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Bel diz que vai manter

Vicinal Fernando Valezi

Coolidge 
recebe 
dinheiro 
para vicinais
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qualidade do governo
Após diplomação, Bel diz que campanha acabou, promete valorizar cada vez mais 
os servidores públicos e acena com diálogo permanente com o Legislativo

Izabel Cristina Campana- 
ri Lorenzetti (PSDB), a Bel, e 
seu vice, Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), foram diplomados na 
quinta-feira 18. Depois de en
frentar vários processos judi
ciais, Bel e Luiz Carlos não con
seguiram esconder a emoção 
durante e após a cerimônia. A

dupla também divulgou a lis
ta de diretores na quinta-feira. 
No primeiro escalão, o único 
cargo que permanece vago é o 
de Chefe de Gabinete. Dos no
mes que figuram na lista, 70% 
são de funcionários de carreira. 
A maioria fez parte do governo 
Marise. "Quando você tem uma

equipe forte, com talentos que 
vêm da administração pública, 
você garante, de uma forma 
muito mais concreta, a conti
nuidade do desenvolvimento 
da cidade porque essas pessoas 
já estão aí e podem continuar 
fazendo sempre um trabalho 
bom. Podem trocar os prefeitos,

mas a cidade não vai perder na 
qualidade dos trabalhos", de
fendeu Bel. A prefeita eleita de 
Lençóis Paulista também desta
cou que vai valorizar a compe
tência das mulheres em seu go
verno e que sempre estará aber
ta ao diálogo com a Câmara de 
Vereadores. ►► Página A2

A R E I O P O L I S
Jornal O Debate

O prefeito Peixeiro

Liminar 
garante 
diplomação 
de Peixeiro
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JOGO DE ESTRELAS
A Igreja Batista Filadélfia de 
Barra Bonita reuniu ontem 
à tarde, no estádio Vicente 
Antonio Zenaro Manin, o 

Vicentão, atletas profissionais e 
da cidade para uma partida de 

futebol que teve como objetivo 
a solidariedade. Os cerca 

de 250 quilos de alimentos 
e roupas arrecadados 

serão encaminhados para 
os desalojados de Santa 

Catarina. Entre as estrelas 
estiveram presentes o 

são-paulino Richarlyson, 
Claudecir (Portuguesa), Kely 
(Atlético/PR) e Ricardo Lopes 

(Internacional). A partida 
terminou em 4 a 2 para os 

atletas profissionais. Hoje 
o futebol solidário ocorre 

em Agudos. A partida é 
entre 'Amigos do Julinho e 
Richarlyson' e 'Amigos de 
Agudos'. O jogo será no 

estádio São José, às 11h, e o 
ingresso é a doação de dois 

litros de leite longa vida.

B A I R RO S

Moradores 
do Ubiram a 
reclamam de 
terreno

Um terreno localizado en
tre as ruas Castro Alves, Papa 
Pio XII e avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado, no 
Jardim Ubirama, tem se tor
nado um problema para os 
moradores da região devido 
ao acúmulo de lixo. Segundo 
os moradores do local, aos 
finais de semana o terreno é 
utilizado para despejo de lixo 
doméstico. Na lista de recla
mações estão a proliferação de 
insetos, pernilongos, sapos e 
baratas. ►► Página A6

R E L I G I Ã O

Católicos 
celebram  
Natal com  
várias missas

Os católicos de toda a re
gião vão comemorar o Natal 
com oração. A data lembra o 
nascimento de Jesus Cristo e 
é especial para religiosos em 
todo o mundo. Tradicional
mente, o nascimento de Jesus 
era lembrado com a missa do 
galo, que começava a ser cele
brada à meia-noite do dia 24 
de dezembro. Atualmente, as 
missas de Natal são realizadas 
mais cedo. ►► Página A8

Fernanda Benedetti

Fernanda Benedetti

A magia do Natal está representada no Papai Noel de um posto de gasolina de Lençóis Paulista. De olhos claros, roupa vermelha e barba branquinha, 
ele parece ter vindo diretamente da Lapônia. O Bom Velhinho promete levar uma mensagem de esperança, num momento em que todos preci
sam ter o espírito de solidariedade renovado. Ao lado da poltrona, estão as cartinhas que não param de chegar. Os pedidos são os mais variados: 
brinquedos, cestas básicas, casas, enfim, uma vida melhor. Hoje e amanhã, o comércio de Lençóis Paulista fica aberto até às 17h. ►► Página C1

OBRAS

Marise 
inaugura 
biblioteca e 
área de lazer

A Biblioteca ramal da Cecap 
e a área de lazer do Parque Ron- 
don começam a funcionar nes
te final de semana. A primeira 
inauguração será hoje, às 10h. 
A infra-estrutura da biblioteca 
custou R$ 105.465,08. Ama
nhã será a vez da área de lazer. 
As obras marcam a despedida 
do prefeito José Antonio Mari- 
se. A área de lazer oferece cam
po de futebol suíço, ciclovia e 
pista de caminhada, estaciona
mento, vestiários, playground 
e quadras. ►► Página A7

A G U D O S

Papai Noel 
chega hoje 
na Avenida 
Carvalho Pinto
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B A RR A  B O N I T A

Nenê completa 
a equipe 
de governo
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F A C I LP A

Com eça hoje enquete para escolha de artistas
Começa hoje a vai até o 

fim de janeiro uma enquete 
que vai orientar a escolha dos 
artistas que se apresentam na 
Facilpa em 2009. A votação

está disponível apenas pela in
ternet. A enquete este ano se
rá realizada em parceria com 
veículos de comunicação, in
clusive o jornal O ECO. Para

acessar a enquete basta acessar 
o site da facilpa (www.facilpa. 
com.br) ou o site do jornal O 
ECO (www.jornaloeco.com. 
br). ►► Página A5
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Fernanda Benedetti

PERFIL
NOME
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti

IDADE
56 anos

FORMAÇÃO
Professora

CARGO ATUAL
Prefeita eleita de Lençóis

Diplomados
Bel e Luiz Carlos são diplomados e anunciam a equipe do novo governo na tarde 
de quinta-feira 18; dos 16 diretores, 11 são funcionários de carreira

PERFIL
NOME
Luiz Carlos Trecenti

IDADE
59 anos

FORMAÇÃO
Ensino médio

CARGO ATUAL
Empresário e vice-prefeito 
eleito

Conceição Giglioli Carpanezi 
Paulo  Eduardo  Tonon

Na tarde da última quinta- 
feira, Izabel Cristina Campa
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
Luiz Carlos Trecenti (DEM) e 
os 10 vereadores eleitos por 
Lençóis Paulista foram di
plomados. A cerimônia foi 
comandada pela juíza eleito
ral Ana Lúcia Aiello Garcia e 
aconteceu na Câmara Muni
cipal. Depois de enfrentar vá
rios processos judiciais, Bel e 
Luiz Carlos não conseguiram 
esconder a emoção ao serem 
diplomados. A posse está mar
cada para o dia 1° de janeiro. 
Um pouco antes de receber o 
diploma, Bel e Luiz Carlos en
viaram para a imprensa a lista 
da nova equipe de governo. 
Como já havia sido antecipa
do pelo Jornal O  E C O , a nova 
administração vai valorizar o 
funcionalismo público. Dos 
16 cargos anunciados, 11 são 
funcionários de carreira. Mui
tos deles trabalharam nas duas 
gestões do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), padrinho 
político de Bel, e que vai diri
gir o SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos).

As mulheres também sur
gem com força. As duas prin
cipais surpresas ficaram para a 
diretoria Administrativa e de 
Promoção Social. A advogada 
Silvia Maria Gasparotto, que 
iniciou sua carreira em 1994 
como recepcionista de gabine
te, em janeiro terá o poder de 
comandar a diretoria Adminis
trativa, o coração da máquina, 
o que faz o serviço andar. No 
contraponto, a Promoção So
cial fica com Elizabeth Ortado 
Athanasio, professora aposen
tada e que nunca atuou em 
administração pública. Mas, 
conhece como poucos as ne
cessidades dos lençoenses já 
que tem forte atuação em tra
balhos voluntários. Confira 
na página ao lado o perfil dos 
diretores anunciados. O nome

A D V O CA CIA

‘VirgíRo 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

do chefe de gabinete ainda 
não foi divulgado. Veja abaixo 
a entrevista exclusiva que Bel e 
Luiz Carlos concederam ao O  
E C O  logo após a diplomação.

O ECO -  Hoje foi divul
gada a lista com quase to
dos os cargos de diretores. 
Duas mulheres integram a 
equipe, a Silvia estréia na 
diretoria Administrativa e 
a Beth Athanasio assume 
a Promoção Social. As mu
lheres vão ter cada vez mais 
poder e cada vez mais espa
ço na sua administração?

Izabel Cristina Campa
nari Lorenzetti, a Bel -  As 
mulheres serão sempre olha
das com muito carinho, mas 
da mesma forma que quan
do a gente procura um co
laborador, quando a gente 
procura alguém para atuar 
em um governo a responsa
bilidade é muito grande. En
tão, eu sempre digo que nós 
temos que olhar pela compe
tência e pelos resultados que 
nós queremos. Se nós temos 
mulheres capazes, elas virão 
para o governo.

O ECO -  Cerca de 70% 
dos nomes que figuram na 
lista são de funcionários de 
carreira da prefeitura. Por
que essa decisão?

Bel -  Nós entendemos, o 
Luiz Carlos e eu, que é muito 
importante valorizar os fun
cionários públicos. Que o mais 
importante é a gente valorizar 
as pessoas e os talentos que 
nós temos dentro da admi
nistração municipal. E vemos 
também que quando você tem 
uma equipe forte, com talen
tos que vêm da administração 
pública, você garante, de uma 
forma muito mais concreta, a 
continuidade do desenvolvi
mento da cidade porque essas 
pessoas já estão aí e elas po
dem continuar fazendo sem
pre um trabalho bom. Podem 
trocar os prefeitos, mas a cida

de não vai perder na qualida
de dos trabalhos.

Luiz Carlos Trecenti -
Até porque eles demonstra
ram competência nesses oito 
anos e que são capazes de 
realizar uma boa adminis
tração. Então, isso também 
nos pautou bastante para to
marmos essa decisão.

O ECO -  A educação, pe
la primeira vez, recebe um 
diretor que não é educador. 
O Eduardo Conti é psicólo
go, o que a senhora espera 
melhorar na educação?

Bel -  Eu acho que o Eduar
do é a pessoa certa para o mo
mento que

O ECO -  Na listagem não 
aparece o nome do Chefe 
de Gabinete. Ele ainda não 
foi escolhido?

Bel -  Não. Esse nome ain
da não saiu. Assim que nós 
pudermos, nós estaremos in
formando a todos.

O ECO -  Os senhores to
mam posse no dia primeiro, 
que é feriado, e depois já 
é sexta-feira. Então, efeti
vamente vocês começam 
a trabalhar só na segunda- 
feira, dia 5 de janeiro?

Bel -  Quem assume uma 
administração trabalha inde
pendente de horário. Então, 

nós não es
nós vivemos 
na educação.
O Eduardo 
é sim pro
fessor, ele 
leciona em 
faculdade e 
além de psi
cólogo ele é 
uma pessoa 
que tem uma 
experiência 
muito grande 
em recursos 
h u m a n o s .
Portanto, a 
educação é a 
área da admi
nistração que
mais precisa de RH, já que é 
a área da prefeitura que mais 
tem funcionários. Ele tem 
uma grande capacidade no 
estabelecimento de rotinas e 
acompanhamento de proje
tos. E todos são unânimes em 
dizer que nós vivemos um 
momento na educação do 
município que é de gerenciar 
as coisas boas que nós temos 
e que devemos aprimorar ca
da vez mais a qualidade da 
educação. O Eduardo é uma 
pessoa que cobra, que perse
gue os objetivos, que traba
lha olhando para as metas. E 
eu acho que é a pessoa mais 
acertada nesse momento.

"ATE POUCO 
TEMPO ATRÁS 
NÓS ESTÁVAMOS 
DISPUTANDO UMA 
ELEIÇÃO, DENTRO DA 
DEMOCRACIA, COM 
RESPEITO, LEVANDO 
PARA A POPULAÇÃO 
NOSSAS IDÉIAS E 
PROPOSTAS. HOJE, 
COMO O POVO NOS 
ESCOLHEU, NÓS 
TEMOS AGORA A 
RESPONSABILIDADE 
DE, JUNTOS, OLHAR 
PARA ESSE POVO"

tamos admi
nistrando no 
m o m e n t o ,  
mas nós já es
tamos traba
lhando muito 
na formação 
da equipe, 
no estabele
cimento de 
metas. Esse 
trabalho já 
está aconte
cendo, a úni
ca coisa que 
vai acontecer 
de diferente 
é que pelo 
ca len d ário , 

não haverá expediente na pre
feitura. Mas, nós estaremos na 
cidade e dando continuidade 
a esses trabalhos que a gente já 
vem fazendo e o atendimento 
ao público, esse sim começa 
na segunda-feira.

O ECO -  Qual será o seu 
primeiro ato, assim que sen
tar na cadeira de prefeito?

Bel -  Pedir que Deus esteja 
presente à frente de todos os 
nossos trabalhos, com sua luz 
e proteção.

O ECO -  Luiz Carlos, o se
nhor vai integrar a equipe?

Luiz Carlos -  Não. Eu vou

estar fora da equipe como secre
tário, mas como eu disse duran
te toda a campanha que vou es
tar junto com a Bel. Nós vamos 
estar sempre procurando ajudar 
e trocando figurinhas, como 
se diz, nós dois juntos. É lógi
co que toda a direção está por 
conta dela, mas eu tenho em 
mim toda a confiança, da mes
ma forma que tenho nela, que a 
gente vai estar constantemente 
se reunindo, discutindo, sem
pre à disposição para ajudar.

O ECO -  E aquela escola 
do Sesi, já saiu alguma coisa?

Luiz Carlos -  Eu costumo 
falar para vocês da imprensa só 
quando está tudo assinado. A 
princípio, a informação extra- 
oficial que eu posso dar hoje é 
que eu tenho uma informação 
de dentro da Fiesp que a escola 
foi colocada no orçamento do 
ano que vem. Isso para mim 
é um alívio, a não ser que por 
causa dessa crise que o país está 
passando agora, a Fiesp possa 
vir a cortar alguma coisa. Mas 
também na prefeitura, nós não 
estamos despreocupados não. 
A gente sabe que essa crise, 
que todo mundo sabe o que 
está acontecendo, ela pode vir 
ocorrer e interferir na nossa ad
ministração. Então, eu e a Bel, 
nós estamos com essa mesma 
preocupação. Quando eu falei 
com o pessoal do Sesi de São 
Paulo, lá da Fiesp, no orça
mento de 2009 consta Lençóis 
como uma das prioridades.

O ECO -  Os vereadores 
vêm reclamando nas últimas 
sessões que o prefeito Mari
se não valoriza os projetos 
que eles propõem. Como 
vai ser o relacionamento da 
senhora com a Câmara?

Bel -  Eu entendo que a Câ
mara legisla e representa o po
vo. Então, os desejos e as su
gestões dos vereadores devem 
ser sempre considerados, den
tro daquilo que é possível rea
lizar porque o município tem

T  i

um orçamento, uma organiza
ção, tem prioridades. E é assim 
que a gente vai trabalhar, mas 
sempre conversando. Eu pre
tendo que a gente tenha um 
relacionamento muito bom e 
que traga vantagens principal
mente para Lençóis.

O ECO -  Então, o gabi
nete estará sempre aberto, 
independente de eles terem 
sido eleitos pela situação ou 
oposição?

Bel -  Com certeza. Eu acho 
que tem uma frase que a gen
te ouviu recentemente depois 
da eleição nos Estados Unidos, 
do candidato derrotado John 
Mcain, em que ele dizia que até 
ontem eles eram oponentes, 
mas que hoje 'o Barack Obama 
é o meu presidente. E eu vou 
copiar o Mcain nessa hora e 
vou dizer que até pouco tempo 
atrás nós estávamos disputando 
uma eleição, dentro da demo
cracia, com respeito, levando 
para a população nossas idéias 
e propostas. Hoje, como o povo 
nos escolheu, nós temos agora 
a responsabilidade de, juntos, 
olhar para esse povo.

O ECO -  Para finalizar, 
que recado querem deixar 
para os lençoenses?

Bel -  Eu gostaria muito de es
tar ao lado das pessoas, do povo 
de Lençóis. Eu gostaria que esse 
lugar fosse muito grande e que 
o povo todo estivesse participan
do desse momento da diploma- 
ção. Isso seria um presente para 
nós todos, mas já que foi uma 
cerimônia bastante pequena e 
restrita, eu quero dividir através 
do jornal, como você me permi
te, esse momento com todos.

Luiz Carlos -  Para mim 
é a mesma coisa. Eu já pedi 
a Deus que me dê saúde pa
ra termos a oportunidade de 
fazer uma boa administração 
dentro das condições que te
mos pela frente. Eu acho que 
o Deus maior é que nos faz 
conduzir dessa forma.
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C O N H E Ç A  A  E Q U I P E  D E  BEL E L U I Z  C A R L O S

JOSÉ ANTONIO MARISE
Prefeito de Lençóis Pau
lista po r o ito  anos, José 
A nton io  Marise elegeu 
Bel e Luiz Carlos com o 
seus sucessores e acei
tou o convite  para d i
rig ir a m aior autarquia 
m unicipal, o SAAE (Ser
v iço A utônom o de Agua 
e Esgotos). Na nova 
função, Marise enxerga 
com o principal desafio
a conclusão das obras da ETE (Estação de Tratamen
to  de Esgotos), que já  está quase pronta e deve ser 
entregue até fevereiro e considerada por ele sua 
principal obra. "N um  segundo m om ento preciso me 
debruçar sobre um ou tro  problem a, que é a troca 
das redes de água mais antigas. Além disso, é preciso 
m anter o padrão de atendim ento do serviço, que é 
considerado m u ito  bom ".

PLANEJAMENTO

LUIZ CARLOS 
BAPTISTELLA
Vindo da iniciativa priva
da, Luiz Carlos Baptistella 
assume em janeiro a di
retoria de Planejamento 
com a missão de dar a ca
ra de Bel à administração.
Contabilista por formação,
Baptistella é expert em in
formática e comandou a 
pasta de Tecnologia da In
formação, responsável pela
implantação do programa Governança Municipal, modelo 
em gestão pública. Atuou no governo Marise entre 2002 e 
2007 de onde saiu para cuidar de sua empresa de sistemas 
de gerenciamento. Aos 56 anos, aceitou o convite de Bel 
para voltar à prefeitura e tem tudo para ser o homem forte 
do governo. "A gente pretende continuar tudo o que está 
sendo feito de bom e procurar ajudar a colocar a mão da 
Bel na administração da cidade".

e d u c a ç ã o

LUIZ ed u a r d o  c o n ti

Psicólogo de formação,
Luiz Eduardo Conti assume 
a maior diretoria da Pre
feitura de Lençóis e com 
certeza será a menina dos 
olhos da nova prefeita, já 
que Bel deixou a pasta para 
ser candidata e durante to
da a campanha frisou que a 
Educação é o caminho para 
as mudanças. Conti está na 
diretoria de Educação desde 
que Bel se afastou e quebra um paradigma: não é professor 
de carreira. Conti não é funcionário de carreira, mas traba
lhou os oito anos da gestão Marise na pasta de Recursos Hu
manos, onde priorizou a valorização do funcionalismo com 
cursos de aperfeiçoamento. Aos 47 anos, encara o desafio 
com tranqüilidade. "A Bel me presenteou com esse desafio 
que é assumir a diretoria de Educação após sua administra
ção. Vou abraçar esse desafio com grande satisfação".

MÁRCIO CANAPELLE 
SANTARÉM
O cirurgião dentista Már
cio Canapelle Santarém 
é funcionário de carreira 
da Prefeitura de Lençóis 
Paulista desde junho de 
1992. Na gestão em que 
Norberto Pompermayer 
dirigiu a pasta, Santarém 
foi seu braço direito e assu
miu interinamente o cargo 
de diretor por várias vezes.
Aos 43 anos, sabe que tem pela frente um grande desafio. 
Vai comandar a diretoria que talvez seja a mais delicada por
que trata da saúde das pessoas. Mais que isso, Santarém é 
adepto de que é melhor prevenir do que remediar, mesma 
filosofia que Norberto tem e conseguiu implantar em Len
çóis Paulista. "Estou muito feliz pela confiança e a nossa res
ponsabilidade é muito grande de continuar um trabalho tão 
bem feito pela administração do Marise e do Norberto".

FINANÇAS

JÚLIO ANTONIO
GONÇALVES
Economista de formação,
Júlio Antonio Gonçalves 
conhece a Prefeitura de 
Lençóis Paulista como 
poucos, onde ingressou 
em 1982 como legionário 
mirim. Gostou do serviço 
público, prestou concur
so e por 18 anos atuou 
como escriturário nos de
partamentos Pessoal e de
Finanças. Em 2001, foi convidado por Marise para ser o 
diretor de Finanças, função que deve manter no governo 
Bel e Luiz Carlos. Gonçalves precisa de mão de ferro para 
equilibrar as receitas e despesas e fazer cumprir, dentro do 
orçamento, todo o planejamento do governo. "Nosso tra
balho será a execução orçamentária do município e tam
bém vou estar focado nas elaborações do Plano Plurianual 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias".

a d m in is t r a t iv o

SILVIA MARIA 
GASPAROTTO
A advogada Silvia Maria 
Gasparotto entrou na 
prefeitura como recep
cionista de Gabinete em 
1994. Passou para au
xiliar de telefonista, foi 
fazer direito e trabalhou 
um tempo na área jurí
dica. Concluiu o curso, 
prestou concurso de ad
vogada e foi efetivada no
cargo. No ú ltim o ano do governo Marise comandou o 
setor de licitações. Silvia tem especialização em Direito 
Tributário e pós-graduação em Gestão e Desenvolvi
mento de Pessoas. Aos 34 anos, assume a diretoria Ad
ministrativa com a proposta de dar o melhor de si para 
o novo governo. "A expectativa é integrar essa equipe 
e desenvolver um trabalho de ótim a qualidade, colabo
rando com a gestão da Bel".

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

ELISABETH ORTADO 
ATHANASIO
Professora de História apo
sentada, Elisabeth Ortado 
Athanasio, a Beth Athana- 
sio, é conhecida na comu
nidade pela sua atuação 
como voluntária em ações 
sociais. Assumiu a presidên
cia da Apae (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Lençóis Paulista em 
2005 e mostrou que além
de um coração grande tem capacidade de administração e 
jeito para lidar com as pessoas e suas diferenças. Sua traje
tória como professora foi escrita na rede estadual de ensino 
e faz sua estréia na vida pública aos 57 anos com o desafio 
de comandar a diretoria de Assistência e Promoção Social. 
"Vai ser um grande desafio, mas a Bel me convenceu que 
precisava de um perfil como o meu e então eu me coloquei 
à sua disposição para ajudar no que for preciso".

ESPORTES E RECREAÇÃO

JOSÉ LENCI NETO
Apaixonado pelo esporte 
amador em todas as suas 
modalidades, José Lenci Neto 
continua à frente da diretoria 
de Esportes e Recreação, pas
ta que comanda desde o pri
meiro mandato de Marise.
Nos primeiros quatro anos 
atuou como voluntário, já 
que Luiz Carlos Trecenti era o 
diretor. Depois assumiu a di
reção da pasta em definitivo
e acabou referendado para mais quatro anos por Bel. Com 52 
anos, Zé Lenci lembra que sua ligação com o esporte é antiga 
e ganhou forma em 1984 quando a Lwart montou a equipe 
campeã de basquete. De lá para cá atuou como coordenador 
da modalidade dentro e fora das quadras. "Essa equipe que a 
Bel está montando vai dar continuidade ao trabalho que vem 
sendo feito, só que com a cara dela nessa administração. A mi
nha vontade agora é trabalhar mais quatro anos".

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

b e n e d it o  LUIZ 
MARTINS
Engenheiro Agrônomo de 
formação, Benedito Luiz 
Martins, o Dito Martins, 
é funcionário de carreira 
concursado desde 1986 e 
deixou de cuidar da horta 
da prefeitura para assumir 
a Diretoria de Agricultu
ra e Meio Ambiente no 
primeiro ano da gestão 
Marise, em 2001. Nestes
oito anos, tratou o meio ambiente com muito respeito e 
por conta disso ganhou a admiração de Bel e Luiz Carlos. 
Dito Martins também é presidente da Facilpa e responsável 
direto por projetos como a Coleta Seletiva e a Cooperativa 
de Catadores de Lixo. Aos 48 anos, diz que trabalha para 
melhorar Lençóis ainda mais. "Espero que a gente continue 
trabalhando com essa união e o esforço de todos nós para a 
cidade melhorar ainda mais".

d e s e n v o l v im e n t o ,
GERAÇÃO d e  e m p r e g o  E RENDA

ALTAIR a p a r e c id o  
TONIOLO
Formado em Administração 
de Empresas, Altair Apa
recido Toniolo, o Rocinha, 
trabalha na Prefeitura de 
Lençóis desde 1989 quando 
ingressou como escriturário.
Na sua carreira pública já foi 
diretor do Centro de For
mação Profissional e há oito 
anos dirige a diretoria de 
Desenvolvimento e Geração
de Emprego e Renda, pasta esta criada na primeira gestão do 
prefeito José Antonio Marise (PSDB). Aos 46 anos, Rocinha se 
prepara para mais um desafio. Fica no governo de Bel e Luiz 
Carlos e sabe que gerar emprego e renda em um país em crise 
não é tarefa fácil. "É um orgulho ser convidado para integrar 
a equipe da Bel e do Luiz Carlos. Vamos dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido e fazer com que nossa 
cidade fique cada vez melhor".

RECURSOS HUMANOS

MARCOS NORABELE
Aos 39 anos, Marcos Nora- 
bele assume pela primeira 
vez um cargo de primeiro 
escalão. O diretor de Recur
so Humanos no governo de 
Bel atua nesta área desde 
1994. Norabele ingressou 
no serviço público em 1989 
como auxiliar de escritório.
Em 98 prestou outro con
curso e passou para o cargo 
de Assistente Técnico Admi
nistrativo. Em 2002, assumiu a função de Coordenador de 
Desenvolvimento de Pessoal. Em seus 19 anos na prefeitura, 
atuou nos departamentos de Educação, Finanças, Administra
ção e Recursos Humanos. Norabele também é conselheiro do 
Instituto de Previdência e da Cooperativa de Crédito dos fun
cionários municipais. "Quero ajudar a cumprir o lema da cam
panha da Bel, de tornar Lençóis uma cidade cada vez melhor. 
Tenho certeza que toda a equipe está com essa vontade".

CENTRO MUNICIPAL
d e  f o r m a ç ã o  p r o fis s io n a l

w a n d er ley  fra n ca tti

O  Centro Municipal de 
Formação Profissional foi 
desmembrado do Senai 
na gestão de Marise. A au
tarquia ganhou sede pró
pria e Wanderley Francat- 
ti, funcionário de carreira 
da Prefeitura de Lençóis 
Paulista desde 1996, está 
à frente do CMFP desde 
1997. Formado em Técni
co de Contabilidade, sabe
que os adolescentes precisam se capacitar para poder 
entrar no mercado de trabalho. Aos 52 anos, Francatti 
conhece os desafios de sua pasta e a tem consciência 
que oferecer capacitação profissional é uma das prin
cipais metas de Bel e Luiz Carlos. "Nós estamos muito 
satisfeitos porque vamos dar continuidade ao trabalho 
que já vem sendo feito. Como resultado, Lençóis sai na 
frente de novo".

OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

ANTONIO d a  s il v e ir a

CORRÊA
Engenheiro agrimensor,
Antonio da Silveira Cor
rêa se mantém à frente da 
diretoria de Obras, cargo 
que ocupa há oito anos.
Também da lista de fun
cionário de carreira, foi 
para o serviço público em 
1988, como engenheiro.
No governo Marise foi 
alçado a diretor e agora
recebe o aval de Bel e Luiz Carlos para continuar no co
mando das obras públicas. Com 47 anos, Silveira tem 
como meta fazer um trabalho que seja referência. "Eu 
gostaria de agradecer a Bel por confiar na execução do 
nosso trabalho em mais essa administração. Gostaria de 
reafirmar meu compromisso e agora, com mais experiên
cia, acho que a gente pode fazer um trabalho diferencia
do em todos os planos".

ju r íd ic o

LEANDRO ORSI BRANDI
O novo d ire to r Jurídico 
da Prefeitura de Lençóis 
Paulista tem 26 anos 
de casa e uma história 
de sucesso na carreira 
púb lica . Leandro Orsi 
Brandi ingressou com o 
escriturário po r meio de 
concurso e fo i ga lgando 
degrau por degrau. Tra
balhou com o escriturá- 
rio na C ontab ilidade e 
no Jurídico, se fo rm ou em d ire ito , prestou concurso 
e enfrentou o prim eiro  desafio ao ser nomeado d i
re to r A dm in istra tivo por Marise, em 2001. Aos 44 
anos, encara mais um desafio e aposta na união da 
equipe. "A  equipe sempre trabalhou em con jun to  e 
com a prefeita sendo a peça principal dessa adm inis
tração, eu tenho certeza que ela irá desenvolver um 
bom  governo".

SUPRIMENTOS

JOSÉ d en íls o n  
NOGUEIRA
Formado em Ciências 
Sociais pela Unesp de 
Marília, o novo diretor 
de Suprimentos da Pre
feitura de Lençóis, José 
Denílson Nogueira, en
trou no serviço público, 
por concurso, em 1998 
como assistente técnico 
administrativo. Trilhou 
seu próprio caminho e
em 2002 foi designado coordenador de Suprimentos, 
função que vai exercer até a posse de Bel, em primeiro 
de janeiro. Denílson, como é conhecido pelos colegas 
de trabalho, fez alguns cursos e é o pregoeiro oficial da 
prefeitura de Lençóis Paulista. Em janeiro, vai integrar 
a equipe de Bel e pela primeira vez assume um cargo 
de tamanha importância. Em férias, não foi encontrado 
para comentar sua nomeação.

CULTURA

NILCEU a p a r e c id o  
BERNARDO
Em 1992, um jovem ator 
de teatro assumia a fun
ção de monitor cultural 
da diretoria de Cultura de 
Lençóis Paulista. Parte de 
sua vida, ele escreveu nos 
palcos em personagens 
que interpreta desde os 12 
anos. É um dos fundadores 
do grupo Atos & Cenas, 
premiado em vários even
tos, e com o tempo mostrou que tinha talento também 
para coordenar novos projetos. Assim foi saindo do palco 
e ganhando espaço na coxia. Nilceu Bernardo assumiu a 
pasta da Cultura quando Bel se lançou candidata e a partir 
de janeiro será efetivado no seu mais novo desafio. Co
mandar as ações culturais da Cidade do Livro e atender 
aos anseios da prefeita eleita que sempre esteve muito 
ligada as ações culturais da cidade.

S a iim k n a
Materials para Construção

TEMOS MATERIAIS:
H ID R Á U L IC O S : TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'ÁGUA, 

MANGUEIRAS ...
ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, 

DISJUNTORES.
B ÁSICO S: TIJOLOS, TELHAS, FERRO,AREIAS, PEDRAS, 

PEDREGULHOS, CAL, CIMENTO ...
P IN T U R A : TINTAS, VERNIZES ... 

ESQ U A DR IA S M ETÁ LICA S: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS ...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES ...
T u d o  c o m  os m e lh o s  p r e ç o s .

v e n h a  c o n f e r i r !
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista



E D I T O R I A L

Uma semana política
A semana foi de diploma- 

ções e surpresas no cenário 
político de toda região. Emo
ção foi um ingrediente que 
não faltou. Em Lençóis Pau
lista, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
e seu vice, Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), foram diplomados 
apesar de todas as denúncias 
e uma avalanche de processos 
que o candidato derrotado Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) move 
contra a dupla. Aplaudidos 
com entusiasmo pelo público 
que lotou as dependências da 
Câmara Municipal, Bel e Luiz 
Carlos não conseguiram con
ter a emoção em meio a tantos 
abraços, de políticos, de gente 
que entra no governo, de gente 
que sai, do povo, que fez ques
tão de sair do trabalho e passar 
para dar um abraço nos candi
datos que ajudaram a eleger.

Entre os vereadores a situ
ação era mais delicada. Acor
daram com a notícia de que 
as câmaras municipais teriam 
mais vereadores. Em Lençóis, 
ao invés de 10 seriam 15. Mi
nutos antes do início da ceri
mônia, chega a informação 
de que a Mesa Diretora da Câ
mara dos Deputados barrou a 
promulgação da nova lei. Po
líticos que entrariam no Legis
lativo com a nova medida, pa
reciam não acreditar. Viraram 
vereador por meio dia.

Já os eleitos de Lençóis Pau
lista e Borebi não se continham 
de alegria. Os que se reelege
ram, sabem da responsabilida
de que os espera. Os novatos, 
curtiram a festa. Afinal, o so
nho de todo político é ser refe
rendado pelo povo nas urnas.

Em Areiópolis, o prefeito re
eleito José Pio de Oliveira (PT), 
o Peixeiro, foi do inferno ao 
céu. Na sexta-feira 12, ele teve o 
registro de sua candidatura cas
sado e viu a sentença de que a 
eleição seria anulada. Na quin
ta-feira, poucas horas antes da 
diplomação, quando tudo se 
caminhava para que apenas os 
vereadores fossem diplomados, 
seus advogados conseguiram o 
que parecia improvável, uma 
liminar para que Peixeiro fosse 
diplomado e tomasse posse.

Tranqüilidade, apenas o 
prefeito de Macatuba Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) parecia 
ostentar. Chegou ao gabinete 
pela manhã, de terno, foi para 
Pederneiras, recebeu o diplo
ma e retomou suas atividades 
normalmente. Mesma atitude 
dos vereadores. Os reeleitos, 
os novatos e os que consegui
ram retornar ao Legislativo 
não escondiam a alegria.

Enfim, a semana fecha com 
a política no centro das aten
ções. De agora até o dia pri
meiro de janeiro, a prioridade 
é uma só: preparar a posse!

A R T I G O

O Brasil não precisa de usinas nucleares
José Paulo  Toffano

Notícias estranhas ocupa
ram espaço na mídia do in
terior paulista. Reverberavam 
rumores de possível instalação 
de centros de enriquecimento 
de urânio na vizinha Barra Bo
nita ou em Ibitinga, ou talvez 
nas duas cidades. Também 
chegaram aos nossos ouvidos 
protestos de Castilho contra 
a possível construção de uma 
usina nuclear no baixo Tietê.

Não tínhamos, até então, 
preocupações dessa ordem 
no interior do estado. No co
meço deste ano vem a pressa 
do executivo em tocar adiante 
a usina nuclear Angra 3 sem 
sequer solicitar a opinião do 
Congresso Nacional e, mais 
recentemente, um ministro 
alardeia a meta de 50 novas 
centrais nucleares nos próxi
mos 50 anos.

Embora existam opiniões 
que classifiquem a energia nu
clear como sendo limpa e uma 
alternativa viável em tempos 
de aquecimento global, o fato 
é que o Painel Intergoverna- 
mental das Mudanças Climá
ticas (IPCC) não fez qualquer 
menção a respeito disso nos 
seus três últimos relatórios e a 
maioria dos países desenvolvi
dos continua desativando suas 
usinas nucleares ou mantendo 
moratória em relação a novas 
construções.

Sabemos que a produção 
da energia nuclear gera pouca 
emissão de gases do efeito es
tufa, mas não podemos esque
cer da construção das centrais 
nucleares, da prospecção, ex
tração e transporte de urânio, 
do transporte dos resíduos 
para processamento ou arma
zenagem e do futuro desman
telamento que, em contrapar
tida, são consideráveis fontes 
de emissões.

O ciclo do urânio, da ex
tração até a utilização no re
ator, gera enormes quantias 
de resíduos tóxicos e agride o

meio ambiente. Além disso, 
considerável volume de água 
é consumido por uma central 
nuclear.

Para as contas das centrais 
nucleares que nos apresentam 
ficarem mais atraentes, evi
tam colocar custos de arma
zenamento dos resíduos, des
mantelamento e limpeza dos 
locais contaminados, serviços 
de fiscalização e de segurança 
e o reforço da linha. O risco 
de um acidente, embora seja 
muito difícil de ocorrer, não 
pode ser descartado.

Para alguns países peque
nos, com parcos recursos hí
dricos, pouco sol e assentados 
em placas de gelo, a energia 
nuclear talvez seja necessária. 
Agora convenhamos! Com 
nosso potencial hídrico, com 
a produção de biomassa, com 
a incidência de raios solares e 
tanto vento como dispomos 
em nosso Brasil, fica difícil 
aceitar centrais nucleares co
mo projetos prioritários.

Podemos construir linhas 
de transmissão para que as 
usinas que transformam a ca
na de açúcar em etanol pos
sam descarregar seu excedente 
na rede. Devemos participar 
conjuntamente com as uni
versidades em estudos vol
tados para a área e, além de 
importarmos conhecimento, 
passemos a produzir conheci
mento.

Podemos e devemos ter 
como pauta prioritária o con
sumo responsável correndo 
paralelo à implantação de 
programas de trocas de lâm
padas que consomem muito 
por aquelas mais econômi
cas, substituição de chuveiros 
elétricos por painéis solares, 
e uma infinidade de medidas 
que podem reduzir o con
sumo, criar novos hábitos e 
apontar para uma sociedade 
sustentável.

José Paulo Toffano é deputado 
federal

A R T I G O
O nome do candidato a vereador que figura entre os suplentes 

da Câmara de Lençóis, pelo PSDB, é José Aparecido Santana e não 
João Aparecido Santana como publicado na edição da quinta 18.
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P O V O

p u f f !
Durou pouco a expectati

va de suplentes de vereadores 
na região, no estado e no pa
ís. Na madrugada da quinta- 
feira 18, os senadores criaram 
a expectativa de as câmaras 
municipais terem novas vagas 
já para 2008. No meio do dia, 
os deputados barraram a fes
ta. Ficou, mesmo, só a água 
na boca. Como diz o caçador, 
"a porva faiô na hora do tiro".

MEXEU, NÃO DEU
Acontece que a proposta 

de emenda constitucional que 
abria as mais de 7,5 mil vagas 
para vereadores em todo o pa
ís -  o que alimentou o sonho 
de muita, muita gente! -  foi 
aprovada na Câmara e depois 
mudada no Senado. Assim, 
não dava para promulgar a 
criação de novas vagas para 
vereadores. Foi isso que disse
ram os deputados para segurar 
a onda de festas nas Câmaras.

ÁGUA FRIA
Como a bomba explodiu 

no último dia para diploma- 
ção dos eleitos em outubro 
deste ano, dia 18 de outubro, 
teve gente que mandou lavar 
e passar o terno às pressas. Só 
deu tempo, mesmo, para fa
zer contas e contas para ante
cipar quem entrava no barco 
pela medida de última hora. 
Uma espécie de última cha
mada. Depois, veio a frustra
ção. E os otimistas tiveram 
que rearrumar o traje de gala 
no armário. De novo!

SONHO MEU
Em Lençóis, por exem

plo, teve suplente de verea
dor tão decepcionado com 
o vai e vem de informações 
que o comentário veio em 
tom de desabafo: "eu me 
senti vereador por meio dia. 
Nada mais que isso!" Isso é 
que é mandato relâmpago.

CHAMA ACESA
Persistentes, os senado

res deixam acesa uma pe
quena chama para o seleto 
grupo de 7,5 mil quase vere
adores. Disposto a afrontar a 
Câmara Federal e já contin- 
genciando um racha insti
tucional entre as duas casas 
legislativas, o Senado vai ao 
tapetão para fazer valer a 
proposta de emenda consti
tucional com a sua cara.

CHAMEGO
Ou seja, os senadores 

querem mesmo dar posse 
aos suplentes. Nem que seja 
com assinatura de juiz e não 
de parlamentares federais. 
Portanto, quem mandou 
lavar o terno na quarta-feira 
ainda pode manter a espe
rança de tomar posse da ca
deira em 2009.

BRASÍLIA
A assessoria do deputa

do Milton Monti (PR) dis
tribuiu nota à imprensa na 
quinta-feira, informando a 
desistência do parlamentar 
em concorrer à presidência 
da Câmara. Milton Monti 
estava em campanha, mas 
decidiu abrir mão da dis
puta e apoiar a candidatura 
do deputado Michel Temer 
(PMDB).

ESTRATÉGICO
A decisão, afirma a nota 

do deputado do PR, ratifica 
sua disposição em manter o 
partido unido e fortalecer a 
posição da legenda da Câ
mara Federal. Com a desis
tência e o apoio de Milton 
Monti, fica assegurada a ca
deira de segundo secretário 
na mesa da Câmara dos De
putados para o Partido da 
República. "Tal decisão foi 
embasada no compromisso 
que tenho em fortalecer o 
nosso Partido, pois não seria 
conveniente que tivéssemos 
uma dissidência neste mo
mento em que buscamos 
o crescimento político de 
nossa legenda", justificou 
Milton Monti em sua nota à 
imprensa.

CAMISA
A cerimônia de diplo- 

mação em Lençóis Paulista 
foi marcada por um fato 
inusitado. O prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB) 
chegou muito a vontade 
com uma camisa de man
ga curta, mas logo perce
beu que o traje era social. 
Olhou em volta, se infor
mou de como seria a ceri
mônia e ficou sabendo que 
iria ser chamado para com
por a mesa. Ou melhor, 
sentar ao lado da juíza Ana 
Lúcia Aiello Garcia. Marise 
de um lado e o prefeito de 
Borebi, Luiz Antonio Finot- 
ti Daniel (PTB), do outro.

e m p r e s t a d o
O prefeito Marise se deu 

conta que não estava vestido 
de acordo com o protocolo e 
saiu em busca de um terno. 
Logo descobriu que sua ca
sa estava trancada e ele sem 
chaves. Passou para o plano 
B. Emprestar uma gravata 
e um paletó de algum dos 
funcionários da prefeitura. 
Com o calor que fazia na
quela tarde de quinta-feira, 
a empreitada não foi fácil.

INUSITADO
Achou a gravata, mas não 

combinava com a camisa. 
Foi quando encontrou um 
advogado saindo do prédio. 
Marise não perdeu tempo. 
Trocou de roupa com o cole
ga - terno, camisa e gravata -  
e voltou para a Câmara Mu
nicipal. O terno, um pouco 
maior, destoava de sua tradi
cional elegância. Mas, como 
diz o ditado 'quem não tem 
cão caça com gato. Depois 
do sufoco, a festa!

a p r e s s a d o s
Na manhã da quinta-feira 

18, empolgados com a apro
vação da PEC que aumenta 
o número de vagas no Legis
lativo, a Câmara de Agudos 
convocou uma sessão extra
ordinária para tratar da re
gulamentação da proposta. 
Ou seja, alterar a lei orgâni
ca para receber mais quatro 
vereadores. Mais que isso, 
aprovaram a mudança. O 
problema é que a decisão to
mada na madrugada foi por 
terra logo depois do almoço. 
Bem que se diz 'o apressado 
come cru'.

ATENTO
Durante a cerimônia de 

diplomação dos eleitos de 
Agudos, realizada na noite 
de quinta 18, o juiz eleitoral 
Adilson Rodrigues Cruz pe
diu aos políticos que vão as
sumir no próximo ano que 
priorizem o atendimento as 
solicitações dos comercian
tes da cidade. Nas últimas 
semanas, representantes dos 
lojistas reclamaram do au
mento da criminalidade da 
região central do comércio. 
Será que político tem força 
para discutir segurança pú
blica lá em Agudos! O juiz 
também pediu uma unidade 
do Procon na cidade.

ES TOU RO DE B O I A D A

-ssÊí-,

"Natal para mim repre
senta o nascimento do 
menino Jesus. Esse sim é 
o verdadeiro sentido do 
Natal. Não tenho opção 
por presentes, se eu ga
nhar uma lembrança, 
sendo de coração, eu 
aceito".

Lilian Daiaram Ferari,
estagiária

"Natal é o nascimento de 
menino Jesus e tempo de 
refletir tudo que realiza
mos durante o ano" 

Marcia Regina Jacomini, 
estagiária

Na tarde de ontem, uma boiada estourou a cerca invadiu a rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo 
de Agudos. Os bois estavam dos lados da pista. A Polícia Rodoviária teve que entrar em ação para impedir 
que os bois invadissem a pista e causassem acidentes.

"O nascimento do meni
no Jesus é o símbolo do 
Natal. Todo ano passo 
com minha família para 
agradece a nossa vida e 
cada ano ficamos mais 
unidos".
Bruna Varavalho, gerente

FRASE

"O sonho do 
Papai Noel é 
acalmar esse 
povo, nesse 
mundão, 
esparramar 
alegria. 
Acabar com 
tudo que 
é de ruim, 
deixar só 
felicidade"

Papai Noel, falando 
sobre o que deseja dar de 
presente neste fim de ano

p a r a  p e n s a r

"Estamos em 
dezembro...
O  lindo mês das 
impressões honestas, 
Dos presepes, das 
missas e da Festas..."

Mário Pederneiras

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Voto popular
Facilpa promove enquete para orientar escolha dos artistas 
que vão se apresentar na próxima edição do evento

Paulo  Eduardo  T onon

Começa hoje e vai até o 
fim de janeiro uma enquete 
que vai orientar a escolha dos 
artistas que se apresentam na 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) em 2009. A 
votação está disponível ape
nas pela internet. A enquete 
este ano será realizada em 
parceria veículos de comu
nicação, inclusive o jornal O 
ECO. Para acessar a enquete 
basta acessar o site da Fa- 
cilpa (www.facilpa.com.br) 
ou o site do jornal O ECO 
(www.jornaloeco.com.br). A 
data para realização da feira 
ainda não foi definida, mas 
a organização já definiu atra
ções como parque de diver
sões e rodeio.

De acordo com José Oli
veira Prado, coordenador 
da feira, a parceria vai aju
dar a ampliar a participação 
da comunidade na pesqui
sa. "A gente acredita que es
ta enquete seja a melhor de 
todas que nós já realizamos 
porque é a primeira vez que 
nós estamos firmando essa

parceria com os jornais e as 
rádios da cidade", afirma. Ele 
lembra que no ano passado a 
pesquisa já ajudou a definir 
a apresentação do grupo NX 
Zero na Facilpa.

"Não há necessariamente 
uma obrigação da feira de 
trazer o artista mais votado, 
porque isso vai depender de 
toda uma negociação e prin
cipalmente da disponibili
dade na agenda dos músi
cos", explica Prado. Além de 
artistas consagrados como 
Zezé di Camargo e Luciano, 
Victor e Léo, Daniel e Pitty, 
que são algumas das opções 
da enquete, quem acessar o 
site para votar também vai 
poder sugerir outros nomes 
para o evento.

O gerente comercial do 
jornal O ECO, Anderson 
Prado de Lima, demonstrou 
enorme satisfação em po
der colaborar com a Facilpa. 
"Essa iniciativa é muito im
portante e o jornal O ECO 
tem orgulho de participar 
de uma pesquisa que en
volve toda comunidade de 
Lençóis Paulista e região", 
completa.

d e f in id o
Durante o evento, está con

firmada a realização da semifi
nal do rodeio Crystal, que será 
a cerveja oficial da festa, e que 
vai oferecer mais de R$ 100 mil 
em prêmios para os competi
dores. Além disso, parque de 
diversão, uma grande estrutu
ra de telões, praça de alimen
tação e exposição de animais 
devem garantir a diversão de 
todo o público da região que 
vem para o evento. Nas últi
mas edições, a Facilpa recebeu 
mais de 200 mil pessoas.

Segundo José Oliveira Pra
do, a data da próxima Facilpa 
ainda não foi definida. "Esta
mos trabalhando em cima da 
data de 30 de abril até 10 de 
maio, mas ainda precisamos 
receber o aval da prefeita elei
ta (Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti), porque no dia 28 
é o aniversário da cidade", co
menta. "Também estamos es
tudando a viabilidade de im
plantar uma cobertura duran
te o evento, em toda parte de 
shows, rodeios e arquibancada 
para evitar o problema que ti
vemos no ano passado devido 
as chuvas", finaliza Prado.

i n d u s t r i a

Lwart Lubrificantes é 
recomendada para ISO 9001

A Lwart Lubrificantes rece
beu a recomendação para ISO 
9001 pelo instituto Bureau 
Veritas Certification. A audi
toria do Sistema de Gestão da 
Qualidade da Lwart foi reali
zada entre os dias 10 e 12 de 
dezembro e a recomendação 
para certificação de qualidade 
NBR ISO 9001:2000 é o pri
meiro passo para a implemen
tação do SIG (Sistema Integra
do de Gestão) da Empresa.

A declaração do auditor lí
der Eduardo Galvão, marcou 
a reunião de encerramento 
da auditoria. "Aqui, as pesso
as amam o que fazem e isso 
é um pressuposto básico para 
a excelência", disse. Galvão 
completou ainda que: equipe 
treinada é equipe consciente.

Segundo o diretor da Lwart

Equipe que participou da reunião para recomendação ISO 9001

Lubrificantes, Thiago Trecen- 
ti, a certificação ISO 9001 foi 
uma grande conquista e o pri
meiro passo para implanta
ção do SIG da Lwart. "Fiquei 
muito feliz com a dedicação e 
o empenho de todos os cola
boradores em atingir nossos

objetivos. Agora daremos con
tinuidade aos trabalhos para 
garantir a manutenção e as 
melhorias contínuas do siste
ma, para que assim possamos 
ter mais alegrias e reconheci
mentos nos próximos anos", 
afirmou.

José Oliveira Prado anuncia que enquete sobre os artistas está disponível na internet a partir de hoje

i m p o s t o  d e  r e n d a

Zilor faz doação para o Fundo 
da Criança e Adolescente

A Zilor concretizou neste 
mês a doação de R$ 65 mil 
para o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente em 
Lençóis Paulista. O dinheiro 
será utilizado principalmen
te no projeto Virando o Jo
go, que atende adolescentes 
em situação de risco social e 
familiar por meio de cursos 
de informática, costura, arte
sanato, estamparia e dança.

"É muito importante 
destinar este dinheiro ao

Fundo, pois é uma oportu
nidade que as empresas e os 
cidadãos têm para indicar de 
que maneira o dinheiro pú
blico proveniente do paga
mento de impostos poderá 
ser aplicado", comenta José 
Carlos Morelli, Diretor de 
Relações com Acionistas e 
Administrativo da Zilor.

A empresa é a principal 
doadora do Fundo, tendo 
contribuído com R$ 282,5 
mil nos últimos quatro anos.

O Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente é uma conta 
bancária administrada pe
lo Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente.

O valor da doação aos 
Fundos é integralmente de
duzido do imposto de renda 
apurado na declaração anu
al, respeitando-se os limites 
de até 6% do imposto devi
do para pessoas físicas e até 
1% para empresas.

VESTIBULAR 2009 I n s c r i ç õ e s  A b e r t a s
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B A I RR O S

Depósito irregular
Moradores reclamam de lixo jogado em terreno no Jardim Ubirama; Prefeitura de 
Lençóis Paulista diz que vai fiscalizar o local e pedir que dono limpe a área

Fernanda Benedetti

Paulo  Eduardo  T onon

Um terreno localizado en
tre as ruas Castro Alves, Papa 
Pio XII e avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, no Jardim 
Ubirama, tem se tornado um 
problema para os moradores 
da região. Aos finais de semana, 
a população tem usado o local 
para dispensar lixo. Quem mo
ra na região reclama e diz que o 
acúmulo de detritos contribui 
para a proliferação de insetos, 
pernilongos, sapos e baratas, 
além de outros problemas.

O proprietário de um es
tabelecimento comercial nas 
proximidades do terreno afir
ma que a situação está ficando 
insuportável. "Antes o terreno 
era mais cuidado, só que de uns 
quatro meses para cá ele não 
está mais sendo capinado, nem 
limpo. Daí o pessoal não con
segue esperar o caminhão que 
recolhe o lixo na segunda-feira 
e vem aqui jogar de tudo", de
sabafa o empresário, que prefe
riu não se identificar. Segundo 
ele, há algumas semanas foi 
preciso usar uma máscara para 
conseguir trabalhar devido ao 
mau cheiro que exalava de uma 
sacola jogada no local. "Quan
do a gente foi ver o que estava 
causando o incômodo, perce
bemos que havia um cachorro 
morto dentro da sacola", conta.

Uma mulher que também 
mora na região, mas que prefe
riu não ser identificada, recla
ma do descaso das autoridades 
com a situação. "Eu não posso 
levar minha netinha para brin
car na frente de casa porque 
tem muito papel higiênico 
usado que voa do terreno pa
ra cá. Outro dia eu flagrei um 
homem que estava jogando 21 
latas de entulho no terreno, 
mas não dá pra ficar olhando 
o que essa turma faz aqui o 
dia inteiro", explica a morado
ra, indignada. De acordo com 
ela, também são jogados no 
terreno muitos materiais que 
podem acumular água e servir 
como criadouro do mosquito 
da dengue. "Eu já fui reclamar 
dessa situação na Prefeitura, 
mas ninguém tomou nenhu
ma providência. Do lado desse 
terreno tem outro que também 
está com o mato alto, só que

Moradores reclamam de sujeira jogada em terreno localizado perto da avenida Padre Salústio

Lixo acumulado é criadouro de 
mosquitos da dengue e leishmaniose

Quem também está aten
to com a destinação incor
reta de lixo é a Diretoria de 
Saúde, uma vez que os ter
renos baldios podem servir 
de criadouro de vetores de 
diversas doenças, entre elas 
a leishmaniose e a dengue.

Segundo a coordenado
ra de Saúde Comunitária de 
Lençóis Paulista, a médica 
Cristina Consolmagno Bap- 
tistella, foram confirmados 
20 casos de leishmaniose em 
animais na cidade. Os exames 
foram realizados pela Unesp 
de Botucatu e os animais sa
crificados. Ainda existem ou-

como ele é cercado as pessoas 
não conseguem jogar lixo lá. 
Essa seria uma solução para o 
problema", completa.

É bom lembrar que o acú
mulo de lixo proporciona o am
biente ideal para a procriação 
do mosquito palha, transmis
sor da leishmaniose. Segundo 
dados da Diretoria de Saúde, o 
Jardim Ubirama já registrou um 
caso de leishmaniose animal.

O diretor de Meio Ambien
te de Lençóis Paulista, Benedito

tros dois animais com suspei
ta da doença que aguardam o 
resultado dos testes. "Acredi
tamos que devido ao perío
do de incubação da doença, 
apareçam casos em humanos 
a partir de março de 2009", 
comenta a médica.

Em relação à dengue, a 
médica esclarece que o índi
ce de infestação de larvas do 
Aedes aegypt no município 
está baixo. Isto significa que 
Lençóis não corre o risco de 
uma epidemia da doença. 
Mesmo assim, existe a sus
peita de três casos importa
dos, ou seja, de pessoas que

Martins, explica que nesses ca
sos o proprietário do terreno é 
responsabilizado pelo lixo que 
se encontra no local. "Quan
do a gente recebe esse tipo de 
denúncia, nós vamos até o lo
cal para constatar a veracidade 
do fato. Depois, notificamos 
o proprietário do terreno para 
que ele limpe. Caso a limpeza 
não ocorra no prazo máximo 
de 15 dias, a prefeitura multa o 
proprietário da área. Em situa
ções extremas, a prefeitura tam-

contraíram a dengue em ou
tras cidades e estão em Len
çóis. "Nós já providenciamos 
o bloqueio de 1.041 casas 
ao redor das residências das 
pessoas que são suspeitas da 
doença e estamos fazendo a 
eliminação dos criadouros, 
só que sozinhos não po
demos fazer muita coisa. A 
população precisa ajudar e 
continuar denunciando esse 
tipo de situação, como a do 
terreno baldio, já que a chu
va e o tempo quente ajudam 
a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue", fi
naliza a médica

bém pode realizar a limpeza e 
depois cobrar do proprietário a 
multa e o valor da limpeza do 
terreno", esclarece.

Sobre o terreno em questão, 
Dito Martins informa que a úl
tima reclamação recebida foi 
no início do ano. O diretor dis
se ainda que uma nova vistoria 
será realizada no local. Dito 
Matins diz que as reclamações 
de terrenos sujos podem ser fei
tas pelo telefone 3269-7054, na 
diretoria de Meio Ambiente.

t e r ç a - f e i r a

v a n d a l is m o
Nem os mortos têm 

conseguido descansar em 
paz. Na noite do sábado 
13, vândalos entraram no 
cemitério municipal Alci
des Francisco em Lençóis 
Paulista e depredaram 13 
túmulos. Na lista de estra
gos estão pisos e vasos que
brados, placas entortadas 
e mármores destruídos. A 
ação dos vândalos revoltou 
a população, que foi quem 
fez a denúncia. Há cerca 
de três meses o cemitério 
tinha sofrido uma outra 
invasão. Na ocasião, vidros 
foram destruídos. A admi
nistração municipal não 
fez boletim de ocorrên
cia. Nas duas ocorrências, 
nada de valor foi levado 
dos túmulos. A destruição 
dos jazigos revolta os po
pulares que têm parentes 
enterrados no cemitério 
municipal. Eles também 
denunciam que o local é 
utilizado por usuários de 
drogas.

LIXÃO
Nas últimas semanas, 

moradores das redonde
zas do aterro sanitário, o 
'Lixão de Agudos', que fi
ca na zona rural, deram 
início a uma nova batalha 
contra a Prefeitura. Eles 
acusam o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) de 
não cumprir nenhum dos 
itens e prazos propostos

pelo Ministério Público no 
TAC (Termo de Ajustamen
to de Conduta), assinado 
em agosto deste ano. Na 
ocasião, ficou constatada a 
necessidade de realização 
diária de compactação e 
cobertura do lixo deposi
tado no local para evitar a 
disseminação de doenças e 
contaminação do meio am
biente, entre outras obras. 
De acordo com o docu
mento, caso a prefeitura 
não colocasse a compacta
ção e cobertura do lixo em 
prática, seria obrigada a 
pagar multa diária no valor 
de dois salários mínimos.

b ic a m p e õ e s
A equipe de Borebi 

conquistou o título de bi- 
campeã da Copa 1010/ 
Grupo Lwart, promovida 
pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. Na final, 
realizada no domingo 14, 
os borebienses venceram o 
Palestra, atual vice-campeã 
do Amador 2008. O placar 
do jogo foi 1 a 0. O único 
gol da partida foi concluí
do pelo zagueiro Renner, 
de cabeça, aos 20 minutos 
do segundo tempo. O pal
co da partida decisiva foi o 
estádio municipal Archan- 
gelo Brega, o Bregão. Os 
comandados do técnico 
Abraão Ayub fizeram cam
panha invejável na sexta 
edição da Copa, chegando 
à final invictos.

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

PISCA-PISCA Apesar de muita gente já ter decorado a ca
sa, loja, escritório, a proximidade do Natal faz com que 
muitos pensem num ambiente ainda mais iluminado para 
a data que marca o nascimento de Jesus. Porém, quanto 
mais lâmpadas, mais risco de acidentes. O dono de uma 
empresa de instalação de rede elétrica, José Luiz Parizoto, 
pede atenção principalmente para materiais reaproveita- 
dos do ano anterior. A recomendação do subtenente Valdir 
de Carvalho Gutierrez, comandante da Base de Bombeiros 
de Lençóis Paulista, é para que as pessoas desliguem a ilu
minação quando sairem de casa ou forem dormir.

l e g is l a t iv o
Começou com mais 

de uma hora de atraso a 
segunda sessão extraordi
nária da Câmara de Vere
adores de Lençóis Paulista 
após o recesso, realizada 
na terça-feira 16. Com ape
nas seis vereadores, menos 
de dois terços exigidos pe
la lei, o presidente da Ca
sa, Nardeli da Silva (PV), 
precisou esperar a chega
da de Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB) 
para iniciar os trabalhos. A 
sessão aconteceu a pedido 
do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) que enviou 
três novos projetos e pedia 
a votação em segunda de 
outros dois. Os vereadores 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
Carlos Alberto Cian (PPS) 
e Edson Fernandes (PT), 
que não foram reeleitos, 
não compareceram.

t e r c e ir a  v a r a
Uma reunião marcada 

para o dia 14 de janeiro 
pode selar a instalação 
da Terceira Vara Judicial 
em Lençóis Paulista. O 
encontro será na Secreta
ria de Justiça. O juiz Má
rio Ramos dos Santos e o 
presidente local da OAB 
(Ordem dos Advogados

do Brasil), Antonio José 
Contente, vão pedir que 
o secretário Luiz Antonio 
Guimarães Marrey inclua 
a construção do prédio da 
Terceira Vara como uma 
prioridade da Secretaria da 
Justiça. A reunião estava 
marcada para ontem, mas 
foi transferida. A prefeita 
eleita Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, também deve inte
grar a comitiva.

t r a n s f o r m a ç ã o
A Secretaria de Assis

tência Social de Macatuba 
quer investir o dinheiro 
que for arrecadado com a 
destinação do Imposto de 
Renda de Pessoas Físicas e 
Jurídicas do município em 
um projeto sócio-educati- 
vo, com atividades profis
sionalizantes. O 'Projeto 
Transformação' deve aten
der crianças que comple
tarem o 'Educartes'. Para 
contribuir com o CMDCA 
(Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente), pessoas fí
sicas podem destinar até 
6% do Imposto de Renda 
devido. Pessoas jurídicas 
podem destinar até 1%. As 
doações podem ser feitas 
até o dia 30 de dezembro.



a d m i n i s t r a ç ã o

Obra pronta
Administração do prefeito José Antonio Marise inaugura área de lazer do Parque 
Rondon amanhã; hoje será entregue biblioteca ramal da Cecap

Fernanda Benedetti

Sandro  Alponte

Duas inaugurações estão 
marcadas para este fim de 
semana. Hoje, às 10h, será 
entregue a biblioteca ramal 
da Cecap. Amanhã, no mes
mo horário, será inaugura
do o complexo esportivo e a 
área de lazer que fica entre 
o Jardim América e o Par
que Residencial Rondon. Na 
quinta-feira 18, teve a entrega 
da ampliação do Centro Edu
cacional Silvio Capoani, tam
bém na Cecap.

Um terreno abandonado 
da Cecap deu lugar ao com
plexo que oferece campo de 
futebol suíço, ciclovia e pista 
de caminhada, estacionamen
to, vestiários, playground, 
quadra poliesportiva, quadra 
de mini-basquete e campo de 
bocha e malha. O investimen
to foi de aproximadamente 
R$ 150 mil.

Segundo o diretor de 
Obras da prefeitura, Antonio 
da Silveira Corrêa, como o 
local vai contar com um siste
ma de iluminação completo, 
um funcionário municipal vai 
tomar conta da área para evi
tar depredação. "Trata-se de 
uma grande área e uma obra 
complexa, por isso a próxima 
administração deve continuar 
melhorando o local". A Prefei
tura vai instalar também um 
espaço e equipamentos para 
a prática de ginástica, além de 
sanitários, bancos e mesas.

A área tem cerca de 18 mil

Antigo buracão da Rondon se transforma em área de lazer com pista de caminhada

metros quadrados, havia si
do tomada pelo mato e virou 
alvo de reclamações porque 
juntava lixo e servia à proli
feração de insetos e animais 
peçonhentos. O local estava 
abandonado há mais de uma 
década e chegou a ser apelida
da de 'buracão.

Quem está feliz com a 
obra são os moradores. "Está 
ficando muito bom. Depois

de tanto tempo só juntando 
mato e pernilongo, agora está 
uma beleza. Acabou com os 
mosquitos", disse José Valdo 
Rezende. Antonio Luiz, que 
mora bem enfrente a área de 
lazer, disse que os problemas 
terminaram. "Ali era um lugar 
que só servia para juntar bi
chos e marginais que faziam 
uso de drogas. Agora temos 
um belo local para aprovei

tar", elogiou o morador.

biblioteca
Hoje, na Cecap, será entre

gue a biblioteca ramal. "Nós 
readequamos a praça com as 
salas da biblioteca, playground, 
passeio público, enfim, mexe
mos em toda a estrutura local", 
informou Silveira. A obra come
çou há três meses e custou R$ 
105.465,08 aos cofres públicos.

so lid a ried a d e  Os jogadores do Calzinho da década 
de 80/90 fizeram um gol de placa no sábado 13, no bairro 
Mutirão/Cecap. O grupo entregou 29 cestas básicas e brin
quedos para as famílias carentes. No dia 29 de novembro, 
no bairro São Judas Tadeu, os ex-integrantes do Calzinho 
realizaram a quinta edição de confraternização do clube.

BOTÃO
A Liga Botão F.C. realizou 

no sábado 13 a 3 ® Copa Len
çóis de Futebol de Mesa. Par
ticiparam do evento os boto- 
nistas Álvaro, Felipe e Alexan
dre, representando Lençóis. 
Jeferson, Edilson, Rodrigo e 
Lucas defenderam Lins. O li- 
nense Rodrigo sagrou-se cam
peão da Copa e terminou co
mo artilheiro da competição 
com 18 gols. A Liga Botão F.C. 
agradece o apoio da Diretoria 
Municipal de Esportes.

a tletism o
A equipe de atletismo 

de Lençóis participou no 
domingo 14 da 4® Corrida 
de Pedestre de Guaiçara. Na 
classificação final por equi
pe, Lençóis ficou com o pri
meiro lugar. O corredor Be
nedito Francisco Ribeiro fi
cou com o primeiro lugar na 
categoria entre 40 e 44 anos. 
O segundo lugar foi conquis
tado por Enercino Frenandes 
dos Santos. Já na categoria 
entre 30 e 39 anos, o atleta 
Manoel Carvalho Sobrinho 
conquistou o segundo lugar.

O corredor Pedro Ferraz Ar
ruda ficou com o quarto lu
gar na categoria entre 50 e 54 
anos. Na categoria entre 67 e 
69 anos, Antonio Brito foi 
o terceiro colocado. Adenor 
Flores ficou o segundo lugar.

b o c h a
A dupla Orlando e Va- 

lentim é a grande campeã do 
Campeonato de Bocha do 
CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo). A final aconteceu 
no sábado 13. Zé Giglioli e Al- 
gio conquistaram o segundo 
lugar. Em terceiro aparecem 
Beto e Cléudio. Norberto e 
Geraldo ficaram em quarto.

ha n d ebo l
A equipe de handebol 

masculino, categoria livre, de 
Lençóis Paulista é vice-campeã 
da 4® Copa Botucatu de Han
debol. Na final, os lençoenses 
perderam para o Liceu Anglo 
de Botucatu. O jogo aconte
ceu no domingo 14. Os atletas 
têm a direção e coordenação 
do professor Luciano Carmo 
Liz e apoio da Diretoria de Es
portes e Recreação.

Plantão de vendas neste Domingo até ao meio dia!
MODELO COR ANO COM. OPCIONAIS/COND.

ASTRASEDAN GL AZUL 00/00 G 3.000,00+60X510,91/10.000,00+60X398,86

ASTRA SEDAN ADVANTAGE CINZA 01/01 G COMPLETO 4.000,00+60X510,94

ASTRASEDAN GLS AZUL 00/00 G 3.000,00+60X510,94

ASTRASEDAN CONFORT PRETO 04/05 A 5.500,00+60X710,85

ASTRA SEDAN ADVANTAGE PRETO 06/07 FLEX 6.000,00+60X864,48

ASTRA HATCH 5P CINZA 02/03 FLEX 4.000,00+60X 680,26

BLAZER2.4 PRETO 01/01 G 5.000,00+60X710,85/14.900+60X524,99

CELTAS PORTAS PRATA 03/03 G AR 2.800,00+60X426,50

CORSASEDAN PRETO 04/04 G 3.000,00+60X510,94

CORSA SEDAN MAXX 1.8 PRATA 04/05 GNV COMPLETD+KIT GÁS 6.000+60X579,33

CORSA SEDAN MILENIUM PRATA 02/02 G 2.000,00+60X426,50

CORSASEDAN WIND AZUL 99/00 G 3.000,00+60X347,59

MERIVA PRATA 02/03 G 5.000,00+60X644,94

MONTANA VERMELHO 03/04 FLEX 5.000,00+60X510,94

MONZAGL AZUL 95/95 A 1.500,00+60X253,31

PICKUP CORSA GL PRETO 97/98 G 2.500,00+60X347,59/7.000,00+60X239,31

OMEGA DIAMOND VERMELHO 94/94 G 4.000,00+60X282,09

S10 2.4S BRANCA 04/04 G 6.000,00+60X579,33

ZAFIRA2.0 PRETO 01/01 G COMPLETO 4.000,00+60X680,26

VECTRAGT-X VERMELHO 07/08 FLEX 12.000,00+60X1.190G6.500+60)ffl88,00

VECTFtA ELEGANCE AZUL 05/06 FLEX 10.000,00+60x977,0021.500+60x834,00

VECTRA MILENIUM PRATA 01/01 G 4.000,00+60X510,94

VECTRA MILENIUM CINZA 01/01 G COMPLETO 4.500,00+60X510,94

VECTRA GLS PRETO 96/97 G COMPLETO 4.000,00+60X347,59

MODELO COR ANO COM. OPCIONAIS/COND.
GOL16V4P BRANCA 00/00 G 3.000,00+60X347,59/7.150,00+60X295,96

GOL16V4P PLUS BRANCA 04/05 G AR/ D.H 3.000,00+60X510,94

GOL 16V POWER CINZA 02/03 G 2.000,00+60X426,50

GOL 1.0 4P BRANCA 05/05 A 3.000,00+60X426,50

GOLF 2.0 CINZA 02/03 G COMPLETO/4.000,00+60X680,26

PARATI 16V TURBO AZUL 02/02 G 5.000,00+60X426,50

SANTANA CINZA 04/04 A 4.000,00+60X426,50

ESCORTXR3 CINZA 93/93 G ENTR. 1.000,00+60X230,57

FOCUS 1.8L HATCH BRANCA 01/01 G 5.000,00+60X426,50

FIESTA1.0 FLEX VERMELHA 06/07 FLEX D.H / TRIO/4.500,00+60X510,94

FIESTA1.0 PRATA 05/05 G 5.000,00+60X426,50

FIESTA1.0 AZUL 05/05 G 5.000,00+60X426,50

KAGLIMAGE AZUL 01/02 G A R /3.500,00+60X282,09

KA CINZA 96/97 G 1.800,00+60X253,31

PALIO EDX 4P VERMELHO 96/97 G AR CONDICIONADO

PALIO 2P FIRE PRETO 02/03 G 3.000,00+60X347,59

SIENA ELX CINZA 01/02 G 3.500,00+60X426,50

STRADAWORKING BRANCA 01/01 A 3.000,00+60X347,59

CMC LX 1.7L PRATA 01/02 G 6.000,00+60X579,33/12.100+60X473,40

COROLLAXLI 1.6 W T PRETO 03/03 G 6.000,00+60X710,85/16.000+60X524,99

BERLINGO 16 MP AZUL 05/06 G PASSAGEIRO/4.000,00+60X680,26

AUDIA3 1.8 AZUL 02/02 G AUTOMATICO/5.000,00+60X680,26

MOTO HONDATITAN 125 CC VERMELHO 02/02 G 300,00+48X124,05

* Promoção válida para veículos em carta de crédito contemplada. Imagens meramente ilustrativas. Promoção 
válida até o término do estoque ou caso haja mudanças significativas no mercado financeiro. Reservamo-nos o 
direito de mudar as condições sem prévio aviso. Para maiores informações sobre outros planos, consulte nossa equipe.

Av. Adriano A. Fo^anholi n” 580 
Lençóis Paulista SP

(14) 3269-1581
DIVELPA

CHEVROLET



R E L I G I Ã O
Fernanda Benedetti

Oração 
de Natal
Missas na região celebram o nascimento 
de Jesus Cristo entre os católicos

Ká t ia  Sartori

Os católicos de toda a re
gião vão comemorar o Natal 
com oração. A data lembra o 
nascimento de Jesus Cristo e é 
especial para religiosos em to
do o mundo.

Tradicionalmente, o nasci
mento de Jesus era lembrado 
com a missa do galo, que come
çava a ser celebrada à meia-noite 
do dia 24 de dezembro. Segun
do registros históricos, a missa 
do galo teria começado no sécu
lo V, por iniciativa dos católicos 
romanos. O difícil é explicar a 
origem do nome, 'missa do ga
lo'. A teoria mais aceita é de que 
a celebração tem esse nome por
que o galo foi o primeiro animal 
a presenciar o nascimento de Je
sus, e dessa forma ficou com a 
missão de anunciar a chegada 
do messias com seu canto.

Atualmente, as missas de 
Natal são realizadas mais ce
do. Em toda a região, a cele
bração está marcada para as 
20h do dia 24 de dezembro.

Em Lençóis Paulista, todas 
as paróquias -  Santuário Nos
sa Senhora da Piedade, Cristo 
Ressuscitado, Nossa Senhora 
Aparecida, São José e São Pe
dro e São Paulo -  realizam 
missa no dia 24 e também no 
dia 25 para celebrar o Natal.

A paróquia de Santo An- 
tonio, em Macatuba, realiza 
missa na matriz no dia 24. No 
dia 25, a chegada do Natal se
rá comemorada com missa na 
capela de Santa Rita.

Em Areiópolis, os católicos 
da paróquia de Santa Cruz re
alizam missa na matriz no dia 
24 e uma celebração para os 
fiéis da Cohab, no dia 25. Em 
Borebi, a missa de Natal está 
marcada para as 18h do dia 24.

Os católicos de Agudos 
celebram missa nas duas pa
róquias: Santo Antônio e San
tuário de São Paulo Apóstolo, 
tanto na véspera quanto no

MISSAS EM 
TODA A REGIÃO
len ç ó is  p a u lis t a
DIA 24
18h -  Alfredo Guedes e capela 
Nossa Senhora do Rosário 
18h30 -  capela do asilo 
20h -  Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, matriz de São José, São 
Pedro e São Paulo, Nossa Senhora 
Aparecida e Cristo Ressuscitado

DIA 25
7h30 -  capela do asilo
9h -  Santuário Nossa Senhora da
Piedade
10h -  Alfredo Guedes 
18h -  Capela da Bocaina 
19h -  São José
19h30 -  Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, São Pedro e São Paulo 
e Nossa Senhora Aparecida

BOREBI
DIA 24
18h -  missa na matriz de Nossa 
Senhora das Graças

MACATUBA
DIA 24
20h -  matriz de Santo Antonio

DIA 25
9h -  capela de Santa Rita

a g u d o s
DIA 24
20h -  Santuário de São Paulo 
Apóstolo

DIA 25
19h - Santuário de São Paulo 
Apóstolo

a r e ió p o l is
DIA 24
21h -  matriz de Santa Cruz

DIA 25
9h30 -  Cohab
19h -  matriz de Santa Cruz

IGARAÇU d o  TIETÊ
DIA 24
21h -  matriz de São Joaquim 

DIA 25
19h30 -  matriz de São Joaquim

BARRA BONITA
DIA 24
20h -  Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, matriz de São José e 
matriz de Santo Antonio

DIA 25
8h -  Santuário e matriz de Santo 
Antonio
9h e 19h -  matriz de São José 
9h30 -  capela de Santo Expedito

dia de Natal.
Em Igaraçu do Tietê tem 

missa na matriz de São Joa
quim nos dias 24 e 25. Em 
Barra Bonita haverá celebração 
no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, paróquia de São José 
e paróquia de Santo Antonio.

O presépio do Santuário Nossa Senhora da Piedade está montado e é ponto de oração para os católicos de Lençóis Paulista

ÚLTIMO ENCONTRO
Na quarta-feira17, o Comtur 

(Conselho Municipal de 
Turismo) de Lençóis Paulista 
realizou a última reunião do 
ano. O encontro aconteceu 
na Rocinha, ponto turístico 

que está incluído no circuito 
'Caminhos do Centro 

Oeste-Paulista'. Na reunião 
foi discutida a criação da 

logomarca do Comtur, que 
deve ser apresentada no 

início de 2009.

NOTEBOOK

+
24 Prêmios
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Fernanda Benedetti

POESI A

Entrega da 7® Antologia 
Poética é amanhã

Amanhã tem a entrega 
da premiação da 7® An
tologia Poética de Maca- 
tuba. O volume é o resul
tado de um concurso que 
envolveu jovens, adultos 
e crianças. A cerimônia de 
lançamento do livro está 
marcada para as 20h, no 
Teatro Municipal Renata 
Lycia dos Santos Ludovi- 
co. Haverá distribuição da

publicação aos presentes 
e uma sessão de autógra
fos pelos poetas e poetisas 
cujas obras foram classifi
cadas e publicadas.

O tema escolhido para as 
poesias este ano foi 'Nosso 
Futuro. Ao todo foram clas
sificados 20 trabalhos nas 
categorias infantil, infanto- 
juvenil, juvenil e adulto. A 
entrada é de graça.

A estrada vicinal Fernando Valezi, que liga Macatuba a Usina Sao José, vai receber recape em toda sua extensão

Estrada nova
Macatuba deve receber R$ 6 milhões do governo do Estado para melhorias em 
estradas vicinais e Coolidge deve desistir de pedágio na Lauro Perazzoli

Ká t ia  Sartori

O município de Macatuba 
deve receber R$ 6 milhões do 
governo do Estado para recu
peração de estradas vicinais. 
Estão no pacote a Juliano 
Lorenzetti (LEP 060), entre 
a usina São José e a Lwart, a 
Fernando Valezi (entre a usi
na São José e a SP-261), e a 
vicinal Lauro Perazzoli, que 
liga Macatuba a Igaraçu do 
Tietê. Segundo o secretário 
Administrativo da Prefeitura, 
José Carlos Ferreira de Souza, 
o dinheiro vem por meio do 
programa pró-vicinais. O pre
feito Coolidge Hercos Júnior

(PMDB) recebeu ofício do go
verno do Estado esta semana 
confirmando o recurso. Quan
to será investido em cada es
trada não foi divulgado.

A recuperação da LEP 060 
e da estrada Fernando Valezi 
já estavam previstas na segun
da etapa do Programa Pró- 
Vicinais. A grande novidade 
são os investimentos na Lauro 
Perazzoli, que pode mudar os 
planos do prefeito Coolidge 
de pedagiar a via. Os recur
sos serão aplicados para fazer 
acostamento -  que a estrada 
não tem -  e também para au
mentar a sinalização.

No começo de 2005, o go

verno do Estado liberou mais 
de um milhão de reais para 
recape completo da vicinal. 
Como a via é usada para fuga 
de pedágio, tanto na rodovia 
Marechal Rondon (SP-300) e 
João Ribeiro de Barros (294), 
e como é o município é quem 
tem que arcar com a manu
tenção, o prefeito anunciou a 
implantação de uma praça de 
pedágio. Coolidge encomen
dou estudos e contratou um 
técnico para elaborar o edital 
para a concessão da estrada. 
Mas por causa da burocracia 
e do período eleitoral, o pro
cesso parou. Agora, o prefeito 
sinaliza uma mudança uma

postura. "Se o Estado vai arcar 
com os custos de manutenção, 
não precisamos colocar o pe
dágio", justificou.

ffittlT tT lilfffti
CENTRO DE SERVIÇOS Está marcada para amanhã, às 9h, 
a inauguração do Centro de Serviços Administrativos Elpídio 
Artioli. O prédio, localizado na rua Nove de Julho, abriga o Ipre- 
mac (Instituto de Previdência de Macatuba), Banco do Povo e 
PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor). O centro en
trou em funcionamento há mais de um mês.

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 Química
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



a r e i o p o l i s
Jornal O Debate

Diploma na mão
Liminar concedida pelo TRE garante diplomação do prefeito 
reeleito de Areiópolis, José Pio de Oliveira, o Peixeiro; 
advogado da acusação diz que vai tentar reverter decisão

Sandro  A lponte

Uma liminar concedida 
pelo TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral garantiu a diploma
ção e posse do prefeito ree
leito de Areiópolis, José Pio 
de Oliveira, o Peixeiro, e seu 
vice, Antônio Franco, am
bos do PT. A liminar saiu ao 
meio-dia de quinta-feira. A 
diplomação aconteceu às 16h 
do mesmo dia. Peixeiro estava 
cassado sob a acusação de uso 
da máquina administrativa 
para captação de votos.

A cassação do registro de 
Peixeiro saiu sexta-feira 12 e 
foi expedida pela juíza elei
toral da 129® zona eleitoral 
de São Manuel, Érica Regina 
Figueiredo. Na segunda-feira 
15, os advogados de defe
sa do prefeito entraram com 
medida cautelar pedindo a 
suspensão da sentença, a di- 
plomação e posse até o julga
mento do mérito. "A captação 
de sufrágio não existiu, ou se
ja, não teve pedido de votos e 
não houve alusão do nome de

ninguém. A benesse tem que 
estar condicionada ao pedi
do de votos e isso não acon
teceu", declarou Emerson de 
Hipólito, um dos advogados 
de Peixeiro.

A denúncia de que Peixei
ro estava usando a máquina 
pública para captar votos foi 
feita pelo candidato derrotado 
nas urnas, Amarildo Fernan
des (PSDB). Peixeiro é acusa
do de sortear 57 lotes para a 
população de baixa renda na 
cidade em evento público, no 
dia 10 de setembro, 25 dias 
antes das eleições municipais. 
Além do uso da máquina, re
presentação protocolada no 
Cartório Eleitoral de São Ma
nuel afirma que os lotes não 
existem. Nas urnas, Peixeiro 
derrotou Amarildo por uma 
diferença de 323 votos.

A liminar animou os ad
vogados de Peixeiro. "Mesmo 
a liminar sendo uma decisão 
provisória, isso demonstra 
que a relatora leu o recurso e 
encontrou respaldo para sua 
decisão, ou seja, há probabi

Peixeiro está autorizado 
pela Justiça Eleitoral 

para tom ar posse no 
dia 1° de janeiro

lidade de que a nossa defesa 
é real e embasada em fatos 
verídicos", comentou o ad
vogado. "A questão de novas 
eleições também fica suspen
sa por enquanto. E se o TRE 
reformar a sentença o Peixei
ro permanece no cargo".

Antonio Sérgio Perassoli, 
um dos advogados de Ama- 
rildo, informou que irá entrar 
com agravo regimental contra 
a decisão da relatora do pro
cesso. "Temos prazo de três 
dias a partir da notificação 
oficial da Justiça. Então, na 
segunda-feira, vamos proto
colar nosso agravo que tenta 
cassar a liminar e manter a 
decisão da juíza eleitoral de 
São Manuel", explicou Pe- 
rassoli. "E como será votado 
pelo plenário do TRE temos 
a esperança de que a liminar 
não seja mantida".

a g u d o s

Papai N oel vai distribuir brinquedos
O sonho de Natal de muitas 

crianças de Agudos está para ser 
realizado. É que a chegada do 
Papai Noel está prevista para as 
20h de hoje, na avenida Carva
lho Pinto. O Bom Velhinho vai 
chegar num carro do Corpo de 
Bombeiros de Bauru. Após o 
evento, que já se tornou tradicio
nal dentro das comemorações 
de final de ano no município, 
a Corporação Musical Maestro 
João Andreotti executa canções 
natalinas na Praça Tiradentes.

Para Zaris Antonio Coelho, 
tanto a casinha e os enfeites

que a prefeitura instalou nas 
ruas da cidade, quanto a che
gada do Papai Noel, despertam 
nas pessoas o espírito de Natal. 
"Todo ano eu aproveito essa da
ta para trazer meus netos para 
ver o Papai Noel. Eles adoram 
e ainda ganham presentes", 
afirma. Já Mateus de Oliveira 
Coelho, 8 anos, disse que gosta 
de conversar e tirar fotos com 
o bom velhinho. "Eu já vi o 
Papai Noel chegando de pára- 
quedas, no caminhão do corpo 
de bombeiros e até de charrete 
uma vez", lembra o garoto.

A partir de amanhã, cinco 
mil brinquedos serão distribu
ídos para crianças carentes da 
cidade. A entrega dos presen
tes acontece das 9h às 17h, na 
Casa do Papai Noel, localiza
da na Avenida Carvalho Pinto. 
No local haverá distribuição 
de sorvete, algodão doce e pi
poca. Os brinquedos só serão 
entregues para quem retirou 
as senhas na Secretaria de Pro
moção Social e Fundo Social 
de Solidariedade. A Casa do 
Papai Noel funciona até o dia 
31 de dezembro.

e d u c a ç ã o

Aprender Sempre Universitário forma primeiros bolsistas
Natália Paludetto Ribeiro, 

de Macatuba, Vanessa Soares 
da Silva, de Quatá, e Diego Ra
fael Blanco, de Lençóis Paulista, 
são os três primeiros bolsistas 
do Aprender Sempre Univer
sitário, programa de bolsas da 
Zilor, a conseguir os diplomas.

Natália formou-se em Ad
ministração de Empresas pe

la Facol (Faculdade Orígenes 
Lessa), em Lençóis Paulista, 
depois de ter conseguido bol
sa de estudo da Zilor, empresa 
onde o pai Luiz Claudinei Ri
beiro trabalha há 16 anos. "A 
bolsa ajudou muito e foi fun
damental para a conclusão do 
curso", diz Natália.

Vanessa conseguiu a bolsa

da Zilor quando estava prestes 
a abandonar a faculdade de 
Letras no último ano. Diego 
costumava dividir as despesas 
da faculdade com a mãe, Rose- 
meire Dias de Oliveira Blanco, 
e o pai, José Francisco Blanco, 
que trabalham na Zilor há mais 
de 20 anos. "Tínhamos dificul
dade para pagar as mensalida

des e os livros que eu precisava 
para estudar. Não ia dar para 
continuar pagando", conta 
Diego, que teve o incentivo e 
ajuda dos pais para participar 
do processo seletivo do Apren
der Sempre Universitário. O 
jovem se formou em Sistemas 
de Informação pela Facol.

Para ter direito à bolsa

concedida pela Zilor, os jo
vens passaram por um proces
so de seleção do qual partici
param outros filhos e filhas de 
Colaboradores da empresa, e 
que resultou na escolha de 20 
bolsistas.

A Zilor iniciou processo 
de seleção para a segunda tur
ma de bolsistas do Programa

Aprender Sempre Universitá
rio. Sete jovens foram selecio
nados para iniciar os estudos 
no início do próximo ano. Os 
candidatos selecionados rece
berão, além da bolsa de estu
dos integral, ajuda de custo 
mensal oferecida pela empre
sa para transporte, moradia e 
alimentação.

Derbyclick

d ip l o m a d o  O prefeito eleito de Borebi, Anton io  Carlos Vaca (PSDB), seu vice, Luiz Carlos Pis- 
cinelli (PTB), o Badu, e os vereadores eleitos nas eleições de outubro receberam seus diplomas na 
quinta-feira 18. A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista, já que o m un i
cípio pertence à comarca local

PRONTO p a r a  a  posse o  prefeito eleito de Piratininga, Odail Falqueiro (PTB), e sua vice Maria José 
Paranhos (DEM), foram diplomados pela Justiça Eleitoral na noite de terça-feira 16. Na cerimônia, que acon
teceu no fórum da cidade, os nove vereadores eleitos para a Câmara também receberam seus diplomas.

fe s ta  d e  f o r m a t u r a  Na terça-feira 16, teve colação de grau para os alunos dos cursos de Siste
mas de Informação e Administração com Gestão de Informática da FGP de Pederneiras. A solenidade foi 
no CRC (Clube Recreativo do Comércio). Foram diplomados 82 alunos. A turma já está inserida no mer
cado de trabalho, atuando em empresas de toda a região. A FGP chegou em Pederneiras há oito anos.
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Personalização de Pára-choque Pintura 
Mecânica 

Troca de Óleo 
Revisão Automotiva 
Martelinho de Ouro

0 )1 4 .3 2 6 3 -6 1 5 1
Rua Piedade, 76 - Centro - Lençóis Pauiista

VENDE-SE GOL, ano

97, cor vinho, gasolina, 

Em òtimo estado. Fone: 

(14) 3263 5901 ou 

(14) 8112 5387.

VENDE-SE OU TROCA,

por Carro de menor 

valor, Santana, Ano 

2000, Cor Prata, Alco- 

ol, Original e compelto. 

Tratar (14) 8144 8537 

ou (14) 3264 3110.

VENDE-SE FUSCA, ano 

75, cor bege, em ótimo 

estado de conservação. 

Tratar Rua: Dr. Antonio 

Tedesco, 844- Centro. 

Fone (14) 8139 6533 

com Timoteo

VENDE-SE ASTRA SE- 

DAN GL,cor azul, ano 

2000 ent: $3.000,00 

+ 60 X $510,94 Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 90, cor azul, alco- 

ol, òtimo estado. Fone 

(14) 3263 3291.

VENDE-SE ASTRA 

SEDAN GL, ano 02 

ent: 4.500,00 + 60 

x $510,94. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE CELTA, 4

portas,cor prata, com 

ar condicionado, ano 

2003. ent: $2.800,00 

+ 60 x $426,50. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE CELTA, 4

portas, cor preto, ano 

2004 ent:$ 2.800,00 

+ 60 x $426,50. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, milenium 

prata, ano 2002 

ent: $2.000,00 + 60 

x $426,50. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE MONZA 

GL, ano 95, alcool 

ent: $1.500,00 + 60 

x $ 253,31. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE PICK- 

UP CORSA, ano 98 

ent: $2.500,00 + 60 

x $282,09. Fone: 

(14)9652-7481

VENDE-SE: Vectra, 2.2, 

CD, ano 99, câmbio 

automático, comple

to, acelerador e freio 

manual, adaptado 

para deficientes. R$ 

28.000,00. Fone (14) 

9702-8779.

VENDE-SE SANTANA 

GLS, ano 93, Cor 

Bordo, Completo, 

original, alcool, Valor 

R$10.000.00. Fone: 

(14) 8123-6272 ou 

(14) 3263-1351.

VENDE-SE PALIO

FIRE, ano 2003 ent: 

$3.000,00 + 60 x $ 

347,59 Fone: (14) 

9652-7481

VENDE-SE STRADA

WORKING, ano 2001 

alcool ent: 3.000,00 + 

60 x $347,59 Fone:(14) 

9652-7481VENDO

VENDE-SE COROLLA 

KLI, 1.6, ano 2005, 

modelo 2005, cor 

preto, completo e com 

banco de couro. Tratar 

Fone: (14) 9789 1249.

VENDE-SE FUSCA, ano 

76, em bom estado, 

cor azul escuro, docu

mentação em dia preço 

a combinar. Tratar Rua: 

Emilio Ferrari n° 120 

telefone (14)32641278 

ou (14)91239506 Com 

Laercio.

VENDE-SE ESCORT 

GL, 1.8, original a 

alcool, M otor AP, lim

pador e desembaçador 

traseiro, trava elétrica, 

alarme, insufilm, rodas 

esportivas, som, Valor 

R$ 7.900,00. Fone (14) 

3264 8032 ou (14) 

9132 4813.

1997 - AZUL - ALC - PROT DE CAÇAMBA /  TR. /  AL.
Rí SOB consulta

v e íc u l o a n ^ I c o r  IIc o m b . o p c io n a is

corsa HATCH 4P 1.6 1999 VERM. 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

astra  sedan 1.8 2002 cinza ALC completo

CELTA 1.0 2006 preto FLEX AR c o n d ic io nad o

g o l  1.0 G4 2P 2006 cinza FLEX LIMP /  DESEMB
go l  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 /  ROD. /  ESTR. /  STO ANT
corsa WIND 2P 1998 AZUL GAS

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 VERDE GAS completo

astra HATCH ELEGANCE 5P 2005 preto FLEX completo /  AR DIGITAL

') ^ i'ò c Í € m c ^  3264-1000
V e í c u l o s  Rua 13 de M aio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE FORD 

ESCORT, ano 1988, 

alcool, original, cor cin

za metalico, em òtimo 

estado. Tratar fone (14) 

91666023.

VENDE-SE GOL, ano

98, 4 portas, 16V, cor 

preto, gasolina, ótimo 

estado. Tratar fone: 

(14) 3263 3291 ou 

(14) 8116 2859.

VENDE-SE FIESTA, ano

02/03, 1.6, gasolina/ 

GNV, banco de couro, 

rodas, cor verde, lindo. 

R$ 21.000,00. Fone 

(14) 9787-9690.

VENDE-SE CORSA 

CLASSIC, ano 04, 1.6, 

cor branco, impecável, 

trava elétrica, direção 

hidráulica, desemba- 

çador traseiro, alarme, 

ar quente, insufilm, en

gate, documento 2008 

pago. R$ 23.000,00. 

Fone (14) 8111-5220, 

Rodrigo.

VENDE-SE GOL GIII,

ano 2000, 4 portas, cor 

vinho, ótimo estado, 

Valor R$ 18.000,00. 

Tratar fone: (14) 3264 

8430 ou (14) 9726 

6932.

VENDE-SE PARATI, ano 

91. Ipanema, ano 94, 

injeção a álcool. Tratar 

Oficina Damico. Fone 

(14) 3263-6060.

VENDE-SE FORD KA,

1.3, CLX, ano 98, flex, 

ar condicionado, vidro 

e trava elétrica, alarme 

insulfilm, pneus novos. 

49.000 km, original 

a qualquer prova. R$

14.000. 00. Fone (14) 

9795-3935.

VENDE-SE GOL, 1.0, 

cor prata, GIII, álcool, 

4 portas, único dono, 

novo, particular, dire

ção hidráulica, vidro 

elétrico, travas, alarme, 

som, etc. Fone (14) 

3263-6369 ou (14) 

9702-7173, Reinaldo.

VENDE-SE MONZA,

de 85 a 89, o restante 

do valor em dinheiro 

a combinar. Fone (14) 

3263 0603.

VENDE-SE GOL, CLI, 

ano 96, cor perola. R$

12.000. 00. Fone (14) 

9799-8829.

SIENA ELX, 1.0 Flex ap 

R$ 277. Idea Hlx 1.4 

Flex ap R$ 621. Punto 

1.4 Flex ap R$ 317. Sti- 

lo Sporting ap R$ 946. 

Consórcio Fiat direto 

da fabrica s/ juros. Lib 

carta de crédito qual

quer marca. Fone (14) 

3019-9330.

VENDE-SE MILLE FIRE,

Flex ap R$186. Palio Fi- 

re Flex ap R$ 210. Palio 

Elx Flex ap R$ 241.

VENDE-SE OU TRO

CA, Opala, ano 84,

4 portas, 6cc, álcool, 

em ótim o estado, 

documento ok, acei

to moto. Fone (14) 

3264-5236 ou (14) 

9702-6802.

VENDE-SE PARATI,

ano 92, bom estado 

de conservação, preço 

a combinar. Fone (14)

3263-3931.

VENDE-SE MONZA 

CLASSIC SE, 4 portas, 

cor azul, Completo, 

gasolina, Valor R$ 

10.000,00. Tratar fo 

ne: (14) 3264 3644.

VENDE-SE ESCORT,

ano 88, álcool o rig i

nal, cor cinza, metá

lico, em bom estado. 

Fone (14) 9166-6023.

VENDE-SE VERONA,

ano 92, álcool ori

ginal, m otor novo, 

pneus novos. Fone 

(14) 9785-0358 ou 

(14) 3263-6583.

VENDE-SE ASTRA 

HATCH, ano 2000, 

alcool, completo, 

Rodas 17, som, ban

cos de couro. Valor 

R$ 26.000,00. Tratar 

Fone: (14) 3264 8430 

ou (14) 9726 6932.

M o n t a n a
V E Í C U L O S

MODELO /  SUB-MODELO ANO C KM COR
FiDrinD FURGAO 1.0 1994 Branco
FiDrinD FURGAO 1.6 1992 Branco

Kombi 1.6 1992 Branca
Kadet - Víd /  I r 1994 Cinza

Corsa Sedan 1.0 Super MPFI 2001 Verde
Corsa Hatch WIND 1.0 4P MPFI 1998 Cinza

Corsa GL 1.4 1995 Vinho
Kadett GL 1.8 1993 Vinho
Parati CL 1.8 1996 Preta
Parati CL 1.6 1996 Cinza
Chevett 1.6 1993 Azul

Parati CL 1.6 1987 Branca
Gol 1.0 SPECIAL 2001 Branco

Gol 1.0 1996 Verm.
Gol 1.0 SPECIAL 2001 Azul
Golf 1.8 GL 4P 1995 Verde

Chevet 1989 Verde
Palio ELX 1.6 4P 1997 Dour.

Palio ED 1.0 1997 Verde

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S
r

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

ALUGAR
UM C A R R O

F a ç a - n o s  u m a  
v i s i t 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

M o n t a n a
R E N T

FINANCIAMOS E REFINANCIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO 

E ÔNIBUS.

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

COROLLA CIVIC LXS MECANIC
OFERTA SÓ HOJE:

SCENIC EGEUS - 01/01 - CINZA - COMP.+COURO - R$ 22 .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 FIESTA H.1.0 02/03 PRATA DH-VE-TE

CORSA CLASSIC 03/04 PRATA BASICO FIESTA GL 01/01 PRATA AC
GOL RALLYE 1.6 05/05 PRATA COMPLETO YAMAHA XT660 05/05 PRETA
GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL SAVEIRO CL 98/98 BRANCA
GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO CLIO 1.0 4P 00/00 PRETO BASICO
GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO
GOL 1.0 8V 4P 03/04 CINZA BASICO HONDATWISTER 05/05 PRATA
GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD COROLAXLI 03/03 DOURADO COMPLETO
GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA BASICO-RODAS SCENIC SPR. 1.6 05/05 PRETA COMP.(- COURO)
PARATI 4P 1.0 99/99 VERM 16V - BASICA

Compre veículos 0km c/ até 20% de desconto para sua empresa! 
Não é preciso te r fro ta  para ter desconto d ireto da Fábrica! 

Aleks: 14.9791-7110

wkttios

HOP
CAKS

F.: 1 4 .3 2 6 4 -3 6 4 4  
Av. 25 de Janeiro, 332  
Centro - Lençóis Paulista

ORAÇÃO DOS AFLITOS

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.Amem. (Reze durante 3 dias e faça 3 pedidos, 1 impossivel e 2 dificeis, mande publicar essa oração 
no 4° dia e aguarde os resultados).

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

CORSA 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 X

ZAFIRA ELITE 2004/2005 BEGE
OMEGAGLS 1997/1997 PRETA X

CORSA SEDAN CLASSIC 2003/2004 BRANCA X
S10 2.5 S 4X4 1999/2000 BRANCA X

ESCORT L 1993/1993 CINZA
PARATI 16V 1998/1999 CINZA X

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

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

QUANTUM 2000 MI EVID. 1998/1998 VERDE
PARATI 1.6 2007/2008 PRATA X

SIENA FIRE FLEX 2007/2008 CINZA X
UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO X

UNO MILLE FIRE 2002/2002 CINZA
PALIO ELX 2001/2001 CINZA X

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
PALIO WEEK ELX 2001/2001 CINZA X

CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO
XR 250 TORNADO 2002/2002 AZUL X

AUDI A3 1.8 4P 2001/2001 PRATA X
CIVIC LX 2003/2003 PRETA X

YAMAHA VIRAGO 1999/2000 PRATA X
CB 600F HORNET 2007/2007 CINZA X

CB 500 2002/2002 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

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
OMEGA GLS 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: 3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

FO X  2 P  1 .0  - C IN Z A  - 0 3 /0 4  
G  - A R + D H + T R IO + R O D A S

V E C T R A  - G LS  - PRETO  
9 4 /9 4  - G  - CO M P LETO

FO X PLU S  4 P  - C IN Z A  
0 5 /0 6  - B  - DH  - LT - DT

D -2 0  CU STO N  S - V E R M E L H A  
9 3 /9 3  - D - T U R B O

C O RSA  SEDAN  - A Z U L  
0 0/0 1  - G  - TE

T IP O  1 .6  IE  - V E R M E L H A  
9 4 /9 4  - G  - CO M P LETO

PARA TI T R A C K  1 .8  - 4 P  - 0 6  
C IN Z A  - F - CO M P LETO

C O RSA  SED AN  M O D  N O VO  
PRATA  - 2 0 0 3  - G

C O RSA  W IN D  - BRA N CO  
9 9 /0 0  - G  - LIMI> DESC

TITA N  1 2 5  ES - PRATA  - 0 0 /0 0  
G  - P A R T ID A  E LÉ TR IC A

G O L  M I 4 P  - V IN H O  
9 8 /9 9  - G

PO LO  HATCH 1 .0  - PRETO  
0 2 /0 3  - A  - CO M P LETO

M O N TA N A  S P O R T  1 .8  - PRATA 
0 5 /0 5  - F - CO M P LETA

A STR A  SED A N  CD A Z U L  
0 4 /0 4  - G  - CO M PLETO

A STR A  SED AN  1 .8  - C IN Z A  
0 4 /0 4  - A  - CO M P LETO

P O LO  H ATCH 1 .0  - PRETO  
0 2 /0 3  - A  - CO M P LETO

U N O  4 P  M IL L E  SX 
V IN H O  - 9 6 / 9 7  - G  - T R  - LT

FALCO N  N x4  - V E R M E L H A  
2 0 0 0  - G

V E R S A IL L E S  G L  2 .0  B E G E  
9 2 /9 2  - G  -

K A  1 .0  - V E R M E L H A  
1 9 9 8  - G

rr>McinTE-t^^

M BM TJk
A U TO M O V E Ê Si

(14) 3264-9191



PAGAN MOTOS
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GRATtS 2 CAPACETES___________________________
R U A  P E D R O  N A T A L I O  L O R E N Z E T T t ,  N “  112  -  L E M Ç Ô t S  P A U L I S T A

Fone; (14) 3264-4345

VENDE-SE
Casas e Terrenos; Diversos bairros 

Sítios e Chácaras; Várias

Com pra-se:
Casas: de RSSOmil, RSSOinil com documentação 

em ordem
OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 
ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

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

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE FALCON,

ano 2006,cor Preta e 

Azul, Ótimo preço. Fo

ne: (14) 3263 3466.

VENDE-SE TITAN KS, 

Ano 2003, Cor Azul. 

Fone: (14) 3263 3466.

VENDE-SE TWISTER, 

Ano 2003, Cor Verme

lha. Fone: (14) 3263 

3466.

VENDE-SE XL 125,

Ano 2007, Cor Branca. 

Fone: (14) 3263 3466.

VENDE-SE BIZ, Ano

2003, Partida Elétrica, 

Cor Azul. Fone: (14) 

3263 3466.

VENDE-SE BIZ KS, Ano

2001, Cor Vermelha. 

Fone: (14) 3263 3466.

VENDE-SE STRADA,

Ano 99, Cor Roxa. Fo

ne: (14) 3263 3466.

VENDE-SE MOTO, 

Kimco Kawasaki, 150 

cilindradas, ano 2002, 

cor vermelha, em òti- 

mo estado. Tratar 

Fone: (14) 3263 5901 

ou (14) 8112 5387 

com Beto.

VENDE-SE MOTO, 

Titan ESD 150, ano 

2005, Cor azul. Tratar 

fone: (14) 3263 2047.

VENDE-SE MOTO, 

suzuki yes, 125, ano 

2007, 11.000 Kilo

metros, cor azul. R$

14.000,00. Tratar fone: 

(14) 9757 6761 falar 

com Carlos.

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 CG, ano 82. 

Titan 150, ano 04. Fo

ne (14) 9702-9538.

VENDE-SE MOTO, 

Titan 150 ESD, 

completa, cor pra

ta, ano 2007, Valor 

R$ 5.700,00, 7.000 

Kilometros. Tratar 

(14) 3264 7972 ou 

(14) 8117 1258 com 

Marcio.

VENDE-SE MOTO, 

titan 150 ESD, com

pleta, cor prata, ano 

2007

VENDE-SE CG TITAN, 

ano 98, impecável. R$

2.600.00. Fone (14) 

9146-9125.

VENDE-SE OU TRO

CO, por carro de 

menor valor, Fusca ou 

Chevette, moto CG 

150 ESD completa, 

ano 07, cor prata, 

7500km. R$ 6.700,00. 

Fone (14) 811 7-1258, 

Marcio.

VENDE-SE HONDA,

150, ano 05/06. R$

4.200.00. Fone (14) 

9787-3508.

VENDE-SE CB 500, 

ano 02, cor preta em 

excelente estado. Fone 

(14) 9745-31 31, falar

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE RESI

DÊNCIA, próximo ao 

clube Marimbondo, 3 

dormitórios,sala, WC 

social, Cozinha com 

lavanderia anexa, gara

gem, e edicúla em fase 

de construção. Tratar 

Fone: (14) 3263 1118.

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, no

Pq. São José, 3 suítes, 4 

salas, lavabo, cozinha, 

lavanderia e lazer com 

churrasqueira e piscina. 

Fone (14) 3264-4151 

(seg á sexta) ou (14) 

8152-7999

VENDE-SE TERRENO, 

Jd. Itamaraty. 408 me

tros. Excelente localiza

ção. Fone (14) 3264

4151 (seg á sexta) ou 

(14) 8152-7999.

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 dorm i

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 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 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. * 2

VENDE-SE CASA, Par

que São José, ,03 sui

tes, 02 salas, escritório, 

lavabo, cozinha, areá 

de serviço, garagen p/

2 carros, rancho com 

churrasqueira, despen

sa, banheiro, piscina - 

R$ 250.000,00 - Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46734) 

Fone (14) 3263 7094.

VENDE-SE CHACARA.

Fone: (14) 81 38 5589 

com Julio.

VENDE-SE CASA, 

no Jardim Ubirama, 

quitada, em ótim o 

estado. R$ 60.000,00. 

Tratar fone (14) 3263 

7059 com Manoel.

COMPRA-SE TER

RENO, pago a vista, 

Jd Monte Azul, João 

Paccola, Maria Luiza, 

Itapuã. Fone (14) 

9151-1819.

VENDE-SE TERRENO,

esquina, 511 m^, 

Avenida, 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 2. Fone (14) 3263

3389 ou (14) 3263

0251, c / Pelé.

ALUGA-SE EDÍCU- 

LA, p / aniversários 

em geral, ótima 

localização,c/ mesas, 

cadeiras, geladeiras, 

etc. Fone (14) 3263

6369, (14) 9702-71 73 

ou (14) 9711-8184, 

Reinaldo ou Luciana.

VENDE-SE CASA,

3 dorm itórios, sala, 

cozinha, garagem, va

randa c / churrasquei

ra, total construção 

138 m2, Jd. Monte 

Azul, ótima localiza

ção. R$ 130.000,00. 

Fone (14) 3263-6588.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd. Monte Azul, Rua 

Sebastião Barreto. 

Fone(14) 3263-5410.

VENDE-SE TERRENO,

de 600 ou 1000 me

tros, próximo ao Jd. 

Greenvile. Fone (14) 

3264-4151 (seg á 

sexta) ou (14) 8152

7999

VENDE-SE CASA, na

Rondon, 3 do rm itó

rios (1 suíte), sala, 

cozinha, edícula com 

1 quarto. Fone (14) 

3264-4151 (seg á 

sexta) ou (14) 8152

7999

VENDE-SE PRÉDIO 

COMERCIAL, Rua 

Jalisco n° 79, Vilage 

c/136 m2 em cons

trução. Fone (14) 

9785-0358 ou (14) 

3263-6583.

ALUGA-SE APARTA

MENTO, Praia Gran

de, Boqueirão, a 50 

metros da praia. Fone 

(14) 3264-4345.

A L U G A - S E
APARTAMENTO, 

NO GUARUJÁ. 

FONE: (14) 
9651-2399.

VENDE-SE CD 

PLAYER, automotivo 

R$ 320,00 e alarme 

positron R$ 150,00. 

Tratar (14) 8132 9002.

VENDE-SE BANCOS,

de Corcel II, Trava de 

volante. Rua: Castro 

Alves, 169-Jd. Ubirama. 

Tratar tambem pelo fo

ne: (14) 3264 7560.

LOCAL PARA FESTAS 

E EVENTOS? Aguas de 

Santa Barbara e Gua- 

rúja, alugo para festas. 

Fone: (14) 3263 4698.

EXCURSÕES PA

RA COMPRAS, em 

São Paulo. Dezem

bro 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.

COMPRA-SE TITULO, 

do Clube Esportivo 

Marimbondo. Fone 

(14) 9746-8874, tratar 

urgente com Lucas

VENDE-SE PLAYSTA- 

TION I, dois controle 

analógicos, 20jogos, 

c/ volante. Fone (14) 

3263-6537.

VENDE-SE LOCADO

RA, com1 computador, 

1 impressora, 1limpa- 

dor de DVD, 1 balcão e 

700 DVD's atualizados 

e prateleira de ferro 

tudo por R$ 5.000,00. 

Fone (14) 3298-1287.

COMPRA-SE CON- 

SORCIO, contemplado 

ou não mesmo em 

atraso se necessário 

vou ate você e-mail 

lemosqueiroz@globo. 

com /11 27271871. 

Feliz Natal um bom 

2009.

VENDE-SE TECLADO,

profissional Roland, 

teclado profissional Ka- 

wai. R$ 500,00, cada. 

Fone (14) 9146-9125.

VENDE-SE LOJA, dis

tribuidora de bebidas, 

aceita proposta. Fone 

(14) 9115-4389 ou 

(14) 3263-5674.

VENDE-SE AUTO 

RADIO, CD Pioneer, 

modelo DEH-1700, 

par de autofalantes 

Pioneer, Coaxial TS-a 

6986, par de autofa

lantes Buster BSC-533 

B, modulo Bosster AF 

200 Omega, caixa 

selada c/ autofalante 

12", R$ 400,00. Fone 

(14) 9732-9782 ou 

(14) 3264-8225, falar 

com: Marcelo.

NEGOCIA-SE 2,400 

DE CRÉDITOS, de 

materiais de constru

ção á vista. Fone (14)

3263- 0603,

VENDE-SE OU TRO

CA, teclado Casio, 

5/8. R$ 100,00. Com

pressor, 120 lbs, c / 2 

pistão. R$ 500,00. Fo

ne (14) 3263-5989.

ALUGA-SE SALÃO, 

comercial 110m2. R. 

Princesa Isabel, 406 

fundos, Ao lado da Vi- 

draçaria Brasil. Fone: 

(14) 3263-3943 /  (14)

9776-7839

VENDE-SE OU TRO

CA TRAILER, piscina 

de fibra c / bomba, 

mini bug, moveis 

usados e carrinho 

de bebe. Fone (14)

9702-9538.

CREDITO HABI

TACIONAL, de R$

35.000,00 a R$

200.000,00, parcelas 

a partir de R$ 300,00 

mensais. Fone (14) 

3238-8030 ou (14)

9651-9880.

VENDE-SE TV, 14. Fo

ne (14) 3263-5410.

CASA, terreno, 

construção, apto, 

prédio comercial, 

barracão p / empre

sas, chácaras. Planos 

de 150,120,100 e 

75 meses,carta de 

créd: 35mil ap R$ 

300, créd: 60mil ap 

R$ 514, créd: 130mil 

ap R$ 1.115, créd: 

200mil ap R$ 1.716, 

Rodobens Consórcio 

de Imóveis. Fone (14) 

3019-9330, facilita

mos seu lance.

VENDE-SE GRADE, 

de ferro modelo em '' 

u '' com 5 metros de 

com prim ento x 1,80 

de altura semi nova, 

completa grade, por

tão social, fechadura 

R$ 400,00. Fone (14)

3264- 4345.

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?
Tomadas que não funcionam? 
Pequenos problemas com encanamento?

M A R I D O  D E  A L U G U E L  
14.8144-2846 | 14.3264-3056

Fabiano

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE: Residência, próximo ao Marimbondo, 3 dorm., sala, wc social, cozinha c/ 
lavanderia anexa, garagem, e edícula em fase de construção.
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. MORUMBI: 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/ Virgílio 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

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. 
APARTAMENTO: 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$75.000, casa c/ 3 dorm., 2 salas, cozinha e wc social 
SÍTIO VARGEM LIMPA: Com 2,35 alqueires, casa sede, pasto piquetiado, cercado, rico em 
água, asfalto até na entrada.
SÃO JUDAS TADEU: Casa sede, cozinha planejada c/ fogão e freezer, sala c/ sofá de couro e 
móvel c/ som, tv, dvd, 1 suíte c/ cama king+armários, ar condicionado, 1 dorm. c/ cama de casal, 
ampla varanda de 8x4m de alvenaria, fundos c/ edícula e churraqueira, forno e geladeira.
SÃO JOÃO: Salão de festa com faturamento mensal próximo a R$ 1.000,00.

Rua 15 de Novem bro, 753 Sala 4 - Galeria  Beco A m are lo  - Fone/Fax: (14) 3263-1118

PÉÇAS, acessórios, 

jogos, formatação e 

mais.. Tratar: Rua: Pará, 

10- Vila Cruzeiro Ou 

pelo fone: (14) 3263 

3052 ou (14) 9793 

3134. Instrutora Par

ticular

VOCÊ TEM CARTA,

mais tem medo de 

dirigir? Não perca mais 

tempo, instrutora alta

mente capacitada para 

tirar todos os seus me

dos e dificuldade, aulas 

particulares com carro 

adaptado. Agende suas 

aulas. Instrutora Rose. 

Fone: (14) 3263 7019/ 

3264 5470/ 9739 

0013.

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.

VAI CONSTRUIR OU 

REFORMAR? Tenho os 

melhores preços por 

m2, Atuo há mais de 

15 anos no ramo com 

qualidade e compro

misso Fone (14) 8139

9252, Leandro

AUrO MECÂNICA - RETTICA DE MOTOltES

Retifica e 
Montagem 
de motores

Auto Peças

Serviços de
manutenção
mecânica

Serviços de 
usinagem

FONE:

32634535

3264-3961
n. Prudeme de Moraes. 20lí 
Vila Eden - lançóís Paulista

MANICURE EM DO

MICILIO, R$ 5,00 mão 

R$ 5,00 pé. Fone (14) 

3264-8511 ou (14) 

9163-3577, falar c / Ana 

Carolina.

APLICA-SE HERBICI

DA, Mata Mato em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS, Kombi, 

12 lugares. Fone (14) 

3263-5186 ou (14) 

9113-4844, falar c/ Ar

ruda ou Luis Carlos.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

PARA _ ■LOCAÇAO
Cama Elástica
Tobogã
Castelo

' Piscina de Bolinha 
Touro Meo. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogá

(14) 3263-1485 
9791-4488

Pr o m o ç ã o
INSULFILM 

A partir de

R$ 5 0
Valido somente

ESTA SEMANA

SEGVOgOS
MsOhiü posjD 
e quaOBdads

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - A ZU L 

CBX 150 AERO - 90 - VINH O  

TITAN KS 150 - 06 - A ZU L 

H OND A  BIZ - 04 - A ZU L 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

M OTOR DE POPA - 76 - H OND A

Eo ACBD33 FTezRanj ,  5 9  
Lsnçófe  PauOisca 

( 1 4 )  3 3 2 0 -3 3 1 0

^ ^ m a i s

jornal!
TERÇAS

QUINTAS
SÁBADOS

3 2 6 9 - 3 3 1 1

VENDE-SE DROGARIA
- FILIADA COM A REDE NET FARMA.

- CONVÊNIO COM VÁRIAS EMPRESAS.

- CARTEIRA DE CLIENTES.
IN TERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NO FO N E: 14. 3264-1135

d
Em breve, em novas instalações! g

0̂o
Compre na Matrix e c o n c o r r a  °

□
a 2 aparelhos Mp3 Pionner! i

o

Sorteio será em Dezembro. I

VISA

Fone: 14. 3263-5831
Rua Cel. Joaqui m A. Mar t ins,  9 5 5  - Cent ro - Lençóis Paul ista



CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

y p  3264-4049
- Chaves 9791-7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 5S0A EM FRENTE A CASAS BAHIA

G A N H E  D I N H E I R O  

E M  C A S A

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

G. \/OüroüicM^
CREA: 5062575169

Cel.: (14) 9651-3369

Rua A n ita G a rib aldi, 738 -  Centro - Len{óis Paulista 
anaclaudiagv@ ig.com .br

Fone: 14. 3264-2621

Ve n d e-se
Ap a r t a m e n t o

Massímo Business 
Apart Hotel

Com tamanho médio 
de 26m2 cada,bem 

localizado. 
Especialmente para 

investidor que deseja 
obter renda.
Jaqueline Pramio 

F.: 14.3264-6617 | 14.9151-5621

C H A G A R A
L A I V I B O Y A N T

D IV IR T A  - S E  C O M  L A Z E R

^  II!'-  ̂ ■
" ■■ ^  - J í r  - ;

CHACARA SAO GABRIEL
HHAIS DE SEMANA - CONFRAVERHIZAÇÕES

CORVO BRANCO 
FALAR COM ROSÂNGELA
9162 0521 /  3234 1370 /  3263 5 7 ^

|l̂ aiiilcadori e Coníeitartí̂
| í TRD®@

F a ç a  s u a  fe s t a
300 Salgados 
200 doces 
5 kg b o l o 2 x

R $ 7 2 , 5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas

R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap
D I S K: 3264-3155

P r o m o ç ã o
D e  S e g u n d a  à  Q u a r ta

B anho  e  tOsa 
m ed ic ina l

INFORMÁTICA

VENDE-SE CORE DUO,

2.0 Ghz, Placa mae 

Asus, Mem. Kingston, 

Hd 250 Samsung, 

DVD, monitor LCD Sa- 

msung, lindíssimo gabi

nete. R$ 1390, (novo) 

facilito pgto. Fone: (14) 

3264 5772 ou (14) 

8115 2648.

VENDE-SE SEMPRON 

3200+, 1Gb Kingston, 

HD 250 Samsung, 

Dvd, R$ 890,00 (novo), 

usados à partir R$200. 

Pendrive Kingston 8 

Gb R$ 67,00, LCDs 

melhor $, Tratar: 

(14)32645772 ou 

(14)81152648.

^  PAT - Lençóis 
Paulista - Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 11 

Centro - Fone:
(14) 3264-6199

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Abatedor

Eletricista de manuten

ção eletroeletrônica

Inspetor de qualidade

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

O e c o
3 2 6 9 - 3 3 1 1

VENDE-SE FILHOTES,

de poodle toy, cara

melo ou preto. Tratar 

(14) 3263 0200 ou 

(14) 9786 8607 com 

Marcia.

PRECISA DE UMA BA

BA, para seu cão? Pas

seios, exercicios com 

segurança, recolhimen

to de objetos. Ligue 

para (14) 9691 4921 

falar com Valdir.

- Q

Nftrel
E263-3966/9701í899t

SUPLETIVO

F.: 14.3263-5168
R: Dr. Antonio Tedesco, 135 - Centro - Lençóis Paulista

Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

^ ^ m a i s

Jornal!
TERÇAS

QUINTAS
SÁBADOS

Clínica dos

C a lç a a o s
Restauração de Calçados - Pintura 

Artigos em Couro - Conserto

C o n v ê n io : @SSpO |açãO
Av. Cruzeiro do Sul, 397 - Cruzeiro 
F.: 14. 3263-3 3 6 6 /1 4 .8 1 1 3 -4 6 3 8  

Lençóis Paulista

A U T O  
ELÉTRIC A

SeU carro quebrou?
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ!
F.: 14. 32641632/14. 9783-7813

ORAÇAO
Novena à Virgem 
Maria, rezar 9 Ave 
Maria, durante 9 
dias, faça 3 pedi
dos, 1 impossível 
e 2 difíceis, mande 
publicar no 9° dia, 
veja o que aconte
ce.

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

grátis! CLASSIECO
Ao lado da comunidade

RG:
Fone:

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

• Veículos• Imóveis• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

m

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

mailto:juracibisposantos@ig.com.br
mailto:anaclaudiagv@ig.com.br


NOTAS POLICIAIS

Nenê e seu vice, Zequinha Ricci, na divulgação dos novos nomes de sua equipe de governo na tarde de quinta-feira

Todos convocados
Prefeito Nenê divulga mais nomes de sua equipe de governo e quer empenho de 
todos desde o dia 1° de janeiro; lista mescla nomes novos e ex-assessores

Sandro  A lponte

O prefeito eleito em Barra 
Bonita, José Carlos de Melo 
Teixeira (PPS), o Nenê, ao 
lado de seu vice, José Luiz 
Ricci (PMDB), anunciou na 
tarde de quinta-feira 18, no 
auditório da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), o 
restante dos nomes que vão 
compor sua equipe de gover
no. Alguns diretores já ha
viam sido apresentados no 
final de novembro. Nenê não 
mexeu no comando do SAAE 
e da Diretoria de Desenvolvi
mento Econômico.

"Acho que a eleição aca
bou e temos que procurar 
àqueles que tenham mais 
condições de desenvolver

seu trabalho à frente da mu
nicipalidade. Por isso olhei 
também a questão profissio
nal de cada um. Você vai ver 
que desenvolvem o trabalho 
de uma forma mais acentu
ada as pessoas técnicas, que 
têm uma certa experiência", 
comentou o prefeito. "O que 
a gente quer é o melhor para 
Barra Bonita. A vida passa rá
pida e o que fica é a cidade. 
Queremos dar nossa contri
buição para a melhoria do 
município", definiu Nenê.

Foram anunciados sete 
nomes que irão comandar 
departamentos e diretores das 
escolas municipais de ensino 
infantil e fundamental do 
município. "Agora eles irão 
convidar as pessoas que irão

compor suas equipes. Quan
do convido um diretor, dou 
carta branca para cada diretor 
fazer seu trabalho da melhor 
forma possível e isso inclui 
ele indicar seus assessores", 
comentou Nenê. "É uma for
ma de permitir a realização 
de um bom trabalho".

O prefeito também apre
sentou João Celso Ferreira, 
que fica com o SAAE (Ser
viço Autônomo de Água e 
Esgoto). Ivan Pinheiro Ma
chado vai para o Turismo. 
Maurício lasbeck fica com 
a Diretoria de Desenvolvi
mento Econômico. José Car
los Vóros vai para o Esporte. 
A Cultura terá o comando de 
Paulo Salvi. Mário Luiz Bia- 
zetti ficou com o Patrimô

nio. Marisa Guiraldeli será 
secretária de Gabinete.

Nenê já havia anunciado 
os nomes de Luiz Pizzo, para 
diretor Jurídico, padre Celso 
Maximino José no comando 
da Assistência Social, Lucila 
Arradi na Diretoria de Edu
cação, Terezinha Barducci 
para a Saúde, Vera Bortolazzo 
Mascaro, como diretoria Ad
ministrativa, Carlos Augusto 
Burjato de Lima, como dire
tor Financeiro, José Renato 
Bola, para chefe de Gabinete, 
Mário César Cunha na Dire
toria de Obras, Paulo Sérgio 
Euzébio no Planejamento 
Urbano e Gestão Ambiental, 
e Manoel Fabiano Ferreira Fi
lho para dirigir o Centro de 
Formação Profissional.

b o r e b i

Vaca rebate oposição e diz que 
cesta básica é da prefeitura

O prefeito eleito de Bo
rebi, Antonio Carlos Vaca 
(PSDB) está sendo acusado 
pela oposição de distribuir 
cestas básicas em troca de 
votos. Vaca foi eleito com 
848 votos na eleição de 5 
de outubro. O candidato 
segundo colocado, Ma
noel Frias Filho (PMDB), 
é quem move a ação. Ele

alega que se houve troca 
de cestas por votos deve 
haver outra eleição, já que 
Vaca ganhou por uma dife
rença de 242 votos. A ação 
tramita em segredo de Jus
tiça no fórum de Lençóis 
Paulista.

Vaca diz que não com
prou votos e que é a Prefei
tura quem distribui cestas

básicas em Borebi. "A cesta 
básica de Borebi é entregue 
faz 16 anos, toda última 
quinta-feira do mês. Então, 
eles filmaram lá o pessoal 
entregando as cestas para 
tentar pressionar a juíza 
e realmente, eles estavam 
entregando as cestas, mas 
isso é um programa da pre
feitura", justificou. "É uma

coisa normal, como o Bol
sa Família. O presidente 
Lula não tem esse progra
ma? Também é importante 
frisar que tudo é feito com 
recursos próprios da pre
feitura", completou.

Em Borebi, mais de 150 
famílias recebem mensal
mente uma cesta básica da 
Prefeitura.

e n t o r p e c e n t e s

Polícia Civil incinera drogas em Agudos
Na tarde da quinta-feira 

18, a Polícia Civil incinerou 
entorpecentes apreendidos em 
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Agudos entre 2007 e 2008. A 
Polícia Civil de Lençóis Paulis
ta encaminhou 326 gramas de 
crack, 103 gramas de maconha 
e 118 gramas de cocaína para 
incineração. De Macatuba, fo
ram incinerados 160 gramas 
de crack e nove gramas de ma
conha. A Polícia Civil de Agu
dos não revelou a quantidade 
de drogas incineradas.

Para fazer a incineração, 
foi utilizado um forno da As
sociação do Hospital de Agu
dos. Segundo informações da 
Polícia Civil de Lençóis Paulis
ta informou que não existem 
mais drogas apreendidas na 
delegacia. Todo o entorpecen
te foi incinerado.

d o m e s t ic a
Uma empregada domés

tica foi presa em flagran
te por furto em Agudos. A 
ocorrência foi registrada por 
volta das 12h30 de ontem. 
Segundo a Polícia Militar, a 
mulher, de 21 anos, foi pe
ga furtando R$ 450 de um 
baú e escondendo o dinhei
ro embaixo de um tapete de 
uma residência localizada 
na Travessa de São Vicente, 
no bairro Santa Cecília. Ela 
foi encaminhada à cadeia 
de Avaí.

c h o c o l a t e
Uma adolescente de 16 

anos foi flagrado furtando 
quatro barras de chocola
te de um estabelecimento 
comercial na avenida Orí- 
genes Lessa, na Cecap, em 
Lençóis Paulista. A ocorrên-

cia foi registrada na manhã 
da quinta-feira 18. A Polícia 
Militar registrou boletim 
de ocorrência e acionou o 
Conselho Tutelar.

r e s id ê n c ia
Na noite da quinta-feira 

18, três homens armados 
de revólver rederam um 
casal e quatro filhos na ga
ragem de uma residência 
localizada na vila Honori- 
na, em Agudos. Os ladrões 
amarraram a família com 
fios de telefone e os prende
ram em um dos quartos da 
residência. Eles levaram um 
aparelho DVD, celular e R$ 
500 em notas. Uma pessoa 
que estava passando pela 
rua escutou um pedido de 
ajuda de família e acionou 
a Polícia Militar. Nenhum 
suspeito foi encontrado.

e m p r e g o

Projeto Guri contrata 
psicólogos na região

A Associação Amigos do 
Projeto Guri, organização 
social de cultura, abre pro
cesso seletivo para a contra
tação de um psicólogo para 
atuar como supervisor de 
desenvolvimento social. As 
vagas são para as cidades de 
Jaú e Bauru.

Os interessados devem 
ter formação superior em 
psicologia (preferencial
mente com pós-graduação 
em psicologia social), co
nhecimento dos processos 
de desenvolvimento hu-

mano, de aprendizagem e 
das relações interpessoais; 
domínio das questões re
lacionadas ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
e disponibilidade para via
gens, entre outros.

Os currículos devem 
ser encaminhados para o 
e-mail vagas@projetoguri. 
org.br com pretensão sala
rial. Mais informações so
bre os pré-requisitos e as 
atividades desenvolvidas 
no site http://www.projeto- 
guri.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 58-2008
PROC: 113-2008 - EDITAL: 72-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de 
medicamentos, entrega única no prazo de 04 dias a contar da autorização. A Pref. de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação 
da seguinte forma: em favor de COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA os itens: 1 -  R$ 
8,415 marca Greenpharma, 2 -  R$ 2,0295 marca Hipolabor, 4 -  R$ 0,3493 marca Hipolabor, e 7 -  R$ 
2,50 marca Cristália, totalizando R$ 1.216,37; e em favor de RAP APARECIDA COM. DE MEDICA
MENTOS LTDA os itens: 3 -  R$ 4,8906 marca EMS, 5 -  R$ 0,2297 marca Teuto, 6 -  R$ 0,0881 macar 
Medley, 8 -  R$ 0,1274 marca Sigma, e 9 -  R$ 0,97 marca Sobral, R$ 4.245,58. Fica, pois, autorizada a 
entrega, no prazo máximo de 04 dias.
Macatuba, 18 de dezembro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 02 CONTRATO 43-2008 (Originário Pregão 14-2008). FINALIDADE: 
prorrogar o prazo e estimar a quantidade, totalizando o valor de R$ 58.320,00 para o exercício de 2009. 
CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: ANTONIO ANGELO MASSERAN 
-  ME. OBJETO (contrato): contratação de empresa(s) para confecção de próteses dentárias totais e 
próteses dentárias parciais removíveis. FUND. LEGAL: art. 57, II, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 
19.12.2008.
Macatuba, 19 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 01- CONTRATO 54-2008 (Originário do 
Proc. 43/08, Pregão 18/08) FINALIDADE: Prorrogação do prazo de entrega do contrato por 03 meses. 
CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUS
TRIAIS DO NORDESTE S/A. OBJETO: aquisição de Oxigênio Medicinal, destinado ao atendimento 
de pacientes portadores de doenças pulmonares atendidos pela rede pública de Saúde, e ao reabasteci
mento dos cilindros das ambulâncias do município, durante o exercício de 2008. FUND. LEGAL: Art. 
57, §1°, Inc. III, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 19/12/08.
Macatuba, 19 de dezembro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

EXTRAVIO
Comercial Nascimento de Secos e Molhados Ltda. -  ME, inscrita no CNPJ 
47.591.276/0001-55, Inscrição Estadual 416.006.406.114, com endereço sito à 
Av. Carlos Drumond de Andrade, 26 -  Núcleo H. João Zillo, CEP 18681-620, 
Lençóis Paulista, comunicamos o extravio das 3 vias da Nota Fiscal N° 8164 
Mod 2 Série D1, não se responsabilizando pelo uso da mesma.

Drogas apreendidas foram incineradas n o forno do Hospital de Agudos, dia 18

COMUNICADO
Valdir Aparecido Ramos Lençóis Paulista-ME, torna público que requereu na CE- 
TESB a renovação da licença de operação para marmoraria, sito à Avenida Pref. 
Jacomo Nicolau Paccola, 276, Pq Residencial Rondon, Lençóis Paulista/SP.

http://www.projeto-guri.org.br
http://www.projeto-guri.org.br
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Primeiras impressões
Testamos mais de 20 produtos que podem virar presente de Natal

RODOLFO LUCENA
EDITOR DE INFORMÁTICA

Alguns dos mais inteli
gentes celulares disponíveis 
no mercado brasileiro são 
analisados nesta edição, as
sim como elegantes e efi
cientes computadores pesso-

ais - portáteis, superportáteis 
e de mesa.

Avaliamos também câme
ras digitais de alto coturno e 
equipamentos de som, mon
tando uma seleção de produ
tos de qualidade que podem 
virar presente de Natal ou 
objeto de desejo para o ano

que vem.
Em todos os exames, o 

espírito foi o mesmo: revelar 
a primeira impressão, o pri
meiro choque ou a primeira 
revelação que o usuário tem 
ao abrir um novo produto.

Houve casos em que a 
maior dificuldade foi mes-

mo chegar ao produto, tão 
intricada estava a embala
gem, mais parecendo aque
la brincadeira em que o pre
senteado recebe um  pacotão 
e sai, ao final, com um pre- 
sentinho.

Não falta, na nossa sele
ção, uma TV gigante de alta

definição - ainda que conti
nue faltando, no Brasil, con
teúdo adequado para que o 
consumidor possa apreciar 
devidamente a qualidade 
dos aparelhos. E há também 
uma seleta de GPS para aju
dar a todos a andar no bom 
caminho no ano vindouro.

N96 e Diamond focam em multimídia
d a n ie l a  a r r a is

Enquanto a Europa se pre
para para receber em 2009 o 
mais recente lançamento da 
Nokia, o celular N97, os usuá
rios brasileiros contam com o 
lançamento do modelo N96 
- aparelho que se destaca pelo 
aspecto multimídia.

O N96 não tem tela sen
sível ao toque, como o N97, 
mas chama a atenção por 
oferecer câmera de 5 Mpixels, 
conectividade 3G e capaci
dade de armazenamento de 
16 Gbytes - o dobro do N95 
-, que pode ser expandida via 
cartão microSD.

A câmera, com lentes Carl 
Zeiss, tem foco automático, 
flash e modos de cena. É pos
sível fazer fotos em seqüência.

Com tela de 2,8 polega
das, o N96 tem formato slider 
duplo - de um lado, o teclado 
com números, do outro, bo
tões dedicados para música e 
vídeo, que permitem contro-

s t e f h a n ie  p io v e z a n

Eles são bonitos, não en
chem a mesa com fios e pos
suem configurações podero
sas, que chegam a ficar em 
segundo plano graças ao seu 
desenho. Os desktops tudo- 
em-um que começam a se po
pularizar prometem conquis
tar o mercado, mas poucos 
chegaram ao Brasil.

Um dos modelos dispo
níveis no país é o Sony Vaio 
VGC JS170AE, lançado em 
novembro, que possui CPU 
e monitor, de apenas cinco 
centímetros de largura, inte
grados.

O VGC-JS170AE possui 
tela de 20,1 polegadas wides- 
creen com tecnologia XBRITE 
HiColor, que reproduz me
lhor as cores, drive integrado 
ao monitor, cinco saídas USB, 
Intel Core 2 Duo E7200, 4 
Gbytes de memória RAM, dis
co rígido de 320 Gbytes, slot 
para cartão de memória, além 
de um gravador e leitor de 
DVD e CD.

Após retirar papelão e mais 
papelão de uma grande caixa, 
a primeira impressão, além

lar a mídia enquanto o usuá
rio realiza outras tarefas.

O GPS é um dos desta
ques do aparelho, oferecendo 
mapas em 3D e visualizações 
por satélite. Há um banco de 
dados que indica restaurantes, 
postos de gasolina etc.

O aparelho tem TV digi
tal no padrão europeu, o que 
impede usuários brasileiros 
de conectar canais, segundo a 
Nokia. O N96 tem preço suge
rido de R$ 2.399.

HTC
O Diamond, da HTC, é 

mais um 'iPhone killer' - de
signação para celulares que 
tentam desbancar o cobiçado 
produto da Apple.

Com design sofisticado e 
suporte a conexão 3G, o celu
lar pode conquistar usuários 
interessados em multimídia.

O aparelho, com memória 
de 4 Gbytes e entrada para car
tão microSD, tem tela de 2,8 
polegadas sensível ao toque -

também é possível manusear 
os itens com uma canetinha.

É dotado da função Tou- 
chFLO 3D, que faz com que 
fontes e ícones pareçam flu
tuar.

Mexer no telefone é uma 
tarefa fácil, mas requer um 
pouco de prática. Com apenas 
alguns toques, é possível fa
zer ligações, acessar a internet 
ou consultar a localização via 
GPS.

Como vem com Windows 
Mobile, o celular tem uma in
terface familiar para quem usa 
o sistema operacional.

A câmera tem 3,2 Mpixels, 
o que não é muito, se com
parado ao N96, por exemplo 
- mas também há uma câmera 
frontal para videoconferên
cias.

Outro ponto positivo é o 
acelerômetro, que reconhece 
se o aparelho está na horizon
tal ou na vertical e rotaciona 
a tela automaticamente. Tem 
preço sugerido de R$ 1.999. Aparelho Diamond da HTC, que pode ser comprado por R$ 1.999

Novos desktops conquistam pelo design

Detalhe do VGC-JS170AE da Sony, que pode ser comprado em lojas como Colombo e Fnac

do espanto devido ao peso 
(são 8,5 kg), deu-se graças ao 
design do desktop, que possui 
traços arrojados. O computa
dor tem inicialização fácil e

didática e vem com Windows 
Vista Home Premium.

Com teclado ergonômico, 
os toques ficam mais confor
táveis e silenciosos. O mouse

leve e com scroll avantajado 
também torna o uso do com
putador mais agradável.

O JS170AE possui saídas 
de som embutidas que al-

cançam um volume bastante 
satisfatório. Em 50% já era 
possível ouvir músicas com 
clareza. Com resposta rápida 
aos comandos, o computador 
satisfaz ao consumidor que 
utiliza a internet ou mesmo 
programas mais pesados, co
mo o Photoshop.

A câmera chega à resolu
ção de 1,3 Mpixel para fotos 
e possui a opção de tela cheia. 
No modo gravação de vídeo, 
a resolução da câmera fica em 
640x480.

Além do pacote de softwa- 
res tradicionais da linha, como 
o Vaio Music Box, o desktop 
conta com Adobe Photoshop 
Elements 6.0, Adobe Premiere 
Elements 4.0 e Adobe Reader 8.

Com garantia de um ano 
para troca de peças, o desktop 
oferece conexão à internet 
sem fio (Wi-Fi) e Bluetooth.

Com preço sugerido de R$ 
6.499, o computador pode ser 
encontrado em lojas como a 
Fnac (www.fnac.com.br). Na 
Colombo (www.colombo. 
com. br), o VGC-JS170AE sai 
por R$ 5.849,10, desde que o 
cliente opte por pagamento à 
vista.

Pesada, Sony 
A900 produz 
boas im agens

JOÃO w a in e r

Diferentes marcas de 
câmeras fotográficas são 
como diferentes idiomas. 
Trabalham com palavras, 
cada uma à sua maneira. 
Fotógrafos 'bilíngües', 
que falam 'nikon' e 'ca- 
non', devem se preparar 
para aprender uma nova 
língua com o lançamen
to da A900, da série Al
pha, da Sony.

A câmera traz elemen
tos claramente inspirados 
nos modelos equivalentes 
de suas concorrentes, dan
do ao equipamento uma 
leve aparência de híbrido 
entre Nikon e Canon. Mas 
a personalidade própria 
da câmera pode ser senti
da na hora de navegar pe
lo menu e na disposição 
dos botões de ajuste es
palhados pelo corpo, que 
parecem mais intuitivos e 
até lembram os controles 
de uma câmera de vídeo.

A A900 tem sensor full 
frame de 24,6 Mpixels, 
estabilizador, nove pon
tos de foco automático e 
um corpo ágil e de fácil 
acesso às funções mais 
importantes. O enorme 
visor de LCD, a qualidade 
ótica do viewfinder e a ra
pidez do sistema de foco 
automático são caracte
rísticas positivas da A900, 
que começa a ser vendida 
no país neste mês por R$ 
12.999 (apenas o corpo, 
sem as lentes).

O modelo testado pe
la Folha veio com pesa
das lentes com a excelen
te qualidade Carl Zeiss.

Um dos pontos fracos 
da câmera é seu peso. O 
corpo com motor e uma 
lente 70-200mm pesa cerca 
de 2,5 kg, o que me deixou 
com dores na mão após fo
tografar uma peça de teatro 
de duas horas de duração.

Porém, depois da dor 
e do estranhamento ini
cial, chegou a parte boa. 
A câmera Sony A900 sur
preende na hora de abrir 
o arquivo no computador. 
A combinação entre a boa 
qualidade ótica e o sensor 
de 35,9x24 mm gera arqui
vos de ótima qualidade. 
Cada foto abre na tela com 
69,8 Mbytes, e até fotos fei
tas com ISO mais alto têm 
baixo índice de ruído.

Com CCDs cada vez 
maiores, gerando arqui
vos gigantescos e com 
mais e mais definição, 
espero pelo dia em que 
surgirá no mercado uma 
câmera com mais Mpi- 
xels que a realidade. Ali
ás, quantos Mpixels será 
que tem a realidade?

C o m p r e  m i c r o c o m p u t a d o r  n a  D E L T A  I N F O R M Á T I C A  
e  c o m e c e  a  p a g a r  ô õ  e m  f e v e r e i r o l

Promoção válida até 25/12/2008. 
* Consulte condições de pagamento

D E L T A '
n f o r m á t i c a

Avenida Ubirama, 487 -  Lenjóis Paulisto-SP - Fone: 14-3269 3400 -  vendas@deltalencois.com.br

lv\Mvd>ouç,cicr cUy W ircile^
rede de internet sem fio para residências com 

pagamento facilitado.

IN FO L
Redes - Servidores - Assessoría

F . :  1 4 .  9 7 1 7 - 9 3 1 7  | w w w . i n f o l p . c o m . b r

Que em 2.0 0 9 , possamos continuar 
plugados no amor e na paz, com o 
compromisso de Fazermos sempre o 

melhor ao próximo.

m etta
IN FO R M Á T IC A

Metta Assessoría e 
Sistemas de Informática Ltda.

mefta@mettainfo.com.br (14) 3263-2555

http://www.fnac.com.br
http://www.colombo
mailto:vendas@deltalencois.com.br
http://www.infolp.com.br
mailto:mefta@mettainfo.com.br
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Amarildo Ventura e sua equipe; para eles, o segredo do sucesso profissional está na busca constante pelos melhores resultados

Confraternizando I
c o m  s u c e s s o ;

A Ventura Assessoria 
Contábil se despede de 2008 
com grande estilo. Na sexta 
feira 12, houve confrater
nização entre os colabora
dores e seus familiares. A 
confraternização ocorreu 
nas dependências do Res
taurante e Pizzaria Varan
da. "Reforçar os laços de 
amizade e compromisso, 
além de externar reco
nhecimento pelo traba
lho desenvolvido por 
cada um, são os objeti
vos desse evento anu
al", destaca Amarildo 
Ventura, proprietário 
da Ventura Assessoria 
Contábil.

O ano de 2008 ren
deu bons frutos para a 
Ventura e sua equipe. 
Assim, encerra 2008 com 
acréscimos do número 
de clientes em patama
res que superaram to
das as expectativas e, no 
decorrer desse período, 
não perdeu sequer uma 
parceria. "Esse processo 
de fidelização é reflexo 
de um sonho que todos 
aqui buscam, de um tra
balho diário que passa 
por todos os departa
mentos de nossa em
presa e que visa aten
der com eficácia nossa 
crescente demanda" 
diz Amarildo.

A equipe Ventura, 
como regra geral, não faz 
distinções entre uma in
dústria de grande porte de 
uma microempresa. Em 
todos os aspectos, os co
laboradores do escritório 
acompanham a evolu
ção de todos os clientes 
e estão sempre atentos 
às mudanças da legisla
ção, estando assim, pre
parados para apresentar 
soluções aos clientes e, 
mais que isso, indicar 
as medidas mais apro
priadas a serem toma
das. "Aqui, não que
remos constituir em
presa para, depois de

Ventura Assessoria Contábil comemora o fim de ano com uma
n m n d p  f e s t a  n n r n  c o l a b o r a d o r e s  e  s e u s  f a m i l i a r e s

um curto espaço de tempo, 
encerrá-la. Portanto, além 
de acompanhar nossos par

ceiros para enquadrá-los 
no melhor modelo fiscal, 
oferecemos nossa experi
ência para compartilhar 
informações que gerem 
resultados administrati
vos e contábeis viáveis", 
completa Amarildo.

Para estar sempre atu
alizado com as novida
des do mundo contábil, 
Amarildo Ventura e sua 
equipe estão em cons
tante aprimoramento 
para agregar conheci
mento com soluções, 
e fazer uso disso com 
perfeição. “Temos cui
dado para não con
centrar em apenas um 

colaborador uma deter
minada área do conheci
mento contábil, fiscal ou 
jurídico, assim, podemos 
a qualquer momento, so
lucionar dúvidas e criar 
soluções para nossos 
clientes, sem demora, 
sem espera", ressalta 
Amarildo.

“Nosso objetivo é 
o trabalho sério, dinâ
mico, não deixando 
o cliente sem resulta
do prático ou técnico, 
quando somos solicita
dos. Não há milagre no 
mundo dos negócios, 
há sim trabalho, vonta

de e determinação. Iremos 
iniciar 2009 com planos 
e metas já pré-determi- 
nados, onde certamente, 
para nossa equipe, será 
um privilégio por mais 
um ano, compartilhar 
com nossos clientes os 
bons resultados de uma 
boa parceria", finaliza 
Amarildo.

SERVIÇO
A Ventura Assessoria 

Contábil esta localizada 
à Rua José do Patrocí
nio, n° 462, Centro de 
Lençóis Paulista. O tele

fone é (14) 3263-1078.
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Presente de
Papai Noel deseja um feliz Natal e pede que todos pratiquem o espírito solidário

Fotos: Fernanda Benedetti

Ká t ia  Sartori

De olhos claros, roupa ver
melha e barba branquinha, ele 
parece ter vindo diretamente 
da Lapônia. O Papai Noel está 
dando plantão num posto de 
gasolina de Lençóis Paulista.

A magia do Natal é reacesa 
na casinha do Papai Noel do 
posto Tubarão. Mais do que 
atender pedidos de presentes, 
o Bom Velhinho promete le
var uma mensagem de espe
rança, num momento em que 
todos precisam ter o espírito 
de solidariedade renovado. 
"É bom ver uma criança feliz. 
Infelizmente, nem sempre 
se pode fazer tudo o que as 
crianças pedem", lembra o 
Papai Noel. "Nós procuramos 
deixar a todos felizes. Sempre 
damos uma esperança. Eu 
acho importante as crianças 
acreditarem em Papai Noel. 
Se os pais podem ajudar a 
manter viva essa fantasia, de
vem fazer", acredita.

Ao lado da poltrona, estão 
as cartinhas que não param 
de chegar. Os pedidos são os 
mais variados: brinquedos, 
cestas básicas, casas, enfim, 
uma vida melhor.

Todo ano, o Papai Noel 
emprega sua imagem com o 
objetivo de promover a so
lidariedade. "Hoje em dia, a 
vida está muito difícil, então 
as pessoas se apegam naquele 
que pode ajudar. A imagem de 
que o Papai Noel ajuda é anti
ga", lembra o Bom Velhinho. 
"O Papai Noel surgiu de uma 
necessidade. Do Nicolau, que 
fazia brinquedos na oficina 
da casa dele", lembra.

A figura do Bom Velhi
nho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nas-

Papai Noel está em Lençóis Paulista e além de presentes, deseja paz ao mundo

ceu na Turquia em 280 d.C. 
O bispo, homem de bom 
coração, costumava ajudar 
as pessoas pobres, deixando 
saquinhos com moedas pró
ximas às chaminés das casas. 
A imagem ganhou força no 
Ocidente. O endereço do Pa
pai Noel foi transferido para 
o Pólo Norte e todo Natal ele 
distribui presentes e emoções 
boas em seu trenó voador, 
puxado por renas.

Para incorporar o espírito

do Natal, não é preciso usar 
roupas vermelhas e nem deixar 
a barba crescer. Quem garante 
é o próprio Papai Noel. "Uma 
coisa é certeza: é melhor dar 
que receber um presente. E to
do mundo deveria brincar de 
Papai Noel, pelo menos uma 
vez por ano, ajudar alguém 
que está precisando. Se todo 
mundo fizesse isso, o mundo 
seria bem melhor. Cabe àque
les que têm coração de fazer", 
ensina o Bom Velhinho.

Para este Natal, existe um 
presente que o homem de 
barba branca gostaria de dis
tribuir. "O sonho do Papai 
Noel é acalmar esse povo, 
nesse mundão, esparramar 
alegria. Acabar com tudo que 
é de ruim, deixar só felicida
de", finaliza. A criançada faz questão de posar com o Bom Velhinho

 ̂ S a b o f e S |
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Agora em novo endereço!

Av. Sargento Andiras, 106 - F.: 14.3262-2901 - Agudos

ID Ê N T IC A
Corretora de Seguros & Negócios Imobiliários

O seguro do seu carro e de sua 
casa está aquî í Consulte-nos!

Rua 13 de Maio n.° 120 - Agudos 
14. 3261-4747 | 14. 8112-6669 

Atendemos toda a região
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HEMOLAtf
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

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

Confraternização de amigos, 
aniversários e casamentos marcaram a 
semana na região. Felicidades e muitas 
alegrias para todos!

Cíntia Fotografias

Toninho e Cleide comemoram 40 anos 
de casados amanhã. As filhas Débora, 
Daniela e Danuza desejam felicidades!

Cíntia Fotografias Foto Carlos

Isadora comemorou seis aninhos no 
dia 12, no Salão da Festolândia

0 ^  ÜÍ*

Breno comemorou seu 1° aninho 
dia 19. Os pais Leandro e Claúdia 

desejam felicidades e saúde

Enzo Basso recebe os parabéns dos 
familiares e amigos pelos 88 anos 

completados hoje. Felicidades!

Tadeu e Janaína trocaram alianças 
dia 12 na Igreja Nossa Senhora 

Aparecida, em Vanglória

João Pedro faz 4 anos dia 22. 
Ele recebe os parabéns dos 
pais Cristiano e Meire e do 

irmão Pedro Luccas

Continuam os com 
prom oção de 

fin a l de sem an a!
R. Pedro Natálio Lorenzetti,469 

L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

FONE: 3263-0188 / 3263-3842
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P a z ,  ffQD0@9dadQ 
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Atitude de quem faz mais.
R. XV de Novembro, 812 - F.: 14.3263-0177 

R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454

ATENDIMENTO 24h
S  0800-160480

Padaria e Confeitaria

FRANGO ASSADO FAROFA JOELHO DE PORCO COSTELÂO
(TEMPERO ESPECIAL) (CEARENSE) (INJETADO) (INJETADO)

F . : I 4 .  3 2 6 2 - 4 4 8 0  Aos Domingos atendemos até as 15h

Rua 13 de maio, 699 - Centro - Agudos

A U T ( >  E S C O L AJOIA
Rua  Rio  G rande Do Sul ,  340 - V l . C ruzeiro  

Fo n e : 14. 3263-3944 - Len çó is  Paulista
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Você menor de 21 anos 
e com 1 ano de carteira, 
você pode mudar para

Categoria C.
Agora com convênio:
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M E D I C A M E N T O

FDA pode banir drogas para asma
Serevent e Foradil, broncodilatadores aprovados pela Anvisa, 
são amplamente usados no Brasil; FDA quer restringir uso

FERNANDA BASSETTE

Especialistas da FDA 
(agência norte-americana que 
regulamenta a aprovação de 
alimentos e fármacos) suge
riram a proibição do uso dos 
medicamentos Serevent e Fo- 
radil para tratar pacientes com 
asma sob a justificativa de 
que eles aumentam os riscos 
de morte. No Brasil, os dois 
remédios são aprovados pe
la Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e são 
amplamente prescritos pelos 
médicos.

A recomendação foi feita 
durante uma reunião reali
zada anteontem nos Estados 
Unidos e ainda não é a po
sição definitiva da FDA, que 
costuma seguir a mesma linha 
de decisão.

A discussão envolvendo 
os riscos dos medicamentos 
para asma incluía outros dois 
remédios: Advair (que ainda 
não é aprovado no Brasil) e 
Symbicort. Esses não tiveram 
associação direta com o au
mento do número de mortes 
e continuam indicados para 
tratar asma.

Segundo o alergista Celso 
Henrique de Oliveira, profes
sor da pós-graduação em pe
diatria da Unicamp (Universi
dade Estadual de Campinas), 
Foradil e Serevent são medica
mentos broncodilatadores de 
ação prolongada, indicados 
apenas quando associados a 
um corticóide inalatório. Já 
Advair e Symbicort possuem 
corticóide na formulação. "O

broncodilatador abre os brô- 
nquios e ajuda o paciente a 
respirar, enquanto o corticói- 
de tem ação antiinflamatória
e age no tratamento da doen-

//ça .
O problema, explica Oli

veira, é que muitos pacientes 
usam os broncodilatadores 
por conta própria e para alívio 
imediato da crise, sem asso
ciar com um corticóide - o que 
não é recomendado. Em tese, 
esses remédios deveriam ser 
vendidos apenas com receita 
médica.

'"A gente sabe que no Bra
sil a venda acontece indiscri
minadamente. O remédio é 
indicado para uso duas vezes 
por dia, mas o paciente usa 
cinco, seis, até dez vezes. Isso 
causa uma sobrecarga mesmo. 
Além disso, as causas das mor
tes ainda estão sendo investi
gadas", afirmou o alergista.

Segundo Oliveira, Serevent 
e Foradil são medicamentos 
'primos' dos broncodilatado- 
res Aerolin e Berotec, de ação 
curta e que são usados no tra
tamento de asma há mais de 
30 anos. "Serevent e Foradil 
são melhores, melhoram a 
qualidade de vida do paciente 
e têm uma indicação específi
ca. Em vez de proibir o uso, as 
agências reguladoras deveriam 
controlar a venda, feita de ma
neira indiscriminada, pois 
qualquer remédio ingerido 
em excesso pode aumentar o 
risco de morte".

Na opinião da alergista 
Yara Mello, diretora da Asso
ciação Brasileira de Asmáticos

(Abra), os dois medicamentos 
possuem ação comprovada, 
demonstrada em inúmeros 
estudos clínicos, então ainda 
não há motivo para pânico.

"O que a FDA está apre
sentando agora são evidências 
estatísticas de que há mais ca
sos de morte de pacientes que 
usaram os remédios sem o 
corticóide, mas eles ainda não 
comprovaram qual mecanis
mo está envolvido nisso. Por 
isso, acho complicado asso
ciar o medicamento à morte", 
ponderou.

NENHUM c a s o  GRAVE
A assessoria de impren

sa da Anvisa informou que a 
agência está acompanhando 
as discussões internacionais 
sobre a indicação de Serevent 
e Foradil para tratar asma, 
mas avisou que, por enquan
to, não há indícios suficientes 
de riscos para proibir os medi
camentos no Brasil e também 
não há nenhum registro de 
reação adversa ou efeito cola
teral grave associados aos me
dicamentos.

Tatiana Matozo, da Novar- 
tis (fabricante do Foradil) e 
Robson Lima, da GlaxoSmi- 
thKline (que fabrica o Sere- 
vent) informaram que as em
presas acreditam na segurança 
dos produtos, quando usados 
de acordo com o que está pre
visto na bula - uso do remédio 
associado a um corticóide ina- 
latório. As duas informaram 
também que a decisão não é 
definitiva. (Colaborou RACHEL 
BOTELHO)

Soropositivos consideram boa sua saúde
CLAUDIA COLLUCCI

Os soropositivos brasilei
ros têm uma auto-avaliação 
melhor da sua saúde do que a 
população em geral, revela um 
estudo inédito realizado pela 
Fiocruz (Fundação Oswal- 
do Cruz) com 1.246 pessoas 
em 42 unidades do SUS que 
distribuem os medicamentos 
do coquetel anti-Aids. Elas 
responderam a questionários 
relativos ao estado geral de 
sua saúde e ao desempenho 
do sistema de saúde.

Os pesquisadores com
pararam as respostas dos 
portadores de HIV/Aids com 
dados brasileiros da Pesquisa 
Mundial de Saúde, de 2003, 
financiada pela OMS (Orga
nização Mundial da Saúde). 
Na população em geral, 47% 
das mulheres e 60% dos ho
mens avaliam a saúde como 
ótima ou excelente. Entre os

portadores de HIV, os índices 
foram de 64% (mulheres) e 
66% (homens).

Para o pesquisador Pau
lo de Souza Junior, autor da 
pesquisa, o otimismo dos 
soropositivos em relação à 
saúde pode estar relaciona
do, possivelmente, ao fato 
deles considerarem que o 
'pior já tenha passado'.

"Eles já passaram por 
tantos sofrimentos e difi
culdades na época do diag
nóstico, que hoje se sentem 
bem, mesmo com todas as 
dificuldades", diz ele, que 
realizou o trabalho como te
se de doutorado na Fiocruz 
e contou com financiamen
to da Usaid (Agência dos Es
tados Unidos para o Desen
volvimento Internacional).

É exatamente esse o argu
mento do analista de sistema 
Edson, 30, (ele prefere não 
revelar o sobrenome), bisse-

xual infectado há cinco anos. 
"No início foi uma bomba, 
meu mundo caiu. Com os 
anti-retrovirais, vivo tran- 
qüilo, tenho uma boa saúde, 
acho que até me cuido mais 
do que antes. Sei que vou 
morrer um dia, aliás, como 
todos. Mas não me preocu
po mais com a morte".

Uma boa parte dos soropo- 
sitivos entrevistados (43,5%) 
também aponta uma melhor 
assistência de saúde como o 
principal ganho que tiveram 
após o diagnóstico da doença - 
38% afirmaram que não hou
ve nenhum tipo de benefício.

"Se compararmos com a 
população geral, os soropositi- 
vos têm uma melhor assistên
cia no SUS. Uma vez por mês 
eles passam por consultas, e o 
médico está lá, recebem os me
dicamentos, têm à disposição 
dentista e outros profissionais", 
argumenta Souza Júnior.

N  a  t  a  l
Quando o Natal se aproxima outra vez, é um momento especial para uma rogativa Aquele que é O Caminho, A Verdade e A Vida.

Senhor Jesus!
Os que Te desejamos servir, Te rogamos alento para nossas lutas, coragem para nossos atos. Robustece-nos a fé, que ainda é tão 
tímida. Ampara-nos a vida pela qual tanto tememos. Aumenta nossa esperança de dias melhores no amanhã. Infunde-nos vigor 
para as batalhas contra nossas próprias paixões. Desejamos estar Contigo e nos sentimos tão distantes. Vem até nós, Senhor Jesus. 
Temos sede de bonança, de paz, de alegrias. Vem até nós, Amigo Celeste, para que, ouvindo-Te a voz, outra vez, nos possamos 
decidir por seguir-Te, enfim. Permite Jesus que esse Teu Natal seja o nosso momento de decisão, para que o novo ano nos encontre 
com disposição renovada. E então, os nossos dias se multipliquem em trabalho, progresso e paz. Dias em que, afinal, possamos 
nos dizer verdadeiros cristãos, Teus irmãos e fiéis seguidores.

Redação do Momento Espírita, Em 03.12.2008.
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H U M O R

A escolinha
de Magal

Band estréia nova aposta para as noites de segunda a sexta

Os fãs do formato 'es
colinha de humor' poderão 
matar a saudade na Band. 
Estreou esta semana 'Uma 
Escolinha Muito Louca', que 
vai ao ar de segunda a sexta, 
às 20h45. Apesar de ter um 
conjunto de personagens co
muns, como o aluno bobão e 
a gostosona que tira parte da 
roupa durante a aula, a nova 
escolinha não tem o velho 
Professor Raimundo, vivido 
com maestria na Globo por 
Chico Anysio.

Quem assume o papel 
do mestre é o cantor Sidney 
Magal. "Não quero ocupar o 
lugar do Chico Anysio. Faço

meu próprio professor", de
fende Magal. "Esse trabalho 
é diferente daquele que faço 
como cantor".

Intérprete da personagem 
Ana Balanço, Adriana Bom- 
bom conta que passa o texto 
com sua filha Olívia, 6 anos. 
"Ela gosta de fazer as falas 
do professor", diz Adriana, 
que vive na ponte aérea, já 
que mora no Rio e grava nos 
estúdios da Band no Mo- 
rumbi, em São Paulo. Sobre 
como lida com a experiência 
de interpretar, ela afirma já 
ter bagagem: "Fiz quatro fil
mes da Xuxa e também par
ticipei de A Turma do Didi",

lembra. Após filmes pornôs, 
o ator Mateus Carrieri está 
satisfeito por voltar à TV, na 
pele do sarado Raul Pitbull. 
"Tenho 33 anos de carreira e 
estou bastante feliz em voltar 
a fazer um humor para toda 
a família", afirma. A diretora 
de programação e artística da 
Band, Elisabetta Zenatti, diz 
que o canal está com os olhos 
voltados para o humor. "O 
CQC trouxe uma leveza. Re
solvemos investir no humor 
clássico da Escolinha. O pro
duto está leve e engraçado. 
No verão, todo mundo gosta 
de relaxar e se divertir", apos
ta. (M iguel Arcanjo Prado)

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

Segunda: Tony e Luana se bei
jam. Angelina é entrevistada e 
conta sua história. Domingas 
recebe a visita de seu avô, 
Dom Cornélio.

Terça: Bruno é entrevistado e re
vela que foi traído por Angelina.

Quarta: Orfeu provoca Dom 
Cornélio e desaparece. Ange
lina discute com Bruno e Ma- 
rília em público e a imprensa 
surge no local.

Quinta: Tony e Luana se decla
ram um ao outro. Dom Cornélio 
recebe Fernandinho em sua fa
mília. O juiz confere a guarda de 
Gustavinho ao Estado.

Sexta: Tony organiza uma festa 
para comemorar seu namoro 
com Luana. Orfeu reaparece 
e revela que Dom Cornélio o 
mandou para um spa.

___ NEGOCIO DA CHINA___

Segunda: Zé Boneco se apre
senta no El Chaparrito. Maralanis 
conta a Edmar que Alaor roubou 
o El Chaparrito e ele o demite. 
Adriano rompe com Abigail. 
João se declara a Lívia e a beija.

Terça: Luli vira empresária de 
Zé boneco, que se interessa por 
Carminda. Diego e Denise jan
tam na casa de Mauro.

Quarta: Edilza tenta se comu
nicar em segredo com Wu, 
mas Lausanne descobre. Ma
tilde e Alaor chegam à man
são dos Fontanera. Denise 
conta a Abigail e Joelma sobre 
Júlia e Adriano.

Quinta: Lívia, João e Carmin- 
da comemoram o sucesso da 
Pão Português. Zé Boneco se 
apresenta com Dalva e Odilon 
e Stelinha aparece no meio do 
show. Carminda encontra sua 
casa revirada.

Sexta: Diego e Antonella se bei
jam. Dalva encontra um boneco 
chinês na mochila de Stelinha. 
Carminda vai à padaria devolver 
o pen drive a Aurora e Edilza vê. 
Celeste volta ao Brasil.

Sábado: Edmar contrata Steli
nha. Maralanis surge para cantar

e é ovacionada pelo público. Flor 
de Lys diz a Liu que Stelinha faz 
parte da gangue de Wu. Liu e 
Flor se beijam.

_______tres irm ãs_______

Segunda: Os defensores da 
Praia Azul se unem contra o 
avanço dos operários. Janafna 
deixa uma carta para Jacaré e vai 
embora.

Terça: Suzana e Eros ficam jun
tos. Carminha e Galvão se bei
jam e Xande vê. Walquíria e Car- 
minha inauguram sua loja.

Quarta: Toninho, Marina, Du- 
da e Paulinho comemoram o 
Natal com a família de Virgínia. 
Alcides é recebido por Waldete 
na pousada. Juliana e Jerry fes
tejam com a família de Sandro 
e Eros chega com Walquíria. 
Violeta é abandonada na noite 
de Natal e Lázaro a leva para a 
casa de Virgínia.

Quinta: Virgínia acolhe Lázaro 
e Violeta. Orlando amanhece 
na Praia Azul com Neuza. Rafi- 
nha e Gibo se beijam. Polido- 
ro conta a Waldete onde estão 
Nélson e Leonora.

Sexta: Alma, Dora e Suzana 
encontram objetos do mágico 
Vertigo no antiquário. Orlando, 
Gennaro e Alfredão resgatam 
Leonora e Nélson foge. Sylvie 
e Walquíria chegam à casa de 
Violeta e um fotógrafo registra 
o encontro das três. Gregg pede 
Alma em casamento.

Sábado: Alma e Gregg se bei
jam. Orlando acolhe Leonora 
até seu filho nascer. Xande 
descobre o plano de Galvão. 
Paulinho, Duda, Eros e Suza- 
na selam a paz.

_______A favorita_______

Segunda: Greice enfrenta Dedi- 
na. Romildo diz a Alicia que é pai 
de Damião. Vanderlei se declara 
a Catarina e Stela e Leo obser
vam. Lara não controla sua fúria 
e revela a Flora que já sabe de 
toda a verdade.

Terça: Irene assina a fusão do 
Grupo Fontini com a empresa 
americana. Vanderlei enfrenta 
Leo. Orlandinho conta ao pai e

a avó que o filho de Céu não é 
dele. Lara revela à avó que Flora 
é uma assassina.

Quarta: Augusto e Elias dis
putam a companhia de Diva. 
Dedina desmoraliza Leo dian
te de todos. Céu volta para a 
casa de Cilene. Sabiá rouba o 
dinheiro de Dodi e foge com 
Emilinha. Irene descobre que 
os remédios de Gonçalo eram 
feitos de farinha.

Quinta: Zé Bob revela a Do- 
natela e Halley que a empresa 
americana faliu. Manu e Dodi 
se reconciliam. Greice e Damião 
festejam o Natal com Arlete, Ro- 
mildo, Didu e Alicia. Elias, Diva, 
Augusto e Shiva se reúnem para 
o Natal. Halley e Cilene festejam 
com Donatela e Zé Bob e Lara 
chega seguida por Irene.

Sexta: Donatela e Irene trocam 
insultos. Fafá entrega o DVD a 
Silveirinha e Dodi vê. Romildo vi
sita Damião. Tiago e Carol deci
dem enviar o dinheiro de Gurgel 
para a África. Diva avisa a Elias, 
Augusto e Shiva que vai se en
tregar à justiça. Irene, escondi
da, flagra uma conversa de Flora 
e Silveirinha e descobre que ela 
matou Marcelo e Gonçalo.

Sábado: Cassiano e Halley se en
tendem. Carolina e Tiago mos
tram o dinheiro a Greice e lhe 
pedem ajuda. Orlandinho chega 
para buscar Céu, que pede que 
ele pense melhor. Romildo volta 
para a prisão. Diva se despede 
de Augusto. Zé Bob segue Mr. 
Johnson. Irene implora o perdão 
de Donatela.

CHAMAS DA VIDA

Segunda: Beatriz diz a Antônio 
que vai voltar para a casa da mãe 
e os dois se beijam. Telma e Ju
nior vão a um motel. Zé leva um 
tiro durante um assalto e morre. 
Lipe foge.

Terça: Carolina demite Diego, 
que se declara a Beatriz. Guilher
me desmaia. Ivonete comanda 
uma manifestação contra Vilma 
diante da fábrica, quando ela 
chega.

Quarta: Telma entrega a chave 
do carro de seu pai a Manu. Lipe 
seqüestra Cíntia e atende seu ce
lular quando Vivi liga.

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

ÁRIES
Sua probabilidade de 

H   ̂ êxito material serão 
aumentados nesta 
fase. Por outro lado, 
deverá prosperar no 

campo profissional e social e poderá 
conseguir o que pretende na vida ar
tística. Bom para as viagens.

LEÃO
Você corre perigo de 

Ty romper com alguma 
pessoa de sua amiza
de. Evite a pressa, ao 

realizar negócios, e não se precipite, 
em seu campo profissional. Êxito 
amoroso e sentimental.

SAGITÁRIO
Se tiver algum ne
gócio programado, 
faça o possível para 
iniciá-lo sempre na 

parte da manhã. Bom período para 
o amor e as relações familiares. Êxito 
sentimental, amoroso e profissional. 
Elevação material a vista.

TOURO
Problemas envolvendo 

1 finanças. Seja cauteloso 
em especial, se forem 
conta conjuntas. Evite 
decisões importantes. 

Sensualismo exagerado. Cuidado com o 
nervosismo. Você poderá estar passando 
por um período de muita euforia com 
novos projetos de vida.

VIRGEM
P ç y  Alguma coisa, por 

mais insignificante 
que possa parecer, 
não irá corresponder 

a sua expectativa. Mas você corres
ponderá ao seu dever com naturali
dade e positivismo; firmeza e perseve
rança. Assim, este período será rico de 
criatividade.

CAPRICÓRNIO
Tome cuidado com a 

^  precipitação. Evite o 
nervosismo, ansieda
de e a desconfiança 

em si mesmo. É hora de você buscar 
um ponto de equilíbrio entre sua vida 
profissional e pessoal. As influências 
não são propícias.

GÊMEOS
Wl ^  Pessoas amigas estão 

propensas a colabo
rar com seus projetos 
e melhorar suas

intenções e idéias. Receberá informa
ções úteis e promissoras. Momento 
feliz para a vida amorosa. O momen
to é bom para expor seus projetos.

LIBRA
Seu poder de con-

K  M  centração e discerni
mento estará ainda 
muito favorecido. 

Mas, provavelmente, problemas li
gados a sua saúde poderão interferir, 
atrapalhando a realização de um ou
sado projeto pessoal.

AQUÁRIO
Você poderá elevar-se 
no plano social, quer 
pelo que fizer, quer 
pela colaboração que 

poderá receber de pessoas amigas e 
compreensivas. Novos conhecimentos 
e alegrias estão em perspectiva.

pessoa da^sua família  ̂
todo o apoio necessário para concluir 
seus mais audaciosos planos de vida. 
Prepare-se, tudo leva a crer que será 
seduzido inesperadamente por uma pes
soa do seu círculo de amizades.

ESCORPIÃO
Momento excepcio
nal. Benéfico para ami
zades e amor. Poderá 
ainda, ser premiado 

através do esporte, jogos, sorteios, lo
terias. Boas chances para competições, 
recebimento de presentes ou qualquer 
coisa que lhe traga alegria.

PEIXES
Um obstáculo pode
rá surgir em seu tra
balho que será cria
do por uma pessoa 
de bastante próxima. 

Você saberá como contorná-lo. À tar
de, terá uma fase feliz e promissora. 
Prepare-se para enfrentar uma crise 
de ciúmes da pessoa amada.
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Disk Remédios
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

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

Em pról da construção do Centro Catequético

TALÕES NÃO VENDiD o S: N° 1 ü 8 t - CARRO
N° 5777‘ - ̂ MOTO 
N° 4330 - m ic r o o n d a s

_____________OBS; NÃO HOUVE GANHADORES____________

GANHADORES: N° 2523 - TELEVISÃO 29"
G A N H A D O R : JOSÉ MARIZE 
N° 0485 - DVD
G A N H A D O R : RAFAEL A.B. DE SOUZA

COLABORAÇÃO:

INFORM AÇÕES: 3263-5863 O ECO
Um senhor Jornal!
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Fortevíron
Revigorante - Ativador Sexual 

Homeopático

^'MultiDmgas
Com VOCÊ, pela nossa gente

Rua XV de Novembro, 485-Centro ^ S |  
F.: 14.3263-1083-Em  frente ao I w l  

Banco Itáu - Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

R ua  C e l. J o a q u im  
A n s e lm o  M a rtin s , 337 

L e n ç ó is  P a u lis ta  J

BREMEN

PROMOÇÃO DE 

FINAL DE ̂ SEMANA 

ALC | R $ ^1,28n  

2 ,4 5 9;R $ 1

V-R$ iíi2 ,1 3 9

A G O R A  PARCELAM OS 
NO  CARTÃO

VISA ^

3x 2x
.SEM JUROS SEM JUROS

Na últim a sem ana da Primavera, a 

pedida fo i sair de casa para curtir a 

n oite  lençoense. Confira quem  

passou  pela Toca do Pastel, Four 

e Lanchonete Salsichão!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

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

Lençóis Paulista

Rua Virgílio Boranti, 147 
Jd. Cajúl-F.;14.3263-1912  

Lençóis Paulista - SP 
www.mag.vai.la 

marcenariaamarildo@gmail.com

SAO JO SE
Madeiras e M ateria is para Construção

Faja-nos uma visita e confira as novidades que preparamos para você! 

Madeiras de qualidade em peroba e eucalipto Reflorestamento. 

Telha Ecológica Onduline(baixa transmissão de calor e ruídos) R$ 31,90

P H  Vitrô de correr l,S0xl,00m A luCASA' R$ 193,00

Toda linha de tintas

I
I  Sherwin 
H  Williams. com 15% desconto

Porta pivoltante a partir de R$ 587,70

Gabinetes a partir de R$198,00 Linha Aquatherm
^  TÊCItE

A partir de R$100,00

^nvênios: ACILPA(^«.<r/
CAIXA
CONSTRUCARD

PCEMll>' _
| S U P E R A ( Ã 0

EMPRESARIAL

Visite nosso site: O  ^
www.madeirassaojose.com.br 

Av. Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, 313 - Pq. Rondon 
F.: 14.3263-4306 114.3264-3416 - Lençóis Paulista

http://www.rogete.com.br
http://www.mag.vai.la
mailto:marcenariaamarildo@gmail.com
http://www.madeirassaojose.com.br


HOJE E O SEU DIA! O garotinho da foto é Heitor Pagan. Ele 
comemora cinco aninhos hoje, ao lados dos pais Nilson e Cris- 
tiane, e dos familiares. Felicidades!

V ip
da redação

EM CASA
n u m

A quinta-feira 18 foi de festa para prefeitos, vices e ve
readores eleitos em toda a região. Em Lençóis Pau
lista, a prefeita eleita Izabel Cristina Campanari Lo- 

renzetti, a Bel, e seu vice, Luiz Carlos Trecenti foram diplo
mados em cerimônia que aconteceu na Câmara de Vereado
res. O prefeito de Macatuba, reeleito nas urnas em outubro, 
viveu a experiência pela segunda vez. A diplomação para 
os políticos macatubenses foi realizada em Pederneiras.

A equipe que coordena os projetos sociais do Grupo Lwart aca
ba de realizar o sonho da casa própria. A inauguração da nova 
sede aconteceu na terça-feira 16, em noite recheada de surpre
sas e de depoimentos emocionados. Destaque para a presen
ça de Antonio José de Souza supervisor de suprimento, Eliane 
Oliveira, gerente de marketing corporativo, Daniela Rosa, co
ordenadora dos projetos sociais, e de Sara Hughes, membro 
do conselho administrativo e idealizadora de um dos principais 
projetos, o Formação de Líderes.

E FESTA Laércio Moreno comemorou idade nova na quinta-feira 
18. Ele recebe os parabéns da esposa Edna, dos filhos Tiago e Cristia- 
no, da nora Gisele e do netinho Gabriel. A equipe do jornal O ECO 
também deseja tudo de bom para Laércio. Aquele abraço!

E HORA!
Fechando a lista de 
aniversariante, amanhã 
a festa é de Cristiano 
Paccola, chargista do 
jornal O  E C O . De toda 
a equipe do jornal, 
amigos e familiares, 
sinceros votos de 
felicidade.

Em Lençóis, a diplomação foi na Câmara de Vereadores

3 2 1

FELIZ ANO NOVO!
A virada do ano em Lençóis Paulista será comemorada em 

alto estilo no CEM (Clube Esportivo Marimbondo). A banda 5® 
Avenida é que vai agitar a tradicional festa de réveillon. Infor
mações sobre convites na portaria do clube.

Coolidge recebeu seu diploma em Pederneiras

RECURSOS H U M A N O S

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mall: rh@ebaconsultorla.com.br - Tel.: (14) 3263-721173263-0880

mailto:rh@ebaconsultorla.com.br

