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José Pio de Oliveira, o Peixeiro

Justiça cassa Peixeiro e 
anula eleição em Areiópolis
Prefeito foi denunciado por uso da máquina pública e distribuição de lotes; advogado diz que vai recorrer

Fernanda Benedetti

E S T RA D A S

Vicinal 
Lençóis- 
Borebi terá 
asfalto

O governador do Es
tado, José Serra (PSDB), 
anuncia no começo da 
semana a liberação de 
verbas para estradas vici- 
nais da região. No pacote 
está o asfalto da estrada 
Wilson Petenazzi, que liga 
Lençóis Paulista a Borebi e 
que tem pouco mais de 28 
quilômetros de extensão. 
As vicinais José Benedito 
Dalbén (LEP 040) e Julia- 
no Lorenzetti (LEP 060) 
também serão recapeadas. 
Para as três obras, o valor 
estimado é de R$ 3 mi
lhões. Quanto cada estrada 
vai receber de investimen
to só deve sair na próxima 
semana. ►► Página A3

F A C I LP A

Arena e 
arquibancada 
podem ter 
cobertura

A diretoria da Associação 
Rural de Lençóis Paulista já 
começou os preparativos para 
a edição 2009 da Facilpa. No 
próximo ano a feira deve ter 
novidades, principalmente na 
infra-estrutura. A diretoria estu
da mudanças na arena e arqui
bancadas. A principal delas de
ve ser a cobertura total do local 
onde ocorrem os rodeios e sho- 
ws. A idéia é trazer para Lençóis 
Paulista a mesma estrutura de 
Jaguariúna. ►► Página A7

A Justiça Eleitoral cassou o 
registro da candidatura do pre
feito de Areiópolis, José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, ree
leito em outubro. A sentença 
saiu no final da tarde de on
tem e vem assinada pela juíza 
Érica Cristina Figueiredo. Isso 
quer dizer que Peixeiro não se
rá diplomado na quinta-feira 
18 e nem deve tomar posse no 
dia 1° de janeiro, mas cumpre 
o mandato atual até o dia 31 
de dezembro. O prefeito res
ponde processo por utilização 
da máquina administrativa 
durante a campanha eleitoral. 
Ele e seu vice, Antonio Franco 
(PT), o Franquinho, ainda vão 
ter que pagar multa no valor 
de 5 mil UFIRs (Unidade Fiscal 
de Referência). À decisão cabe 
recurso. Peixeiro é acusado de 
sortear 57 lotes para a popula
ção de baixa renda na cidade

em evento público, no dia 10 
de setembro, 25 dias antes das 
eleições municipais. Além do 
uso da máquina, representa
ção protocolada no Cartório 
Eleitoral de São Manuel afir
ma que os lotes não existem. 
Nas urnas, Peixeiro derrotou 
Amarildo Fernandes (PSDB), 
autor da ação, por uma dife
rença de 323 votos. O advo
gado de Peixeiro, Emerson 
de Hypólito, afirmou que vai 
recorrer da decisão da Justiça. 
"Nós vamos entrar com uma 
medida cautelar no Tribunal 
Regional Eleitoral de São Pau
lo para tentar manter a diplo- 
mação do prefeito", afirmou. 
No final do despacho, a juíza 
determina a realização de no
vas eleições. Isso quer dizer 
que quem toma posse no dia 
1° de janeiro é o futuro presi
dente da Câmara.

C O P A  1 0 1 0

Campeão sai amanhã
Página A9

ELE I Ç ÃO 2 0 0 8

Manezinho, Formigão e 
Tupã têm contas rejeitadas

Saiu na quarta-feira 10 o 
julgamento das prestações de 
contas dos eleitos em 2008. Em 
Lençóis Paulista, três vereadores 
tiveram as contas reprovadas 
pela juíza eleitoral Ana Lúcia 
Aiello Garcia: Manoel dos San
tos Silva, o Manezinho, Ismael 
de Assis Carlos, o Formigão,

ambos do PSDB, e Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã. Os 
demais eleitos passaram pelo 
crivo da Justiça Eleitoral. Com 
a decisão, Manezinho, Formi- 
gão e Tupã podem perder a 
quitação eleitoral, mas isso não 
interfere na diplomação e pos
se do trio. ►► Página A5

Há 30 anos, a aposentada Lídia Romani Serralvo, de 84 anos, enfeita sua casa para esperar a chegada do 
Natal. Este ano, a residência, localizada na rua XV de Novembro, em Lençóis Paulista, conta com uma de
coração moderna. Milhares de luzinhas, um boneco de neve gigante com luz negra, e o Papai Noel atraem 
a atenção das crianças, adultos e idosos que passam pelo local. O sobrinho de dona Lídia, Edson Romani, é 
quem montou a estrutura, mantendo viva a tradição da família que começou há muitos anos. ►► Página C1

C U L T U R A

Orquestra é atração hoje
Página A3

Fernanda Benedetti

M A C A T U B A

Comércio 
sorteia vale- 
compras 
no dia 27

O concurso cultural da As
sociação Comercial de Maca- 
tuba vai distribuir R$ 4,5 mil 
em vale-compras no final do 
ano. O sorteio está marcado 
para o dia 27 de dezembro, 
a partir da 20h, no Terminal 
Rodoviário Fernando Valezi 
Filho. Quem fizer a doação 
de um produto de limpeza no 
dia do sorteio vai ganhar um 
cupom para concorrer a brin
des. ►► Página B1
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O BOMBEIRO CHEGOU! Na quinta-feira 11, foi inaugurada a Base do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista. A cerimônia reuniu auto
ridades de toda a região e mostrou um pouco da disciplina da ordem militar. Os Bombeiros de Lençóis Paulista vão ficar sediados no antigo 
Posto Amili e terão o comando do subtenente Valdir de Carvalho Gutierrez. ►► Página A4

PACOTE

Redução de 
impostos 
baixa preço 
de carros

Para conter a crise financei
ra mundial, o governo federal 
anunciou na tarde da quinta- 
feira 11 um conjunto de medi
das para incentivar o aumento 
do consumo de bens e servi
ços. O pacote institui uma no
va tabela para a cobrança do 
Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas e garante a queda das 
taxas do IOF e do IPI. José Ser
ra também lançou medidas 
anti-crise. ►► Página A9

B A RR A  B O N I T A

Prefeitura 
inaugura 
duas obras

^  Página B2



E D I T O R I A L

A l í v i o  t r i b u t á r i o
O Brasil tem uma das 

maiores cargas tributárias 
do mundo. É por isso que 
bens de consumo, como 
carros, por exemplo, são 
mais caros no Brasil do 
que em outros países. Em 
alguns serviços ou produ
tos, o valor da tarifação é 
de mais de 50%. Isso sem 
contar, que há sobretaxa- 
ção. Na cadeia produtiva, 
um mesmo imposto é reco
lhido várias vezes até che
gar ao produto final. Em 
menos de dez anos a carga 
tributária deixou o patamar 
de 25% da renda nacional, 
no qual havia se mantido 
por mais de duas décadas, 
e se aproxima da marca de 
36%.

Pois bem, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e o governador de São 
Paulo, José Serra (PSDB), 
acabam de anunciar quase 
que simultaneamente me
didas para redução de im
postos. As iniciativas são 
uma tentativa de fortalecer 
o comércio e a indústria 
para enfrentar a crise inter
nacional. Efeitos da crise, 
como a demissão na indús
tria, já podem ser sentidos 
em terras brasileiras.

As medidas anunciadas 
pelo governo federal de
vem injetar R$ 8,4 bilhões 
na economia com a redu
ção de impostos. Entre as 
principais mudanças anun

ciadas estão a nova tabela 
do Imposto de Renda, a 
redução do IOF (Imposto 
sobre Operações Financei
ras) para o consumo e do 
IPI (Imposto sobre Produ
tos Industrializados) para 
as montadoras.

Já o governo do Estado 
de São Paulo lançou pa
cote para aliviar o caixa 
das empresas e combater a 
sonegação fiscal. Entre as 
ações, estão a ampliação de 
prazos para o recolhimen
to do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias) 
e de benefícios para quem 
solicita Nota Fiscal Paulis
ta, além da oportunidade 
de redução do ICMS para 
todas as microempresas do 
Estado.

Para alguns especialistas, 
o pacote deve ajudar, mas 
pode ter chegado tarde. Se 
é possível fazer a redução 
de tributos para estimular 
o crescimento, por que os 
governos adiaram tanto pa
ra tom ar uma atitude?

Por outro lado, a tão so
nhada reforma tributária e 
que poderia ajudar ainda 
mais neste m om ento de cri
se e que tramita na Câmara 
Federal atualmente, parece 
ter sido adiada para 2009. 
Antes de ser aprovada, ain
da vai passar pelo Senado. 
Diante de tantos abrevia- 
mentos, não é de se estra
nhar se não sair do papel.

A R T I G O

V i d a  e x p o s t a
Sandro  A lponte

Nesta semana recebi um 
e-mail com texto escrito por 
um  professor de informá
tica da USP, Marco André 
Vizzortti, que me fez parar 
para refletir. Nele, o pro
fessor abordou a facilidade 
com que o brasileiro ex
põe informações sobre sua 
intimidade em sites como 
o Orkut. Crianças, jovens 
e adultos não hesitam em 
dar informações sobre on
de moram, trabalham, o 
que gostam, o que fazem, 
quem são seus familiares, 
enfim, dados mais do que 
suficientes para quem quer 
se aproveitar para atitudes 
ilícitas. Com alguns minu
tos de navegação é possível 
saber que quantos filhos a 
pessoa tem, quem é o na
morado, onde estuda, e o 
melhor de tudo, com uma 
foto na mão, o que facilita 
sua identificação em meio à 
multidão.

Infelizmente aquilo que 
foi criado para contatar 
amigos, saber notícias de 
quem está longe, hoje é u ti
lizado com o propósito de 
obter informações privile
giadas de uma classe da po
pulação.

Li um  dia desses que um 
policial, se passando por um 
garoto de 14 anos, e com o 
codinome 'Meteoro 123',
obteve todas as informações

de uma garota, também de 
14 anos, e chegou até ela fa
cilmente. Sabia onde estu
dava, a que horas tinha au
las de educação física, qual 
era o número de seu unifor
me. A seguiu depois da aula 
e ao se aproximar a garota 
se assustou. Foi então que 
descobriu que se tratava de 
seu 'amigo' on-line 'Mete- 
oro123'. Ele fez tudo isso 
para mostrar como é fácil 
ter informações o suficiente 
para cometer algum delito.

O policial disse para a 
menina que sabia de um 
outro caso que não termi
nou da mesma maneira. 
Um maníaco, através da in
ternet, teve todas as infor
mações de uma adolescente 
e a assassinou, depois de 
estuprá-la, enquanto estava 
sozinha em sua casa.

Como se vê, informações 
on-line, abertas para toda a 
rede, nem sempre são usa
das para amizades. Aliás, o 
brasileiro é o que mais abre 
sua vida particular para os 
outros. Outras culturas he
sitam em participar sua vida 
e dados de sua intimidade 
de forma tão irresponsável 
e leviana. O papo pode ser 
muito bom, mas disponibi
lizar informações particula
res pode se tornar perigoso 
e desagradável, como ressal
tou o professor da USP.

Sandro Alponte é jornalista
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s o l e n id a d e
Na próxima semana, co

meçam a ser realizadas em 
todo o país as cerimônias 
de diplomação dos eleitos 
no último dia cinco de ou
tubro. O diploma garante o 
direito de o político assumir 
o cargo para o qual foi eleito 
no primeiro dia do ano que 
vem. A legislação eleitoral 
prevê que as diplomações 
devem ocorrer no máximo 
até o dia 18 de dezembro, 
próxima quinta-feira.

p r im e ir o s
As primeiras cidades da 

região que vão realizar a ce
rimônia de diplomação dos 
eleitos são Piratininga, Bar
ra Bonita e Igaraçu do Tie
tê. Todas na terça-feira 16. 
A Justiça Eleitoral de Barra 
Bonita diploma José Carlos 
de Mello Teixeira (PPS), o 
Nenê, e os vereadores. O 
prefeito eleito de Igaraçu, 
Guilherme Fernandes (PS
DB) teve o registro cassa
do e não será diplomado. 
A cerimônia acontece no 
prédio da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) em 
Barra Bonita. Já os eleitos 
de Piratininga serão diplo
mados no Fórum Munici
pal, às 19h.

EM s e g u id a
Na quinta 18, é a vez 

dos eleitos de Macatuba, 
Areiópolis, Lençóis Paulis
ta, Borebi e Agudos serem 
diplomados. A cerimônia 
que vai diplomar Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), 
prefeito reeleito de Macatu- 
ba, ocorre às 10h, no Cine 
Clube Sétima Arte, no cen
tro de Pederneiras.

m a is
A prefeita eleita de Len

çóis Paulista, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel, será diplomada 
junto com o prefeito eleito 
de Borebi, Antonio Carlos 
Vaca (PSDB), e todos os 
vereadores eleitos nas duas 
cidades, em cerimônia re
alizada às 16h, na Câmara 
de Vereadores de Lençóis 
Paulista. Os últimos a se
rem diplomados na região, 
são os eleitos de Agudos, 
que recebem o documento 
às 20h, no Salão do Júri do 
Fórum da cidade.

ENROLOU
A cassação do registro do 

prefeito reeleito José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, e o 
pedido de novas eleições em 
Areiópolis mudou o cená
rio político na última hora. 
Apenas os vereadores serão 
diplomados no Fórum de 
São Manuel, às 15h.

d e c is ã o
A sentença da juíza Éri- 

ca Cristina Figueiredo saiu 
por volta das 18h de ontem. 
Ela acolheu a denúncia feita 
pelo candidato derrotado 
Amarildo Fernandes (PSDB) 
e seu vice, Rubens Antonio 
da Silva (PMDB), de que 
Peixeiro usou a máquina 
pública para se beneficiar e 
sorteou 57 lotes para a po
pulação de baixa renda 25 
dias antes da eleição. É bom 
lembrar que Peixeiro venceu 
Amarildo por uma diferença 
de 323 votos.

ELEIÇÃO
A sentença também pe

de a realização de uma no
va eleição, já que Peixeiro 
foi eleito com mais da me
tade dos votos válidos. Os 
advogados de Peixeiro in
formaram que não haviam 
tomado ciência da sentença, 
mas já adiantaram que vão 
recorrer e pedir uma liminar 
no TRE (Tribunal regional 
Eleitoral) para que o prefei
to seja diplomado na próxi
ma quinta-feira.

FOGO
A inauguração da Base 

do Corpo de Bombeiros na 
manhã da quinta-feira 11, 
em Lençóis Paulista, reuniu 
várias autoridades locais e 
também da região. Os bom
beiros vieram em peso e par
te da rua 28 de Abril preci
sou ser interditada para que 
coubessem todos os veículos 
da corporação.

pr esen ç a
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista marcou pre
sença e estava representada 
pelo tenente Ricardo Folkis, 
comandante local. A Polícia 
Ambiental também deu as 
boas vindas aos companhei
ros. A ausência sentida ficou 
por conta da Polícia Civil 
que não mandou nenhum 
representante.

es c a lã o
Já o primeiro escalão do 

prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) foi em massa. 
Todos puderam ver a home
nagem que Marise recebeu 
da Corporação, uma placa 
de honra. Alguns vereado
res também deram o ar da 
graça, eleitos e reeleitos.

FELIZ
Mas quem não conse

guia conter a alegria era o 
vereador Claudemir da Ro
cha Mio (PR), o Tupã. Foi 
ele que há oito anos come
çou a falar da importância 
de ter o Corpo de Bombei
ros na cidade. Tupã estava 
feliz, mas disse que o sonho 
se concretizou por conta do 
empenho de Marise e do 
diretor do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgo
tos), Alexandre Moreno.

CORRENDO
Izabel Cristina Campana- 

ri Lorenzetti, a Bel, chegou 
quando Marise já tinha aber
to a cerimônia e tocava o hi
no nacional. Respeitosamen
te parou, colocou a mão no 
peito e cantou. Depois seguiu 
para onde estavam os direto
res de Marise. Ao ser vista, foi 
chamada para integrar o pa
lanque de autoridades.

REUNIÃO
Em Igaraçu do Tietê, o 

prefeito reeleito Guilher
me Fernandes não vai ser 
diplomado, mas articu
la nos bastidores. Ele es
tá chamando um a um os 
vereadores eleitos. É que 
enquanto o TRE não defi
nir o futuro político da ci
dade, quem deve assumir 
o cargo de prefeito no dia 
1° de janeiro será o futuro 
presidente da Câmara. Fer
nandes trabalha para eleger 
o também tucano Carlos 
Augusto Gama.

INDEFINIÇÃO
Apesar da confiança 

de que o TRE irá absolver 
Fernandes, ele já traçou 
o 'plano B' para as novas 
eleições. O nome para ser 
o vice numa nova chapa é 
unanimidade. Trata-se do 
empresário Roberto Saha- 
de, o popular Chu. Para a 
cabeceira, ainda há algu
mas dúvidas.

u l t i m o s  r e t o q u e s

"Ainda não comprei os 
presentes de Natal. Já  
andei pesquisando, mas 
acho que vou deixar pa
ra comprar em janeiro, 
quando tem promoção 
e os preços caem. N a  
noite de Natal vou dar 
apenas uma lembrança 
para meu filho para não 
passar em branco, mas o 
presente que ele quer só 
em janeiro".

Eliana Melo Moreira, 
gerente comercial

"Eu já  comprei os presen
tes de Natal. Esse ano eu 
quis evitar pagar mais 
caro nos presentes e en
frentar a fila  que ocorre 
nos últimos dias"

Luzinete Modesto 
Angélico, dona de casa

"Esse ano já  comprei o 
presente de Natal da mi
nha filha. Achei o preço 
bom e não quis correr o 
risco de pagar mais caro 
e nem de ficar sem o pre
sente"

Maria Lourdes Santos 
Cardoso, autônoma

A Praça Maria José Batista do Santos, na Cecap, passou pelos últimos retoques na tarde de ontem. O espa
ço será inaugurado amanhã, às 10h, e oferecerá à comunidade uma pista de skate, playground e campo 
de areia para jogar futsal e vôlei. Os meninos e meninas da vizinhança já brincam na praça.

f r a s e

"As medidas servem 
mais para uma 
repercussão psico
lógica do que para 
conter o proble
ma. Nós estamos 
no meio de uma 
crise de crédito de 
confiança então o 
pacote é uma boa 
solução, mas R$
8,5 bilhões não são 
suficientes para re
solver o problema"

Reinaldo Cafeo, economista, 
sobre o pacote tributário do 

governo federal

P ARA p e n s a r

"Os bons costumes 
põem-se de acordo uns 
com os outros, por isso, 
perduram"

Sêneca
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e s t r a d a s
Fernanda Benedetti

Ligadas 
pelo asfalto
Governador José Serra anuncia na próxima semana o 
asfaltamento da estrada que liga Lençóis Paulista a Borebi; 
outras duas vicinais serão recapeadas no ano que vem

Conceição Ciglioli Carpanezi

O governador do Estado, 
José Serra (PSDB), anuncia no 
começo da próxima semana a 
liberação de verbas para estra
das vicinais da região. No pa
cote estão o asfalto da estrada 
Wilson Petenazzi, a LEP 050, 
que liga Lençóis Paulista a 
Borebi e que tem pouco mais 
de 28 quilômetros de exten
são. As vicinais José Benedito 
Dalbén (LEP 040) e Juliano 
Lorenzetti (LEP 060) serão re- 
capeadas. Para as três obras, o 
valor estimado é de R$ 3 mi
lhões. Quanto cada estrada vai 
receber de investimento só de
ve sair na próxima semana.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) gostou das no
tícias que chegaram a poucos 
dias do Natal. "Eu quero agra
decer ao secretário da Casa Ci-

vil, Aloysio Nunes, ao governa
dor José Serra e, principalmen
te, ao deputado Pedro Tobias, 
que sempre acolheu nossos 
pedidos", falou. Marise disse 
que por ligar duas cidades a 
estrada entrou no pacote. Fa
zer a interligação é a proposta 
do Governo do Estado

O prefeito eleito de Bore- 
bi, o também tucano Antonio 
Carlos Vaca, diz que o asfalto 
desta estrada é uma reivindi
cação antiga e é um presente 
para as duas cidades. "Esta é 
a estrada mais antiga que liga 
Lençóis Paulista a Borebi e vai 
facilitar o escoamento da safra 
agrícola, principalmente cana 
e madeira", lembra.

RECAPE
O recape das estradas vi- 

cinais José Benedito Dalbén 
e Juliano Lorenzetti também

sai do papel em 2009 e aten
de pedidos de políticos de 
toda região. A vicinal José 
Benedito Dalbén liga Lençóis 
Paulista à rodovia João Melão 
(SP 225), entroncamento para 
Avaré, que leva até a saída pa
ra o Paraná. Na região, é mais 
conhecida como a estrada do 
Rio Claro e tem cerca de 25 
quilômetros de asfalto (até a 
Fazenda Santo Antonio do Rio 
Claro) e outros 10 quilôme
tros sem pavimentação, que 
vão continuar assim.

A outra vicinal contem
plada é a Juliano Lorenzetti 
que liga a Usina São José, em 
Macatuba, até a rodovia Ma
rechal Rondon (SP 300), em 
Lençóis Paulista. É a estrada 
que corta o Distrito Empre
sarial de Lençóis Paulista e é 
bastante movimentada.

O vereador Manoel dos

C U L T U R A

Bruxinhas são atração de am anhã

Cia Teatral Mandrágora traz núcleo infantil para apresentação em Lençóis Paulista

Hoje, às 20h30, tem 
concerto com a Orquestra 
Municipal de Sopros, no 
Santuário Nossa Senho
ra da Piedade, em Lençóis 
Paulista. A apresentação faz 
parte da programação de 
dezembro. A entrada é de 
graça.

Amanhã, tem o espetá
culo 'A bruxinha que era 
boa', dentro do projeto 
2° Domingo no Teatro. A 
montagem será encenada 
pelo núcleo infantil da Cia. 
Teatral Mandrágora. A peça 
se passa em uma escola de 
bruxas situada no meio da

floresta. Uma das alunas se 
destaca por ser diferentes 
das outras, em meio às bru
xas recrutas, o que desperta 
inveja e a coloca em perigo. 
A apresentação está marcada 
para as 17h, na Casa da Cul
tura Maria Bove Coneglian. 
Ingressos custam R$ 3.

Estrada de terra que liga Lençóis Paulista a Borebi será asfaltada em 2009

Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, disse estar feliz por 
ter mais um de seus pedidos 
realizados. "Eu pedi o reca- 
pe destas duas estradas para 
os deputados Pedro Tobias 
e Mendes Thame e também 
para o Evandro Losacco, res
ponsável pelo Pró-Vicinais", 
lembrou Manezinho.

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), também autor de 
pedidos para o recape da Ju- 
liano Lorenzetti, comemora a 
notícia. "Recebi uma ligação 
do Pedro Tobias dando a in
formação e fiquei feliz com a 
notícia. Esta estrada está pre
cisando muito de melhorias",

comentou o prefeito. O de
putado estadual Pedro Tobias 
(PSDB) que intermediou to
dos os pedidos e se empenhou 
para a liberação das verbas não 
falou com a imprensa ontem. 
Segundo sua assessoria de co
municação, ele falaria sobre o 
assunto só depois do anúncio 
ser feito por José Serra.

Fernanda Benedetti

p e d a c in h o  d o  p o lo  n o r t e  A casinha ao Papai Noel, na praça Comendador José Zillo, 
a Concha Acústica, enfim ficou pronta. A previsão era de que as visitações começassem na noite 
de ontem. Mas apenas os ajudantes do Bom Velhinho vão atender a criançada. O Papai Noel será 
representado por um boneco. Os duendes são humanos, o Papai Noel é de isopor!

S a i i m k n a
M a t e r ia ls  p a r a  C o n s t r u ç ã o

TEMOS MATERIAIS:
HIDRÁULICOS: TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'ÁGUA, 

MANGUEIRAS ...

ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, 

DISJUNTORES.

BÁSICOS: TIJOLOS, TELHAS, FERRO,AREIAS, PEDRAS, 

PEDREGULHOS, CAL, CIMENTO ...

PINTURA: TINTAS, VERNIZES ... 

ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 

VENEZIANAS ...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES ...

Tudo com os m elhos preços.
venha  conferir!

Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 
Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista
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Pronto para
a t e n d e r

Base de Bombeiros de Lençóis Paulista atende comunidade 
desde a quinta-feira 11; subtenente elogia recepção dos 
lençoenses e diz como vai ser o atendimento na cidade

Sandro Alponte

A Base de Bombeiros de 
Lençóis Paulista foi inaugu
rada oficialmente na manhã 
da última quinta-feira, com 
a presença de autoridades 
municipais e do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo, re
presentado pelo coronel Davi 
Nelson Rosolen, comandante 
da Corporação no interior do 
Estado. Também esteve pre
sente o subtenente Valdir de 
Carvalho Gutierrez, que se
rá o comandante da Base de 
Bombeiros de Lençóis. É ele o 
responsável pelos 15 homens 
que atuarão nas ocorrências 
do município.

Gutierrez é do Posto de 
Bauru e foi designado para 
o comando no município. A 
exemplo do tenente-coronel 
Dílson Pedro Saltoratto, Gu- 
tierrez concorda que Lençóis 
oferece uma das melhores in
fra-estruturas do interior. "É de 
encher os olhos", comentou. 
O comandante também disse 
como será a atuação da incor
poração na cidade e as funções 
assumidas pelos Bombeiros.

A Base dos Bombeiros em 
Lençóis Paulista foi construída 
nas instalações do antigo pos
to Amili, na esquina da ave
nida Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola com a rua Cézar Gia- 
comini. O prédio tem 850,53 
metros quadrados de área 
construída num terreno de 
3.021,59 metros quadrados. O 
Corpo de Bombeiros conside
ra o local estratégico, porque 
está próximo de pontos de 
deslocamento rápido para as 
rodovias e para todas as áreas 
da cidade.

Os custos de manutenção 
da base serão pagos com a ta
xa que será cobrada a partir de 
2009 dos lençoenses, a taxa do 
Bombeiro. O valor cobrado 
será de acordo com o risco de 
incêndio e o tamanho do imó
vel. Residências, por exemplo, 
pagarão entre R$ 5 e R$ 10 por 
ano. Estabelecimentos comer
ciais pagarão entre R$ 5 e R$ 
50, conforme o tamanho do 
imóvel e o tipo de produto 
comercializado. Aquele que 
oferecer maior risco, paga 
mais. A indústria também pa
ga conforme a área construída 
e o risco de incêndio: de R$ 5 
até R$ 120.

O ECO -  Qual vai ser a 
estrutura da Base de Bom
beiros de Lençóis Paulista?

Comandante Valdir de 
Carvalho Gutierrez -  Nossa 
base contará com 15 homens, 
divididos em três equipes, e 
que se revezarão em turnos de 
24 horas, ou seja, cinco por dia. 
Essas equipes nós chamamos 
de equipe prontidão. Então,

ADVOCACIA

V irg ííio  TeRpe

Advogado
OAB/SP-38966

CIVIL - TRABALHISTA 
CRIMINAL

RUA 13 DE MAIO, 336 - CENTRO 
F: 14. 3263-1504 - LENÇÓIS PTA. 
e-mail: felipe@netstyle.com.br

aquela equipe que trabalha 24 
horas, por exemplo, das 7h da 
quinta-feira até às 7h da sexta, 
só volta na manhã de domin
go. Cada prontidão trabalha 
24 horas e folga 48 horas. Ca
da prontidão tem um coman
dante, que é o sargento, e os 
demais são cabos e soldados. 
Na questão de veículos, nossa 
base conta com uma viatura 
de resgate, uma de combate 
a incêndio e outra para traba
lhos administrativos.

O ECO -  Na avaliação do 
senhor, como será o traba
lho dos Bombeiros aqui em 
Lençóis?

Comandante Gutierrez
-  A primeira vista, nós perce
bemos que a cidade é bastante 
movimentada. Acredito que 
vamos ser bastante solicita
dos, mas dentro da normali
dade, nada que possa superar 
as expectativas.

O ECO -  A Base de Len
çóis Paulista vai atender 
chamadas de outras cida
des?

Comandante Gutierrez -
Está incluso em nossa área de 
atuação o município de Bore- 
bi e também o bairro rural de 
Alfredo Guedes.

O ECO -  Aqui na região 
há estâncias turísticas, como 
Barra Bonita e Igaraçu do 
Tietê, e que nos períodos de 
férias têm um aumento sig
nificativo de turistas. E no

caso de Igaraçu ainda tem a 
questão da prainha. A Base 
de Lençóis vai dar cobertu
ras a esses municípios?

Comandante Gutierrez -  
Não, as duas cidades são aten
didas e continuarão receben
do o apoio de Jaú. Nós não 
temos condições humanas e 
técnicas de fazer o atendimen
to em outras cidades. Por isso 
os Bombeiros têm várias bases 
na região. Não adianta abran
ger várias cidades e o serviço 
não ser bem feito.

O ECO -  Qual o grande 
desafio dos Bombeiros nos 
dias de hoje?

Comandante Gutierrez
-  Como a gente ouviu do co
ronel Rosolen, os Bombeiros, 
para manter a credibilidade 
junto à população, têm que 
fazer um excelente trabalho e 
nós vamos da melhor forma 
possível atender muito bem 
a população, trazendo a tran- 
qüilidade que a gente busca 
com o nosso trabalho.

O ECO -  O tenente-co
ronel Saltoratto comentou 
que o Corpo de Bombeiros 
registra de 12 a 15 ocorrên
cias por ano em Lençóis, 
mas que esse número vai 
aumentar muito. O senhor 
concorda?

Comandante Gutierrez -
Com certeza. Isso porque sem a 
existência da base a população 
se volta para outros órgãos, co
mo a Polícia Militar ou o 192,

e é evidente que a gente soli
cita que a população continue 
pedindo a intervenção desse 
pessoal. Nós vamos atender 
acidentes dos mais diversos 
tipos, ocorrências de incêndio, 
mas os casos clínicos como o 
transporte de doentes do hos
pital para residência ou da re
sidência para o hospital ainda 
deverá ser feito pelo 192.

O ECO -  Quando se deve 
ligar para o Resgate e quan
do se deve chamar os Bom
beiros?

Comandante Gutierrez

“QUANDO A PESSOA 
SE DEPARAR COM 
UM ACIDENTE 
OU ALGUMA 
OCORRÊNCIA MAIS 
GRAVE, DEVE LIGAR 
PARA OS BOMBEIROS. 
NOS CASOS EM 
QUE A PESSOA NÃO 
PERCEBE TANTA 
GRAVIDADE, PODE 
LIGAR PARA O 192"

PERFIL

NOME
Valdir de Carvalho 
Gutierrez

IDADE
52 anos

FORMAÇÃO
Educação Física

CARGO
Comandante da 
Base de Bombeiros de 
Lençóis Paulista

-  Quando a pessoa se deparar 
com um acidente ou alguma 
ocorrência mais grave, deve 
ligar para os Bombeiros. Nos 
casos em que a pessoa não 
percebe tanta gravidade, pode 
ligar para o 192. Nós ainda 
vamos entrar em contato com 
o diretor Saúde para estabele
cermos algumas diretrizes pa
ra os nossos trabalhos. Se eles 
receberem um chamado que 
julguem importante a atuação 
dos Bombeiros, que nos li
guem. E vice-versa. Isso é feito 
em outros municípios.

O ECO -  Quem se sentir 
mal em casa deve ligar para 
o 192?

Comandante Gutierrez
-  Normalmente sim. Agora, 
se a pessoa apresenta sin
tomas que quem está perto 
percebe que é preciso a pre
sença dos Bombeiros, pode 
ligar para o 193.

O ECO -  Em cidades do 
porte de Lençóis Paulista 
quais as ocorrências mais 
comuns?

Comandante Gutierrez -
O atendimento mais comum 
é o de resgate em acidentes de 
motos e carros e atropelamen
tos. Esses tipos de ocorrências 
também serão bem comuns 
por aqui.

O ECO -  A estrutura da 
base de Lençóis com três 
viaturas e 16 homens é su
ficiente?

Comandante Gutierrez
-  Sim. Porém a gente entende 
que com o passar do tempo 
o projeto e planejamento da 
base de Lençóis é se transfor
mar em um Posto de Bom
beiros, ou seja, aumentar o 
efetivo e colocar mais uma 
viatura de apoio.

O ECO -  Qual a diferença 
de posto e base?

Comandante Gutierrez
-  A base envolve um número 
reduzido de pessoas. Já para 
o posto, o efetivo tem que ser 
maior e o número de veículos 
também.

O ECO -  Isso implica no 
aumento de abrangência de 
cidades também?

Comandante Gutierrez -
Não exatamente. A tendência 
é para continuar apenas nessa 
cidade.

O ECO -  Qual a primeira 
impressão que o senhor te
ve de Lençóis Paulista?

Comandante Gutierrez
-  Nós percebemos e não só 
por ouvir dizer, mas por cons
tatar, que a cidade de Lençóis 
está de parabéns pela acolhi
da. Temos certeza que o que 
os Bombeiros puderem fazer 
para atender bem essa popu
lação, vamos fazer. Temos só 
que agradecer a receptividade 
de todos, do prefeito (José An- 
tonio Marise), do Alexandre 
Moreno (diretor do SAAE -  
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto), que nos deram todo 
apoio para que isso ocorresse. 
Faremos de tudo para corres
ponder a altura.

O ECO -  O tenente-co
ronel Saltoratto disse que 
essa Base de Bombeiros é 
uma das melhores do inte
rior de São Paulo. O senhor 
concorda?

Comandante Gutier-
rez -  Tenho certeza que é. É 
uma base de encher os olhos 
da gente, chama atenção pela 
grandiosidade e por isso que 
existe um projeto futuro de 
se transformar num Posto de 
Bombeiros.
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ELEI ÇÃO 2 0 0 8
Conceição Giglioli Carpanezi 

Paulo Eduardo Tonon

Saiu na quarta-feira 10 o 
julgamento das prestações de 
contas dos eleitos em 2008. 
Em Lençóis Paulista, três vere
adores tiveram as contas repro
vadas pela juíza eleitoral Ana 
Lúcia Aiello Garcia. Já as con
tas do também vereador Ailton 
Rodrigues de Oliveira (PTB), o 
Juruna, foram aprovadas com 
ressalvas. A lista de reprovados 
conta com Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, Ismael 
de Assis Carlos, o Formigão, 
ambos do PSDB, e Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã. Os

Contas reprovadas
Justiça reprova as contas de Manezinho, Formigão e Tupã; à decisão cabe recurso

demais eleitos passaram pelo 
crivo da Justiça Eleitoral.

Com a decisão, Manezi- 
nho, Formigão e Tupã podem 
perder a quitação eleitoral, 
mas isso não interfere na di- 
plomação e posse do trio. A 
sentença da juíza ainda prevê 
multa de R$ 2,8 mil para For

migão e R$ 3,3 mil para Tupã. 
À decisão cabe recurso junto 
ao TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) e o prazo vence na 
segunda-feira 15.

Segundo a chefe do Cartório 
Eleitoral de Lençóis Paulista, 
Maria Carolina Dias Guirado, 
os três podem ficar inelegíveis

para as duas próximas eleições 
-  2010 e 2012 - e ainda estão 
sujeitos a responder por crime 
de abuso de poder econômico, 
se assim entender o Ministério 
Público. O caminho das presta
ções de contas na Justiça segue 
o seguinte trâmite. A juíza dá 
a sentença e o processo segue

para o cartório Eleitoral, on
de é publicado no mural. Isso 
aconteceu na quarta-feira 10. 
Agora os três vereadores que 
tiveram as contas reprovadas 
têm até a próxima segunda-fei
ra para protocolar o recurso no 
TRE, em São Paulo. Depois, os 
processos seguem para o Mi

nistério Público onde será ava
liado se existe má fé ou abuso 
de poder econômico.

Advogados ouvidos pelo 
Jornal O ECO dizem que os 
problemas encontrados nas 
prestações de contas de Ma- 
nezinho, Formigão e Tupã 
não são considerados graves e 
que não se aplica a inelegibi- 
lidade em casos de reprovação 
de contas. A juíza Ana Lúcia 
Aiello Garcia não foi encon
trada para falar sobre o assun
to. Manezinho e Tupã dizem 
que vão recorrer da sentença e 
acreditam que comprovarão os 
erros apontados pela Justiça. 
Formigão não foi localizado.

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

7
Formigão, Tupã e Manezinho tiveram as contas reprovadas pela Justiça Eleitoral; recurso tem que ser protocolado até segunda e problema não interfere na diplomação e posse do trio

Advogado do PSD B diz que pena 
é só pagamento de m ulta

O que se apurou no caso da 
reprovação das contas dos três 
vereadores reeleitos em Lençóis 
Paulista - Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, Ismael de 
Assis Carlos, o Formigão, ambos 
do PSDB, e Claudemir Rocha 
Mio (PR), o Tupã -  é de que eles 
estão com as contas reprovadas 
e que o prazo para a defesa é na 
próxima segunda-feira. A puni
ção é que não ficou clara.

Se por um lado a chefe do 
Cartório Eleitoral, Maria Caro- 
lina Dias Guirado, diz que eles 
ficam inelegíveis por duas elei
ções, por outro lado, os advoga
dos rebatem esta afirmação.

O advogado do PSDB de São 
Paulo, Milton de Morais Terra, 
disse ontem ao O ECO que a 
informação de que Manezinho 
vai ficar inelegível não procede. 
"A lei complementar que trata 
da inelegibilidade, a 64/90, não 
prevê que as contas rejeitadas de 
campanhas eleitorais impeçam 
que alguém seja candidato. O 
que pode acontecer é que o vere
ador eleito fique sem a quitação 
eleitoral, que é outra coisa", diz.

Terra explica que qualquer 
pessoa pode ficar sem a quita
ção eleitoral, é só deixar de votar 
e não justificar. Para resolver o 
problema, terá que pagar uma

multa. Na opinião dele, isto 
também vale para os eleitos que 
tiveram as contas reprovadas.

"O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) está mais rigoroso na 
interpretação da Lei Eleitoral, 
principalmente na prestação de 
contas. Existe a rejeição, mas 
não a sanção de tornar o candi
dato inelegível. Isso não existe. 
No Brasil, a pessoa só perde o 
direito de ser candidato se tiver 
sido condenado pela Justiça e o 
caso for transitado em julgado. 
Onde não cabe mais recurso. 
Como então o vereador mais 
votado de Lençóis não vai poder 
ser candidato?", questiona.

Na região, maioria das contas foi aprovada com ressalvas
Nas cidades de Agudos, 

Areiópolis, Barra Bonita, Iga- 
raçu do Tietê e Macatuba ne
nhum dos eleitos teve suas 
contas rejeitadas pela Justi
ça Eleitoral. Mesmo assim, 
três prefeitos eleitos tiveram 
suas contas aprovadas com 
ressalvas. Everton Octaviani 
(PMDB), José Pio de Olivei
ra (PT), o Peixeiro, e Anto- 
nio Carlos Vaca (PSDB), que 
vão assumir as prefeituras de 
Agudos, Areiópolis e Borebi, 
respectivamente, cometeram 
pequenos erros formais na 
prestação de contas. Como as 
divergências foram mínimas, 
no entendimento da Justiça

Eleitoral, nenhum deles vai ter 
que pagar multa.

Em Agudos, dois vereadores 
também receberam a aprova
ção de suas contas com ressal
vas: Nelson Assad Ayub (PP), 
o Nelsinho, e Altair Geraldo 
Gonçalves Barca (PMDB).

Já em Areiópolis, os pe
quenos deslizes foram genera
lizados e todos os vereadores 
tiveram suas contas aprova
das com ressalvas. Em Borebi, 
mais da metade dos vereado
res eleitos também receberam 
a aprovação das contas com 
ressalvas. Na lista, Waldir 
Ayub Brosco (PSDB), o Tuto, 
Reginaldo Cesar Martins (PV),

Waldiney Luiz Paludeto (PTB), 
João Lima de Souza (PSDB) e 
Pedro Miguel de Araujo (PV).

EM ORDEM
Em Macatuba, todos os 

eleitos e também seus suplen
tes estão quites com a Justiça 
Eleitoral. Na avaliação parcial, 
foram pedidos alguns docu
mentos e notas fiscais, mas 
tudo ficou resolvido.

Em Barra Bonita e Iga- 
raçu do Tietê também não 
foram encontradas irregu
laridades nas prestações e 
todas as contas dos eleitos 
foram aprovadas sem ne
nhuma ressalva.

C Â M A R A  FEDERAL

Milton Monti anuncia candidatura à presidência em Plenário
O deputado federal Milton 

Monti (PR) anunciou na tarde 
da quinta-feira 11, em Plenário, 
sua candidatura à Presidência 
da Câmara para as próximas 
eleições dos integrantes da 
Mesa Diretora, em fevereiro. 
O deputado informou que foi 
'motivado e incentivado' por 
2/3 de seu partido a se oferecer 
como 'nova opção' à disputa.

Para ele, as propostas dos 
candidatos à Presidência de
vem levar em conta temas co
mo a discussão em torno da 
eleição para a Presidência da 
República em 2010, as com
posições políticas, e, princi
palmente, a situação por que 
passa o Parlamento. "Nós es
tamos desprestigiados. Com 
muita tristeza eu diria que 
nós estamos desmoralizados", 
afirmou Monti.

Na avaliação do deputa
do, o Congresso, hoje, vê o 
Judiciário legislar em seu lu
gar e é questionado por esse 
Poder. "Fomos eleitos com o 
voto popular para estarmos 
aqui e fazer leis. Esta é a única

Casa que pode fazer leis. E é 
essa discussão que quero fazer 
quando da disputa à Presidên
cia", adiantou.

Milton Monti disse que 
enviou aos gabinetes de todos

os deputados um documento 
nos quais elenca os princi
pais pontos de sua campanha. 
Além da defesa da soberania 
do Parlamento, ele afirma que 
o deputado precisa de instru

mentos para a valorização de 
seu trabalho, tendo a garantia 
de que pelo menos um proje
to de sua autoria seja analisa
do no Plenário, o que poderia 
ocorrer com uma mudança no

Regimento Interno.
O parlamentar defende 

também um redirecionamen- 
to dos trabalhos da TV Câma
ra, para que a população saiba 
'o quanto o deputado trabalha

nesta Casa, o que não sabe'. A 
proposta é levar a programação 
da emissora a todos os muni- 
apios, por meio de convênios 
com as prefeituras para que 
adquiram um transmissor.
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Cine Center Paulista
Programação 13/12 à 18/12
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HI6H SCHOOL 
MUSICAL 3 
(Musical, lOOmin) 
D iariamente às ZOh 
(Exceto Segunda)

Jogos M orta is V 
(Terror, SOmin) 
D iariamente às 20:30h 
(Exceto Segunda)

Inaugurou!

c l a r e
Milton Monti tem apoio de dois terços de seu partido (PR)

Em breve 
mais novidades

Venha conferir

Ensino Médio (Colegial Forte e Especial) Pré-Vestibulares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 7 4

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação.

Art. 2°. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito muni
cipal, far-se-á por meio de:

I - políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, la
zer, profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade 
e dignidade;
II - políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para aqueles 
que dela necessitem;
III - serviços especiais nos termos desta Lei.

Art. 3°. São órgãos da política de atendimento dos direitos da criança e do ado
lescente;

I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Conselho Tutelar

Parágrafo Único. Os programas de atendimento à infância e à juventude, por 
parte do Poder Público Municipal, serão executados pelos órgãos municipais e por 
intermédio de convênios com entidades não governamentais, observando sempre
0 caráter comunitário das atividades.

Art. 4°. O município poderá criar os programas e serviços a que se referem os 
incisos II e III do artigo 2° ou estabelecer consórcio intermunicipal de atendimento 
regionalizado, mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

§ 1° - Os programas serão classificados como de proteção e sócio-educativos e 
destinar-se-ão a:

I. Orientação e apoio sócio-familiar;
II. Apoio sócio-educativo em meio aberto;
III. Colocação familiar;
IV. Abrigo;
V. Liberdade assistida;
VI. Semiliberdade;
VII. Internação.

§ 2° - Os serviços especiais têm por objetivo:

1 - prevenção e atendimento médico e psicológico de vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
II - identidade e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos;
III - proteção jurídico-social.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL, DA CRIAÇÃO, NATUREZA E ATRIBUIÇÕES

Art. 5°. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado
lescente, órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de 
promoção, atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 6°. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen
te, além de outras funções que lhe foram atribuídas:

I - definir a política de promoção, atendimento e defesa da infância e da juventude 
no Município de Macatuba, para o cumprimento das obrigações e garantias dos 
direitos fundamentais e constitucionais;
II - fiscalizar ações governamentais e não governamentais, no Município, relati
vas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
III - articular e integrar as entidades governamentais e não-governamentais, com 
atuação vinculada à infância e juventude, definidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente;
IV - fornecer os elementos e informações necessários à elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas;
V - receber, encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes, denúncias 
de todas as formas de negligência, omissão, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão contra a criança e o adolescente;
VI - manter permanente entendimento com o Poder Judiciário, Ministério Públi
co, Poderes Executivo e Legislativo, propondo, inclusive se necessário, alterações 
na legislação em vigor e nos critérios adotados para atendimento à criança e ao 
adolescente;
VII - incentivar e promover a atualização permanente dos profissionais que 
prestem atendimento à criança e ao adolescente, propondo as medidas que julgar 
pertinentes,
VIII - captar recursos, gerir o Fundo Municipal e formular o plano de aplicação 
dos recursos captados na forma da lei;
IX - manifestar acerca da concessão de auxílios e subvenções a entidades governa
mentais e não-governamentais envolvidas no atendimento e da defesa da criança e 
do adolescente inscritos no Conselho Municipal;
X - promover intercâmbio com entidades públicas ou particulares, organismos 
nacionais e internacionais, visando ao aperfeiçoamento e à consecução de seus 
objetivos;
XI - difundir e divulgar amplamente a política municipal destinada à criança e 
ao adolescente;
XII - elaborar o seu Regimento Interno;
XIII - fiscalizar as ações governamentais e não-governamentais com atuação des
tinada à infância e à juventude no Município;
XIV - registrar entidades governamentais e não governamentais de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente, com sede ou filial no Município, as quais 
tenham programas na área da infância e da juventude;
XV - propor modificações nas estruturas dos sistemas municipais que visem à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

§ 1° - A concessão pelo Poder Público Municipal de qualquer subvenção ou auxí
lio à entidade que, de qualquer modo, tenha por objetivo a proteção, a promoção e 
a defesa dos direitos da criança e do adolescente, deverá estar condicionada ao ca- 
dastramento prévio da entidade junto ao Conselho Municipal de que trata esta lei.

§ 2° - As resoluções do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente terão 
validade quando aprovadas pela maioria de seus membros e depois de divulgadas 
com a publicação de edital nos átrios do Fórum Municipal, Prefeitura Municipal 
e Poder Legislativo.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO

Art. 7°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é com
posto de 12 (doze) membros, dos quais:

I -  Representantes das Políticas Públicas:

a) Representante do Prefeito Municipal ligado à área da Promoção Social;
b) da Secretaria Municipal de Saúde;
c) da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
d) da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
e) da Secretaria Municipal de Finanças;
f) da Secretaria Municipal de Administração.

II -  Representantes da Comunidade:

a) das Associações de Moradores;
b) das Entidades Sociais;
c) das Associações de Pais e Mestres;
d) da Associação do Comércio e Indústria;
e) da Ordem dos Advogados do Brasil -  Subseção de Pederneiras;
f) dos Sindicatos da Classe Trabalhadora.

§ 1° - Os representantes de entidades não-governamentais de que trata o inciso II 
serão escolhidos em assembléia própria, e os representantes do Executivo Munici
pal serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo;

§ 2° - O mandato de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente terá duração de dois anos, admitida uma recondução.

§ 3° - Os membros titulares do Conselho Municipal serão indicados com seus 
respectivos suplentes.

§ 4° - Para ser indicado Conselheiro, serão exigidos os seguintes requisitos pes
soais:

a) reconhecida idoneidade moral;
b) ter idade superior a vinte e um anos;
c) residir no Município há mais de cinco (05) anos;
d) possuir experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente;
e) não possuir antecedentes criminais;
f) estar no gozo de seus direitos políticos.

Art. 8°. A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e

não gerará qualquer vínculo empregatício com o Município.

Art. 9°. O Executivo Municipal destinará espaço físico para instalação e funcio
namento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem 
como cederá recursos humanos necessários ao cumprimento de suas atribuições.

Art. 10. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá 
entre seus pares um presidente, um vice-presidente e um secretário-geral.

Art. 11. Perderá o mandato o Conselheiro que não comparecer, sem justificativa, 
a 03 (três) sessões consecutivas ou a 06 (seis) alternadas ou se for condenado por 
sentença irrecorrível, por crime doloso, conforme dispuser o Regimento Interno, 
que disciplinará a substituição, com restrita observância das normas desta Seção.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 12. Fica criado o Fundo Municipal da Infância e da Juventude, indispensável 
à captação, ao repasse e à aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento 
das ações de atendimento à criança e ao adolescente.

§ 1° - O Fundo constitui-se das seguintes receitas:

I - dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais 
que a lei vier a estabelecer no decurso de cada exercício;
II - doação de pessoas físicas e jurídicas, conforme o disposto no artigo 260, da 
Lei n° 8.069, de 13/07/90;
III - valores provenientes das multas previstas no art. 214 da Lei n° 8.069, de 
13/07/90, e oriundas das infrações descritas nos artigos 245 a 258 da referida Lei, 
bem como eventualmente de condenações advindas de delitos enquadrados na Lei 
n° 9.099, de 26/09/95;
IV - transferência de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e Estadu
al da Criança e do Adolescente;
V - doações, auxílios e contribuições, transferências de entidades nacionais, inter
nacionais, governamentais e não governamentais;
VI - produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a le
gislação em vigor;
VII - recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados no Município 
e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais 
e municipais;

§ 2° - O fundo ficará subordinado ao Executivo Municipal, o qual, mediante De
creto Municipal do Chefe do Executivo, regulamentará sua administração, bem 
como prestação de contas dos recursos respectivos;

§ 3° - O Fundo Municipal é vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, ao qual cabe a função de geri-lo, bem como deliberar 
sobre os critérios da utilização de suas receitas, consoante regulamentação cons
tante do Decreto Municipal.

§ 4° - Ficam vedadas as aplicações financeiras no mercado de capitais de ris
co, sendo que a aplicação em caderneta de poupança poderá ser autorizada pelo 
Conselho Municipal de Direitos, desde que não haja necessidade de aplicação 
imediata dos valores do Fundo na área da infância e da juventude, com resolução 
prévia do Conselho de Direitos.

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO TUTELAR

Art. 13. Fica criado o Conselho Tutelar deste Município, órgão permanente e au
tônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, (artigos 136, I a IX, da Lei Federal n° 8.069/90), nos ter
mos da Lei n° 8.069, Título V, Capítulo I e Disposições Gerais e em conformidade 
com o que estabelecem os artigos 131, 132, 133, incisos I, II e III, artigo 134 e seu 
parágrafo único, e artigo 135 e suas alterações.

Art. 14. Poderá haver mais de um Conselho Tutelar no Município de Macatuba, 
desde que haja revisão legislativa indicando a necessidade de criação em virtude 
do crescimento populacional.

Art. 15. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente será com
posto por cinco membros titulares, com mandato de 03 (três) anos, sendo permiti
da uma reeleição por uma única vez e por igual período.

Parágrafo Único -  São requisitos para os candidatos ao Conselho Tutelar:

I - reconhecida idoneidade moral;
II - ter idade superior a vinte e um anos, no momento da inscrição;
III - residir no Município há mais de cinco (05) anos;
IV -  possuir o ensino médio completo;
V -  possuir experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente, pelo prazo mínimo de dois anos, comprovada através de currículo 
e documento idôneo que confirme a relação de trabalho em uma das seguintes 
áreas:
a) estudos e pesquisas;
b) atendimento direto;
c) defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
VI -  não possuir antecedentes criminais;
VII -  não ter sido, por qualquer motivo, parte em processo administrativo discipli
nar, do qual tenha sido condenado e exonerado de cargo ou de função pública;
VIII -  não pertencer, de qualquer modo, aos quadros de servidores ativos da Se
gurança Pública, Civil ou Militar;
IX -  estar no gozo de seus direitos políticos;
X - aprovação em exame de aferição de conhecimentos específicos acerca do Es
tatuto da Criança e do Adolescente.
§1° A prova de que trata o inciso X, de caráter eliminatório, será de múltipla esco
lha e elaborada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
com fiscalização do Ministério Público;
§2° Será considerado aprovado na prova de conhecimentos específicos o candida
to que obtiver 50% ou mais de aproveitamento.

Art. 16. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascenden
te e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio 
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo único -  A mesma proibição e impedimento deste artigo estende-se 
à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na 
Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca.

Art. 17. Será considerado vago o cargo de Conselheiro Tutelar, em caso de morte, 
renúncia ou perda do mandato.

Art. 18. O Conselho Tutelar funcionará durante toda a semana, nos dias úteis, no 
horário comercial, e seus membros estipularão os plantões dos Conselheiros nos 
finais de semana e feriados e sua rotatividade semanal, tudo no sentido de atender 
às necessidades do Município, das crianças, dos adolescentes e de suas famílias.

Parágrafo Único - As escalas de plantão dos Conselheiros Tutelar deverão ser co
municadas ao Ministério Público, ao Juizado da Infância, ao Diretor do Fórum, ao 
Conselho Municipal de Direitos, às Delegacias de Polícia e a outros órgãos afins.

Art. 19. O exercício efetivo de função de Conselheiro constituirá serviço público 
relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral.

Art. 20. São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender às crianças e aos adolescentes sempre que houver ameaça ou violação 
dos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por ação ou 
omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou res
ponsáveis e em razão de sua conduta, inclusive mediante fiscalização e aplicando 
as seguintes medidas:

a) - encaminhamento aos pais ou responsáveis;
b) - orientação, apoio e acompanhamento temporário;
c) - matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fun
damental;
d) - inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e 
ao adolescente;
e) - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hos
pitalar ou ambulatorial;
f) - inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, de orientação e de 
tratamento a alcoólatras e a toxicômanos;
g) - providenciar abrigo de criança e adolescente em entidade assistencial, com 
imediata comunicação ao Juiz da Infância e Juventude;

II -  atender e aconselhar os pais ou responsáveis e, se for o caso, aplicar-lhe as 
seguintes medidas:

a) - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à família;
b) - inclusão em programa de tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
c) - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
d) - encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico;
e) - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua freqüência e 
aproveitamento escolar;
f) - obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especia
lizado;
g) - advertência;

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) - solicitar serviços públicos nas áreas de saúde, de educação, de serviço social, 
de previdência, de trabalho e de segurança;
b) - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injus
tificado de suas deliberações;

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração admi

nistrativa ou penal contra o direito da criança e do adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as pre
vistas em lei, para o adolescente autor do ato infracional;
VII - expedir notificação;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente 
quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 
para plano e programa de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome das pessoas e da família, contra programa ou progra
mação de rádio e televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, bem como 
de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde de 
crianças e do adolescente;
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão 
de pátrio poder;
XII - elaborar seu regimento interno.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR 

SEÇÃO I

Art. 21. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
na forma estabelecida nesta Lei e legislação vigente, organizar e realizar a escolha 
do Conselho Tutelar, sendo obrigatória a fiscalização do Ministério Público.

Parágrafo Único -  Poderá para tanto o Conselho Municipal constituir Comissão 
Eleitoral, formada por três de seus integrantes, para executar e decidir os procedi
mentos e incidentes relacionados à escolha dos Conselheiros Tutelares;

Art. 22. O Conselho Tutelar será composto de cinco membros titulares e cinco su
plentes, que terão mandato de três anos, permitida uma recondução em pleito simi
lar e serão eleitos em eleição indireta, pelo voto obrigatório e secreto, dos cidadãos 
previamente escolhidos, inscritos e representativos da comunidade, sendo:- 
3 (três) do Poder Legislativo;
3 (três) do Poder Executivo;
2 (dois) de cada Clube de Serviço;
2 (dois) de cada instituição não-governamental de defesa ou atendimento dos di
reitos da Criança e do Adolescente.

§ 1° - Os membros do Conselho serão remunerados pelos cofres do Poder Público 
Municipal, sem relação de emprego com a Municipalidade, com valor a ser fixado 
em Decreto elaborado pelo Chefe do Executivo. Caso o Conselheiro eleito seja 
funcionário público, fica vedada a acumulação de vencimentos, devendo o Conse
lheiro optar pela remuneração respectiva;

§ 2° - É vedada a acumulação do cargo de Conselheiro Tutelar com outro cargo 
eletivo;

§ 3° - No caso do Conselheiro Tutelar pretender concorrer a outro cargo eletivo, 
deverá se desincompatibilizar no período de seis meses anterior ao pleito, evitan
do-se desvio ou prejuízo na atuação do Conselheiro Tutelar;

Art. 23. Após a escolha, apurado o resultado, havendo a proclamação e homolo
gação dos escolhidos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente promoverá curso de capacitação para os escolhidos com a participação dos 
suplentes, com o apoio de outras entidades, visando instruir o Conselho Tutelar 
sobre suas atribuições previstas na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

SEÇÃO II
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

Art. 24. Poderão candidatar-se todas as pessoas que preenchem os requisitos men
cionados no artigo 15 e parágrafo único desta Lei.

Parágrafo Único -  Os candidatos deverão formalizar seus pedidos de registro 
de candidatura por meio de impresso próprio, disponível na sede do Conselho 
Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, e o Município providenciará 
a confecção e elaboração dos impressos referidos.

Art. 25. É vedada a formação de chapas agrupando candidatos, bem como a vin- 
culação de candidaturas a qualquer partido político ou instituições públicas ou 
privadas.

Parágrafo Único - As instituições públicas e privadas poderão cooperar na di
vulgação dos candidatos inscritos e cujas candidaturas tenham sido homologadas, 
sem, contudo, deixar transparecer suas preferências.

Art. 26. As candidaturas serão formalizadas no período determinado pelo Conse
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que expedirá edital a ser 
amplamente divulgado.

§ 1° - O edital fixará prazo de pelo menos trinta (30) dias para o registro de candi
daturas ao Conselho Tutelar e conterá os requisitos exigidos pelo artigo 15 desta 
Lei e legislação pertinente, mencionando ainda remuneração que fará jus o conse
lheiro escolhido e empossado.

§ 2° - O requerimento de registro da candidatura deverá ser preenchido pelo pró
prio candidato e entregue para o Conselho Municipal de Direitos, conforme divul
gado no edital que trata este artigo.

§ 3° - Será dada vista ao representante do Ministério Público dos pedidos de regis
tro de candidaturas para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, decidin
do o Conselho em igual prazo.

§ 4° - Terminado o prazo para registro das candidaturas, o Conselho mandará 
publicar edital na imprensa local, informando o nome dos candidatos registrados 
e fixando prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para o recebimento de 
impugnação por qualquer cidadão.

§ 5° - Oferecida impugnação, os autos serão encaminhados ao Ministério Públi
co para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, decidindo o Conselho em igual 
prazo.

§ 6° - Será dada vista ao representante do Ministério Público dos pedidos de regis
tro de candidaturas para eventual impugnação, no prazo de cinco dias, decidindo 
o Conselho em igual prazo.

§ 7° - Vencida a fase de impugnação e recurso, o Conselho mandará publicar edital 
com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito.

Art. 27. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente indefe
rirá os pedidos de registro de candidaturas cujos postulantes não preencherem os 
requisitos legais exigidos.

Parágrafo Único - A decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente que indeferir o pedido de registro de candidatura será sempre 
fundamentada.

SEÇÃO III
DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS

Art. 28. É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, 
admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas.

Art. 29. É proibida a propaganda por qualquer meio de anúncios luminosos, faixas 
fixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular, com exceção 
dos locais autorizados pela Prefeitura, para utilização por todos os candidatos em 
igualdade de condições.

SEÇÃO IV 
DA ESCOLHA

Art. 30. O modelo da cédula, elaborado da forma mais simplificada possível, con
terá os nomes de todos os candidatos na ordem decrescente de sorteio, sendo este 
realizado em reunião do Conselho de Direitos, com a presença dos candidatos que 
quiserem comparecer, e perante o representante do Ministério Público, que será 
previamente notificado pessoalmente de tal data.

§ 1° - A cédula para a escolha dos conselheiros tutelares serão rubricadas pelos 
membros das mesas receptoras de votos antes de sua efetiva utilização pelo ci
dadão.

§ 2° - Os cidadãos poderão votar em até cinco nomes, constantes da cédula, sendo 
nulas as cédulas que contiverem mais de cinco nomes assinalados ou que tenham 
qualquer tipo de inscrição que possa identificar o votante.

§ 3° - A homologação e o sorteio de que trata o parágrafo segundo será realizado 
em até cinco dias úteis após a data de encerramento do prazo para registro de 
candidaturas, sendo que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado
lescente providenciará a confecção das cédulas no montante necessário à escolha.

Art. 31. No dia designado para a realização da escolha, a mesa receptora de votos, 
cuja localização será divulgada com antecedência de trinta dias antes da escolha, 
estará aberta aos eleitores no horário das 9 horas às 12 horas.

Art. 32. Cada candidato poderá nomear um fiscal para acompanhar a votação, 
comunicando o nome e o número da cédula de identidade ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO V
DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS ESCOLHIDOS

Art. 33. Encerrado o horário designado para a votação, se iniciará imediatamente 
a apuração dos votos, coordenada pelo presidente do Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público.

Art. 34. Os candidatos ao Conselho Tutelar ou um fiscal indicado por cada can
didato poderão acompanhar a apuração, obedecendo-se eventual rodízio no local, 
caso o espaço não permita a permanência de todos no recinto.

Art. 35. Serão considerados escolhidos os cinco candidatos mais votados.

§ 1° - Os demais candidatos, de conformidade com o número de votos obtidos, 
serão declarados suplentes do Conselho Tutelar.

§ 2° - Havendo empate entre os candidatos, será considerado escolhido aquele 
que for mais idoso.

Art. 36. Terminada a apuração, não havendo questões incidentes a serem solucio
nadas, o presidente do Conselho proclamará os eleitos, anunciando que, os que 
tiverem interesse, terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar formal
mente impugnação quanto ao resultado da escolha.

Parágrafo Único -  Oferecida impugnação e contra-razões pelo impugnado, quan
do for o caso, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifesta
ção, no prazo de 3 (três) dias, decidindo o Conselho em igual prazo.

Art. 37. Decorrido o prazo do artigo anterior, sem qualquer impugnação quanto 
ao resultado da escolha, ou decididas todas as impugnações apresentadas, o Pre
sidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação 
do Ministério Público, designará data para a posse dos escolhidos e comunicará o 
resultado da escolha ao Juiz de Direitos, ao Prefeito Municipal, ao Presidente da 
Câmara Municipal e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, encaminhando-lhes a relação nominal dos conselheiros escolhidos e seus 
suplentes, em ordem decrescente com relação ao número de votos obtidos.

SEÇÃO VI
DA PERDA DO MANDATO

Art. 38. Fica criada a Comissão Municipal de Ética e Disciplina que será respon
sável pela apuração da prática de atos considerados ilícitos ou descumprimento de 
atribuições pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Conselho Tutelar, no exercício de suas funções.

Art. 39. A Comissão Municipal de Ética e Disciplina será integrada paritariamente 
por membros dos órgãos e entidades abaixo arroladas, que serão nomeados por 
Decreto Municipal, a saber:

I. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II. Conselho Tutelar;
III. Ordem dos Advogados do Brasil;
IV. Conselho Municipal de Educação;
V. Poder Executivo.

Parágrafo único - Cada membro da Comissão terá um suplente, indicado pelo 
respectivo órgão ou entidade, que substituirá aquele em seus impedimentos.

Art. 40. Quando da instauração de sindicância pela Comissão Municipal de Ética 
e Disciplina, poderá ser determinado o afastamento do Conselheiro indiciado, ou 
remunerado no caso de Conselheiro Tutelar, até o desfecho das investigações, a 
fim de que sejam assegurados o sigilo e a imparcialidade do processo investi- 
gatório.

Parágrafo único. A sindicância será instaurada de ofício por qualquer Conse
lheiro, ou por representação de qualquer pessoa, nos casos dos atos ilícitos ou 
irregulares constantes desta Lei.

Art. 41. As conclusões da Comissão Municipal de Ética e Disciplina, após a devida 
sindicância, com o amplo direito de defesa ao sindicado, serão remetidas ao Conse
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que, em plenário, decidirá 
sobre a necessidade ou não de se aplicar eventual penalidade, nos termos da Lei.

Art. 42. Havendo penalidade a ser aplicada, esta deverá ser convertida em ato 
administrativo pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, cabendo ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir resolução declarando 
vago o cargo, quando for o caso, situação em que o Prefeito Municipal dará posse 
ao primeiro suplente.

Art. 43. As providências constantes dos artigos anteriores não vedam a apuração 
dos fatos pelo Ministério Público que, caso entenda cabível, proporá a pertinente 
ação civil pública para a perda do mandato do conselheiro tutelar perante o Juízo 
da Infância e Juventude ou quaisquer outras medidas judiciais equivalentes.

Art. 44. São Consideradas faltas graves, com a respectiva perda do mandato de 
Conselheiro, quer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, quer do Conselho Tutelar:

I. transferir injustificadamente sua residência para fora do Município;
II. for condenado pela prática de crime doloso, contravenção penal ou pela prática 
de infrações administrativas prevista na Lei n° 8069/90;
III. receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas, emolumentos, 
diligências, etc;
IV. descumprir os deveres da função e manter conduta incompatível com a dig
nidade do cargo;

Art. 45. São Consideradas faltas passíveis de suspensão do mandato de Conse
lheiro, quer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
quer do Conselho Tutelar:

I. uso das funções em benefício próprio;
II. romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar;
III. manter conduta incompatível com o cargo que ocupa, ou exceder-se no exer
cício da função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que 
lhe foi conferida;
IV. recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso quanto ao exercício de suas 
atribuições quando em expediente de funcionamento do Conselho Tutelar;
V. aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada;
VI. deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido;
VII. exercer outra atividade, incompatível com o exercício do cargo.

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. Até a elaboração do seu Regimento Interno, fica o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez instalado, com competência 
para declarar a vacância e o impedimento dos cargos de seus membros.

Art. 47. Declarada a vacância ou impedimento, o Presidente do Conselho Muni
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunicará à entidade respectiva, 
governamental ou não-governamental, tomando as providências necessárias ao 
preenchimento da vaga.

Art. 48. No prazo máximo de quarenta e cinco dias da publicação desta Lei, por 
convocação do chefe do Executivo Municipal, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente se reunirá para a elaboração do seu Regimento Inter
no, e , ao mesmo tempo, cumprindo o que estabelece o artigo 13, tomar todas as 
providências necessárias à consecução dos objetivos desta Lei.

Art. 49. Deverá o Poder Executivo Municipal, todos os anos, fazer constar, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, recursos para as despesas 
inerentes à aplicação desta Lei.

Art. 50. Os membros do Conselho Municipal de Direitos e do Conselho Tutelar 
poderão, durante o exercício de seu mandato, solicitar o afastamento temporário 
e não-remunerado, para fins particulares, pelo prazo máximo de três meses, im
prorrogáveis.

§ 1° - Comunicado o Conselho respectivo, pelo seu membro, do pleito de licença 
temporária, aquele providenciará, imediatamente, a convocação do primeiro su
plente para assumir as funções até o fim da licença respectiva.

§ 2° - Findo o prazo de licença temporária, não havendo retorno às funções origi
nais, o membro do Conselho respectivo perderá o mandato, com a manutenção no 
cargo do suplente mencionado no parágrafo anterior.

Art. 52. Os membros do Conselho Tutelar, apesar de não terem vínculo empre- 
gatício com o Município, farão jus aos direitos de férias remuneradas, de licença- 
maternidade, inclusive nos casos de adoção, de licença-paternidade, recolhimento 
da contribuição previdenciária devidamente descontada e de 13° salário, e poderão 
tirar licenças para tratamento de saúde, na forma e de acordo com a Legislação 
Municipal e Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplicado no que couber e 
naquilo que não dispuser contrariamente esta Lei.

Parágrafo Único -  No caso de qualquer afastamento temporário de Conselheiro 
Tutelar por mais de trinta dias, o Conselho Municipal de Direitos convocará o 
suplente para atuar provisoriamente até o retorno do titular.

Art. 53. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Macatuba, 09 de dezembro de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 09 de dezem
bro de 2008, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na 
forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo



F AC I LP A

Arena coberta
Facilpa terá estrutura do rodeio de Jaguariúna, com arena e 
arquibancadas cobertas; Victor & Léo são cotados para 2009

Fernanda Benedetti

Sandro Alponte

A diretoria da Associação 
Rural de Lençóis Paulista já 
começou os preparativos para 
a edição 2009 da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
No próximo ano a feira deve 
ter novidades, principalmente 
na infra-estrutura. A diretoria 
estuda mudanças na arena e 
arquibancadas. A principal 
delas deve ser a cobertura to
tal do local onde ocorrem os 
rodeios e shows. Assim, o mau 
tempo não atrapalharia as 
atrações. A idéia é trazer para 
Lençóis Paulista a mesma es
trutura utilizada no rodeio de 
Jaguariúna, considerado um 
dos melhores do Brasil.

Já está confirmado o par
que de diversões. O contrato 
para a permanência do Ita 
Center Park foi assinado ain
da durante a feira deste ano.

Em relação ao patrocí
nio da cervejaria, tudo certo, 
porém nada assinado. Nos 
bastidores a informação é de 
que a Crystal tem contrato 
de quatro anos com a Asso
ciação Rural, mas, segundo o 
presidente da feira, Benedito 
Martins, nada foi assinado. "A 
negociação está bem adianta
da e na conversa está tudo de
finido. Só falta assinarmos os 
papéis", informa Dito Mar
tins. "Queremos melhorar a 
qualidade do evento para as 
pessoas e oferecer um local 
melhor para a performance 
dos peões. O que acontece é 
que a gente já tentou essas al
terações outras vezes mas em

Benedito Martins fala sobre as novidades da Facilpa para 2009

função do custo nós não rea
lizamos. Se o que foi acerta
do com os patrocinadores até 
agora for mantido, nós tere
mos condições de promover 
as mudanças", afirma.

Em relação à grade de sho- 
ws, o presidente afirma que 
vários empresários já foram 
contatados e que, inversamen
te ao que acontece em outros 
setores, devido à crise financei
ra, os valores dos shows estão 
mais caros. "Isso dificulta um 
pouco a negociação", diz Dito 
Martins. "Como sempre, tra

balhamos com os pés no chão 
e isso não será diferente para a 
próxima feira", garante.

Segundo Dito Martins, na 
lista dos artistas cotados pe
la organização da feira estão 
Zé Henrique & Gabriel, João 
Neto & Frederico, Jorge & Ma- 
theus, Fernando & Sorocaba, 
Victor & Léo e Zezé di Ca
margo & Luciano. "Queremos 
shows que nos tragam públi
co", explica. "Também vamos 
pesquisar através da imprensa 
local o que público quer ver 
na Facilpa", informa.

Crise pode 
prejudicar 
movimento 
na feira

A crise financeira 
mundial preocupa a di
retoria da Facilpa em 
relação ao fechamento 
de contratos de shows e, 
principalmente, a venda 
de ingressos. Segundo 
Dito Martins, a instabili
dade econômica faz com 
que a organização não 
saiba qual será a reação 
do público na hora de 
comprar o ingresso. "Nós 
temos um histórico de 
vender em média 50 mil 
ingressos e será que isso 
vai se manter?", questio
na o presidente. "Aqui 
em Lençóis a gente não 
sentiu desemprego, mas 
na região já teve bastante. 
Será que isso vai refletir 
na venda? Uma das coi
sas que a gente luta é para 
deixar o preço do ingres
so num valor acessível 
para todos", comentou.

De acordo com Dito 
Martins, não há como 
definir o valor do in
gresso sem antes definir 
todos os patrocinadores. 
"O ingresso é para com
por uma lacuna que exis
te no orçamento da feira. 
Hoje temos uma lacuna 
que é praticamente me
tade do evento, ou seja, 
a Facilpa custa em torno 
de R$ 1,2 milhão e meta
de, R$ 600 mil, tem que 
ser pago com a venda de 
ingresso", justifica Dito 
Martins. "A coisa mais fá
cil seria fazer a feira sem 
cobrança de ingresso, as
sim todo mundo dormi- 
ria tranqüilo", declara.

E M P R E G O

Estado abre concurso para agente de organização escolar
Começam na segunda- 

feira 15 as inscrições para a 
prova de agente de organi
zação escolar. O teste é um 
dos critérios de seleção do 
concurso promovido pela 
Secretaria de Estado da Edu
cação. Ao todo, serão contra
tados 11.749 profissionais. 
Os candidatos devem efetuar

as inscrições até o dia 31 de 
dezembro.

Para concorrer é preciso 
realizar a inscrição no site da 
Secretaria de Estado da Edu
cação, www.educacao.sp.gov. 
br, ou pelo endereço eletrô
nico da Fundação Vunesp, 
www.vunesp.com.br, e efe
tuar o pagamento da taxa de

inscrição que é de R$ 18.
A prova valerá 80 pon

tos, os títulos valerão seis e o 
tempo de serviço em ativida
de correlata vai valer outros 
quatro pontos.

Quatro disciplinas (lín
gua portuguesa, matemática, 
informática e legislação) se
rão cobradas na prova. A bi-

bliografia básica também foi 
definida pela Secretaria.

Os candidatos aprovados 
no concurso receberão salá
rio de R$ 654,86 mensais, 
com carga horária de 8 horas 
diárias. As vagas são para re
forçar o atendimento nas es
colas estaduais, nas 91 Dire
torias de Ensino do Estado.

T E R Ç A - F E I R A
TIETE-JACARE

O Senai de Lençóis Pau
lista sediou na manhã de 
segunda-feira 8 a reunião 
plenária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica Tietê- 
Jacaré. Na pauta, a apro
vação do Plano da Bacia e 
a definição das metas de 
curto e longo prazo. Cerca 
de 50 representantes de 34 
municípios aprovaram o 
documento que permite a 
cobrança da água a partir de 
2010. A cobrança pelo uso 
da água já é lei desde 2005, 
mas para ser efetivada pre
cisa ser estruturada pelos 
comitês, que ficam respon
sáveis pela cobrança e pelo 
uso do dinheiro. Vão pagar 
a conta as empresas ou pes
soas que captam água na 
natureza. Entram na lista 
as indústrias, as autarquias 
que oferecem serviço de 
abastecimento de água co
mo os serviços autônomos 
municipais e até a Sabesp 
(Companhia de Saneamen
to Básico do Estado de São 
Paulo). Os proprietários 
rurais que usam poços ar
tesianos também terão que 
pagar uma taxa.

BOREBI NA rede
Em breve, até os mora

dores de Borebi que não 
possuem computador te
rão a possibilidade de na
vegar gratuitamente pela 
internet. É que o prefeito 
Luiz Antonio Finotti Da
niel (PTB) anunciou que o 
município foi incluído no 
Programa Acessa São Paulo, 
do governo estadual. Cinco 
computadores equipados 
e a central da rede chegam 
a Borebi no início do pró
ximo ano. O local onde os 
equipamentos de acesso a 
rede mundial de compu
tadores serão instalados já

está sendo providenciado 
pela prefeitura. O posto de
ve ser instalado no prédio 
que hoje abriga a Câmara 
Municipal de Borebi, que 
deve mudar de endereço 
em 2009.

a s s a s s in a t o
A semana começou com 

dois assassinatos chocan
tes na região. Em Lençóis 
Paulista, um comerciante 
foi morto após uma supos
ta tentativa de assalto. Da
vi Márcio de Souza, de 32 
anos, foi alvejado com um 
tiro na garagem da sua re
sidência. Em Areiópolis, a 
esposa foi assassinada pelo 
próprio marido com três 
tiros.O crime que tirou a vi
da de Davi Márcio de Souza 
aconteceu na madrugada 
de segunda-feira 8. Por vol
ta das 2h30, o comerciante, 
sua esposa e filhos estavam 
voltando do trabalho em 
carros diferentes. A famí
lia possui uma pizzaria no 
centro de Lençóis Paulista. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, Fabiane en
trou com o carro de frente. 
Já Souza fez uma manobra 
em marcha ré. Foi nesse 
momento que o assaltante 
teria feito a abordagem. A 
esposa de Souza relatou a 
polícia que não conseguiu 
ver nada, só teria escutado 
uma discussão e em segui
da o barulho do tiro.

HEXA
O domingo terminou 

em ritmo de festa para os 
torcedores do São Paulo. 
Com vitória de 1 a 0 sobre 
o Goiás, o time comemo
rou o sexto título brasilei
ro, marca inédita, e terceiro 
título consecutivo. A festa 
dos tricolores extrapolou os 
90 minutos de jogo.

Q U I N T A - F E I R A
COMÉRCIO

O movimento nas lojas 
do centro de Lençóis Paulista 
se intensificou após a aber
tura das lojas até às 22h. Os 
comerciantes também estão 
faturando com o expediente 
mais longo e dizem que as 
vendas aumentaram em até 
15%. O otimismo dos lo
jistas encontra amparo nas 
projeções do presidente da 
Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), José Antônio Sil
va, o Neno. Ele aposta que 
a crise internacional não vai 
refletir nas vendas de varejo 
neste final de ano e estima 
aumento de 15% em rela
ção ao mesmo período do 
ano passado.

s u s p e ito
A Polícia Civil de Len

çóis Paulista acredita ter 
capturado um dos assassi
nos do comerciante Davi 
Márcio de Souza, morto na 
madrugada de segunda-fei
ra 8. Na madrugada da ter
ça-feira 9, S.C., de 41 anos 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas e porte ile
gal de armas. Além da arma 
apreendida ser do mesmo 
calibre da usada para matar 
Davi, o envolvimento dele 
com outros suspeitos dão 
indícios da participação no 
crime. S.C. não confessou o 
assassinato. A Polícia Civil 
já pediu exame de balística 
para verificar se a arma é a 
mesma do crime. A hipóte
se defendida pelo delega
do é de latrocínio, ou seja, 
roubo seguido de morte, 
embora nada tenha sido 
levado do comerciante. 
Entretanto, um homicídio 
por outras motivações não 
é desconsiderado, já que o 
suspeito e a vítima tinham 
conhecidos em comum.

Outras três pessoas estão 
sendo investigadas.

CAMPANHA
O Fundo Social de Soli

dariedade, em Macatuba, e 
o Conselho Tutelar, em Bar
ra Bonita, estão mobiliza
dos para não deixar o Natal 
de crianças carentes passar 
em branco. As entidades 
organizam campanhas para 
arrecadar brinquedos e até 
alimentos. Em Macatuba, a 
campanha 'Natal Feliz' tem 
como objetivo presentear 
com brinquedos as crianças 
carentes do município. A 
meta para este ano é arreca
dar 2,5 mil brinquedos, que 
serão revertidos para crian
ças entre zero e 12 anos 
de idade. Além do Fundo 
Social, contribuem para a 
campanha dirigentes e di
retores das creches munici
pais, entidades assistenciais, 
pastorais das igrejas e clubes 
de serviço de Macatuba. Em 
Barra Bonita, o Conselho 
Tutelar lançou esta semana 
a campanha 'Faça o Natal 
mais Feliz'. O objetivo é arre
cadar brinquedos e alimen
tos para as famílias carentes 
do município, incentivando 
o 'apadrinhamento.

e d u c a ç ã o
Foram definidos os qua

tro cursos técnicos que se
rão oferecidos em Lençóis 
Paulista a partir de 2010. A 
Etec do Centro Paula Sou
za é a primeira promessa 
de campanha a ser cum
prida pela prefeita eleita 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel. 
Os cursos são: técnico em 
manutenção e operação de 
equipamentos agrícolas, 
técnico em química, técni
co em comércio e técnico 
em edificações.

http://www.educacao.sp.gov
http://www.vunesp.com.br


H I D R O P O N I A

Verdura na água
Hidroponia deixa verduras mais macias e limpas; alimentos são cultivados na água

Fernanda Benedetti

Gabriela Donatto

Hidroponia é uma alter
nativa para o cultivo de ver
duras. A técnica consiste em 
cultivar os alimentos na água, 
ao invés de plantá-lo na ter
ra. No caso das verduras, as 
vantagens são que elas ficam 
dentro de estufas, sem o con
tato com insetos, num am
biente limpo. A técnica cada 
vez mais ganha espaço.

Célia Dal Ben é proprietária 
de uma plantação de verduras 
hidropônicas em Lençóis Pau
lista. Ela está no negócio há 
seis anos. "Foi meu pai quem 
começou a pesquisar sobre a 
técnica e decidiu construir a 
estrutura. Ele pensou no culti
vo do futuro. Porque a estufa é 
um meio de preservar a verdu
ra por mais tempo e com me
lhor qualidade", explica.

Uma plantação hidropô- 
nica tem o custo mais elevado 
do que a de terra, pelo cuidado 
que necessita. "O investimen
to inicial para a construção 
das estufas foi de R$ 100 mil. 
É uma técnica mais elaborada, 
porque você tem que contro
lar a oxigenação e acrescentar 
vitaminas que a água não for
nece à verdura, por isso acaba 
tendo um gasto maior", infor
ma Célia.

Apesar disso, o preço das 
verduras hidropônicas acaba 
se igualando com o das cul
tivadas em terra. "Nós não 
podemos deixar o alimento 
mais caro porque senão as 
pessoas vão preferir comprar 
os plantados em terra. En
tão, pelo menos em nossas

Cultivadas na água, verduras ficam mais macias e livres de sujeiras e pode ser colhida mais cedo

estufas, mantemos o mesmo 
preço", diz. Célia vende as 
verduras para restaurantes e 
supermercados de Lençóis 
Paulista e Bauru.

Ao todos são retirados 
mais de 400 pés por dia. Entre 
a variedade de verduras ofere
cidas estão alface, salsa, rúcu- 
la, cheiro verde e brócolis.

PLANTIO
Na plantação convencio

nal a verdura é criada na terra 
e demora de 45 a 55 dias para 
estar pronta para o consumo. 
Na hidroponia, o alimento é 
cultivado de uma forma total
mente diferente e fica pronto 
para o consumo mais rapi
damente. Entre 30 a 35 dias 
a verdura já pode ser retirada 
para a comercialização. A agi-

lidade contrasta com os cuida
dos que a produção requer lo
go no estágio inicial de vida.

A semente não é planta
da na terra, é colocada numa 
cavidade redonda em conta
to com uma espuma úmida 
durante três dias e não pode 
ficar exposta ao sol. "Esse é o 
prazo para a verdura começar 
a se desenvolver. Quando ela 
estiver com o broto e bem 
enraizada passa para o berçá
rio", explica.

Nessa etapa a planta é co
locada dentro da estufa, em 
uma cavidade maior e já pode 
ficar exposta ao sol. "Confor
me a verdura cresce, ela vai 
passando para buracos maio
res que permitem um melhor 
desenvolvimento da raiz e das 
folhas", explica Célia. Depois

que a verdura sai do berçá
rio, ela é deixada em contato 
constante com a água. "Nós 
colocamos sua raiz dentro de 
um tubo onde a água fica cir
culando com vitaminas para 
fortalecer o produto. A água é 
sempre controlada para garan
tir a saúde da verdura", diz.

Os tubos ficam fixados 
numa estrutura com cerca de 
80 centímetros acima da terra 
e são irrigados por um siste
ma de água. "Em nenhum 
momento as verduras en
tram em contato com a terra. 
O que garante maciez e um 
gostinho mais saboroso. Os 
insetos também ficam de fo
ra dessa relação. Conseqüen- 
temente, as plantas são mais 
saudáveis e perdem menos 
folhas", define.

M O D A  I N C L U S A

Estado abre inscrições para concurso de inclusão
Estudantes de moda e 

estilismo de universidades 
de todo o Estado já podem 
se inscrever para o concur
so Moda Inclusiva, coorde
nado pela Secretaria de Es
tado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

As inscrições, gratuitas, 
foram abertas no dia 3 de

dezembro, Dia Internacio
nal da Pessoa com Defici
ência, e podem ser feitas 
até o dia 27 de fevereiro de 
2009, por meio do acesso 
ao site da Secretaria de Es
tado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (www.pes- 
soacomdeficiencia.sp.gov. 
br). As regras e premiações

também estão no site. Para 
concorrer, os participantes 
deverão enviar um "look" 
(croqui e ficha técnica) pa
ra o endereço da Secretaria 
(Av. Auro Soares de Moura 
Andrade, 564, portão 10, 
Barra Funda, São Paulo, SP, 
CEP: 01156-001).

Os 20 participantes pré-

selecionados -  apoiados 
com tecido e materiais para 
a confecção da roupa - par
ticiparão de um desfile em 
abril de 2009. Uma banca 
julgadora composta por no
ve profissionais premiará as 
três melhores apresentações 
em um desfile no auditório 
da Secretaria.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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:
Lei 3.898 de 3.12.2008...........Dá denominação à ciclovia no ago da Prata -  Ci-
clovia José Leme Sobrinho.
Lei 3.899 de 3.12.2008...........Declara de utilidade pública a Liga Lençoense de
Futebol Amador -  LLFA.
Lei 3.900 de 3.12.2008...........Altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.660 de 20
de dezembro de 2006.
Lei 3.901 de 3.12.2008...........Dispõe sobre o Dia da Consciência Negra.
Decreto 278 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 910.451,86.
Decreto 279 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 65.553,20.
Decreto 280 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 2.000,00.
Decreto 281 de 28.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 242.954,61.
Decreto 282 de 28.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 117.884,00.
Decreto 283 de 28.11.2008...........Acrescenta dispositivo na Tabela de Preços Pú
blicos.
Decreto 284 de 28.11.2008...........Dispõe sobre a nomeação de membros titulares
e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Decreto 285 de 28.11.2008...........Dispõe sobre a nomeação de membros titulares
e suplentes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação -  FUNDEB.
Portaria 769 de 3.12.2008...........Autoriza a Rádio Nova FM Lençóis Paulista -
Ventura FM a utilizar o Estádio Municipal Archangelo Brega.
Portaria 770 de 3.12.2008...........Concede nos termos da Lei Municipal n°
3.660/06, licença gestante a Viviana Freitas da Silva, Professor de Educação Bá
sica I.
Portaria 771 de 3.12.2008...........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Arlete Terezinha Batistela de Souza, Professor de Edu
cação Básica I.
Portaria 772 de 4.12.2008...........Designa Edivaldo Aparecido Botaro para exer
cer a função de Encarregado de Limpeza Pública, no período de 8 a 22 de de
zembro de 2008.
Portaria 773 de 4.12.2008...........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,

para tratamento de saúde, Ademir Aparecido de Barros, Motorista.
Portaria 774 de 4.12.2008...........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Maria Terezinha dos Santos Alves, Agente da Conser
vação e Limpeza.
Portaria 775 de 4.12.2008.........Concede nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
licença gestante a Lídia Maria Rocha, Agente Escolar.
Portaria 776 de 5.12.2008.........Declara vago nos termos da Lei Municipal n°
3660/06, por motivo de aposentadoria, o cargo de Agente da Conservação e Lim
peza anteriormente ocupado por Armelinda Odácia Pedroso Varasquim.
Portaria 777 de 8.12.2008.........Exonera Alessandro Moreira Favorim do cargo
de Agente de Serviços Urbanos -  pedido.
Portaria 779 de 10.12.2008.........Exonera Silmara Madalena Angélico Marques
da função temporária de Professor de Educação Infantil -  término de contrato.
Portaria 780 de 10.12.2008.........Reintegra Denilson Santana no cargo de Agente
Administrativo.
Portaria 781 de 10.12.2008.........Prorroga a cessão de Márcia Cristina Tavares
Caçador junto a 161̂  Zona Eleitoral -  Lençóis Paulista.
Portaria 786 de 10.12.2008.........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Ivone Rodrigues Elias de Freitas, Agente da Conserva
ção e Limpeza.
Portaria 787 de 10.12.2008.........Prorroga a licença concedida para tratamento de
saúde a Elizete Biral de Oliveira Lima, Enfermeira.
Portaria 788 de 10.12.2008........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Edilcéia Cristina Barros, Professor de Educação Básica 
I.
Portaria 789 de 10.12.2008.........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Débora Raquel Mongelos Vaz, Agente Administrativo.
Portaria 790 de 10.12.2008.........Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
para tratamento de saúde, Odair Dias Barbosa, Motorista.
Portaria 791 de 10.12.2008.........Exonera Osmir Amorim Bezerra do cargo de Au
xiliar de Manutenção -  pedido.
Portaria 792 de 10.12.2008.........Exonera Rafael Moreira Ferreira do cargo de
Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 793 de 10.12.2008.........Designa Luiz Fernando de Campos para exercer
a função de Coordenador de Suprimentos no período de 15 a 24 de dezembro de 
2008.
Portaria 794 de 10.12.2008.........Designa Cláudia Chistian Medola Cunha respon
sável pelo expediente da Diretoria de Cultura no período de 15 a 29 de dezembro 
de 2008.

Lençóis Paulista, 12 de dezembro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Dezembro de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 265,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06-2008
Pregão Presencial n° 57-2008 -  Processo 111-2008. OBJETO: Registro de Preços para futuras aqui
sições de lanches, refrigerantes (fr. com 2 litros) e bolos, destinado a diversas Secretarias Municipais, 
entrega parcelada conforme necessidade por 12 meses. VIGÊNCIA: até 10/12/2009. ASSINATURA: 
11/12/2008. Ficam registrados os preço para os itens: 01 -  R$ 1,05, 03 -  R$ 1,59, 04 -  R$ 11,90, 05 -  R$ 
11,90, 06 -  R$ 13,90 e 07 -  R$ 11,10, para a 1° Classificada e Detentora da Ata: PADARIA E CON
FEITARIA NOVA ESTÂNCIA II MACATUBA LTDA ME .
Macatuba, 11 de dezembro de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2008
Pregão Presencial n° 57-2008 -  Processo 111-2008. OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições 
de kits de marmitex com refrigerante lata, destinado a diversas Secretarias Municipais, entrega parcelada 
conforme necessidade por 12 meses. VIGÊNCIA: até 10/12/2009. ASSINATURA: 11/12/2008. Fica 
registrado o preço de R$ 10,00 para o item 02 (kit de marmitex), para a 1° Classificada e Detentora da 
Ata: POUSADA E RESTAURANTE J.L.F. LTDA ME.
Macatuba, 11 de dezembro de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 87-2008 (Originário Pregão 46-2008). FINALIDADE: su
primir 12,59% no valor inicial atualizado do contrato, devido a necessidade de diminuir quantidade dos 
itens, totalizando R$ 14.967,54. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: CAMPOS 
OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME. OBJETO (contrato): aquisição de carne para a merenda escolar 
até 31/12/08. FUND. LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 11.12.2008.
Macatuba, 11 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 7 3

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI N.° 1.850, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1° - O artigo 2°, da Lei n° 1.850, de 19 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2° - A COMUTRAN de Macatuba será composta, no mínimo, por 5 (cinco) membros, nela 
incluídos, obrigatoriamente, o Delegado de Trânsito do Município, um representante das Auto-Escolas, 
um representante da categoria profissional dos Motoristas, um representante do Comércio e Indústria e 
um representante da Polícia Militar.”

Artigo 2° -  Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 09 de dezembro de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 09 de dezembro de 2008, registrada 
na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 3 DO CONTRATO 21-2008 (Originário Proc. 
19 -  Convite 02-2008) FINALIDADE: acrescer 1000 litros no fornecimento, com fundamento legal 
no art. 65, § 1°, da Lei 8666/93 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Euro
pa Comércio de Combustíveis Ltda OBJETO: álcool etílico hidratado para abastecimento da frota até 
31/12/2008 ASSINATURA: 11/12/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TÍTULOS

A Prefeitura Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, por seu Prefeito e sua Secretária Municipal de 
Educação, ^ e  este subscrevem, CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo Público de Provas 
e Títulos, para contratação temporária de docentes para o ano letivo de 2009, a empregos de: PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EJA 
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° 
ANO), PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL e PRO
FESSOR DE INGLÊS, nos termos do Edital de Processo Seletivo Público N° 02/08, para as provas que serão 
realizadas no dia 03 de janeiro de 2009, na EM “ODILA GALLI LISTA”, na Rua João Batista Cavalari, 
8-44, centro, em Macatuba - SP, conforme empregos e horários abaixo relacionados:
1. DATA: 03 DE JANEIRO DE 2009 -  SÁBADO DE MANHÃ
LOCAL: EM “ODILA GALLI LISTA” - Rua João Batista Cavalari, 8-44 - centro - Macatuba - SP 
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9h 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55
CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° 
ANO e PROFESSOR DE INGLÊS

2. DATA: 03 DE JANEIRO DE 2009 -  SÁBADO À TARDE
LOCAL: EM “ODILA GALLI LISTA” - Rua João Batista Cavalari, 8-44 - centro - Macatuba - SP 
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h30 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13h25
CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS), PRO
FESSOR DE ESTIMULAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL e PROFES
SOR DE ESTIMULAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL 
Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas, serão fechados as 8:55h no período da manhã 
e as 13:25h no período da tarde.
Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, munidos de: um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, 
caneta azul ou preta, lápis e borracha.
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o compareci- 
mento no horário determinado O candidato deverá acompanhar a publicação deste Edital pela imprensa 
escrita, pois outros meios de comunicação não possuem caráter oficial, sendo meramente informativos. 
Nos termos do Item 6., do Inciso V, do Edital de Processo Seletivo Público N° 02/08, os candidatos 
deverão entregar no local onde serão realizadas as provas, das 10h às 16h, do dia 03 de janeiro de 
2009, a ficha de título devidamente preenchida e assinada e os documentos comprovantes para contagem 
de pontos. Cópias não autenticadas, deverão apresentar o original para autenticação no ato.
Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candi
dato acarretará em sua eliminação do Processo Seletivo Público.
Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado por este Edital. 

Macatuba, 10 de dezembro de 2008

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

LUCINÉIA PAFFETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 7 8

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1.865, DE 09 DE JUNHO DE 1999.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1° - O artigo 11 da Lei Municipal n° 1.865, de 09 de junho de 1999, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

Artigo 11 -  Os valores previstos no artigo precedente serão cobrados observada a seguinte tabela de 
taxas:

ESTABELECIMENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Consultório odontológico
Consultório odontológico com serviço de raios-x

87 UFMs 
96 UFMs

Serviços de raios-x, radiologia e radioterapia, para equipamento de radiologia médica 87 UFMs

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Macatuba, 09 de dezembro 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR
Prefeito de Macatuba

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 09 de dezembro de 2008, registrada 
na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

http://www.pes-soacomdeficiencia.sp.gov
http://www.pes-soacomdeficiencia.sp.gov


A M A D O R

Hora da decisão
Palestra e Borebi decidem o título da 6  ̂ Copa 1010/Grupo Lwart de Futebol, 
amanhã, às 10h, no estádio do Bregão; Liga vai premiar artilheiro e melhor goleiro

C A RA T E

Arquivo: Fernanda Benedetti

Maicon é uma das apostas do do Palestra (de verde) para o jogo de amanhã; Ivailton promete fechar o meio campo do Borebi

Da  redação

Palestra e Borebi decidem 
amanhã quem fica com o tí
tulo da 6® Copa 1010/Grupo 
Lwart de Futebol Amador. O 
jogo que define o campeão 
está marcado para as 10h, no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. A competição 
é promovida pela Liga Len- 
çoense de Futebol Amador. A 
competição também vai pre
miar o artilheiro e goleiro me
nos vazado.

Para o diretor da Liga Len- 
çoense de Futebol Amador, 
Cláudio Abade, o retrospecto

da competição é bom. "Foi 
um campeonato excelente, um 
dos mais disputados também. 
Acredito que a fórmula de jun
tar duas competições em uma 
deu certo. Vale lembrar que 
também tivemos um excelente 
número de gols e não tivemos 
incidentes graves dentro ou 
fora de campo", destacou.

A equipe do Palestra é vice- 
campeã do Amador 2008 e 
chega animada para disputar o 
título da Copa 1010. "O grupo 
está unido e vem crescendo a 
cada jogo. Ganhamos partidas 
difíceis, derrotamos o Expres- 
sinho que era um dos favori

tos ao título. O último jogo, 
que garantiu a vaga na final, 
também foi difícil. Para o jogo 
de amanhã, levamos para den
tro de campo força de vontade 
e superação", comentou Rei- 
naldo José Franco, presidente 
do Palestra.

Borebi, por sua vez, é cam
peã da última edição da Co
pa 1010. "Vamos entrar com 
vontade para repetir o feito, 
mas vamos encontrar um ad
versário difícil, forte. Com 
certeza vai ser um bom jogo. 
Vai ganhar também quer for 
assistir", avalia Abraão Ayub, 
técnico de Borebi.

r e tr o s p e c to
O Palestra conseguiu a va

ga para a final, no último do
mingo, depois de derrotar o 
Comercial por 3 a 2. A equi
pe saiu na frente, depois to
mou o empate a virada. Para 
ser finalista, teve correr atrás 
do resultado.

A equipe de Borebi ca
rimbou o passaporte para a 
final ao bater a agremiação 
de Areiópolis pelo placar de 
1 a 0. O único gol da partida 
foi marcado no início do pri
meiro tempo. Borebi soube 
administrar o placar e garan
tiu a vaga.

Cynthia e Roberto foram destaques no Brasileiro Universitário

Lençoenses trazem medalhas 
em competição universitária

A carateca Cinthya Paga- 
nini, 26 anos, conquistou 
duas medalhas de ouro, no 
campeonato Brasileiro Uni
versitário da Confederação 
Brasileira do Desporto Uni
versitário, organizado pela 
Federação Paulista de Karatê. 
A disputa aconteceu no do
mingo 7. O evento contou 
com a participação de 96 ca-

ratecas de 22 faculdades, de 
sete estados.

Cynthia ganhou meda
lha nas categorias Kata até 
3° kyu e Shiai Open até 3° 
kyu. O cartaeca Roberto Pas- 
choa, 23 anos, conquistou o 
4° lugar na categoria Shiai. A 
dupla cursa o segundo ano 
de educação física na Facol 
(Faculdade Orígenes Lessa).

M A C A T U B A

Buteco vence a Copa CEC 2008

Equipe do Buteco FC, campeão do CEC de Macatuba

Com vitória por 4 a 2 
sobre o Amigos da Fisio, 
a equipe Buteco FC ven
ceu a Copa CEC 2008 de 
Futebol Society, organi
zada peloClube Esporti
vo e Cultural de Macatu- 
ba. A final aconteceu no 
sábado 6.

Apesar da partida ser 
bastante equilibrada, o Bu- 
teco FC conseguiu impor

seu ritmo de jogo. Os gols 
do título foram marcados 
por Rafael Prado, Marcelo, 
Bruno e Heitor. Desconta
ram para o Amigos da Fi- 
sio, Julinho e Elton.

Na partida preliminar, 
que valia a terceira coloca
ção, o Ressaca FC venceu o 
Agocal por 3 a 0, com dois 
gols de Marcos Abel e um 
de Rafael.

h a n d e b o l

Lençóis vai 
para semifinal 
em Botucatu

A equipe de handebol 
masculino de Lençóis Pau
lista, categoria livre, vai dis
putar a semifinal da 4® Co
pa Botucatu de Handebol. 
A vaga foi conquistada no 
sábado 6, sobre Barra Bo
nita. Os lençoenses garanti
ram vitória a vitória por 23 
a 19. O próximo adversário 
é Bauru. O jogo será no sá
bado 13.

Os lençoenses partici
pam da competição pela 
segunda vez. No ano passa
do, a equipe garantiu o vice- 
campeonato. Os atletas com 
a direção e coordenação do 
professor Luciano Carmo 
Liz e têm apoio da Diretoria 
de Esportes e Recreação.

MARIMBONDO
A equipe do Interna

cional saiu na frente pe
la disputa do título do 
Campeonato de Futebol 
do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), categoria 
Sênior B (atletas entre 29 
e 42 anos). Jogando na 
manhã de domingo 7, no 
campo do CEM, o Inter 
goleou o Cruzeiro pelo 
placar de 3 a 0. Os gols 
da equipe colorada foram 
assinalados pelos jogado
res Oscar Ferrarezi, Pires e 
Moretinho. No domingo 
14, às 9h30, pelo jogo de 
volta, o Internacional joga 
pelo empate para erguer a 
taça de campeão. Na dis
puta do terceiro lugar, o

Flamengo, que fez melhor 
campanha durante a com
petição, empatou em 2 a 
2 com o Grêmio. Os dois 
gols do Flamengo foram 
concluídos pelo jogador 
Nilson Sobral. Marcaram 
para o Grêmio, Cassola e 
Marino De Paula.

BOCHA
No sábado 13, às 14h, 

na cancha do CEM, acon
tece a final do Campeo
nato de Bocha do CEM. 
Na final a dupla Orlando 
e Valentim enfrenta os 
bochófilos Zé Giglioli e 
Alfio. Na disputa do ter
ceiro lugar, Beto e Cleu- 
dio encaram Norberto e 
Geraldo. ^  -------

São 4 dias e  3 noites pagos pela Viagem & Cia. 
Consumo ilimitado e  direito a 1 acompanhante!

Rua 28 de Abril, 926, Jd. Ubirama - Lençóis Paulista Fone: [14] 3263-3267 - www.viagemecia.tur.br

http://www.viagemecia.tur.br


Fernanda Benedetti

As medidas anunciadas pelo governo federal já fizeram com que o valor do carro novo tivesse preço mais baixo desde ontem

Pacotão tributário
Governo Federal e do Estado lançam pacote de medidas para incentivar o consumo; 
diminuição da taxa do crédito e facilidade para financiamento de bens estão na lista

Gabriela Donatto

Para conter a crise financei
ra mundial, o governo federal 
anunciou na tarde da quinta- 
feira 11 um conjunto de medi
das para incentivar o aumento 
do consumo de bens e serviços. 
O pacote institui uma nova ta
bela para a cobrança do Impos
to de Renda de Pessoas Físicas 
e garante a queda das taxas do 
IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras) e do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializa
dos), duas medidas que au
tomaticamente diminuiriam 
os valores de automóveis zero 
quilômetro, por exemplo.

Nas contas do governo, o 
valor de um carro novo, pode 
ter redução de até R$ 1,6 mil. 
O benefício também propor
cionará a aplicação de reservas 
internacionais na ampliação 
das fontes de financiamento 
de empresas brasileiras. Na 
mesma toada, o governador 
José Serra (PSDB) também 
lançou medidas anti-crise.

E parece que o pacote do 
governo federal já teve im
pacto. Em Lençóis Paulista, 
as concessionárias de veícu
los novos já estão com preços 
menores. "Nós estamos reen
viando às notas fiscais para as

NOVA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA

»  Contribuintes que ganham até R$ 1.434 estão isentos 
»  Salários de R$ 1.434 até R$ 2.150: alíquota de 7,5%
»  Salários de R$ 2.150 até R$ 2.866: alíquota de 15%
»  Salários de R$ 2.866 até R$ 3.582: alíquota de 22,5%
»  Contribuintes que ganham a partir de R$ 3.582 terão 
alíquota de 27,5%

montadoras refaturarem. To
do o estoque está com o preço 
novo. As medidas vão levantar 
as vendas e dar novo volume 
aos negócios", avalia João 
Batista Rodrigues, gerente de 
uma revendedora da cidade.

Em nota à imprensa, a 
assessoria do Ministério 
da Fazenda afirmou que as 
medidas têm como objeti
vo assegurar o crescimento 
econômico do país. O pacote 
vai deixar de recolher R$ 8,5 
bilhões aos cofres públicos. 
"As medidas servem mais 
para uma repercussão psico
lógica do que para conter o 
problema. Nós estamos no 
meio de uma crise de crédito 
de confiança então o pacote 
é uma boa solução, mas R$ 
8,5 bilhões não são suficien
tes para resolver o proble
ma", explica o economista 
Reinaldo Cafeo.

NOVA TABELA
Entre as medidas lançadas 

está a fixação de uma nova ta
bela para o Imposto de Renda, 
que teoricamente aumenta o 
número de isentos.

Pela nova tabela, estão 
isentos do IR os contribuin
tes que ganham até R$ 1.434 
mil por mês. A alíquota para 
quem recebe entre RS 1.434 e 
R$ 2.150 será de 7,5%. Já para 
quem recebe entre R$ 2.150 
e R$ 2.866, terá alíquota de 
15%. Quem ganha R$ 2.866 
até R$ 3.582 paga alíquota de 
22%. Por fim, quem ganha 
mais de R$ 3.582 por mês vai 
pagar a alíquota de 27,5%. A 
medida provisória entrará em 
vigor a partir de 1° de janeiro.

O IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) tam
bém terá redução de 3% para 
1,5%. A medida ficará ativa 
enquanto o governo julgar

Serra lança 
pacote paulista

Ontem, o governador do 
Estado de São Paulo, José 
Serra (PSDB), também anun
ciou um pacote anti-crise. 
Entre as medidas estão a con
cessão de R$ 1,2 bilhão em 
créditos para a indústria de 
máquinas e autopeças, a am
pliação da Nota Fiscal Pau
lista (que depende de apro
vação da Assembléia Legis
lativa) e mudanças no ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços).

O crédito de R$ 1,2 bi
lhão para o setor de autope
ças, máquinas e equipamen
tos será disponibilizado por 
meio da Nossa Caixa.

A única medida anuncia
da pelo governo paulista que 
depende de aprovação na As
sembléia Legislativa trata da 
ampliação do programa No
ta Fiscal Paulista. Pelo novo 
projeto, todas as microem- 
presas - com faturamento de 
até R$ 240 mil anuais - terão 
direito à devolução, em di
nheiro, do ICMS pago nas 
compras feitas na indústria 
e no atacado. O novo pro
jeto prevê também prêmios 
mensais no valor total de R$

necessário. A redução da alí
quota baixa o custo dos juros 
do cheque especial e beneficia 
a aquisição de veículos e bens 
duráveis.

Segundo o economista 
Cafeo, os bancos também de- 
veriam dar uma dose de cola
boração para o problema dos 
juros. "Os bancos têm papel 
importante na redução dos 
juros da conta. Eles deveriam 
sair à frente para tentar dimi
nuir o problema", diz ele.

O IPI sobre automóveis 
(Imposto sobre Produtos In
dustrializados) também terá 
desoneração temporária até 31 
de março de 2009. A medida 
pretende baratear o valor das 
compras de automóveis para a 
preservação de empregos nas 
grandes montadoras. Carros 
populares ficam com taxa de 
IOF zero. Já veículos de 1.000 
a 2.000 cilindradas serão ven
didos com alíquotas de 5,5%. 
Anteriormente, a alíquota che
gava a 11%.

Para Cafeo, os pacotes de
moraram muito para ser lan
çados, mas ajudam a trazer 
otimismo para o próximo 
ano. "É um incentivo para as 
pessoas consumirem mais, já 
que é comum a retração em ja
neiro", conclui o economista.

12 milhões para os consu
midores que pedirem a Nota 
Fiscal Paulista.

Um decreto do governo 
irá modificar a data de reco
lhimento do ICMS, que hoje 
é feito integralmente em ja
neiro. A nova medida irá di
vidir o pagamento do ICMS 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro, para ajudar no ca
pital de giro das empresas.

O governo do Estado 
prorrogou ainda a vigência 
de um decreto que reduziu 
a carga tributária para seto
res industriais - como têxteis, 
couro, vinho, perfumes, brin
quedos, entre outros - para 
12%. O atual acordo termi
naria em 31 de dezembro 
deste ano, mas será ampliado 
para 30 de junho de 2009.

O pacote tributário de 
Serra prevê ainda a prorro
gação para 1° de março de 
2009 o início da vigência 
da substituição tributária 
de operações com medi
camentos, produtos de hi
giene pessoal, produtos de 
limpeza, produtos da in
dústria alimentícia e mate
riais de construção.

T E M P E R A D O S
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Mês de prêmios
Comércio de Macatuba vai sortear R$ 4,5 mil em prêmios no dia 27 de dezembro; 
no pátio do Terminal Rodoviário; concurso cultural começou no dia das mães

Kátia  Sartori
Jornal O ECO

0  concurso cultural da 
ACE (Associação Comercial e 
Empresarial) de Macatuba vai 
distribuir R$ 4,5 mil em vale- 
compras no final do ano. O 
sorteio está marcado para o 
dia 27 de dezembro, a partir 
da 20h, no Terminal Rodovi
ário Fernando Valezi Filho. 
Quem fizer a doação de um 
produto de limpeza no dia do 
sorteio vai ganhar um cupom 
para concorrer a brindes. As 
arrecadações serão revertidas 
para entidades assistenciais 
macatubenses. O evento de
verá ter apresentação musical, 
mas o artista que se apresenta 
ainda não foi definido.

Para participar, os consu
midores devem comprar nas 
lojas que aderiram à campa
nha, preencher corretamente 
o cupom com informações 
pessoais. As lojas em Maca-

4° SORTEIO:
2 7 /1 2

1 vale-compras R$ 1 mil 
5 vale-compras R$ 300 
5 vale-compras R$ 200 
5 vale-compras R$ 100

Quem comprar nas lojas da campanha e preencher o cupom vai concoiiei a vale-compras

tuba ampliaram o horário de 
funcionamento até às 22h por 
causa do Natal. Os vale-com
pras poderão ser gastos nos 34 
estabelecimentos comerciais 
que aderiram à campanha. 
São lojas dos segmentos de 
roupas, calçados, presentes e 
supermercados.

O concurso cultural da

ACE começou no dia das 
mães. Desde então já foram 
realizados três sorteios -  no 
dia dos namorados e no dia 
dos pais - com a distribuição 
de vale-compras e prêmios 
como máquina digital, celu
lar e MP3. Este ano o cupom 
traz uma curiosidade sobre a 
história das associações co

merciais no Brasil: a primeira 
Associação Comercial do Bra
sil foi fundada em 15 de julho 
de 1809 no Rio de Janeiro, por 
Dom João.

No dia 27 de dezembro 
serão sorteados um vale-com- 
pras no valor de R$ 1 mil, cin
co vale-compras de R$ 300, R$ 
200 e R$ 100.

FIQUE POR DENTRO

BARRA - JAPÃO
Começou na quinta-fei

ra 11 a 1® Feira Barra- Japão 
(Japan Fest), no Pavilhão de 
Exposições. As atrações são a 
culinária típica, exposições, 
oficinas culturais com bon- 
sai, ikebana, mangá, origa- 
mi, danças folclóricas, coral, 
artes marciais, artesanato e 
parque de diversões. A en
trada é de graça, mas quem 
quiser pode fazer a doação 
de alimentos não-perecíveis 
para as entidades assisten- 
ciais de Barra Bonita.

LEVEZA
O compositor Vanildo 

Machado apresentará mú
sicas e poesias de seu reper
tório, no show "Leveza". O 
espetáculo é amanhã, a partir 
das 20h, no Teatro Municipal 
Zita de Marchi, em Barra Bo
nita. Os convites estão à ven
da na Luggi Papelaria, Pera- 
çoli Moda Masculina, Tenda 
Choperia e no próprio teatro.

SHOW NA PRAÇA
Hoje tem show gospel 

com Gesildo, Vanderlei e 
Banda Canaã, na praça Ti- 
radentes, em Agudos. Ama
nhã, a animação fica por 
conta da Latitude Banda. Os 
shows estão marcados para 
as 20h30. A realização é da 
prefeitura do município.

IMPOSTO DE RENDA
A Receita Federal libe

rou a consulta ao sétimo e 
último lote de restituições 
do Imposto de Renda Pes
soa Física 2008 (ano-base 
2007). O dinheiro estará 
disponível na conta dos 
contribuintes na segunda- 
feira 15. Se não foi incluído 
em nenhum dos sete lotes, 
o contribuinte caiu na ma
lha fina. A consulta pode 
ser feita pelo site da Receita 
Federal (www.receita.fazen- 
da.gov.br) ou pelo número 
146. Basta informar o nú
mero do CPF.

Dr 12 a 14 dezembro

LOCAL;

C I N T O  D A  F A C I L P A

5EMIN0V0S SEM 
ENTRADA EM ATÉ

IPVA 2009 ORATI

TRANSFERENCIA GRÁTIS

rTpn
REDUZIDO ,

L PREÇO i
X ^ D U Z I D O ^

IPI REDUZIDO 
PREÇO REDUZIDO 
PARA CARROS 0 KM

*  C o n d irã o  de s e m in o v o s  se m  e n tra d a  em  a té  EO m e se s  v á l id o s  p a ra  v e íc u lo s  do an o  ZOOE a O km . P a ra  v e íc u lo s  a  p a r t ird o  an o  
2001  a té  2 0 0 5 : f in a n c ia m e n to  em  a té  EO m e s e s  co m  1 0 %  de e n tra d a . A n á lis e  d e  c ré d ito  s u je ito  a a p ro v a ç ã o  d a  f in a n c e ira  
re s p o n s â v e i. IP U A  2DD9 g rá t is  p a ra  v e íc u io s  a  v i s t a ,  ou s e ja , se m  t ro c a . O s v e íc u lo s  C h e v ro le t  e s tã o  de aco rd o  co m  o 
P R O C O N V E -P ro g ra m a  de C o n tro le  de P o lu iç ã o  do A r  p o r V e íc u lo s  A u to m o to re s . P re s e rv e  a  v id a . U se  c in to  de se g u ra n ç a . P a ra  
m a io re s  in fo rm a ç õ e s , c o n s u lte  n o ssa  e q u ip e o u  lig u e  p a ra  (0 x x 1 4 )  32C9-1581.

Av. Adriano A. Foganholi n° S 
Dist. Industrial - Lençóis Pta.

t .  (14) 3 2 6 9 - 1 5 8 1
DIVELPA

CHEVROLET

http://www.receita.fazen-da.gov.br
http://www.receita.fazen-da.gov.br


b a r r a  b o n i t a

Saúde e emprego
Administração do prefeito padre Mário inaugura posto de saúde e centro 
vocacional tecnológico na próxima semana; departamento de Obras realiza recapes

E D U C A Ç Ã O

Aprender Sempre Técnico 
forma a primeira turma

Sandro A lponte
Sandro Alponte

A Prefeitura de Barra Boni
ta entrega, na próxima sema
na, duas obras para a popula
ção. Na quinta-feira 18 a inau
guração é do Posto de Saúde 
do bairro Sonho Nosso. Na 
sexta-feira 19, é a vez do CVT 
(Centro Vocacional Tecnológi
co), que funcionará onde hoje 
é o Centro de Formação Pro
fissional Nilson Thomaz Gu- 
zzo, popularmente conhecido 
como Escola do Senai.

O Posto de Saúde do So
nho Nosso dividirá a demanda 
com o Posto de Saúde da Co- 
hab que hoje, sozinho, atende 
cerca de 12 mil habitantes. "É 
uma antiga reclamação dos 
moradores daquela região da 
cidade porque o PAS da Cohab 
sozinho não dá conta de tanta 
gente. Agora, os dois poderão 
atender com mais eficiência", 
comentou o prefeito padre 
Mário Teixeira (PC do B), que

CVT será entregue 
na próxima semana e 

cursos devem aumentar 
a partir do próximo ano

deixa a administração da cida
de no final do ano. "Se o futuro 
prefeito quiser poderá até colo
car alguma especialidade ali no 
local, como saúde da mulher. 
Nós talvez faríamos isso. É uma 
sugestão", disse o prefeito.

A construção do Posto de 
Saúde custou aproximada
mente R$ 200 mil aos cofres 
públicos e foi feita apenas 
com dinheiro do município.

c e n t r o  t e c n o l ó g ic o

O prédio do Centro de For
mação está sendo reformado e 
readequado desde o início do 
ano para receber o CVT. Os úl
timos detalhes da obra devem 
ficar prontos no início da pró
xima semana, segundo infor
ma Lolô.

No local foi construído la
boratório de informática, sala 
de vídeo, biblioteca, oficina 
de calçados, oficina de costu-

ra, oficina eletricista, oficina 
mecânica e banheiros. A pre
feitura investiu R$ 294 mil 
e o Governo Federal, através 
do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, disponibilizou 
R$537 mil para compra de 
equipamentos. "Não haverá 
tempo para adquirir os equi
pamentos, mas toda a parte 
de alvenaria está pronta. A 
próxima administração pode 
pôr os cursos em prática logo 
no início do ano", comentou 
o prefeito padre Mário. "As 
requisições para aquisição 
desses equipamentos também 
estão prontas. Só falta abrir 
a concorrência", completa o 
prefeito.

O projeto inclui ainda servi
ços de paisagismo e colocação 
de grama, troca de telhado, re
visão no madeiramento, forne
cimento de materiais elétricos, 
execução da rede elétrica e hi-

dráulica. O CVT oferecerá diver- área de calçados tem os cursos 
sos cursos profissionalizantes do corte ao acabamento e pes- 
nas áreas de eletrônica, eletricis- ponto. Barra Bonita é uma das 
ta industrial e de automóveis, 40 cidades do Brasil que foram 
mecânica e informática. Na beneficiadas com o projeto.

A primeira turma de 
bolsistas do Programa 
Aprender Sempre Técnico 
da Zilor concluiu este mês 
o curso Técnico em Instru
mentação, ministrado pelo 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).

O curso teve 14 meses 
de duração, incluindo a 
fase escolar e o estágio. Os 
bolsistas tiveram aulas em 
período integral (manhã e 
tarde) e aprenderam des
de os processos industriais 
até os sistemas de automa
ção, informática, mecâni
ca, pneumática, hidráulica, 
eletrônica e eletricidade, 
além de conceitos básicos 
de Física e Química.

O Programa Aprender 
Sempre Técnico teve início 
no ano passado e é uma ini
ciativa da Zilor que consiste 
na concessão de bolsas inte
grais de estudo para filhos de 
Colaboradores da empresa e 
jovens das comunidades em 
que a empresa atua.

O bolsista Leandro Ro
drigo de Oliveira, de 22 
anos, morador de Macatu- 
ba, sempre teve vontade de 
seguir a profissão do pai, 
Vanderlei Aparecido Bueno 
de Oliveira, que trabalha 
há 29 anos na Zilor e ocu
pa o cargo de Técnico em 
Instrumentação. "Já havia 
feito outros cursos, mas 
nesta área a empregabilida- 
de é maior", diz o jovem. 
"Quando se tem o estágio 
garantido a gente consegue 
organizar melhor as infor
mações teóricas e o apren
dizado na prática", comple
ta Leandro.

Os alunos realizaram 
estágio supervisionado de 
400 horas nas unidades 
industriais da empresa em 
Lençóis Paulista, Macatu- 
ba e Quatá. "Os mentores 
dos bolsistas foram profis
sionais da Zilor com mais 
de 20 anos de experiência 
que acompanharam toda a 
evolução do aprendizado 
prático", destaca Viviane 
Florêncio Aguiar, coordena
dora de Compromisso So- 
cioambiental da Zilor.

Douglas Maciel de Lima, 
21 anos, de Lençóis Paulis
ta, superou 150 concorren
tes no vestibular para ter di
reito a uma das cinco vagas 
destinadas aos jovens da 
Comunidade. "O curso foi 
excelente e o estágio muito 
proveitoso", diz Douglas, 
que já tinha feito o curso 
de Técnico em Informática 
com estágio no Senai. "O 
estágio dentro da indústria 
é muito mais abrangente 
porque atuamos em várias 
áreas e nos coloca em con
tato com a realidade do 
mercado de trabalho", res
salta o jovem.

O Paraninfo da turma 
foi o Diretor de Relações 
com Acionistas e Adminis
trativo, José Carlos Morelli. 
"Tenho 41 anos de empresa 
e venho acompanhando, 
durante todos estes anos, 
o investimento da empresa 
na educação e na capacita
ção de seus Colaboradores e 
Colaboradoras. Agora, com 
o Aprender Sempre, vejo 
seus filhos e filhas também 
tendo seu sonho de estudar 
realizado", diz Morelli.

v is i t a  o  deputado 
federal José Paulo 
Tóffano (PV) recebeu 
na terça-feira 9 a 
visita do prefeito 
eleito de Borebi, 
Antonio Carlos 
Vaca (PSDB), e do 
vereador, também 
recém-eleito, 
Waldinei Palludeto 
(PTB). A dupla viajou 
até Brasília para 
adiantar trabalho 
e entregar ao 
parlamentar pedidos 
para o próximo ano.

Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

A Lwart Q uím ica
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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FINANCIAMENTO
SCENIC RXE ( COMPL)
ZAFIRA ELLITE FLEX

PICASSO GXS
MB CLASSEA 190 TOP
TRACKER 2.0 DIE 4X4
BLAZER ADVANT FLEX

MONTANA CONQUEST FLEX
S-10 STD 2.0 CS ( KIT GAS)

S-10 STD 2.0 CS 03
S-10 2.8T CAB DU. 4X2 DIE

SILVERADO 4CC DIE
D 20 TURBO DIE

HILLUX 2.8 T CD MEC 4X4
HILLUX SRV CD MEC 4X4
HILLUX SRV CD AUT 4X4
HILLUX SRV CD AUT 4X4

MIT. L 200 SPORT AUT DIE
RANGER XL GAS COMPL

RANGER XLS CAB EXT DIE
RANGER XLT 2.8T CD 4X4
F 1000 CAB DUPLA DIE

F 250 XL L
F 250 XL L OPC CROM XLT

F 250 XLT DIE
F 250 XLT DIE

05
04
02
04
07
05 
95 
03 
00 
97 
94 
99
06 
06
08 
05 
97 
01 
03 
93 
00 
01 
02 
03

TROCA COM TROCO
GOL 1.0 16V 4P ( COMPL )

GOL G 3 1.6 ( AR+DH) FLEX
GOL G 3 1.0 alcool

GOL G 4 1.0 (D.H+TRIO)FLEX
GOLF 1.6

GOLF 1.6 generation
GOLF 2.0 Gti TURBO TOP

SPACE FOX CONF 1.6 FLEX
STILO 1.8 8V COMP FLEX
CORSA SEDAN 1.0 ALC
ASTRA SEDAN 1.8 GL

VECTRA GLS 2.0
VECTRA 2.2 milleniun

VECTRA 2.2 AUTOMATICO
FIESTA 1.0 4P

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
AUDI A3 1.8 ( COURO)

AUDI A 3 1.8 ASP
AUDI A 3 1.8 turbo

AUDI A 4 1.8 T TOP
PEUGEOT 307 ( TOP )

TDM 900
DR 800

TDM 850 KIT MALAS GIVI

TROCA COM TROCO
BIZ 100 KS

BIZ 100 ES (PARTIDA) - 01
BIZ 125 KS

TITAN 125 KS - 98,01
TITAN 125 KSE

TITAN 150 KS - 05
TITAN 150 ES - 04

TITAN 150 ESD
SUZ . YES 125 PARTIDA

CBX 200 STRADA
CBX 200 STRADA

CBX TWISTER
CBX TWISTER
CBX TWISTER

COMET 250
CB500

02
05
06 
02 
02 
06 
05 
05 
07 
01 
02
04
05 
07 
05 
99

TROCA COM TROCO
CB 500

C R F 230 EQUIPADA
NX 350 SAHARA
NX FALCON 400
NX FALCON 400
HORNET 600 F
HORNET 600 F

CBR 600 F
CBR 600 F
CBR 600 F
CBR 600 F

CBR 600 RR
CBR 600 RR

CBR 1000 RR (EQUIP)

03

TRANSFERÊNCIA GRÁTIS 

+ IPVA 2009 QUITADO

MOTOS Á VENDA COM ENTRADA 

+ 12X (CADASTRO SUJEITO A APROVAÇÃO) 

RUA PIEDADE, 56 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA 

FONE: 14. 3264-3131/ E-MAIL: bcar@bcar.com.br

Fotos do Estoque Acesse: www.bcar.com.br

v e í c u l o s

VENDA

VENDE-SE FUSCÃO 
1600, ano 85, cor azul 
claro. Fone (14) 3263

2731 ou (14) 9712
9838.

VENDE-SE OU TRO
CA, MB 1418, baú 

refrigerado c/ serviço, 
por sitio ou chácara no 
valor de R$ 70.000,00 
a R$ 90.000,00. Fone 
(14) 3263-5253, (14) 
9712-0874 ou (14) 

3264-3021.

VENDE-SE SANTANA,
ano 00, cor prata, álco
ol original, completo. 
Fone (14) 8144-8537, 
tratar com Oswaldo.

VENDE-SE CORSA 
SEDAN, ano 00/00. En
trada R$ 2.500,00 + 60 

R$ 426,00. Fone (14) 
9652-7481.

VENDE-SE PRISMA,
1.4, ar condicionado e 
direção hidráulica im- 
perdível. R$ 32.500,00 

ok. Fone (14) 9652
7481.

VENDE-SE VECTRA 
MILENIUM, ano 01/01. 
Entrada R$ 4.000,00 + 
60 x R$ 579,33. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE GOL G3,
quatro portas. Entrada 

R$ 4.000,00 + 60 x 
R$347,59. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE CORSA HA- 
TCH, ano 97. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE GOL 1.0,
GIII, cor prata, ano 

03/03, álcool, 4 portas, 
direção hidráulica, vidro 
elétrico, trava, alarme, 
som, novinho, baixa 
Km, particular. Fone 

(14) 3263-6369, (14) 
9702-7173, Reinaldo.

VENDE-SE FUSCA, ano
75, cor bege, em ótimo 
estado de conservação. 
Tratar rua Dr Antonio 
Tedesco, 844, Centro. 
Fone (14) 8139-6533 

c/ Timóteo.

VENDE-SE ESCORT
SW, 1.8, 16v, GLX, ar, 
direção, air bag, som 

original, roda liga leve, 
completíssimo, preço 
de tabela. Fone (14) 

9741-0794.

VENDE-SE OU TROCA,
Ipanema, ano 96, com
pleta, ar, ótimo estado. 
Entrada mais 21 parce
la de R$ 350,00, ou R$ 
12.800,00 a vista. Fone 

(14) 3264-5293.

VENDE-SE PARATY,
ano 04, completo, total 
flex. Gol, MI, 1.6, ano 
98, aceito troca. Fone 

(14) 8145-8028 ou 
(14) 9746-0449.

VENDE-SE ASTRA HA- 
TCH, ano 00, comple
to, som, rodas, banco 

de couro, equipado. R$ 
26.000,00 aceita troca. 
Fone (14) 9726-6932 
ou (14) 3264-8430.

1995 - CINZA - GAS - TRAVA / ALARME
r$sob consulta

^ b e í c u l ^ b A N ^ I  CO R  IIC O M B . O P C IO N A IS  1

CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERM. G AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 2004 PRETO ALC AR COND / TRAVA / FARÓIS DE NEBLINA

VECTRA GL 2.0 1997 PRETO ALC COMPLETO / RODAS

S10 CS 2.2 1997 AZUL ALC PROT DE CAÇAMBA / TRAVA / ALARME

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

GOL CL 1.6 2P 1991 PRATA GAS LIMP / DESEMB

GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB

GOL 1.0 MI SPECIAL 2P 1999 VERDE GAS TRAVA / ALARME / RODAS

GOL 1.000 1994 BRANCO GAS RODAS

PARATI CL 1.6 1995 CINZA GAS TRAVA / ALARME

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH / VE / TE

STRADA WORKING 1.5 2000 VERM. GAS PROT DE CAÇ / VE / R. / ESTR. / STO ANT

CORSA WIND 2P 1998 AZUL GAS

POLO SEDAN 1.6 2005 PRATA FLEX COMPLETO / RODAS

BUGGY 2008 AMAR. ALC CHASSIS 1979

ASTRA GL 1.8 2P 1999 AZUL GAS COMPLETO

PEUGEOT 206 1.6 PRESENCE 2007 PRETO FLEX COMPLETO

MAREA HLX 1999‘ a V ■. VERDE GAS COMPLETO

3264-1000
V te fC If lO S  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE OU TRO
CA, por Saveiro, Vectra 
CD, ano 94, comple
to, cor prata, álcool. 
Fone (14) 9747-1086 
ou (14) 3263-4604, 

Rafael.

VENDE-SE FORD KA,
ano 05, GL, gasolina, 
cor branco. Astra GM 
Sedam CD, gasolina, 
ano 04, cor azul, trio 

elétrico. Astra GM 
Sedam, ano 04, álcool, 
cor prata, trio elétrico.

Toyota Corolla, ano 
03, gasolina, cor preto 
metálico XEI, automá
tico, banco de couro, 
completo. Fone (14) 

3263-2411, tratar com 
Luiz Geraldo.

VENDE-SE PARATI,
ano 92, ótimo estado 

de conservação, mecâ
nica impecável, preço 
abaixo da tabela. Fone 

(14) 3263-3931.

VENDE-SE KOMBI,
ano 95, álcool, cor 

branca, em ótimo es
tado. Fone (14) 9704

0429, c/ Rogério.

VENDE-SE CARGO 
1514 86, 1217 00/01, 

MB 2425 05, F350 
04/05, VW 8150 04,
F 4000 99, GMC, ano 
96. Fone (14) 8112

3266.

VENDE-SE ESCORT
GL, 1.8, álcool, ano 
91, motor AP, trava 

e alarme, limpador e 
desembaçador traseiro, 

roda esportiva. R$ 
7.900,00. Fone (14) 
3264-8032 ou (14) 

9132-4813.

VENDE-SE GOL G IV,
cor preto, 04 portas, 

ano 07, flex, com vidro 
elétrico, trava e alarme,

21.000 Km originais. 
Fone (14) 3263-3015 
ou (14) 9702-5015.

VENDE-SE ESCORT 
GUIA, ano 86/87, cor 
dourado. R$ 4.500,00 
ou R$ 2.300,00 mais 
financiamento. Fone 

(14) 9667-7494.

VENDE-SE FUSCA, ano
84, gasolina, 1300, cor 
bege, conservado. Fo
ne (14) 9756-4750 ou 

(14) 8154-0185.

VENDE-SE SANTANA,
ano 93, GLS, álcool 

original. R$ 10.500,00. 
Fone (14) 3263-1351 
ou (14) 8123-6272.

VENDE-SE CHEVETTE,
ano 90, álcool. R$ 

7.000,00, tratar com 
Luzia. Fone (14) 9761

4374.

VENDE-SE CHEVETTE
SE, ano 87, cor preto 
metálico, 1.6, álcool, 

3° dono, ótimo estado. 
R$ 6.000,00, o melhor 
Chevette de Lençóis. 
Fone (14) 9163-5093.

VENDE-SE X-SARA PI
CASSO, 2.0, cor preto, 
ano 03, completo, 2° 

dono. Fone (14) 3264
3801.

VENDE-SE PICK-UP 
CORSA, ano 98, cor 

preta. Entrada R$
2.500.00 + 60 x R$ 
347,59. Fone (14)

9652-7481.

VENDE-SE GOL, ano
01/01, completo, GIII, 
cor prata. Fone (14)

3263- 5015.

VENDE-SE PALIO, ano
98, 4 portas, em estado 
de OK. Fone (14) 9714

9138 ou (14) 3263
5319.

VENDE-S GOL GIII,
ano 00, 4 portas, pneus 

novos, ótimo estado. 
R$ 18.000,00. Fone 

(14) 9726-6932 ou (14)
3264- 8430.

VENDE-SE OU TROCA,
por carro de menor 

valor, Santana, ano 00, 
cor prata, álcool original, 

completo. Fone (14) 
8144-8537 ou (14) 

3264-3110 tratar com 
Oswaldo.

VENDE-SE SAVEIRO,
ano 00, já financiado, 
entrada mais 58x R$ 

500,00. Fone (14) 9756
2647 ou (14) 8131

5906.

VENDE-SE VECTRA, ano
98, GLS, cor prata, único 

dono. R$ 18.500,00. 
Fone (14) 9756-2647 ou 

(14) 8131-5906.

VENDE-SE FIESTA, ano
02/03, 1.6, gasolina/ 

GNV, banco de couro, 
rodas, cor verde, lindo. 

R$ 25.000,00. Fone (14) 
9787-9690.

VENDE-SE CORSA 
WIND, ano 95, cor vi

nho, perfeito estado. R$ 
9.000,00, ou a combi

nar, particular. Fone (14) 
9787-9690.

MONTANA
V E Í C U L O S

M O D ELO  /  S U B -M O D E LO ANO C KM C O R

F ia r in a  FU RGAO  1.0 1994 B ranco

F ia r in a  FU RGAO  I.G I9 9 2 B ranco

Kom b i 1.G I9 9 2 B ranca

C o rs a  S e d a n  1.0 S u p e r  M PFI I9 9 9 P r a ta

C a r s a  S e d a n  I .0  S u p e r  M PFI 2 0 0 I V e rd e

C o rs a  H a tc h  WIND 1.0 4 P  M PF I9 9 8 C in za

C a r s a  G L I .4 1995 V inho

K a d e tt  GL 1.8 1993 V inho

P a r a t i  C L  I .8 1996 P re t a

P a r a t i  CL 1.6 1996 C in za

C h e v e t t  1.6 I9 9 3 A zu l

P a r a t i  CL 1.6 1987 B ra n ca

Gol 1.0 S P E C IA L 2 0 0 I B ranco

Gal I .0 I9 9 6 V e rm .

Gol 1.0 S P E C IA L 2 0 0 I A zu l

G o lf 1.8 GL 4 P I9 9 5 V e rd e

M onza 2 .0  S L / E  4 P I9 9 I P r a ta

P a lio  E LX  1.6 4 P I9 9 7 D o u r.

P a lio  ED 1.0 I9 9 7 V e rd e

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S
r

F I C O U  FACIL  
E E C O N Ô M I C O

A L U G A R
UM CARRO

F a ç a -n o s  u m a  

v is it a  e v e n h a  

c o n f e r i r  n o s s a s  

v a n t a g e n s

[14]  3 2 6 4  5 0 8 9

O
MONTANA

RE NT  A CAR

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO 

E ÔNIBUS.

Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 165 - Pq. Res. Rondon - Fone: 14. 3264-5089 - Lençóis Paulista

V O Y A G E  1 .6  T R E N D  C IV IC  L X S  M E C A N IC

OFERTA SÓ HOJE: SAVEIRO CL - 98/98 - BRANCA - R$ 16.000,00

VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS
CELTA 4P.1.0 03/04 PRETO DH SIENA FIRE FLEX 06/07 PRATA TRIO ELETR.
ASTRA HATCH 99/99 PRATA GLS 2.0 COMP SIENA 1.0 04/04 AZUL DH - TR
CORSA CLASSIC 06/06 PRATA ALAR. - TRAVA PALIO YANG 1.0 02/02 CINZA 4P - TR- AR
CORSA S. 1.0 02/02 CINZA MILENIUM PALIO YANG 1.0 01/01 CINZA 4 PORTA

CORSA CLASSIC 03/04 PRATA BASICO FIESTA H. 1.0 02/03 PRATA DH-VE-TE
GOL RALLYE 1.6 05/05 PRATA COMPLETO FIESTA GL 01/01 PRATA AC
GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL YAMAHA XT660 05/05 PRETA
GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO SCENIC EGEUS 01/01 CINZA COMP. - COURO
GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO CLIO 1.0 4P 00/00 PRETO BASICO
GOL 1.0 8V 4P 03/04 CINZA BASICO BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO
GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD HONDA TWISTER 05/05 PRATA
GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA BASICO-RODAS COROLA XLI 03/03 DOURADO COMPLETO
PARATI 4P 1.0 99/99 VERM 16V - BASICA SCENIC SPR. 1.6 05/05 PRETA COMP.(- COURO)

Compre veículos 0km c/ até 20% de desconto para sua empresa! 
Não é preciso ter frota para ter desconto direto da Fábrica! 

Aleks: 14. 9791-7110

WÍCVLOS

HOP
C A K S

F.: 14.3264-3644 
Av. 25 de Janeiro, 332 
Centro - Lençóis Paulista

O r a ç ã o  d o s  a f l ito s

Aflita se viu a virgem Maria aos pés da cruz. Aflita vejo-me eu valei-me mãe de Jesus, confio em Deus, com 
todas as minhas forças, por isso peço ilumine meus caminhos, concedendo-me a graça que tanto desejo. Amém. 
(Reze durante 3 dias e faça 3 pedidos, 1 impossível e 2 difícieis, mande publicar essa oração no 4° dia e aguarde 
os resultados).

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

CORSA CLASSIC SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA
CORSA CLASSIC LIFE 2004/2005 BRANCA AR COND

KADETT GL 1996/1997 VERMELHA VIDRO + TRAVA
CORSA SEDAN GLS 1997/1997 AZUL

ZAFIRA ELITE 2004/2005 BEGE
OMEGA GLS 1997/1997 PRETA

ASTRA HB 4P CONFORT 2004/2005 PRATA
CORSA SEDAN CLASSIC 2003/2004 BRANCA

ASTRA GLS 1999/1999 BRANCA
S10 2.5 S 4X4 1999/2000 BRANCA

MONTANA CONQUET 2008/2009 PRATA
CORSA SUPER SEDAN 1999/2000 PRATA

ESCORT 1.6 GL 1995/1995 CINZA
PARATI 16V 1998/1999 CINZA

SAVEIRO 1.8 2001/2001 BRANCA
FOX 1.0 2P 2007/2008 PRETA

GOL 1.0 COPA 2006/2006 PRATA
VOYAGE GL 1995/1995 CINZA D.H

QUANTUM 2000 MI EVID. 1998/1998 VERDE
UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
UNO MILLE FIRE 2002/2002 CINZA

PALIO ELX 2001/2001 CINZA
CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO

XR 250 TORNADO 2002/2002 AZUL
AUDI A3 1.8 4P 2001/2001 PRATA

CIVIC LX 2003/2003 PRETA
CG 150 TITAN ES 2005/2006 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS DE 300,00
CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS DE 270,00
CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24 PARCELAS DE 300,00
CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL 500,00 + 24 PARCELAS DE 250,00

GOL ROLLING STONES 1995/1995 BRANCA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
VOYAGE GL 1995/1995 CINZA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
KADETT GS 1996/1997 VERMELHO 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
UNO MILLE 1999/1999 BRANCA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00

VECTRA GLS 1994/1994 CINZA 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
QUANTUM 2000 MI EVID. 1998/1998 VERDE 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00

PARATI 16V 1998/1999 CINZA 5.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00
PALIO EL 1996/1997 AZUL 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 520,00

OMEGAGLS 1997/1997 PRETA 5.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00
CORSA SEDAN GLS 1997/1997 AZUL 5.500,00 + 36 PARCELAS DE 550,00

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

MONTANA SPORT 1.8 

PRATA - F - 05/05

FOX 2P 1 .0 - CINZA - 03/04 
G - A R + D H + T R IO + R O D A S

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

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

CELTA 2P 1.0 VHC 
PRETO - 06/06 - B

CORSA SEDAN - AZUL 
00/01 - G - TE

AUDI A4 2 .8  - PRATA 
96/97  - G - COMPLETO

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

CORSA SEDAN MOD NOVO 
PRATA - 2003  - G

CORSA W IN D  - BRANCO 
99/00 - G - LIM P DESC

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

GOL MI 4P - VIN HO  
98/99 - G

GOL 1 .6 - 4P - VERM ELHO 
03/03  - F - COMPLETO

JET  SKI GTX 650 - 3 LUG. ,  
BRANCO - 95/95 - G - C/ RE

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04  - G - COMPLETO

ASTRA SEDAN 1 .8 - CINZA 
04/04  - A - COMPLETO

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

UNO 4P M ILLE SX 
V IN HO  - 96/97  - G - TR - LT

FALCON Nx4 - VERM ELHA 
2000 - G

COROLA XLI 1.6 -AUTOMATICO 
BEGE - 04/05 - G - COMP

KA 1.0 - VERM ELHA 
1998 - G

2í2!ícoN suw idii2i

M B ÊX Jk
A U T O M Ó V E Ê S i

(14) 3264-9191

99 01

TDM 850

mailto:bcar@bcar.com.br
http://www.bcar.com.br


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

V E N D E - S E
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras; Várias

C o m p ra -se :
Casas: de RSSOmil, R$50inil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SA N CTIS  - C reci: 41388

1 4 ) 3 2 6 3 - 2 1 0 5

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

GRAUS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATALIO LORENZETTI, N“ 112 - LENÇÕtS PAULISTA

F o n e :  ( 14 ) 3264-4345

V E ÍC U L O S
VENDA

VENDE-SE CORSA SE- 
DAN CLASSIC. Entrada 

R$ 2.500,00 + 60 x 
R$ 426,50. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE GOL 
G4, flex. Entrada R$ 
4.000,00 + 60 x R$ 
426,50. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE GOL GIII, 4
portas, direção hidráuli
ca e trio metálico. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE ASTRA 
SEDAN, a partir de R$ 
24.500,00. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE CORSA HA- 
TCH, ano 98, cor prata, 
4 portas, super oferta. 
Fone (14) 9652-7481.

VENDE-SE VECTRA 
SEDAN GLS, ano 01, a 
partir de R$ 26.500,00. 
Fone (14) 9652-7481.

M O T O C IC L E T A S
VENDA

VENDE-SE CG, 125. 
Titan, 150. Fone (14) 

9702-9538.

VENDE-SE CG, Titan 
150, cor preta, partida 

elétrica, ano 04/05. 
R$ 4.200,00 ou troca 

como entrada em 
terreno. Fone (14) 

9774-7763 ou (14) 
8127-3728, tratar com 

Marcelo.

VENDE-SE CG, 150 
Tintan KS, 5.000km, 
ano 07/07. Fone (14) 

3263-1919 ou (14) 
9167-3262.

VENDE-SE FALCON, 
cor verde, ano 01/01. 

R$ 8.300,00, ótim o es
tado. Fone (14) 8144

4845.

VENDE-SE SUZUKI, 
Intruder 125, cor preta, 

ano 07, novíssima, 
ótim o preço. Fone 

(14)3264-9340.

VENDE-SE TITAN,
125 KS, ano 00, IPVA, 
seguro, licenciamento 
tudo pago. Titan 125 
KS, ano 04 IPVA, se
guro, licenciamento 
tudo pago. Biz, ano 

04/04, KS, ipva, segu
ro, licenciamento tudo 
pago. Biz, ano 04/04, 
elétrica, IPVA, seguro, 

licenciamento tudo 
pago. Titan, ano 04/04, 
elétrica, IPVA, seguro, 
licenciamento tudo 
pago. Tornado, ano 

07/07, cor preta, ipva, 
seguro, licenciamento 

tudo pago. Grátis 2 
capacetes. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE OU TROCA,
XT 600, ano 03, cor 

azul. Fone (14) 9756
8024.

VENDE-SE OU TROCA,
por moto ate ano 03, 

Titan, ano 05, cor azul, 
ESD. Fone (14) 3263

2047.

VENDE-SE CG, Titan, 
ano 07/07, ES, cor 

prata, único dono. R$ 
5.600,00. Fone (14) 
3263-3348 ou (14) 

9751-1190.

VENDE-SE DRIM, 
c100, Honda, ano 98, 

cor azul. R$ 1.200,00 + 
documentos. Fone (14) 

9751-4553.

R E S ID Ê N C IA S
VENDA

ALUGA-SE APARTA
MENTO, no Guarujá. 
Fone (14) 9651-2399.

VENDE-SE OU TROCA,
casa. R$ 90.000,00. Fo

ne (14) 3263-6153.

VENDE-SE CASA, Jd. 
Maria Luiza I, um dor
mitório, sala, cozinha, 

ótima localização. Fone 
(14) 8131-9594, An- 

derson.

VENDE-SE TERRENO, 
esquina, 511 m^, Ave
nida, Jd Itamaraty, Rua 

Irapurus. Fone (14)
3263-3389 ou (14) 
3263-0251, c/ Pelé.

VENDE-SE TERRENO,
parte de cima da Ave
nida, Jd. Itamaraty, rua 

Irapurus, 586,0 m .̂ 
Fone (14) 3263-3389 
ou (14) 3263-0251, 

c/ Pelé.

VENDE-SE CHÁCARA, 
bairro Campinho, 

um alqueire, ótimas 
benfeitorias. Fone (14) 

8138-5589.

ALUGA-SE APARTA
MENTO, na Praia Gran

de, Boqueirão, a 50 
metros da praia. Fone 

3264-4345.

VENDE-SE OU TROCA, 
sitio, um alqueire, 4 km 
de Lençóis Paulista. Fo

ne (14) 9678-5402.

VENDE-SE CASA, três 
dormitórios, uma sala, 

cozinha, banheiro, 
garagem, varanda c/ 
churrasqueira. Total 
construção 138 m^, 
Jd. Monte Azul, óti
ma localização. R$ 

130.000,00. Fone (14) 
3263-6588.

VENDE-SE CASA, dois 
quartos, duas salas, 

cozinha, banheiro, va
randa c/ churrasqueira 

e garagem coberta. 
Fone (14) 9769-4032 
ou (14) 9672-7222.

VENDE-SE SOBRADO, 
Vila Paccola, parte 

de cima, três suítes, 
sendo dois c/ varanda, 

parte de baixo, duas 
salas, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia, 

nos fundos, rancho c/ 
churrasqueira, quarto 

de despejo, banheiro e 
garagem para 2 carros. 
R$ 200.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

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

VENDE-SE TERRENO,
Jd Monte Azul, frente 
à avenida. Fone (14)

3263- 5410.

VENDE-SE CASA, dois 
quartos, Cruzeiro, 

quitada, documentos 
em andamento. R$ 

25.000,00. Fone (14)
3264- 9818.

ALUGA-SE CHÁCARA, 
para festas em geral, 

dias de semana e finais 
de semana, piscina, 

livre para Natal e Ano 
Novo. Fone (14) 3263

6641.

VENDE-SE CASA, três 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 

garagem p / 2 carros, 
esquina. Rua Borba Ga
to, n° 150. Fone (14) 
3263-4694 ou (14) 

9686-1312.

VENDE-SE CASA, com 
três quartos, cozinha, 
sala, edícula no fundo 
c/ churrasqueira, ótima 
localização na Cecap. 
Fone (14) 3264-7260 
ou (14) 9739-3251.

VENDE-SE TERRENO,
280m, rua Brás Cubas, 
Parque São José. Fone 
(14) 3263-5941, tratar 
com Marco ou Cata

rina.

ALUGA-SE APARTA
MENTOS, para tempo

rada, Ilha Comprida, 
frente p / o mar, 6 e 12 
pessoas, envio foto por 
e-mail. Fone (14) 3263

1567.

ALUGA-SE LOCAL 
P / FESTAS, Guarujá e 
Aguas de Santa Bár

bara. Fone (14) 3263
4698.

PROCURA-SE P/ 
ALUGAR, casa c/ um 
quarto, banheiro, co
zinha (R$ 200,00) p/

2 pessoas. Trabalho na 
prefeitura de Lençóis. 
Fone (14) 3016-8779, 

Grato.

VENDE-SE CASA, pró
ximo Jardim América, 

três dormitórios, sendo 
um suíte, duas salas, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, área co

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

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

VENDE-SE CASA, pró
ximo ao Jd. América, 
dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, ga
ragem. R$ 55.000,00. 
Tratar Toninho San

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, 
Parque Residencial Ron- 
don, dois dormitórios, 
sendo um suíte, sala, 

cozinha, banheiro, área 
de serviço, sala comer
cial, banheiro, gara
gem nos fundos com 
alicerce para 3 cômo

dos. R$ 85.000,00. Tra
tar Toninho Santangelo 
Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 
Itamaraty, três dormi

tórios, sendo um suíte, 
sala, copa, cozinha, 

banheiro social, área de 
serviço, garagem p/ 2 
carros. R$ 150.000,00, 

não aceita financia
mento. Tratar Toninho 

Santangelo Imóveis 
(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, 
Parque Residencial Ron- 

don, um 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 SOBRADO, 
Jd. Ubirama, na parte 
de cima, três dormitó
rios, sendo um suíte, 
banheiro social, sala. 
Parte de baixo, duas 
salas, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia, 
nos fundos, rancho 
com churrasqueira, 

um quarto de despejo, 
banheiro e garagem 

para 2 carros. R$
220.000. 00. Tratar 

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

VENDE-SE CASA, Jd. 
Monte Azul, um dormi
tório, sendo um suíte, 

sala, cozinha, banheiro, 
piscina e garagem p / 2 
carros. R$ 70.000,00. 
Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE EDÍCU- 
LA, com piscina. R$
35.000. 00, Av João 
Paccola, 1059, Vila

Antonieta. Fone (14) 
9756-2647 ou (14) 

8131-5906.

VENDE-SE TERRENO,
Parque Elizabeth, ave

nida, 250 metros. Fone 
(14) 3263-6394.

ALUGA-SE DUAS 
VAGAS, para senhor 

ou rapaz, pensão com 
refeição e roupa lavada. 
Fone (14) 3264-5475.

ALUGA-SE APARTA
MENTOS, para tempo

rada, Ilha Comprida, 
frente p / o mar, 6 e 12 
pessoas, envio foto por 
e-mail. Fone (14) 3263

1567.

ALUGA-SE EDÍCULA,
nova p / aniversários 

em geral, ótima loca
lização e preço. Fone 
(14) 3263-6369, (14) 
9702-7173 ou (14) 

9711-8184, Reinaldo 
ou Luciana

ALUGA-SE LOCAL 
P/ FESTAS, Guarujá e 
Aguas de Santa Bár

bara. Fone (14) 3263
4698.

BRINQUEDOS
ANIV£R$ÁKI0 DE CRIANÇA

Cana Elástica

Tcbogã
Castelo

Piscina de Bi l̂nha 

TouidMec. Infantil ISandldc) 

MáqaIna Aljcdio Dece e Crepp 

Iribegã

(14) 3263-1485 
9791-4488

^ ^ m a is
j o r n a l !

TERÇAS
QUINTAS
SÁBADOS

EXCURSÕES PARA 
COMPRAS EM SÃO 

PAULO. Dezem
bro 15/12, 17/12, 

20/12, 22/12, 27/12. 
Aparecida do Norte 
27/12/2008. Praia 

Grande 14/03/2009. 
Fone (14) 3264-7919 
ou (14) 9794-7639, 
Eliza ou (14) 3263

6938 (14) 9702-7108. 
Arlindo.

VENDE-SE RODAS 
ORIGINAIS, aro 14", 

pneus semi-novos. Fone 
(14) 8148-5616.

VENDE-SE TRAILLER,
mini bug, moveis usa
dos, carrinho de bebe. 
Fone (14) 9702-9538.

VENDE-SE PARAFUSA- 
DEIRA, Makita, 220v, 
semi-nova, tanque de 
pintura, 7l, duas pisto
las completo, utilizado 

para pintura de estrutu
ras metálicas. Fone (14) 

8139-9252.

VENDE-SE APARELHO 
DE SOM, Philips, com 
MP3/5CDs, toca todas 
as mídias. R$ 300.00. 
Fone (14) 3263-1780.

VENDE-SE LOCADO
RA, R$ 10.000,00 em 
Macatuba. Fone (14) 
3298-1287 ou (14) 

8152-8420.

VENDE-SE LANCHO
NETE, Av Brasil, esquina 
do Clube Marimbondo.

Tratar no local ou ao 
lado, (aceito troca). Fo
ne (14) 3263-6060 ou 

(14) 3264-6153.

VENDE-SE DEPOSITO 
DE GÁS, ótima clien
tela. Fone (14) 9712

3548.

VENDE-SE TV, 20". Fo
ne (14) 3263-5410.

VENDE-SE RABICHO,
de Kadet Ipanema. R$ 

80,00. Fone (14) 3264
9818.

VENDE-SE UM PRÉ
DIO, comercial na Av.

Origenes Lessa, 55 
entrada da Cecap, sen
do dois terrenos frente 

e fundos. Fone (14) 
3263-1816 ou (14) 

9143-1845.

VENDE-SE GELADEI
RA BRASTEMP, ótim o 
estado de conserva

ção. Fone (14) 9737
3907, c / Osvaldo.

VENDE-SE MÁQUINA 
DE COSTURA, Travet 
Juki, semi-nova, bom 

estado. Fone (14) 
9694-5233 ou (14) 

3298-1447.

VENDE-SE PLAYS
TATION 2, (modelo 
grande), 2 controles 
analógicos, 1cartão 

de memória e 40 
jogos. R$ 600,00 a 

vista ou 1 entrada + 2 
no cartão. Fone (14) 
3263-5876 ou (14) 

9113-4182.

VENDE-SE TV, ra- 
ck, geladeira, sofá, 

estante, celular, 
mesa, guarda-roupa 
e usados em geral. 

Fone (14) 8148-1997 
venham conferir.

VENDE-SE DVD 
HOME PLAYER, Sam
sung P366, c / DIVX. 
Acompanha manual, 

controle e cabos. 
Fone (14) 9702-9704, 
tratar com Alexandre.

VENDE-SE MOINHO 
DE CAFÉ LILLA, anti

go, está todo revisado 
com m otor de HP 1/3 

e V 110/220. Fone 
(14) 3263-2436 ou 

(14) 9135-5755.

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.

VENDE-SE BERÇO,
semi-novo, cor bran

ca, c / colchão. R$ 
90,00 facilito  paga
mento no cheque. 

Fone (14) 9687-7389 
ou (14) 9727-5524.

VENDE-SE BETONEI- 
RAS, uma grande e 
uma pequena. Fone 

(14) 9656-2786.

VENDE-SE MONTAIN 
BIKE, alumínio, super 
conservada, Shimano. 
Fone (14) 9790-0814 
ou (14) 3263-1287.

FESTA DA U.T.I. Dia
17/01/2009 na VIP 
(Paulista Shopping) 
caipiroska na faixa, 

cerveja, vodka e refri
gerante a R$ 0,99, 2 
bandas e 3 dj's. Fone 

(14) 9711-1826.

V o c ê  e s t á  c o m  p r o b l e m a s
EM SUA CASA?^

Chuveiro pifou?
Tomados que não fundonam?
Pequenos problemas com encanamento?

T h"'MARIDO DE ALÜGÜEL 
14.8144-2846 | 14.3264-3056

Fabiano

RESIDÊNCIAS
ITAMARATY: 3 dorm.(1 suíte), sala 2 ambientes, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros, 
ampla varanda, R$ 170.000,00.
PRÓXIMO AO FÓRUM:1 suíte c/ a/e, 1 dormitório c/ a/e, 1 dorm. simples, sala estar e jantar, wc 
social, cozinha c/ gabinete e a/s anexa. Fundos: Edícula c/ churrasqueira e quarto apartamento 
c/ a/r, despensa, terreno 350m a.c 202m^.
JD. Mo Ru MBI: R$ 150.000,00, 3 dorm., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula 
c/churrasqueira, garagem p/ 2 carros.
JD. MORUMBI: 3 dorm. (1 suíte), 2 salas, wc social, cozinha, garagem p/ veículos.
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo, esquina c/ V irgílio Rocha, casa c/ 261 m^, Terreno c/ 
1230m'.
JD. ALVORADA: 2 dorm.(1suite), sala de visita, sala de jantar,cozinha c/ pia, edícula c/ 
churrasqueira, wc, despensa, terreno anexo c/ quiosque, piscina, lago c/ peixes, terreno 
de 550m^.
JD ITAMARATY: R$ 195.000,00, 03 dormitórios, (01 suíte c/ closet), sala e sala de jantar - 
janelas de madeira - piso duraflor, wc social c/ blindex, cozinha c/ pia gabinete e lavanderia. 
Anexa, despença. FUNDOS: rancho c/ churrasq., wc, piscina, 02 vagas garagem. 
APAr Ta MENTO: Residêncial Paineiras, 2° andar, R$60.000, 3 dorm., sendo 1 com a/e, sala 
com sacada e blindex, wc social c/ blindex, cozinha com a/e e garagem aberta 
CHÁCARA: TIA EMÍLIA: R$75.000, casa c/ 3 dorm., 2 salas, cozinha e wc social 
SÍTIO VARGEM LIMPA: Com 2,35 alqueires, casa sede, pasto piquetiado, cercado, rico em 
água, asfalto até na entrada.
SÃO j u d a s  TADEU: Casa sede, cozinha planejada c/ fogão e freezer, sala c/ sofá de couro e 
móvel c/ som, tv, dvd, 1 suíte c/ cama king+armários, ar condicionado, 1 dorm. c/ cama de casal, 
ampla varanda de 8x4m de alvenaria, fundos c/ edícula e churraqueira, forno e geladeira.
SÃO JOÃO: Salão de festa com faturamento mensal próximo a R$ 1.000,00.

Rua 15 de N ovem bro, 753 Sala 4 - G aleria Beco A m are lo  - Fone/Fax: (14) 3263-1118

R U O

LWART
GRUPO LWART, em fase de 

expansão e modernização de seu 
parque industrial, localizado 
na cidade de Lençóis Paulista 

(região de Bauru), reconhecido 
pelo dinamismo da sua 

atuaçâoequalidadede seus 
produtos, busca identificar 

profissiona is empreendedores, 
que gostem de desafios, para 

compor seu quadro de 
colaboradores;

Encaminhar currículo peiu 
e-maih slopes@lwart.com.br ou 

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

Caixa Postal 441 - CEP 18682-970, 
mencionando a sigla do 

cargo desejado.

COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEIS, projetos 
para construção, am

pliação e regularização, 
residencial e comer
cial, rua Richieri J. 

Dalbem,146. Fone (14) 
3264-3282.

Analista
Contábil

Formação em Ciências Contábeis, 
Administração de Empresas ou Economia. 
Desejável sólidos conhecimentos de análise 
de balanço, obrigações acessórias contábeis, 
custos, legislação imposto de renda.
Domínio das ferramentas MS Office e 1 
experiência em ERP. Facilidade para atuar | 
com rotinas administrativas, trabalhos em | 
equipe, facilidade de relacionamento 
interpessoal, dinamismo, organização, 
complementam o perfil desejado.

VENDE-SE CAMA DE 
CASAL, tubular e um 
colchão de casal em 
ótimo estado. Fone 

(14) 9746-1675.

VENDE-SE CD 
PLAYER. R$ 350,00. 
Alarme Positron R$ 

150,00. Fé (14) 8132
9002.

LOCAL PARA FESTAS E 
EVENTOS. Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 454. 
Fone (14) 3263-4698.

VENDE-SE TITULO 
FAMILIAR, Clube Es
portivo Marimbondo. 
Fone (14) 9797-9683 
ou (14) 8127-7235.

SHOW CULTURAL DE 
NATAL, dia 21/12 das 
11:00 as 19:30 hs. Se 
você gosta de cantar 
faça sua inscrição ate 

dia 19 na casa do Espe
to, Cecap.

EXCURSÃO TERMAS 
DOS LARANJAIS,

Parque Aquático, dia 
21/12, vagas limitadas. 
Fone (14) 3264-3296 
ou (14) 9798-9857, 

Vlademir.

VENDE-SE CARRINHO 
DE LANCHE, ótimo 
estado, metade do 

preço. Fone (14) 9785
4078.

Promoção
INSULFILM 

A p a r t ir  de

R$ 50
Va l id o  s o m e n t e

ESTA SEMANA

MeCha? pnsga 
e quaDBdada

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - VINHO 

TITAN KS 150 - 06 - AZUL 

HONDA BIZ - 04 - AZUL 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

Ed Atfffia FrszBacfj, 59 
Lençóis P3EÍ05O3 

F̂  (048 8328-2300

AUTQ MêCANICA 'RErnCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usinagem

FONE:

3263- 1535
FAK:

3264- 3961
R. Prudenle de Moraes. 20B 

Vila Eden - lençóis Paulista

C o n tra ta -se
Motorista de Caminhão

CNH D ou E, Ensino médio, Experiência de 2 anos na 

função comprovada. A empresa oferece salário compatível, 

comissão e cesta básica. Enviar currículos para 

bruna@ebaconsultoria.com.br ou 

Av. Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, n°596 - Rondon.

Em breve, em novas instalações! |g
Compre na Matrix e concorra °

□
a 2  aparelhos Mp3 Pionner! |

o

Sorteio  será em Dezembro. t

V IS A

Fone: 14. 3263-5831
Rua Cel. Juaquim A. Martins,  955 - Centra - Lençóis Paulista

mailto:slopes@lwart.com.br
mailto:bruna@ebaconsultoria.com.br


CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049  
9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

GANHE DINHEIRO 
EM CASA

Ganhe dinheiro trabalhando em 

casa! Quer saber como? 

Então ligue para: 14. 3264-1479 

14.91672578, ou escreva para 

Cx. Postal 422 - cep - 18682-970 

Lençóis Paulista - SP 

E-mail: juracibisposantos@ig.com.br

Vende-se
Apartamento

Massímo Business 
Apart Hotel

C o m  ta m a n h o  m é d io  

d e  26m 2 cada ,bem  

loca lizado. 

E sp e c ia lm e n te  para 
in ve st id o r q u e  dese ja  

o b te r renda.

Jaqueline Pramio 
F.: 14.3264-6617 | 14.9151-5621

| Í T R D @ ®  ©I

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo 2 x

R$72,50
Grátis 100 mini-bengalinhas 
R: Henrique Losinkas Alves, 554 • Cecap

D I S K: 3264-3155

D e  S e g u n d a  à  Q u a r t a

B anho e tosa  
med^e^taJl

s A b í

MANICURE EM DO
MICILIO, R$ 5,00 mão 
R$ 5,00 pé. Fone (14) 

3264-8511 ou (14) 
9163-3577, falar c/ 

Ana Carolina.

FAMÍLIA MAGANHA.
Músicas para o seu 

evento. Músicas para 
seu casamento. Con
tate-nos, sem com
promisso. Fone (14) 
3264-3203, Micheli 
ou (14) 9728-5747, 

Marcos.

ANTÍDOTO COSMÉTI
COS. Produtos pronta 
entrega, com lindas 

embalagens para pre
sente. Ligue e confira 
ótimos preços paga

mento em 3x acima de 
R$ 100.00. Fone (14) 

3264-7298.

SUPER PROMOÇÃO,
Egidio Gás R$ 24,00 a 
vista entrega grátis em 
toda cidade. Fone (14) 

3264-8630 ou (14) 
9129-0142. Compran
do um gás você con

corre a um fogão.

ATELIÊ &  BORDADOS, 
Personalize seus pro
dutos com bordados 
computadorizados. 

Fone (14) 3264-5655. 
ateliebordados@hot- 

mail.com

PASSE SUAS FITAS 
VHS, SVHS e super 8 
para DVD , e ganhe 
uma impressão no 
próprio DVD. Fone 
(14) 8122-6417.

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

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

de obra especializada! 
Agende um orçamento 

sem compromisso. 
Fone (14) 9734-6211, 

Elton.

DUPLICAÇÃO E IM 
PRESSÃO, de DVD e 
CD somente de cria
ção própria (não faço 

pirataria) Fone (14) 
3264-2545 ou (14) 

8122-6417.

APLICA-SE HERBICI
DA, Mata Mato em 

terrenos e quintais. Fo
ne (14) 9127-0004.

SEU GÁS ACABOU, 
Disk Gordo Gás entrega 
grátis.Fone (14) 3263
4604 ou ligue a cobrar 
9090 97471086, preço 

melhor ninguém faz. 
Gordo Gás 24 horas 

com você.

CONSERTA-SE, e faz
Lingerie por encomen

da. Fone (14) 9774
4781, Do Carmo.

TRANSPORTE ESCO
LAR 2009, c/ monitor, 
Educação Infantil, Eliza 
P Barros, Walt Disney, 
Monteiro Lobato, Lar 
das Crianças. Ensino 
Fundamental, Espe

rança Oliveira, Eliza P 
Barros, Dr. Paulo Zillo. 

Ensino Superior, Diurno 
e Noturno p / Bauru, 

USC e UNIP. Reservas 
de Vagas. Fone (14) 

3263-3539.

INSTITUTO DE BELE
ZA, Cidinha Bolonha. 
Promoções: Qualquer 

tipo de química, brinde 
ganha a mão. Pé e mão 
simples R$10,00 e de

corado. R$ 12,00. Terça 
á quinta período da 

manha, sexta e sábado 
o dia todo. Fone (14) 
3263-7217 ou (14) 

9754-1078.

IN F O R M Á T IC A

VENDE-SE UMA 

IMPRESSORA HP,

cor preta, scaniado- 

ra, com 4 meses de 

uso, na garantia. R$ 

250,00. Fone (14) 

9749-6992 com Pa

trícia.

VENDE-SE MICRO

COMPUTADOR,

Desktop Pentium IV, 

3,2 GHZ, 512 MB 

ram, 80 GB de HD, 

256 MB de vídeo, 

m onitor 17"inte iro 

em preto, R$ 850,00 

tigaobass@hotmail.

HARD INFORMÁ

TICA. Vendo HD 80 

GB, formatado, preço 

especial, jogos, fo r

matação e mais. Rua 

Pará, 10, Cruzeiro. 

Fone (14) 3263-3052 

ou (14) 9793-3134.

PRECISA-SE DE AUXI
LIAR DE MECÂNICO.
Fone (14) 3263-4713.

PRECISA-SE DE COR- 
TADEIRA DE ROUPAS.
Fone (14) 3263-4713

FRIGOL CONTRATA:
magarefe, serrador 
de carcaça, desos- 

sador e manobrista. 
Interessados entregar 
currículo na portaria II 
da empresa. Fone (14) 

3269-3900.

------------------ \
PAT - Lençóis 

Paulista - Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 11 

Centro - Fone:
(14) 3264-6199 

\ __________________^
Abatedor

Analista de recursos 
humanos

Eletricista de manuten
ção eletroeletrônica

Garçom

Instalador de tubu
lações

Montador de instru
mentos de precisão

Montador de móveis e 
artefatos de madeira

Motorista de caminhão

Operador de jato 
abrasivo

Pizzaiolo

Promotor de vendas

Trabalhador agropecu
ário em geral

DESAPARECEU UM FI
LHOTE, de Rottweiler, 
que atende pelo nome 
Kiara. Quem a encon

trar, por favor devolver, 
pois há criança doente. 
Fone (14) 3269-7777.

PROCURA-SE CA
CHORRO POODLE

TOY, fêmea pra com
prar. Fone (14) 9123

9481.

E263-3966/9701-899̂

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 03/2008

EDITAL N° DE ORDEM 01/2008 - REFERENTE Á DIVULGA
ÇÃO DO CRONOGRAMA DA PROVA ESCRITA E DEFERIMEN
TO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CRONOGRAMA DA PROVA ESCRITA: DATA, HORÁRIO E LO
CAL

• Agente Administrativo

DIA: 21 de dezembro de 
2008 (Domingo) 
HORÁRIO: 9:00 horas 
LOCAL: EMEF Idalina 
Canova de Barros 
Rua dos Chupins, 580 - Jd. 
Nova Lençóis

• Agente da Conservação e DIA: 21 de dezembro de
Limpeza 2008 (Domingo)
• Analista de Sistemas HORÁRIO: 14:00 horas
• Técnico em Informática LOCAL: EMEF Idalina
• Médico Cirurgião Canova de Barros
• Técnico em Enfermagem Rua dos Chupins, 580 - Jd.
• Op. de Máquinas 
(Motoniveladora)
• Op. de Máquinas (Retro- 
escavadeira)
• Op. de Máquinas (Trator de 
Esteira)

Nova Lençóis

2. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com 
antecedência de 30 (trinta) minutos ao local da prova, munidos de 
caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, bem como, do docu
mento de identidade que originou a inscrição e o protocolo de inscri
ção do Concurso Público.
3. De acordo com as normas do Edital 03/2008, ficam DEFERIDOS 
como Portadores de Necessidades Especiais, os candidatos(as): An
gela Maria Romano Silva, N° Inscr.: 1847 - Agente Administrativo; 
Raul Henrique Salgado, N° Inscr.: 402 - Agente da Conservação e 
Limpeza; Tais Fernanda do Nascimento, N° Inscr.: 034 - Agente da 
Conservação e Limpeza.
4. O resultado da Prova Escrita de todos os cargos será publicado dia 
10/01/09 no jornal “O ECO” e afixado no átrio da Prefeitura de Len
çóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55, também em caráter meramente 
informativo na internet, pelos sites www.sigmarh.com.br e www.len- 
coispaulista.sp.gov.br.
5. Os nomes dos candidatos inscritos, por cargos, em ordem alfabéti
ca, referente ao DEFERIMENTO das inscrições do Concurso Público 
estão afixados no átrio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Praça das 
Palmeiras, 55, também na internet, pelos sites www.sigmarh.com.br 
e www.lencoispaulista.sp.gov.br..
Lençóis Paulista, 10 de dezembro de 2008.

JOSÉ ANTONIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Dezembro de 2008. Na página B5. 
Valor da publicação R$ 169,29.

COMUNICADO
A ASSOCEMA EXTRAÇÃO COMÉR
CIO E SERVIÇOS LTDA., TORNA PÚ
BLICO QUE RECEBEU DA CETESB A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO A TÍTULO 
PRECÁRIO N° 7000295 PARA EXTRA
ÇÃO DE ARGILA NA MARGEM ES
QUERDA DO RIO TIETÊ, REPRESA DE 
BARIRI, ZONA RURAL, MACATUBA/ 
SP.

EXTRAVIO
GILMAR LOURENÇO DA SIL
VA-ME, empresa inscrita no CNPJ 
05.477.132/0001-22, e Inscrição Estadual 
416.116.656.113, localizada a Rua Felipe 
Camarão, 556, Jd Ubirama, Lençóis Pau
lista / SP, declara para os devidos fins o 
extravio dos Talões de Notas de venda de 
numeração de 201 a 250, 01 talão de no
tas de venda de numeração de 251 a 300 
e 01 talão de notas de prestação de servi
ços D e numeração de 051 a 100. Não nos 
responsabilizamos pelo uso indevido dos 
mesmos.

EXTRAVIO
IGOR LLOBET ROSETA - Inscrição 
Municipal 11364-6 - CPF 216.741.468-41, 
comunica para os devidos fins o extravio 
do talão de Prestação de Serviço, Série 
G - nota n° 001 à 050, não se responsabili
zando pelo uso indevido do mesmo.

A U TO  
ELÉT R IC .A

SeU carro quebrou? 
NÓS vamos até você!
F.: 14. 32641632/14. 9783-7813

NSbel
SUPLETIVO

F .:1 4 .3263-5168
R: Dr. Antonio Tedesco, 135 - Centro - Lençóis Paulista

n ^ â g / U ú a

A m '  CiéUuíioi' a , VaroiiciÚAny
CREA: 5062575169

Cel.: (14)9651-3369
Rua Anita Garibaldi, 738 - Centro - Lençóis Paulista 

anadaudiagv@ig.com.br

Fone: 14. 3264-2621

Clínica dos

Ccilçaaos
Restauração de Calçados - Pintura 

Artigos em Couro - Conserto

C onvênio : @ SSOO|açãO
Av. Cruzeiro do Sul, 397 - Cruzeiro  
F.: 14. 3 2 6 3-3 3 6 6 /1 4 .8 1 1 3 -4 6 3 8  

Lençóis Paulista

v in c e n z o

V IC E N Z O  PR ESTA D O R  
DE SER V IÇ O  LTDA.

Contrata-se Eletricista de manutenção 
______ com curso e experiência.____

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NO 
FONE: 14. 3262-2701 OU ENVIAR CURRÍCULO 

PARA: VICENZO@LPNET.COM.BR

Benefícios: Convênio Médico Parcial. 
R: Treze de Maio, n° 290 - Agudos-SP.

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
* I Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

com

mailto:juracibisposantos@ig.com.br
mailto:ateliebordados@hot-mail.com
mailto:ateliebordados@hot-mail.com
http://www.sigmarh.com.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.sigmarh.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
mailto:anadaudiagv@ig.com.br
mailto:VICENZO@LPNET.COM.BR


E - B O O K

Ms Guia de leituramonofUncional

Sony PRS-505

Encontrar um apa
relho leitor de livro ele
trônico não foi fácil. A 
maioria é vendida ape
nas na internet, pois a 
demanda ainda é baixa. 
Após um périplo pelas 
grandes lojas de eletrôni
cos, encontrei um Sony 
PRS-505, um modelo da 
segunda geração. Apesar 
das particularidades de 
cada aparelho, o PRS- 
505 proporciona uma 
idéia do que os leitores 
são capazes.

O produto é mais le
ve do que qualquer títu
lo em versão impressa. 
Portanto, a idéia de uma 
pesada bolsa cheia de li
vros na hora de viajar já 
pode se tornar uma idéia 
antiquada.

A tecnologia E Ink 
não cansa os olhos por 
reproduzir bem páginas 
de papel. Ler algo nesse 
leitor é mais prazeroso 
do que em uma tela de 
laptop.

A E Ink, porém, é uma 
tecnologia monocromá
tica. Fotos e gráficos no 
aparelho não são bem 
reproduzidos. Numa era 
em que até os jornais 
possuem páginas colo
ridas, ficar limitado ao 
mundo preto-e-branco 
parece coisa do passado.

Outro elemento que 
faz com que o leitor de 
livro eletrônico pareça fa
dado a se tornar peça de 
museu é a sua limitação ao 
seu próprio território. Em 
tempos em que o iPho- 
ne ensina que funções 
diferentes devem ser in
tegradas, ter um aparelho 
apenas para ler livros pa
rece estar na contramão da 
tecnologia. Laptop, celular, 
iPod... Quem quer carregar 
tantos aparelhos assim?

O fato de os leitores 
eletrônicos não possuí
rem conexão à internet 
similar à de celulares 3G 
e serem tão caros quanto 
eles leva a crer que, se os 
leitores não mudarem, 
logo serão absorvidos por 
aparelhos que oferecem 
outras funções, principal
mente acesso à rede. (BR)

Mercado de livros eletrônicos cresce; veja testes de aparelhos e títulos à venda

RAFAEL CAPANEMA

O cheiro de livro novo, a tex
tura do papel, as páginas ama
reladas pelo tempo: esqueça.

Trilhando o mesmo cami
nho da música, dos filmes e 
da fotografia, os livros come
çam a convergir para o forma
to digital.

Apesar de eliminarem al
gumas ligações afetivas que te
mos com o papel, os e-books 
(livros eletrônicos) oferecem 
vantagens consideráveis, a

começar pela portabilida
de: imagine carregar, em um 
único aparelho compacto, o 
conteúdo de pilhas de livros. 
Além disso, as obras em for
mato eletrônico costumam 
custar menos do que suas ver
sões impressas.

Tecnologias recentes, como 
a E Ink, causam menos cansaço 
à vista. O sistema é usado em 
aparelhos como o Reader, da 
Sony, e o Kindle, da Amazon, 
que prometem dar o impulso 
definitivo para a populariza-

ção dos livros eletrônicos.
As vendas de e-books cres

cem a cada trimestre nos EUA, 
segundo dados do Fórum In
ternacional de Publicação Di
gital. Em 2008, os ganhos fo
ram ainda mais significativos. 
Entre o último trimestre de 
2006 e o primeiro de 2007, as 
vendas saltaram de US$ 7 mi
lhões para US$ 7,5 milhões. 
O mesmo período entre 2007 
e 2008 registrou aumento de 
US$ 8,2 milhões para US$ 
10,1 milhões.

A editora Random House, 
que pretende oferecer 15 mil 
títulos em formato eletrônico 
- hoje tem 8.000 -, diz que as 
vendas nesse formato tiveram 
um crescimento em 2008 na 
'casa dos três dígitos', com aju
da do Kindle.

Nesta edição, confira com
parações e testes de aparelhos 
leitores de e-books, veja como 
ler livros em telefones celulares, 
conheça os planos das editoras 
e saiba como publicar seus li
vros com a ajuda da rede.

Mercado de e-books começa a crescer
BRUNO ROMANI

DE BERKELEY

No final de outubro, a 
apresentadora americana 
Oprah Winfrey classificou o 
Kindle, o leitor de livros ele
trônicos da Amazon, como 
seu novo aparelho favorito.

Naquele instante, ficou 
claro que, apesar de não ser 
o primeiro leitor de livros 
eletrônicos a existir, o Kindle 
poderá ser o responsável pe
la popularização desse tipo 
de aparelho. Mas ele vai ter 
muito trabalho.

No primeiro aniversário 
do Kindle, o mercado de li
vros eletrônicos se encon
tra em fase de crescimento, 
porém seu tamanho ainda é 
muito pequeno em compa
ração com o mundo livreiro 
tradicional.

Mesmo assim, quem quer 
comprá-lo tem de encarar 
uma espera de cerca de três

meses. Ao anunciar os ga
nhos no terceiro trimestre 
do ano, um executivo da 
Amazon disse que os livros 
eletrônicos do Kindle já re
presentam mais de 10% nas 
vendas totais de publicações
- eletrônicas e tradicionais.

No geral, porém, estima- 
se que as vendas de livros ele
trônicos sejam equivalentes a 
apenas 1% das vendas de pu
blicações quando o mercado 
impresso é considerado.

Para piorar as coisas, en
contrar aparelhos leitores de 
livros eletrônicos não é fácil. 
O Kindle só é vendido on
line, na Amazon, para pesso
as que moram em território 
americano. Além disso, lei
tores de outras marcas, como 
a Sony, dificilmente são en
contrados nas lojas.

No único estabelecimen
to em que um Sony PRS-505
- antecessor do recém-lança- 
do PRS-700 - foi encontrado

pela reportagem, o vendedor 
dizia: "É claro que eu vendo 
mais iPods do que leitores de 
livros".

De fato: enquanto a Apple 
deve atingir em 2009 a marca 
de 200 milhões de iPods ven
didos, as vendas do Kindle, o 
mais popular de sua classe, 
são estimadas em 200 mil 
unidades.

k in d l e  e ip o d
Apesar da grande diferen

ça no número de unidades 
vendidas, o Kindle, junta
mente com os outros leitores 
de livros eletrônicos, vai de
senvolvendo uma relação de 
amor e ódio com as pessoas, 
que lembra a época do lan
çamento do iPod. Uns amam 
e enumeram os benefícios. 
Outros odeiam e apontam 
os defeitos. Blogs e fóruns na 
rede abrigam debates sobre 
os aparelhos.

Entre os benefícios apon-

tados pelos usuários estão 
a capacidade de armazenar 
centenas de livros em apenas 
um aparelho, a tecnologia da 
tela, que evita o cansaço dos 
olhos, a leveza do produto e 
até mesmo a preservação do 
ambiente.

Já aqueles que se posi
cionam contra dizem que 
os preços dos livros e dos 
leitores são muito altos. Um 
título eletrônico custa em 
média US$ 12. O Kindle sai 
por US$ 359 - outros leitores 
têm custo que varia de US$ 
300 a US$ 800.

Como a maioria dos leito
res é vendida apenas on-line, 
algumas pessoas preferem 
não investir o dinheiro em 
um produto que não podem 
testar pessoalmente. Para os 
que não gostam do Kindle, o 
fato de o aparelho ler livros 
apenas comprados na Ama- 
zon também é fator que pesa 
contra ele.

Celulares, como 
o iPhone, são 
alternativas 
a dispositivo 
dedicado

Aparelhos leitores 
de livros eletrônicos 
ainda custam caro e 
muitos deles não estão 
à venda no Brasil. Uma 
alternativa é recorrer a 
telefones celulares - de 
preferência, com tela 
grande e boa resolu
ção.

Com suas generosas 
telas de 3,5 polegadas e 
resolução de 480x320, 
o iPhone e o iPod Tou- 
ch, da Apple, fazem 
bem as vezes de leito
res de e-books.

Na categoria Books 
(livros) da App Store, 
loja virtual de aplica
tivos da Apple, há cen
tenas de obras dispo
níveis para download 
- algumas gratuitas, ou
tras com preços a partir 
de US$ 0,99.

Entre os títulos 
mais populares estão 
clássicos como 'A Divi
na Comédia', de Dante 
Alighieri (gratuito, em 
italiano), e 'O Princí- 
pe', de Nicolau Ma- 
quiavel (US$ 0,99, em 
inglês).

Além de oferecer 
obras que vêm em pro
grama próprio, a App 
Store disponibiliza sof- 
twares para leitura de 
livros eletrônicos di
versos.

O mais popular de
les é o gratuito Stanza. 
Ele é compatível com 
arquivos DOC (do Mi
crosoft Word), PDF e 
HTML, entre outros 
formatos, mas não su
porta livros com DRM 
(em inglês, gerencia
mento de direitos digi
tais), o que limita seu 
uso a obras de domí
nio público, como as 
encontradas no Projeto 
Gutenberg.

Já o eReader, tam
bém gratuito, é compa
tível com e-books dos 
sites www.ereader.com 
e www.fictionwise.com, 
que vendem títulos de 
autores como Stephen 
King e Nora Roberts a 
preços que giram em 
torno de US$ 10.

OUTROS
O gratuito Mobipo- 

cket é uma boa alter
nativa para celulares 
de diversas marcas. 
Ele é compatível com 
Palm OS, Windows 
Mobile, Symbian e 
BlackBerry. Livros em 
www.mobipocket.com 
também custam cerca 
de US$ 10. (RC)

O Natal jã  começou ua Delta informãtlcal
Compre seu microcomputador na DELTA INFORMÁTICA e garanta uma 
assistência técnica especializada e de quaJidade.

Microcomputadores 
à partir de R$ 124,00

mensais^

*favor consultar condição de pagamento.

Presenteie com 
^  qualidade quem 
í_______ você ama!

Avenida Ubirama, 487 
Lençóis Pauiista - F.: 14-3269-3400 

vendas@deitaiencois.com.br

DELTA'
n f o r m á t i c a

Redes - Servidores - Assessoría

F.: 14. 9717-9317 | www.infolp.com.br

http://www.ereader.com
http://www.fictionwise.com
http://www.mobipocket.com
mailto:vendas@deitaiencois.com.br
http://www.infolp.com.br
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Qualidade em saúde
Natu Farma Homeopática chega a Lençóis Paulista e Macatuba oferecendo qualidade e atendimento especializado

A Natu Farma Homeopá
tica é opção segura e de qua
lidade para medicamentos 
manipulados e homeopáti
cos. A Natu Farma Homeopá
tica chega a Lençóis Paulista e 
agora também em Macatuba 
oferecendo qualidade com 
precisão e atendimento espe
cializado.

Há oito meses atendendo 
em Lençóis Paulista, a em
presária Ana Cláudia Albano 
acaba de abrir uma filial na 
cidade de Macatuba.

A Natu Farma chega para 
oferecer qualidade nos me

dicamentos, atendimento 
profissional especializado, 
individual e apto a atender o 
cliente na totalidade de seus 
questionamentos, pois dispo
nibiliza uma equipe bem qua
lificada para tal função.

Na sua estrutura física 
conta com laboratórios indi
vidualizados, climatizados e 
com sistema de exaustão de
vidamente qualificado. Além 
disso, os medicamentos são 
manipulados em cabines se
paradas, de acordo com a sua 
função, visando que o proces
so de manipulação seja sele

tivo e preciso, para garantir 
que cada cápsula contenha a 
quantidade e qualidade de re
médio especificada.

A Natu Farma Homeopá
tica segue rigorosamente as 
normas da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani
tária) para manipulação dos 
seus medicamentos. Cabe 
destacar que o processo la
boratório tem início e térmi
no no controle de qualidade, 
posto que todo e qualquer 
principio ativo é submetido 
aos testes interno e determi
nados pela Vigilância Sanitá

ria e Anvisa.
A farmácia trabalha com 

fitoterápicos, florais, antiin- 
flamatórios, antifúngicos, 
calmantes, redutores de ape
tite etc. Na parte dermatoló
gica, trabalha com altos prin
cípios ativos que são usados 
em linha já conhecidas, tais 
como: Cristian Dior e Natu- 
ra. Na Natufarma, além do já 
conhecido método de dina- 
mização CH ou Centesimal, 
foi implantado ainda o mé
todo de homeopatia LM ou 
Cinqüenta Milesimal, em que 
é aplicada a maior diluição

do princípio ativo. Segundo 
Ana Cláudia, a Natufarma é 
a única farmácia de Lençóis 
a aplicar a técnica e uma das 
poucas na região a adotar a 
homeopatia LM.

A equipe da Natu Farma 
conta com profissionais quali
ficados e atualizados em tem
po integral: Jocilene Costa Ra
mos, farmacêutica laboratorial, 
Rebeca Cerbasi, farmacêutica 
de Macatuba, e Gracia Diegoli, 
responsável pelas vendas.

A Natu F0arma Homeo
pática ainda trouxe para Len
çóis Paulista o revolucionário

serviço de Drive, comum nas 
lanchonetes de fast food. Des
sa forma, é possível aviar uma 
receita sem precisar descer 
do carro. "É um serviço que 
já existe em grandes cidades. 
Bom nos dias de chuva e pa
ra quem tem pressa”, diz Ana 
Cláudia.

A farmácia possui convê
nio com a Lwart, Associação 
dos Servidores Públicos e 
Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulis
ta). A Natufarma também ofe
rece descontos especiais para 
a Unimed e aposentados.

VANTAGENS DA 
FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO  
E HOMEOPÁTICA
INÚMERAS SÃO AS 
VANTAGENS DA 
FARMÁCIA, ENTRE 
ELAS:
• Mesmo grau de eficácia 
com um menor custo 
financeiro;
• Medicamentos 
específicos para cada 
pessoa;
• Aviamento em qualquer 
quantidade desejada pelo 
cliente;
• Na parte dermatológica, 
a possibilidade de escolha 
de essências, tais como: 
buriti, maracujá, erva 
doce, castanha, chá verde, 
morango com champanhe 
e outras.

Instalações da Natu Farma em Lençóis Paulista, que fica na Avenida Ubirama; abaixo, farmácia de Macatuba, localizada na Alameda TIradentes

Natu Farma chega a  Macatuba
A Natu Farma Homeopá

tica acaba de abrir uma filial 
em Macatuba. A farmácia 
começou a atender no dia 
29 de novembro, num dos 
espaços da galeria localizada 
na Alameda Tiradentes.

Segundo Ana Cláudia 
Albano, diante do grande 
número de moradores de

Macatuba que procuravam 
por medicamentos, nasceu a 
idéia de levar a Natu Farma 
também para a cidade vizi
nha. "Em Macatuba estamos 
com uma aceitação muito 
boa”, garante Ana Cláudia.

Para Macatuba, Ana 
Cláudia leva a mesma filo
sofia de qualidade e preci

são na manipulação de me
dicamentos.

SERVIÇO
Em Lençóis Paulista, a Na- 

tu Farma Homeopática fica 
na avenida Ubirama, n° 227, 
Centro. O telefone é o (14) 
3264 2510. O atendimento é 
das 8h às 18h30, de segunda

a sexta-feira, e das 8h às 16h 
aos sábados. Em Macatuba, o 
endereço é Alameda Tiraden- 
tes, 420 B, Centro. O telefo
ne é (14) 3298 1403. A Natu 
Farma fica aberta das 8h às 
18h de segunda a sexta, e 
das 9h às 13h aos sábados. A 
Natu Farma entrega medica
mentos para Areiópolis.



O ECO NEGOCIOS
O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.463 ★  PAGINA B8

Equipe bem treinada do Alameda XV garante atendimento e qualidade de primeira; calibragem e limpeza dos para-brisas e mais facilidade para os motoristas

'SUPRA'_promoção
Alameda XV vende gasolina Supra pelo mesmo preço da 
comum; combustível garante melhor rendimento ao carro

Frederick Duarte/Central Tribuna de Jornalismo

Começa hoje a 'Supra' pro
moção do posto Alameda XV, 
em Lençóis Paulista. O cliente 
que abastecer o veículo com 
gasolina Supra terá uma boa 
surpresa: o preço do combus
tível se igualou ao da gasolina 
comum. "É uma promoção que 
só o Alameda XV conseguiu re
alizar. Na cidade somos os úni
cos a vender esse tipo de gasoli
na”, afirma Fernando Luvizut- 
to, gerente do Alameda XV.

A gasolina supra é um pro
duto da Petrobrás, que segun
do Luvizutto é garantia de

qualidade e melhor rendimen
to aos veículos. "A gasolina Su
pra tem aditivos que limpam 
o motor por dentro, fazendo 
com que o veículo tenha mais 
rendimento e também econo
mize”, explica Luvizutto.

Segundo Ricardo Man- 
frinato, assessor comercial 
da Petrobrás, a promoção é 
por tempo limitado, mas se 
a aceitação for boa, o prazo 
pode ser estendido. "Vamos 
fazer um teste na cidade. Nós 
temos uma parceira de quase 
10 anos com a direção desse

posto, é uma empresa segura 
para fazer essa promoção”, 
garante Manfrinato.

Recém inaugurado na ci
dade, o Alameda XV mostra 
seu diferencial. O posto é o 
13° empreendimento do Bra
sil adaptado a integrar o proje
to 'Cidadão Capaz', da Petro- 
brás. "Nosso posto tem como 
objetivo principal a inclusão. 
Por isso, banheiros, bombas 
de combustível e pisos foram 
adaptados para portadores de 
necessidades especiais”, con
ta Luvizutto.

Fachado do posto na principal rua de Lençóis Paulista, a XV de Novembro

Além da acessibilidade, o 
Alameda XV pensa no meio 
ambiente. A estrutura foi 
construída com um sistema 
de armazenamento e reutili
zação da água. "A água que foi 
utilizada, ou a da chuva, entra 
em nosso reservatório e de
pois é reutilizada para outros 
serviços”, afirma o gerente.

O posto também oferece

atendimento diferenciado. 
Funcionários capacitados ga
rantem a satisfação do consu
midor. Ao chegar para abaste
cer, o cliente encontrará um 
funcionário para manusear a 
bomba de combustível, outro 
para calibrar o pneu e um ter
ceiro para oferecer a limpeza 
do pára-brisa e outros servi
ços, isso tudo ao mesmo tem

po, sem a necessidade de ficar 
esperando. "A calibragem dos 
pneus é muito importante pa
ra a economia do veículo. Se 
eles estiverem cheios, a efici
ência do carro aumentará em 
7%”, garante o gerente.

SERVIÇO
O posto Alameda XV fica na 

rua XV de Novembro, n° 326.

M I M O L E

Mimolé tem o traje perfeito para festa
Final de ano, época de for

maturas e festas que exigem 
um traje especial. Indepen
dente da ocasião - esporte, 
passeio, esporte fino, tenue 
de ville, passeio completo, so
cial, black-tie, tenue de soirée 
ou a rigor - para não errar na 
escolha, procure a Mimolé.

Há 18 anos no segmento 
de moda para festas, a Mimo- 
lé disponibiliza um acervo de 
aluguel com mais de 200 pe
ças para vestuário masculino 
e feminino. "São roupas e co-

res que estão na moda. Cortes 
modernos e caimentos ideais 
para todos os tipos de corpo”, 
afirma Maria Benedita Lopes 
Naressi, a Benê, proprietária 
da Mimolé. A grande varieda
de de trajes é confeccionada 
pela própria loja, de acordo 
com o gosto do cliente. "A 
maioria de nossos modelos 
são novos. Anualmente, nós 
renovamos nosso guarda-rou
pa.”, conta Benê.

Entre os modelos femini
nos estão longuetes e vestidos Benê, ao centro, para ela, cada noiva e sempre uma nova emoção

longos com bordados, aplica
ções e detalhes que fazem a 
diferença em tecidos nobres 
como cetim e seda pura. "A 
maioria das opções são clás- 
sicas/tradicionais, mas tam
bém, temos opções ousadas: 
decotadas, com fenda na per
na, frente única, tomara-que- 
caia. É uma variedade que 
abrange todas as idades e gos
tos”, afirma. A coleção mas
culina também não fica atrás. 
Na lista estão ternos, smokin
gs e fraques. "Na costura

masculina nós utilizamos o 
tecido tropical. Ele se adapta 
à temperatura do corpo, pro
porcionando mais conforto”, 
explica Benê.

Além do figurino, a 
cliente também pode optar 
por sair pronta da Mimolé. 
A loja trabalha com cabelei
reiras, maquiadoras, mani- 
cures e massagistas. "Somos 
mais de 20 profissionais e 
garantimos a beleza e a tran- 
qüilidade da nossa cliente”, 
conta a proprietária.

Estilos, cores e tendências; a Mimolé é uma fábrica de sonhos

Casamento em vista. Esse 
momento, um dos mais espera
dos na vida, chega e com ele, 
muitos preparativos e muitas 
escolhas. "Podemos dizer que 
a cerimônia do casamento é 
um conjunto de coisas que se 
somam e se harmonizam. Den
tre elas, muito importante, é a 
escolha dos trajes. O mundo 
esta muito diferente daquele 
em que a escolha da roupa era 
atividade exclusiva do casal. 
Agora, com novas responsabili
dades e objetivos, os noivos ne
cessitam de agilidade, bons ser
viços e boa orientação para que 
a mágica e o romantismo, que 
envolvem o momento sublime, 
tão sonhado, estejam dentro de 
sua realidade”, diz Benê.

Na Mimolé, uma equipe 
ajuda e trabalha pelos noivos. 
Sempre disposta a fazer parte 
do sonho, a equipe da Mimo
lé procura reunir o bom gosto 
do cliente, modernidade, pra- 
ticidade, detalhes e tendências.

"O objetivo final é harmonizar 
o conjunto, fazendo com que 
noivo e noiva estejam bem ves
tidos e em sintonia com as for
malidades e com as exigências 
da moda. Aqui nós realizamos 
o desejo das noivas. Vestidos de 
novela, revista ou o que uma 
artista utilizou. Na Mimolé a 
cliente consegue um idêntico. 
A nossa satisfação é ver a feli
cidade da cliente, ainda mais 
num momento especial como 
o casamento”, conta Benê. A 
Mimolé atende diversas cidades 
da região como Botucatu, Jaú, 
Bauru, São Manuel, Barra Boni
ta, Igaraçu do Tiete, Pederneiras, 
Areiópolis, Agudos e Macatuba.

SERVIÇO
A Mimolé fica localiza

da na rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, n° 113, no Centro 
de Lençóis Paulista. Mais in
formações pelo telefone (14) 
3263-3040 ou 3263-0744. E- 
mail: mimolet@hotmail.com.

mailto:mimolet@hotmail.com
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Espírito d |

Natal
Residência localizada na rua XV di 
Novembro vira ponto turístico d i Natal 
im  Linçóis; bonico d i n ivi giganti i  
muita luz dão o tom da dicoração isti ano

Fotos: Fernanda Benedetti

Gabriela Donatto

Há 30 anos, a aposentada 
Lídia Romani Serralvo, de 84 
anos, enfeita sua casa para es
perar a chegada do Natal. Este 
ano, a residência, localizada 
na rua XV de Novembro, em 
Lençóis Paulista, conta com 
uma decoração moderna. 
Milhares de luzinhas, um bo
neco de neve gigante com luz 
negra, e o Papai Noel atraem 
a atenção das crianças, adul
tos e idosos que passam pelo 
local. O sobrinho de dona Lí
dia, Edson Romani, é quem 
montou a estrutura, manten
do viva a tradição da famí
lia que começou há muitos 
anos. Ele é artista plástico. 
"Todo ano procuramos fazer 
uma decoração diferente. Es-

te ano nós fizemos um arran
jo mais moderno, com luz 
negra. Ainda pretendo colo
car um globo iluminado para 
dar um efeito de neve no jar
dim", explica Romani.

O espírito de Natal não 
contagia apenas Lídia. Filhos, 
sobrinhos e netos também 
herdaram o gosto pela de
coração natalina. "Meu filho 
veio me visitar essa semana e 
decidiu montar o presépio. 
Eu disse para ele montar co
mo quisesse e ficou muito 
bonito. Por causa da chuva 
eu não o coloquei no jardim 
porque o piso onde estão as 
peças é de areia, mas se o 
tempo firmar ele também fi
cará exposto", afirma Lídia.

Lídia conta que o interes
se pela decoração começou

quando ela ainda era criança. 
"Eu sempre gostei de deco
ração. Quando era mais no
va trabalhava empalhando o 
assento das cadeiras. Depois 
eu comecei a fazer arranjos 
com flores. Quando nos mu
damos para essa casa, deci
dimos começar a enfeitar o 
jardim para o Natal", conta 
ela. Lídia precisou se afastar 
da produção, mas não deixa 
de coordenar os trabalhos 
no jardim. "Sempre acha
mos que dá para fazer mais 
alguma coisa, colocar mais 
enfeites. Nós só terminamos 
a arrumação na véspera do 
Natal", diz ela.

Mas os enfeites não são 
apenas para os membros da 
família. Muita gente passa 
por aquele ponto da rua XV

de Novembro só para admi
rar a decoração. "As crianças 
ficam encantadas. A casa 
acaba virando um ponto tu
rístico da cidade nessa épo
ca. As luzinhas iluminam 
e embelezam o ambiente", 
afirma Edson.

Para Lídia e o sobrinho, 
a decoração traz bons frutos 
para residência. "Tem crian
ças que passam por aqui e 
deixam até cartinhas para o 
Papai Noel. Algumas eu até 
presenteio mesmo. É uma 
sensação muito gostosa. O 
clima de Natal contagia a to
dos", finaliza Lídia.
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A semana foi de formaturas, festas 
de confraternizações, casamentos, 
aniversários e bodas. Felicidades!

aqui seu q a RRQ

GASTA menos
Recarregue seu celular Vivo 

e Tim com os cartões 
Visa e Visa Electron

Aceitamos o cartão

GOOD CAR
prqm qçãq
DE FINAL 

DE SEMANA
SO M EN TE EM  

DINHEIRO!
Gas. Comum

1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R $ 2 ,4 3 9

ÁLCOOL R $  1 ,2 7 9

DIESEL R $  2 ,0 5 9

POSTO: 14. 32Ó4-9665 |

Qo*diaJiUidajâ& a éa/udgo-
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O pastor Evair e Rose comemoram 
25 anos de casados dia 20. Eles 

agradecem a Deus e a comunidade 
da Assembléia de Deus

Cíntia Fotografias

Júlio e Cecília casaram-se dia 6, na 
Igreja Mensagem Amor de Deus

Cíntia Fotografias

Os irmãos Dair Pinto, dia 6, e Zezo 
dia 7, comemoraram idade nova 

ao lado da mãe, dona Maria

Cíntia Fotografias

0800-7V2t235

RUA ARGENTINA, 295 - LENÇÓIS PTA- SP

FONE 3263-2188
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H E M O L A t f
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

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

Cristina, Natália, Beatriz e ^ 
Márcio, na Cia da Esfiha ^

Amor e muOGa saúde 
Paz, feDBeBdade 
esperança e saúdeo 
TTabaDho, dBnhe0r® e 
sa^ ^  ReaDBzaçdes e 
mu0Ga sa^  a Qedes.

QDROGARIAS

Atitude de quem faz mais.
R. XV de Novembro, 812 - F.: 14.3263-0177 

R. Ignádo Anselmo, 846 - F,: 3263-2454

A T E N D I M E N T O  2 4 h
@ 0800-160480
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Efeito igual
Medicamentos genéricos e de marca apresentam a mesma eficácia no tratamento 
de doenças cardiovasculares, diz estudo feito por publicação especializada

CLAUDIA COLLUCCI

Os medicamentos genéri
cos são tão eficazes quanto os 
remédios de marca usados no 
tratamento das doenças car
diovasculares, revela análise 
de múltiplos estudos clínicos 
(metanálise) publicada no 
'Jama', o jornal da Associação 
Médica Americana, uma das 
mais renomadas publicações 
médicas.

O trabalho avaliou 47 ar
tigos de estudos clínicos com
parativos de genéricos e re
médios de marca publicados 
entre 1984 e agosto de 2008 _ 
81% apresentavam resultados 
de ensaios clínicos controla
dos e 50% foram financiados 
pela indústria de genéricos.

Os artigos investigaram 
nove medicamentos cardio- 
vasculares. Em todos os casos, 
os genéricos tiveram ação clí
nica equivalente aos remédios 
de marca.

Os genéricos - cópias de 
medicamentos de marca 
cujas patentes já expiraram - 
são vendidos no Brasil desde 
2000. As doenças cardiovascu- 
lares são o principal segmento 
desse mercado, com uma par
ticipação de 25% - o preço dos 
genéricos para essas doenças 
chega a ser 70% inferior aos 
de marca, segundo a Associa
ção Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos 
(Pró Genéricos).

Os governos de vários pa
íses, inclusive o Brasil, têm 
defendido a substituição dos 
medicamentos de marca pelas 
suas versões genéricas como 
forma de controlar os crescen
tes custos com a saúde. Po
rém, doentes e médicos ainda 
se mostram preocupados com 
uma eventual menor eficácia 
dos genéricos, segundo o es
tudo.

Luiz Carlos Murauskas/Folha Imagem

Funcionárias no laboratório Medley, líder do segmento de genéricos, em Campinas

"As empresas farmacêuticas 
deram a entender em comuni
cados e na imprensa que os 
genéricos poderiam ser menos 
eficazes e menos seguros", es
crevem os autores do estudo, 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Harvard.

INFLUÊNCIA DO 
MARKETING

O secretário de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da 
Saúde, Reinaldo Guimarães, 
afirma que 'há evidências de 
que as práticas de marketing 
das empresas chegam a limites 
éticos condenáveis no sentido 
de influenciar os médicos para 
receitar seus produtos (em de
trimento aos genéricos).

Segundo o secretário, o ar
tigo publicado no 'Jama' tem 
um peso muito grande porque 
ainda persiste o mito de que 
genéricos seriam menos efica
zes do que os remédios de mar
ca. "Alguns médicos pensam 
assim. E o fazem ou por des
conhecimento ou por estarem

influenciados pelo marketing 
da indústria farmacêutica".

Odmir Finotti, presidente 
da Pró Genéricos, diz que es
sa resistência aos genéricos no 
Brasil ainda existe, mas tem 
diminuído. Prova disso, expli
ca, é que o segmento dobrou 
a participação no mercado em 
quatro anos - de 9% para 18%.

"Nossa legislação (sobre 
os critério de fabricação e fis
calização) está alinhada com 
todos os países desenvolvidos 
e, por isso, os resultados desse 
estudo podem ser aplicados 
aqui. Estamos falando de uma 
classe de medicamentos desti
nados a tratamentos prolon
gados e que podem ser fatais 
se não funcionarem. Então, se 
havia alguma dúvida sobre a 
qualidade e eficácia, esse es
tudo mostra que ela não tem 
razão de existir".

Para Gabriel Tannus, pre
sidente da Interfarma (asso
ciação que reúne alguns dos 
laboratórios que mais inves
tem em pesquisa), nem toda

empresa que fabrica genérico 
tem a mesma qualidade. "Não 
existe uma campanha (da in
dústria farmacêutica de mar
ca) para desacreditar os gené
ricos. Tem empresa séria, mas 
também tem empresa que não 
tem o mesmo padrão de qua
lidade".

Sobre a pesquisa, Tannus 
lembra que os estudos clíni
cos sobre a bioequivalência 
dos genéricos nem sempre in
cluem doentes, mas sim pes
soas sadias, o que pode ter im
pacto nos efeitos secundários 
e, conseqüentemente, nos re
sultados dos ensaios clínicos.

Revistas editoriais são 
desfavoráveis às drogas genéricas

No mesmo período da 
análise dos estudos cientí
ficos, os pesquisadores do 
'Jama' examinaram edito
riais publicados em revis
tas científicas: seis de 14 
avaliados (43%) tinham 
opiniões negativas sobre a 
substituição dos medica
mentos de marca pelos ge
néricos. "Essa discrepância

poderá ser explicada, por 
um lado, por inquietações 
de médicos baseadas em 
experiências anedóticas ou 
outros ensaios não-clínicos 
e, por outro, por ligações 
financeiras entre os autores 
dos artigos e as empresas 
farmacêuticas, nem sempre 
transparentes", dizem os 
autores do estudo.

Diante da Dor
Mestre, diante da dor que nos surge, por indispensável corrigenda ao espírito rebelde que nos submetamos aos Teus desígnios 

sem reclamar. Auxilia-nos a silenciarmos toda queixa e a não conservarmos qualquer traço de mágoa no coração. 
Compreendamos que a dificuldade nos torna mais fortes e que a lágrima nos faz melhor enxergar o caminho a ser percorrido. 

Não nos deixes, Senhor, viver apenas em função do próprio sofrimento.
Quantos, neste exato momento, estarão suportando dores maiores e mais lancinantes do que as nossas?

Quantos, em nosso lugar, haveriam de se considerar felizes, nas provas que nos aborrecem e nos induzem ao desencanto da Vida?
A dor é processo de purificação espiritual.

Se não sofrêssemos, como haveríamos de nos lembrar de nossa fragilidade?
Bendita seja a dor que nos burila e aperfeiçoa!

Corlos A. Boccelli, Espírito Irmóo José, PRECES E ORAÇÕES, Livrorio Espírito Edições “Pedro e Poulo".
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Revelações às oito
Em 'A Favorita', Lara reencontra Donatela, Catarina deixa Léo

Os capítulos da próxima 
semana de 'A Favorita' (Globo) 
prometem grandes aconteci
mentos, especialmente para 
Lara (Mariana Ximenes). Uma 
das principais tramas come
ça a se desenrolar no dia 16, 
quando Zé Bob (Carmo Dalla 
Vecchia) revelará a Lara (Ma- 
riana Ximenes) que Donatela 
(Claudia Raia) está viva.

No capítulo seguinte, o 
jornalista contará à estudan
te como a amada fugiu da 
cadeia e a levará ao encon
tro de Donatela. De quebra,

Lara ainda ficará sabendo de 
todos os crimes de Flora (Pa
trícia Pillar).

Quando as duas ficarem 
frente a frente, no entanto, 
Lara não reagirá bem. Dona- 
tela falará sobre os crimes de 
Flora, dirá que é mãe de Hal- 
ley e que Lara não é filha de 
Marcelo (Flávio Tolezani). 
Em cenas previstas para irem 
ao ar no dia 19, a estudante 
procurará o ex. Irá à casa dele 
e Cassiano ficará esperando 
no carro. Halley contará que 
foi chantageado por Flora,

mostrará fotos de Donatela 
com ele bebê e convencerá La
ra de que a ex-presidiária fala 
a verdade. Outro que verá sua 
vida mudar será Leo (Jackson 
Antunes). Catarina (Lilia Ca
bral) o deixará. Para ele, a fase 
será de inferno astral, já que 
ainda será demitido da fábri
ca por justa causa.

E Alícia (Taís Araújo), que 
foi vítima de uma bala per
dida e ficou entre a vida e a 
morte, sairá do coma no ca
pítulo que vai ao ar dia 16. 
(Adriana Alves)

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

Segunda: Rita coloca a imagem 
do Beato para ser reciclada. Félix 
foge da prisão. Bruno diz a An
gelina que vai criar seu filho com 
Daniela.

Terça: Félix e Siqueira se escon
dem num grupo de mendigos. 
Débora revela ao pai que está 
grávida. Bruno descobre que An
gelina fugiu com Gustavinho.

Quarta: Félix invade o quarto 
de Rita à procura da imagem do 
Beato. Bruno e Marília alcançam 
Angelina na estrada.

Quinta: Rita grita por socorro 
e Félix foge. Rita e Joaquim de
cidem reaver a imagem e M on
tanhas os leva até ela; seguidos 
por Félix.

Sexta: Todos descobrem que a 
imagem foi doada por um padre 
a um ambulante, que a vende 
a Caju. Gustavo pede perdão a 
Angelina.

_____NEGOCIO DA CHINA_____

Segunda: Denise deixa o hospi
tal. Joelma convida Abigail para 
ficar em sua casa. Evandro recebe 
o exame de DNA comprovando 
que Diego é seu neto. Lívia co
meça a trabalhar na Rosa Graxa. 
Maralanis pede ajuda a Wu.

Terça: Wu traduz a frase para Flor 
de Lys e a adverte quanto ao pe
rigo das informações. Belarmino 
e Carminda assinam o divórcio. 
Celeste recebe um convite para 
trabalhar no Japão. Zé Boneco 
se despede de todos. Denise 
encontra Mauro e Joelma no El 
Chaparrito.

Quarta: Adriano se encanta ao 
ver Júlia no casamento do filho. 
Zé Boneco vai embora. Ramiro 
tenta se aproximar de Lívia, mas 
João o impede. Celeste diz a Die
go que não haverá casamento.

Quinta: Edmar comunica o can
celamento aos convidados. De- 
nise se aproxima da família de 
Mauro. Adriano pede que Diego 
dê uma segunda chance aos 
Fontanera e ele aceita.

Sexta: Celeste se despede de sua 
família. Lucivone conta a Aldira o 
que encontrou na bolsa de Edilza.

Diego chega a São Paulo. Edmar 
estréia seu show no El Chaparri
to. Passa-se algum tempo. Belar
mino descobre que Carminda e 
João abriram uma padaria.

Sábado: Belarmino expulsa João 
de sua casa. Celeste faz sucesso 
no Japão. Belarmino e Violante 
se beijam e Aurora vê. Passa-se 
algum tempo. O El Chaparrito 
se torna um sucesso e Zé Bone
co volta. Alaor pede Matilde em 
casamento. Lívia pede demissão 
e passa a trabalhar na padaria de 
João. Adriano e Júlia se beijam.

_________ tres  irm ãs_________

Segunda: Gregg é preso. Duda 
e Carminha flagram Eros e Suza- 
na se beijando e Carminha conta 
a Xande. Waldete se esconde de 
Excelência. Alcides depõe a favor 
de Dora. Xande e Suzana se en
contram.

Terça: Sávio e Glauco espalham 
centenas de cartas sobre o caso 
de Nélson e Leonora e os fami
liares saem à procura dos dois 
amantes, que conseguem fugir.

Quarta: Guga conta a Dora sobre 
as pedras de seu aquário. Gregg 
é solto. Galvão invade a casa de 
Bento e rouba as esmeraldas.

Quinta: Glauco assume a pre
feitura e é vaiado no palanque. 
Galvão entrega as esmeraldas a 
Excelência. Andrade descobre 
que Vidigal e Chuchu fugiram de 
um sanatório.

Sexta: Polidoro destitui o delega
do e livra Dora da prisão. Toninho 
aparece totalmente recuperado. 
Lázaro presenteia Alma com 
uma caixinha de música igual a 
que ela ganhara de Augusto.

Sábado: Eros e Xande discutem. 
Paulinho provoca Duda. Sylvie 
volta a Caramirim. Violeta diz 
a Lázaro que chegou a hora de 
ele cumprir seu trato. Glauco e 
Galvão comandam uma invasão 
à Praia Azul, enquanto Gregg e 
Eros tentam impedir o avanço 
das máquinas.

_________ A favo rita_________

Segunda: Leo, embriagado, pro
voca Stela e Catarina o expulsa. 
Gurgel visita Romildo na prisão.

Orlandinho se envolve numa bri
ga por ciúmes de Céu. Irene pe
de que Flora presida o conselho 
da empresa. Halley revela a Lara 
tudo o que sabe sobre os crimes 
de Flora, mas ela o manda em
bora e conta à mãe tudo o que 
ouviu.

Terça: Flora faz Lara acreditar 
que Halley é cúmplice de Dodi. 
Cida e Juca se reconciliam. Alicia 
sai do coma. Damião expulsa 
Dedina de sua casa. Zé Bob reve
la a Lara que Donatela está viva.

Quarta: Flora discursa como no
va presidente do Conselho. Elias 
avista Dedina vagando pela cida
de. Lara procura Zé Bob, que a 
leva ao encontro de Donatela.

Quinta: Donatela revela à filha 
toda a verdade sobre ela, Flora 
e Halley. Céu sente ciúmes de 
Orlandinho. Flora conta a Silvei- 
rinha seus planos para o Grupo 
Fontini. Lara chega à casa de 
Halley.

Sexta: Halley e Lara conversam. 
Flora engana Irene. Orlandinho 
e Céu dançam forró. Sabiá en
gana Dodi e Manu. Flora demite 
Leo. Arlete revela a Romildo que 
Damião é seu filho. Alicia deixa 
o hospital. Flora comenta sobre a 
beleza de Halley e Lara ouve.

Sábado: Lara provoca Flora. Ci- 
da e Juca voltam para Triunfo. 
Dedina invade a casa de Elias, 
que a expulsa. Augusto destrói 
suas lembranças de Rosana. Arle- 
te revela a Damião que Romildo 
é seu pai. Lara pede ajuda a Do- 
natela. Silveirinha relata a Flora 
os passos de Lara, que percebe e 
o confronta.

______CHAMAS DA VIDA_____

Segunda: Ivonete pede des
culpas a Carolina e propõe que 
unam forças contra Tomás e Vil- 
ma. Miguel sai do apartamento 
de Andressa. Vilma observa a fa
chada do prédio e acaricia uma 
das placas da fênix.

Terça: Vivi diz aos irmãos que 
decidiu fazer um aborto. Caroli
na revela a Walter o que desco
briu sobre Tomás. Marreta pede 
perdão a Manu e eles se beijam. 
Lourdes e Ivonete se reconciliam. 
Raíssa revela a Vivi que engravi
dou do homem que a estuprou.
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Áries
L *  Disposição um tanto 
H  quanto precipitada.

1 Tendência ao ner
vosismo e as ações 

mais violentas, estão previstas para 
você. Evite tais coisas para que possa 
coordenar melhor sua vida. Êxito em 
assuntos ocultos.

le ã o
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. Fortalecimento no 
ambiente profissional.

s a g it á r io
Período positivo 
para a realização 
de negócios além 
de suas condições 

monetárias, mas muito propício ao 
seu progresso profissional, moral e 
social. A pessoa amada estará disposta 
a ajudá-lo.

t o u r o
Livre-se de suas pre
ocupações tomando 
atitudes positivas 
para solucioná-las. O 

momento se apresenta positivo aos 
negócios arriscados e as empresas 
precipitadas. Terá bom relacionamen
to com os filhos. Pratique esportes.

v ir g e m
Pessoas conhecidas 
devem ajudar você 
nos negócios, princi
palmente se forem do 

sexo oposto. Evite exagerar as palavras. 
Dê mais atenção a sua família. Prenún- 
cio de uma viagem. Procure ser otimis
ta e os resultados serão satisfatórios.

c a p r ic ó r n io
Negativo fluxo astral 

^  1 ^1  as mudanças de em
prego, atividades ou 
residência. Tendência 

a depressão psíquica o que viria a 
prejudicar-lhe mais ainda. Controle-se 
em todos os sentidos e cuide de sua 
saúde.

G ê m e o s
W z ^  Momento em que 
W w  ▼ haverá muita tranqüi- 

lidade na vida familiar 
e profissional, com 

bastante disposição para solucionar 
problemas. Contudo evite discussões 
com a pessoa amada, rivais e inimi
gos.

lib r a
Melhora total em 

M  todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e financeiros se farão 

sentir neste período. Terá uma fase 
feliz, aos passeios e para unir-se com 
amigos e entes queridos. Pode amar e 
viajar longe.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Excelentes influências 

^  J Í  para desenvolver suas 
atividades de um mo
do geral. Aproveite, 

pois esta e a melhor fase para progre
dir profissional, social e materialmente. 
Êxito romântico, sentimental e em via
gens. Bom dia para arriscar na loteria.

tendência aos as
suntos elevados, estão previstos para 
você, devido à benéfica influência de 
Júpiter. Sucesso profissional e financei
ro. Pode viajar.

e s c o r p iã o
Propicia influência 
para cultivar os dons 
de seu intelecto, seu 
espírito filosófico 

e otimista e seu desenvolvimento 
mental. Fará ótimas relações sociais e 
propícias amizades. Procure sair um 
pouco da sua rotina.

p e ix e s
Muita harmonia 
familiar, conjugal e 

B L '  na vida sentimental e 
amorosa está prevista 

para você neste período. Muito favo
rável também, aos negócios, as espe
culações e as novas empresas. Viagens 
e contatos pessoais bem sucedidos.

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

SOLUÇÃO

TRANSPORTES
ENCOMENDAS

MUDANÇAS
CARGAS

PARA QUALQUER REGIÃO DO 
PAÍS COM CAMINHÃO FURGÃO
jr>14. 3264-1229 
'^ 1 4 . 9708-0622



Rua Virgílio Boranti, 147 
Jd. C a jú i-F .:1 4 .3263-1912 

Lençóis Pauiista - SP 
www.mag.vai.la 

marcenariaamariido@gmaii.com

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

Lençóis Paulista

Liza, Denise, Juliana, 
Nancy e Ana Beatriz

SAO JOSE
Madeiras e Materiais para Construção

Faça-nos uma visita e confira as 
novidades que preparamos para você!
Madeiras de qualidade em peroba e eucalipto Reflorestamento.

Materiais Hidráulicos e A Elétricos.
TICRE grupo porploi

Incepa Louças, Pisos, Metais, Gabinetes, Duchas.

VEDACIT Tintas com 15% de desconto! 

1 ^  Esquadrias em m adeira, aço e aium ínio .

Convênios: ACILPAí^W

V  o u rC /tL a ^ m o -y  

tm y  o A iy

PRÊMIO

ISUPERAÇÃO
EMPRESARIAL

Visite nosso site: O  v
w w w .m a d e ira s s a o io s e .c o m .b r

Av. Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, 313 - Pq. Rondon 
F.: 14.3263-4306 114.3264-3416 - Lençóis Paulista

Novidade:
Cama de Bronzeamento, a única 
maneira rápida, cômoda e segura 
de atingir esse ideal de beleza. 
Fique com a cor da estação. 

PACOTES PROMOCIONAIS!

L\vV

Rua XV de Novembro, 473 F.: 3263-1518 - Lençóis Pta.

Padaria e Confeitaria

FRANGO ASSADO FAROFA JO E L H O  DE PORCO COSTELÃO
(TEMPERO ESPECIAL) (CEARENSE) (IN J E T A D O ) (INJETADO)

F.:I4 . 3262-4480 Aos Domingos atendemos até as 15h 

Rua 13 de maio, 699 - Centro - Agudos

Cabeleireiro

Manicure

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

drenagem  lín fátíca , 

m assagem ,

te rap ia  da reflexo log ia  

e estética facial.

I5te:re:iro/0i9ffm0@G©(i]s8QQDDasí

Rua 7 de Setembro, 963 - Centro - Lençóis Paulista 
Fone: 14.3264-6249

http://www.mag.vai.la
mailto:marcenariaamariido@gmaii.com
http://www.madeirassaoiose.com.br
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da redação

CASAL APAIXONADO O casal Logan Humberto Caversan e 
Graciane Russo Serrano trocou alianças no dia 29 de novembro. 
A cerimônia aconteceu em clima bucólico e descontraído, na 
chácara Flamboyant, em Lençóis Paulista. Os amigos do jornal 
O ECO e da agência Propagare, da qual Logan é sócio, desejam 
felicidades ao casal e à pequena Sofia, que está a caminho.

HAWAII EM 
MACATUBA

Pelo vigésimo ano 
consecutivo o CEC (Clu
be Esportivo e Cultural) 
de Macatuba realiza o 
seu Baile do Hawaii. A 
festa é hoje, a partir das 
23h30. Para a 20® edi
ção, a diretoria do clube 
programou uma deco
ração com mais de uma 
tonelada de frutas, show 
pirotécnico e duas ban
das. No salão, o agito é 
com a banda Pop Shock. 
No palco instalado nas 
piscinas haverá show da 
banda Ligação Direta. Os 
convites para o baile po
dem ser adquiridos em 
Macatuba, na secretaria 
do CEC e na Academia 
da Cerveja. Em Lençóis 
Paulista são vendidos na 
Quitanda Avenida III.

DEBUTANTE O pequeno liago José Zillo Garrido com
pletou seu primeiro aninho no dia 8 de dezembro e debu
tou no mundo das festas infantis, para orgulho dos pais 
José Antonio e Natalia, e claro, para enaltecer a corujice 
dos avós Miguel, Anna Maria e Eletéia, e bisavó Alzira, que 
aparecem na foto. Parabéns!

SOLDADO
DA PAZ

Na manhã de quinta- 
feira 11, foi inaugura
da a Base do Corpo de 
Bombeiros em Lençóis 
Paulista. Autoridades lo
cais e da região fizeram 
questão de prestigiar a 
cerimônia. O prefeito 
José Antonio Marise re
cebeu uma homenagem 
do tenente-coronel Díl- 
son Pedro Saltoratto, co
mandante do Corpo de 
Bombeiros na região e 
do coronel Davi Nelson 
Rosolen. Os 'soldados da 
paz', como os bombei
ros são conhecidos em 
Portugal, já atendem a 
chamados de emergência 
pelo 193.

CLIMA DE FESTA Final de ano tem sempre muito trabalho na Divelpa. Entretanto, como tradicionalmente aconte
ce, a direção da empresa reuniu os colaboradores e familiares para sua festa de confraternização. O evento aconteceu 
domingo passado, nas dependências da Chácara 2 Irmãos e contou com a presença de mais de 200 pessoas. É o final 
de ano se despedindo e abrindo as portas para o tão esperado 2009.

CASA NOVA
Na terça-feira 

16, o Grupo Lwart 
inaugura sua nova 

sede de Projetos 
Sociais em Lençóis 
Paulista, na rua Dr. 

Antonio Tedesco, 
esquina com a rua 
Geraldo Pereira de 
Barros. A cerimô

nia de inauguração 
está marcada para 
as 19h30. A Lwart 
também aproveita 

a data para pro
mover a sétima 

formatura com os 
alunos do Projeto 

Líderes.

Foto Carlos

Studio A


