavo completou 2 aninhos 
dia 16. Os pais Bianca e César 

desejam muitas alegrias!

Cíntia Fotografias

Lucas completará 1 aninho amanhã 
Os pais e avós desejam felicidades!

Alana completou 2 anos dia 9. 
A vovó Vera manda um beijão!

Cíntia Fotografias

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469
LENÇÓIS PAULISTA

FO N E: 3263-0188 / 3263-3842

GAÚCHA

-7721295

RUA ARGENTINA, 295 - LENÇÓIS PTA- SP

FONE 3263-2188

Farmais o ano 
todo cuidando 

de você!
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h e l o is a  h e l v e c ia
ED ITO RA  D O  VITRIN E

Recomeça a corrida maluca 
às academias. Como em toda 
véspera de verão, as salas de 
musculação incham, as aulas 
de bike bombam. E sobe o ín
dice de sarados machucados.

Ali, onde se busca saúde, 
são fabricadas também - com 
cinturas de pilão e barrigas de 
tanquinho - contusões, dores, 
doenças que incapacitam.

Não há estatística asso
ciando uma artrose precoce 
ao abuso de 'leg press. Nem 
a mesa de cirurgia de hoje à 
mesa romana de ontem (apa
relho em que a vítima, de bru
ços, chuta o ar com a barra de 
ferro nos tornozelos). Mas há 
ortopedistas, fisioterapeutas e 
professores de olho nessas re
lações. Eles identificam uma 
epidemia de lesões causadas 
pelo tipo de treino praticado 
na maioria das 10 mil acade
mias do país (somadas tam
bém as informais).

"As características genéticas 
de cada um não são respeita
das nesses treinos", diz a fi
sioterapeuta Mônica Gianotti, 
especializada em medicina do 
comportamento pela Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo). "Os professores não 
sabem identificar sinais pato
lógicos nem a má postura nos 
aparelhos. O resultado são 
mais distúrbios musculoes- 
queléticos".

O que a fisioterapeuta vê 
na clínica o economista Rafa
el Biral sente na carne. Acos
tumado a correr, jogar bola 
e passar duas horas na aca
demia, parou tudo depois de 
uma lesão no quadril, que se 
tornou crônica.

Não foi só o quadril. An
tes, Rafael, 29, já tinha rom
pido o tendão do ombro por 
estresse, quer dizer: não por 
trauma, e sim pelo esforço fei
to num mesmo lugar do cor
po por longo período. Ou, em 
português claro: pela violência 
repetida de um exercício que 
ou era contra-indicado, ou fei
to errado.

A dor estava lá fazia tempo, 
mas o economista seguia trei
nando. Até que operou. "Meu 
ombro não ficou cem por cen
to. Fui o maior culpado".

Depois do castigo de dois 
anos parado, Rafael diz ter 
descoberto uma fisioterapia 
'diferente' e outro jeito de se 
exercitar. "Mudei o estilo. Fre- 
qüentei academias grandes e 
pequenas. Em todas, a orien
tação era ruim. São espaços da 
estética, a saúde não é consi
derada".

É, academia não é mesmo

f i t n e s s

Treino sem dor
Ortopedistas, fisioterapeutas e professores identificam epidemia de lesões 

causadas pelo treino errado na maioria das 10 mil academias do país

um 'ambiente cuidador', co
menta Alexandre Blass, atual 
treinador de Rafael.

Mestre em esporte de alto 
rendimento, Blass aponta a 
distância entre a universidade 
e o comércio de fitness como 
uma das causas dessas falhas: 
"A complexidade da atividade 
física exige mais conhecimen
to. Academias até têm médico, 
fisioterapeuta, educador. Mas 
não integram essas áreas".

Integrado ao fisioterapeuta 
Marcelo Semiatzh, Blass tra
balha na preparação de quem 
corre, ou treina, e quer melho
rar seu desempenho sem ele
var o risco de lesão. A metodo
logia da dupla é desenvolver a 
percepção e a coordenação da 
pessoa, reeducando sua pos
tura.

Semiatzh diz que a faixa 
etária do público de acade
mia vem aumentando e que, 
se é bom que mais gente saia 
do sedentarismo, nem todos 
estão preparados para tudo. 
Especializado em reeducação 
postural, o fisioterapeuta diz 
que, em vez de tanta puxação 
de ferro e aulas 'energéticas', 
o ideal seria treinar a pessoa 
a suportar o peso do corpo e 
a elevar a eficiência nos gestos 
do dia-a-dia.

O QUE 'PEGA' m a is
Hoje, segundo Luiz Fernan

do, os cursos de atualização 
em biomecânica ensinam qual 
exercício 'pega' mais o múscu
lo 'X' ou 'Y. "Você aprende que 
aquele movimento vai ativar 
mais o peitoral ou o glúteo, 
mas a custo de quê? Preserva 
articulação? Protege ligamen
tos? Nada disso é visto na fa
culdade. O disseminado, hoje, 
é o que 'pega' mais. Se está 'pe
gando', está bom", ironiza.

O que 'pegou' para o mé
dico infectologista Décio Dia
mente, 50, foi ombro. E joe
lho. Ele freqüentava academia 
de forma intermitente, como a 
maioria dos 5% de brasileiros 
matriculados. "Fazia, parava, 
fazia, parava. Parava por ques
tões profissionais, ou por le
sões", diz.

O médico começou por 
recomendação, para fortale-

Felipe Reis/Folha Imagem
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O economista Rafael Biral, que não recebia orientações corretas nas outras academias que freqüentava

cer clavícula e escápula. "Mas 
acabei entrando no sistema 
massificado: máquinas, estei
ra. Quando percebia, estava 
com dor". O problema virou 
crônico. Teve tendinite com 
bursite no ombro (inflamação 
no tendão com a doença reu
mática que inflama as bursas, 
cavidades que contêm o líqui
do sinovial). "Doía muito e 
dói ainda".

Pior foi o joelho esquerdo, 
que 'abriu o bico' aos poucos. 
Culminou com ruptura de 
menisco, neste ano. Operou 
em maio e, desde então, faz

fisioterapia e treinamento es
pecial.

"Eu não associava as lesões 
aos treinos. Mas, no caso do 
joelho, estava na esteira quan
do senti uma dor aguda muito 
forte. Até ali, não passava pe
la cabeça que aquilo estives
se me prejudicando. Aqueles 
aparelhos foram criados para 
o fisiculturismo, quando o 
objetivo de gente como eu é,

sim, ter definição muscular, 
mas sem pretensão de Mister 
Universo". Hoje, Décio não 
treina sem supervisão. "Não 
adianta ficar solto na acade
mia. Eu não pedia ajuda. Erro 
meu".

Não buscar orientação na 
atividade física 'é o erro mais 
comum', diz o ortopedista Re- 
ne Abdalla, co-autor do livro 
'Lesões nos Esportes' e coorde-

nador do Centro de Trauma- 
tologia Esportiva da Unifesp. 
"Agora, todo mundo quer se 
recuperar rápido do inverno, e 
os excessos no peso e na bike 
podem desencadear lesões". 
Ele diz que o spinning respon
de por mais de 50% das quei
xas de dor em joelhos.

Outras fontes potenciais de 
machucados são a esteira e as 
aulas de body jump, segundo 
a reumatologista Fernanda Li
ma, coordenadora do ambula
tório de medicina esportiva e 
reumatologia da USP. Mas até 
o alongamento, que em geral 
é visto como preventivo, pode 
prejudicar se a postura certa 
não for observada, lembra o 
treinador Luiz Fernando Al
ves.

Então, qual a alternativa à 
malhação camicase? "O aluno 
deve buscar avaliação física sé
ria e checar se a academia dá 
suporte", diz Fernanda Lima.

O melhor é evitar o treino 
massificado, diz a médica Laí- 
ra Campello, especializada em 
medicina esportiva pela Uni- 
fesp. "A pesquisa da academia 
deve ir além de preço e locali
zação. A pessoa deve checar se 
há acompanhamento na evo
lução do treino e qual a políti
ca de admissão de pessoal".

A falta de qualificação pro
fissional 'aumenta significa
tivamente o risco de lesões', 
diz o professor universitário 
de educação física Alfredo 
Cesar Antunes, doutorando 
pela Universidade Estadual de 
Campinas. Autor de duas pes
quisas sobre o perfil de instru
tores de academias, Antunes 
mostrou que a maioria não 
possuía contrato de trabalho e 
disputava mercado com não- 
graduados.

Outra conclusão de seu es
tudo é a de que o mercado va
loriza a aparência e juventude 
do instrutor, não a experiência 
e a formação. "Muita ação pre
cisa ser feita tanto pelos cursos 
de preparação quanto pelos 
conselhos de educação física", 
diz.

"Ainda existe muita infor
malidade em academias", con
corda Claudio José Albuquer
que e Silva, médico especiali
zado em medicina esportiva e 
presidente da Acad (Associa
ção Brasileira das Academias). 
"O ramo de fitness é novo no 
país, tem menos de 20 anos. 
Nesse período, não tem havi
do adequações da graduação 
à realidade. Os currículos têm 
foco no passado".

ED U CA
"Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Paulo. (I Coríntios, 3 ,16)

Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da serra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras p rim a s) 
de estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A jóia 
de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo os "genes" da Divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. 
Mas, para que a luz d ivina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado 
caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado 
pode produzir ilu m in adas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz 
balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em 
inteligência, a inteligência em humanidade e ahumanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na Terra. Se sabemos que o Senhor 

habita em nós, aperfeiçoem os a nossa v id a , a fim  de m an ifestá-lo .
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N O V E L A

Surfe em alta
Em seu primeiro mês, 'Três Irmãs' mantém audiência do 

horário das sete da noite na Rede Globo de Televisão

Com humor, elenco de 
peso - José Wilker, Regina 
Duarte e Cláudia Abreu, só 
para citar alguns - e um nú
cleo de aventura, a trama de 
Antônio Calmon tem como 
desafio recuperar os números 
perdidos do horário. Não fez 
feio no primeiro mês - nas 
quatro primeiras semanas re
gistrou 28 pontos no Ibope, 
repetindo o desempenho de 
'Beleza Pura', sua antecessora. 
O horário costuma ter média 
na casa dos 30 pontos, e 'Três 
Irmãs' já tem conseguido o 
índice em alguns dias (veja 
quadro ao lado).

A arma do novelista para 
os próximos capítulos é in
tensificar os dramas familia
res: o primeiro a vir à tona 
será o da personagem de Mai- 
tê Proença, fora das novelas 
desde 2004, quando viveu a 
trambiqueira Verinha de 'Da 
Cor do Pecado'. A chegada de 
Walquíria vai agitar a peque
na cidade do folhetim.

Convencida pelo filho, 
Eros (Paulo Vilhena), de que 
tem de se tratar do câncer, ela 
aceita deixar o Rio para viver 
em Caramirim. "Sua chegada 
à cidade vai causar algumas 
turbulências na vida perfeita 
de Sandro (Marcelo Novaes), 
Liginha (Malu Galli) e dos 
dois filhos do casal", adian
ta Antônio Calmon. O fato é 
que a volta da ricaça vai deixar 
o surfista balançado.

Para Claudino Mayer, espe
cialista em telenovela, a trama 
de Calmon tem um quê de

Claudia Abreu, Carolina Dieckmann e Giovanna Antonelli

'Armação Ilimitada' (série dos 
anos 80 escrita pelo autor)' e 
ritmo acelerado, o que tem tu
do para atrair o telespectador 
mais novo. "O público jovem 
é atraído pela comédia e pe
la agilidade de 'Três Irmãs'. O 
horário das sete é, tradicional
mente, composto por esses te
lespectadores", completa.

Já o autor credita a aceita
ção da trama ao elenco estrelar 
que conseguiu reunir: "Não é 
qualquer novela que consegue 
reunir José Wilker, Regina Du
arte, Cláudia Abreu, Giovanna 
Antonelli, Marcos Palmeira, 
Vera Holtz e Carolina Dieck- 
mann, entre tantos outros".

REVELAÇÕES
Calmon também já prepa

ra algumas surpresas para o 
núcleo da praia Azul. Pacífico

(Roberto Bonfim) e Violeta 
(Vera Holtz) vão trocar acu
sações. Na discussão, o pesca
dor vai mostrar que não tem 
medo da vilã, afirmará que é 
meio-irmão do marido dela, 
Alcides (Marcos Caruso), e, 
portanto, tem direito a uma 
parte da fortuna da família. 
Assim, deixará claro que vai 
lutar contra a empresária, que 
planeja destruir a praia. O ro
mance entre Bento (Marcos 
Palmeira) e Dora (Cláudia 
Abreu) também passará por 
um período de turbulência. 
Além de a bela tentar mudar o 
visual dele, ela mentirá sobre 
um jantar, dizendo que prepa
rou tudo, quando, na verdade, 
comprou toda a refeição. Ben
to vai pedir um tempo à viú
va, mas eles logo se acertarão. 
(Alberto Pereira Jr.)

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

Segunda: Gustavo diz que cui
dará de Gustavinho e pede que 
Angelina fique no Brasil. Béa- 
trice recebe as cinzas do seu 
tataravô e Adriano, sem saber, 
joga fora.

Terça: Adriano, ao perceber o 
que fez, queima um jornal e 
coloca as cinzas na urna. Béa- 
trice descobre e arma para ele.

Quarta: Débora arma contra 
Angelina.

Quinta: Joaquim descobre que 
Caju é um gênio em matemáti
ca. Adriano se declara a Béatri- 
ce e os dois se beijam.

Sexta: Peralta e Yasmin reatam 
o namoro. Adriano oferece 
uma bolsa de estudo a Caju. 
Gustavo e Angelina declaram 
seu amor e se beijam.

N E C O C IO  D A  C H IN A

Segunda: A imprensa acompa
nha a chegada de Edmar. Die- 
go descobre que Dr. Cristiano 
Ramalho morreu e deixou uma 
viúva, D. Clarice.

Terça: Maralanis evita Edmar. 
João agrada as clientes da pa
daria. Heitor convida Lívia pa
ra morar com ele e ela aceita. 
Abigail aborda Laura no SPA. 
Diego liga para Antonella.

Quarta: Antonella conta a 
Adriano sobre Diego. Abigail 
pressiona Laura a se afastar de 
Adriano. João pede que Lívia 
lhe devolva o colar. Diego e 
Antonella se encantam um pe
lo outro. Edmar encanta-se por 
Edmarzinho.

Quinta: Júlia agenda uma visi
ta a D. Clarice e avisa a João. 
Maralanis devolve o cordão 
a Flor de Lys, que descobre o 
pen-drive. Um alarme dispara 
no computador de Liu, que se 
desespera quando o localiza- 
dor do pen-drive apaga.

Sexta: Flor de Lys mostra o pen- 
drive a Theo. Denise é apresen
tada por Diego a Antonella e se 
assusta ao saber que ela é filha 
de Mauro. Júlia revela a Augus
ta que a identificação do pai de 
Diego é 'Vermelho 2274'.

Sábado: Theo, Lívia e Heitor 
chegam a um hotel-fazenda. 
Diego usa golpes de kung-fu 
para proteger Antonella numa 
boate e ela o beija. Adriano 
encontra o documento que 
recebeu quando doou sêmen,

com a identificação: 'Vermelho 
2274'.

________ t r ê s  i r m ã s ________

Segunda: Eros comemora sua 
riqueza. Galvão invade a sala 
de Vidigal e leva Alma embo
ra. Walquíria recusa a ajuda de 
Sandro, que vai embora. Gen- 
naro vibra ao ver Janaína. Poli- 
doro invade a mansão. Valéria 
vê Alma se aproximar e beija 
Gregg.

Terça: Os homens de Polidoro 
não encontram Duda. Gen- 
naro se declara a Janaina, que 
desmaia. Dora arma com Ligi- 
nha para impressionar Bento e 
Sandro.

Quarta: Bento descobre a ar
mação de Dora. Jacaré e Alfre- 
dão se unem contra Gennaro. 
Juliana diz a Paulinho que está 
grávida e Galvão escuta.

Quinta: Bento rompe com Do
ra, que chora. Paulinho conta 
a Violeta que será pai. Lucas se 
perde no mato e Dora o en
contra. Alma aparece no SPA e 
encara Walquíria.

Sexta: Alma interna Walquíria 
para fazer exames em Cara- 
guaçu e Sandro avisa Eros. Nél- 
son demite Galvão. Xande sai 
de casa. Gennaro beija Janaína. 
Bento agradece Dora por salvar 
Lucas e a beija.

Sábado: Eros apóia a mãe. 
Bento e Dora se reconciliam. 
Nélson, Glauco e Sávio armam 
contra Gibo. Suzana vê Gregg 
atacando um funcionário da 
peixaria. Virgínia e Augusto se 
concentram para ajudar Duda.

________A  f a v o r i t a ________

Segunda: Elias expulsa Dedina 
de casa, mas ela se recusa a sair. 
Lara cobra de Flora uma expli
cação sobre o carro roubado e 
ela inventa uma mentira. Rita e 
Camila saem da casa de Romil- 
do. Diva procura Donatela.

Terça: Donatela briga com Di
va. Juca e Cida se Deijam. Zé 
Bob leva Rita e Camila para 
morarem em sua casa. Dedina 
pede perdão a Elias. Donatela 
diz a Shiva que Rosana está vi
va. Alícia conta a Zé Bob que 
Romildo vai se encontrar com 
Diva no bar do karaokê Toshi- 
ro.

Quarta: Alícia confessa a Zé 
Bob que é Aleph. Zé Bob foto
grafa uma transação entre Diva

e Romildo, mas Tito arranca a 
câmera de suas mãos. Leonar
do segue Stela, que vai tomar 
banho no riacho. Irene e Copo- 
la se beijam.

Quinta: Leonardo observa Ste
la no riacho. Diva descobre que 
está sendo enganada por Tito e 
Zé Bob a ajuda. Irene confessa 
a Flora que beijou Copola. Alí
cia confessa a Romildo que o 
denunciou e lhe pede perdão. 
Fafá e Sabiá vendem muamba 
na casa de Dodi.

Sexta: Elias cai na rua, durante 
uma discussão com Damião. 
Lorena pede emprego a Nor
ton. Zé Bob, Camila e Rita se 
divertem juntos. Diva conta a 
Zé Bob que Donatela está viva.

Sábado: Diva conta a Zé Bob 
onde Donatela está. Amelinha 
exige que Romildo lhe dê di
nheiro, em vão. Diva se hos
peda na casa de Tuca. Lorena 
consegue um emprego provi
sório como secretária. Zé Bob 
chega ao sítio de Augusto e fi
ca cara a cara com Donatela.

____ C H A M A S  D A  V ID A ____

Segunda: Marreta disputa um 
racna com Antonio e capota o 
carro. Vilma mostra as placas 
da Fênix a Tomás e revela que 
tem prazer em atear fogo nas 
coisas. Vivi flagra Ivonete e Pe
dro dormindo juntos.

Terça: Vivi discute com Ivone- 
te. Diogo é liberado da cadeia. 
Lipe fotografa Vivi. Pedro conta 
a Cazé que transou com Ivone- 
te e Carolina ouve. Demoro 
flagra Lipe agarrando Vivi e é 
agredido por ele até desmaiar.

Quarta: Lipe amordaça Demo
ro e o coloca no porta-malas. 
Michele avisa Andressa que 
Demoro desapareceu. Ivonete 
diz a Pedro que estava no pe
ríodo fértil na noite que passou 
com ele.

Quinta: Lipe é parado por uma 
blitz, mata um policial e foge. 
Vilma tranca Guga em casa. Li- 
pe ameaça Demoro.

Sexta: Pedro e Carolina armam 
para Vilma e Tomás, que des
cobrem. Lipe aluga um barraco 
numa favela.

Sábado: Vilma suborna Ricar
do e Verônica. Lipe acorrenta 
Demoro no barraco. Diego 
aparece no ferro-velho. Caroli- 
na e Arlete tentam colocar uma 
escuta na fábrica e são surpre
endidas por Vilma.

H O R Ó S C O P O  1 8 / 1 0  A 2 4 / 1 0
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ÁRIES
L *  Uma visita inesperada 
H  poderá modificar 

t os seus planos. Boa 
influência aos seus 

interesses econômicos e também no 
que se refere ao trabalho e a vida sen
timental e amorosa.

LEÃO
Este é uma fase real
mente benéfica para 
você. Vai progredir 
no campo profissio

nal e financeiro. O  amor também está 
em excelente aspecto astral. Toda e 
qualquer chance de melhorar em sua 
carreira, deverá ser aproveitada.

SAG ITÁRIO
Melhores e mais pro
pícias influências se 
apresentarão agora 
para você. Saiba 

tirar proveito das mesmas que seu 
êxito será maior do que ainda espera. 
Aproveite, pois o fluxo da fase astral 
o incentiva.

TO U RO
Bom período para 
iniciar negócios 
relacionados com a 
indústria, e proprie

dades. Contudo, não deixe de olhar 
e zelar pelo bem de seus familiares e 
não fuja das suas responsabilidades e 
problemas.

VIRGEM
Demonstre firmeza, 
convicção e mais 
confiança em si, 
que conseguirá,

neste momento, influenciar pessoas 
importantes ao seu progresso e pros
peridade profissional e material. Faça 
prevalecer seu otimismo e receberá 
reais benefícios.

CA PR ICÓ R N IO
Muito bom momento 

^  1^1 para mudar de resi
dência ou ocupação. 
As coisas novas que 

inventar serão coroadas de êxito 
e suas ambições, sonhos e desejos 
serão bem sucedidos. Ótimo para as 
amizades.

GÊM EO S
^  Período dos mais fa- 

Ww ▼  voráveis para realizar, 
com muito sucesso, 
grandes negócios,

empreendimentos e tudo aquilo que 
possa elevá-lo materialmente. Bom 
período para a vida social e ao amor.

LIBRA
Agora, você poderá 

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

te a coloque em prática quando tiver 
certeza de uma boa chance. Continue 
cauteloso com seu dinheiro e seu 
trabalho.

AQ U ÁRIO
Não é conveniente 

^  aventurar-se em
novos negócios. Cui
dado com o excesso 

de gastos. Mantenha-se em suas ati
vidades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve. Deixe que seu en
tusiasmo se fortaleça cada vez mais.

namoro, as novas
associações e para lucrar em negócios 
junto ao sexo oposto. Tome cuidado 
com inimigos declarados.

ESCO RPIÃO
Grandes chances de 
ascensão e brilho 
artístico, oratório e 
mesmo jurídico. Fluxo 
benéfico. Aproveite os 

próximos dias para manifestar seus pen
samentos relacionados com as pessoas 
que lhe querem bem e tratar de assun
tos relacionados a noivado e casamento.

PEIXES
Bom período para 
iniciar negócios

B L '  relacionados com a 
indústria e proprie

dades. Contudo, não deixe de olhar 
e zelar pelo bem de seus familiares e 
não fuja das suas responsabilidades e 
problemas.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o
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TRANSPORTES
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PAÍS COM CAMINHÃO FURGÃO
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RG ou CMH obrigatórios. E proibida a entrada de merrores de 16 anos e aíessórios como bonés, gorros, etc. 
Vendas: Fiallywood, Zé B., Btchano, H & Cia, Marihá, Cümplice, Just. Iníour: www.casafour.com.br- R. Humberto Alves Tocei, 1050.



Confira quem  curtiu o final de sem ana no  

m aior alto astral, no  Sushi Bar e tam bém  

na Toca do Pastel e Bolão Mix, três pontos  

de encontro da galera em  Lençóis Paulista.

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira
Abertura de 

Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5- CEI 9.829

. M L .
Posto Cliiirnisciiiii Atoilclo

SU PER PROMOÇÃO

GAS. COMUM R$ 2,43^

ÁLCOOL R$ 1.24’  ,

DIESEL R$ 2,05^
POSTO: 14. 3 2 6 4 -9 6 6 5

S{|^263-0337
RODÍZIO CASAL 

R$28
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HEMOLAtf
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
Fone: 3263-2324 - Lençóis Pta.
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Somente neste
Sábado!



ACEITO!
O Santuário Nossa Se

nhora da Piedade foi 
palco da cerimônia de 

casamento de Ana Paula 
Dutra e Luiz Guilherme 

Zillo. O tão esperado 
sim foi dito na sexta- 

feira 10. Na foto, o casal 
recebe as bênçãos de 

Jackson e Maria Dutra 
(pais da noiva), e de Ma
ria Aparecida e Luiz San
tana Zillo, o Baião Zillo, 

que são pais do noivo.
Felicidade eterna!

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografia! Cíntia Fotografias

O pequeno 
Calixto 

com a mãe 
Daniela 

e o papai 
Valdomiro

AGUENTA CORAÇÃO
Haja coração para o 

obstetra e ginecologista 
Calixto Hueb e sua esposa 
Marli. Depois de fazer o 
parto dos três netinhos na 
mesma semana -  os gême
os Lucas e Gustavo, e o es
perto Calixto Neto -, o mé
dico encheu a casa no do
mingo 12 para comemorar 
o batizado da criançada. O 
sacramento foi concedido 
em cerimônia realizada na 
matriz de Santo Antonio, 
em Macatuba.

Os gêmeos 
Lucas e 
Gustavo, 
com os 
pais Renata 
e Luís 
Fernando 
Hueb

ENCONTRO DE GERAÇÕES
Depois de se apresentar em Barra 
Bonita na segunda-feira 13, a dupla 
lençoense André & Matheus teve a 
oportunidade de saber um pouco 
mais sobre as raízes do sertanejo.
Os músicos encontraram Val Girio- 
li, irmão do cantor Belmonte, da 
saudosa dupla Belmonte e Amaraí 
-  famosa pela clássica 'Saudade da 
Minha Terra' e canção tem que deve 
figurar em todo repertório sertane
jo. O que pouca gente sabe é que os 
compositores são de Barra Bonita.
O encontro aconteceu no restauran
te El Puerto.

RITMO DE FESTA Quem assopra velinhas na quarta-feira 22 é a 
bela Ana Rita Camargo. A jornalista, que trabalhou na campanha da 
prefeita eleita de Lençóis Paulista, Izabel Cristina Campanari Loren- 
zetti, a Bel, dá uma desacelerada para curtir a data ao lado do noivo 
Túlio, dos amigos e familiares. Os colegas do jornal O ECO e a galera 
da agência Propagare desejam sucesso e muitas realizações para Ana 
Rita, neste momento tão especial. Parabéns!

ROCKOMÉDIA O bom e velho rock'n'roll, mas com bom humor, é a 
atração de hoje da Four, em Lençóis Paulista. A animação da noite fica 
por conta dos 'Formigos'. O diferencial dessa turma é fazer misturas 
musicais inimagináveis com figurinos que não passam despercebidos, 
sem falar na performance que é seriamente encarnada por eles.

EMpRETECOS O potencial de profissionais liberais e empresários de Lençóis Paulista e região 
está sendo testado. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realiza 
mais uma edição do Empretec na cidade. Este ano, o curso está sendo realizado no prédio da 
Incubadora de Empresas. Bom negócio!

PALAD AR E 
SO LID ARIED AD E

Na noite de hoje será reali
zado o tradicional Jantar dos 
Empresários, encontro pro
movido pela Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). A reunião 
de hoje, além de promover a 
confraternização da classe, tem 
um propósito bem nobre: aju
dar a base do Corpo de Bom
beiros de Lençóis Paulista com 
a doação de eletroeletrônicos 
e utensílios. Carlos Alberto Es- 
tracine, assessor parlamentar 
da Secretaria de Segurança Pú
blica do Estado de São Paulo, 
é o convidado especial aguar
dado para o jantar.
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