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E N T R E V I S T A

Economista 
fala sobre 
a crise 
mundial

A crise mundial que co
meçou nos Estados Unidos 
e Europa e que já traz refle
xos para o Brasil é assunto 
principal dos últimos me
ses. Existe incerteza quan
to ao comportamento da 
indústria, do comércio 
e da agricultura. O gran
de temor é que 2009 seja 
marcado por desemprego. 
Para entender os efeitos da 
crise, o jornal O  E C O  falou 
com o economista Reinal- 
do Cafeo. ►► Página A4

PIB de Lençóis cresce 
65% em quatro anos
Indústria, serviços e agropecuária impulsionam produto interno bruto na região; 
Macatuba se destaca pelo PIB per capita, maior do que cidades como Bauru e Jaú

Os indicadores econômi
cos mostram que as cidades da 
região mantêm bons níveis de 
desenvolvimento. Em Lençóis 
Paulista, o PIB (Produto Inter
no Bruto) cresceu de 65% em 
quatro anos. Já em Macatuba, 
o PIB per capita saltou de R$
25.768.00 em 2003 para R$
38.462.00 e é o melhor da

região. Os números foram di
vulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta
tística) este mês e fazem parte 
do levantamento 2003-2006. 
O PIB representa a soma de 
todos os bens e serviços finais 
produzidos numa região, em 
um determinado período. Para 
o prefeito José Antonio Marise

(PSDB), o setor de serviços e 
a indústria são os setores que 
contribuem para a boa perfor
mance do PIB lençoense. Em 
Agudos, o incremento de 47% 
no PIB per capita entre 2003 e 
2006 está relacionado direta
mente ao crescimento das duas 
maiores indústrias da cidade, a 
AmBev (fabricante de cerveja)

Os foliões do grupo "Amado 
Paulo", em Lençóis Paulista, 
pedem que a população abra 
as portas e os deixem entrar.
O grupo luta para manter viva 
uma tradição que começou 
com o Cristianismo. Pela 
tradição católica, o dia 6 de 
janeiro foi o dia em que os três 
Reis Magos -  Baltazar, Gaspar 
e Belchior -  encontraram o 
menino Jesus. É nesta data 
que são desmanchados 
presépios e árvores de Natal.

^  Página A8

e a Duratex (madeira).O PIB de 
2003 a 2006 também foi bom 
para Areiópolis, Borebi, Igaraçu 
do Tietê e Piratininga que apre
sentaram aumento em todos 
os anos. Barra Bonita é a única 
das cidades avaliadas pelo O  
E C O  que apresentou retração 
no PIB, depois de sucessivos 
crescimentos. ►► Página A3

A R E I O P O L I S

Rapaz de 
18 anos 
morre 
afogado

Elvis Nogueira, de 18 
anos, morreu vítima de 
afogamento na quarta- 
feira 24. O corpo do rapaz 
foi encontrado na praia 
do Benjamim, em São 
Manuel. O resgate foi feito 
pelo Corpo de Bombeiros 
de Botucatu. A represa é 
formada por um braço do 
Rio Tietê. Elvis teria se afo
gado quando foi buscar 
uma bola de vôlei que caiu 
na parte mais profunda 
da represa. ►► Página A5

M A C A T U B A

Internet de 
graça não 
tem data 
para começar

O programa 'Internet para 
todos', da Prefeitura de Maca- 
tuba, deveria chegar como pre
sente de final de ano. O equipa
mento e a empresa que deveria 
prestar o serviço já foram con
tratados, mas como o sinal é ir
regular, não tem data para entrar 
em operação. O programa con
siste em oferecer internet banda 
larga de graça. ►► Página B1

B O R E B I

Vaca enfrenta 
processo 
por compra 
de votos

A Justiça Eleitoral realizou 
audiência para apurar denúncia 
de compra de votos em Borebi. 
As testemunhas foram ouvi
das na terça-feira 23. O prefei
to eleito Antonio Carlos Vaca 
(PSDB) e seu vice Luiz Carlos 
Picineli (PTB), o Badú, são acu
sados de distribuição de cestas 
básicas e outros benefícios para 
angariar votos. ►► Página B2

ESGOTO TRATADO As lagoas da ETE (Estação de Trata
mento de Esgoto) de Lençóis Paulista serão preenchidas com 
água para passar por teste de infiltração. Esta etapa é a última 
parte da obra, que deve estar 100%  concluída em 90 dias, 
segundo informou o prefeito José Antonio Marise (PSDB), que 
será o diretor do SAAE (Serviço Autônom o de Água e Esgoto) 
na administração da prefeita eleita Izabel Cristina Cam panari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel. ► ►  Página A7

O FUTURO NAS PEDRAS O futuro pode ser revelado nas 
pedras dos búzios, como ensina a Ialorixá Adelaide de Oxum . O 
próximo ano representa um marco na política lençoense. É que 
uma mulher - Izabel Cristina Campanari Lorenzetti -  assume a pre
feitura pela primeira vez. Os búzios relevaram boas notícias para a 
prefeita. No ano passado, o jornal O ECO entrevistou o esotérico 
e sensitivo João Rosa. Em 2007, entre as previsões do esotérico, 
despontava uma mulher na política lençoense. ► ►  Página C1

P O L Í C I A

Ladrão agride 
hom em  e 
rouba mais 
de R$ 3 mil

Um homem foi roubado na 
garagem de sua própria casa. 
A ocorrência foi registrada na 
madrugada da quarta-feira 24, 
em Lençóis Paulista. Por volta 
das 3h, a vítima estava entran
do na residência localizada na 
rua Niterói, centro, quando 
foi abordada dentro da gara
gem. Quatro homens encapu- 
zados, um armado de revólver, 
o renderam. Eles arrastaram a 
vítima para dentro da residên
cia e a agrediram com socos e 
coronhadas. Os ladrões revira- 
ram toda a casa e levaram R$ 
3,7 mil em dinheiro e um co
lar de ouro avaliado em R$ 5 
mil. A vítima foi encaminhada 
ao pronto-socorro. Segundo 
a Polícia Militar, os homens 
entraram na residência por 
uma janela. ►► Página A5
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E D I T O R I A L

A bússola dos governos
Um sistema de indicadores 

municipais com informações 
econômicas e sociais é insumo 
básico para o planejamento de 
políticas e alocação de recur
sos públicos municipais. Um 
desses indicadores, e que tem 
sido utilizado como bússola 
para administradores, é o PIB 
(Produto Interno Bruto) dos 
municípios e da região. O le
vantamento mais recente do 
PIB municipal, elaborado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), e que 
mede a evolução da riqueza 
produzida entre 2003 e 2006 já 
está disponível para consulta.

Os dados mostram que de 
uma forma geral, o PIB das 
cidades da região apresenta 
crescimento, ano após ano. O 
grande impulsionador é o se
tor de serviços. Mas a indústria 
também dá sinais de fortaleci
mento nos últimos anos, como 
apontam os próprios prefeitos.

Lençóis Paulista, como era de 
se esperar, apresenta o maior PIB 
da microrregião. Como o maior 
município, agrega número con
siderável de prestadores de ser
viço e indústrias. Agudos, que 
também alcançou e vem alcan
çando considerável crescimento 
industrial deve esperar que os 
números fiquem ainda mais

atrativos nos próximos anos.
Quando se dividi o PIB pelo 

número de habitantes chega-se 
ao PIB per capita. Nesse que
sito, Macatuba, que também 
estabeleceu um ritmo de cres
cimento invejável, apresenta o 
maior índice da região.

Os dados mostram que, de 
uma forma geral, a região se 
desenvolveu e atraiu investido
res. Mas o cenário econômico 
nem sempre traduz o cenário 
social. Isso quer dizer que, em
bora as cidades estejam de fato 
produzindo mais riqueza, isso 
não significa que essa riqueza 
está sendo distribuída de for
ma igualitária.

Aliás, este é um cenário pre
sente em todo o Brasil. Embora 
existam políticas em todas as 
esferas de poder para acabar 
com o abismo social, a diferen
ça entre ricos é pobres ainda é 
preocupante. A máxima de que 
os 10% mais ricos concentram 
90% das riquezas não é exage
ro. Muita gente sobrevive com 
salário mínimo, ou menos, e 
muitas famílias ainda depen
dem de ajuda do governo ou 
de entidades assistenciais para 
sobreviver. Fazer do Brasil um 
país cada vez mais igualitário 
continua sendo o desafio para 
os futuros governantes.

A R T I G O

A árvore da felicidade
Marcos Norabele

Numa grande floresta havia, 
segundo uma tradição antiga, 
uma árvore extraordinária: a Ár
vore da Felicidade. Diziam que 
ali habitava também um Anjo 
que era o guardião da floresta. 
Porém, por muitos anos, nem 
a árvore e nem o anjo foram 
vistos por qualquer pessoa.

Mesmo assim, a tradição era 
tão forte, que a Árvore da Felici
dade continuava sendo procura
da pelos homens e mulheres da 
região. Os mais técnicos diziam 
que ela só poderia ser a árvore 
mais alta e forte e percorriam 
a floresta com trenas tentando 
descobrir a de maior porte, mas 
nunca encontraram uma satis
fatória. O  anjo os observando 
pensava: "Tolos, nunca a encon
trarão. Não é essa a medida da 
felicidade." Outros diziam que 
ela deveria ser a mais velha da 
floresta e tentavam encontrar 
a que parecesse ser a anciã de 
todas as árvores. Encontraram 
várias que pareciam muito ve
lhas, mas nunca chegaram num 
consenso definitivo. O anjo ob
servando estes pensava: "Tolos, 
quando irão perceber que a fe
licidade não têm idade?"

Muitos acreditavam que a 
Árvore da Felicidade deveria ser 
a mais bela da floresta e quan
do encontravam uma que lhes 
parecia a ideal de beleza o Anjo 
ria deles "Tolos, como a felici
dade pode estar em algo tão 
efêmero como a beleza?"

Havia ainda os que afirma
vam que a Árvore da Felicidade 
deveria ser revestida de ouro, 
suas flores teriam pétalas de 
prata e seus frutos seriam rubis 
ou diamantes. Essa idéia era 
a que mais fascinava e tinha 
o maior número de adeptos. 
Porém, por mais que procuras
sem jamais encontraram essa 
árvore na floresta. E o anjo ob
servando pensava: "Tolos, co
mo a felicidade pode ser algo 
que não é possível a todos?

Certo dia o anjo notou que 
duas crianças se aproximavam

da floresta, um menino e uma 
menina. Sabendo que ali os pe
rigos são maiores para crianças 
pequenas o Anjo se postou bem 
perto delas e ficou alerta pronto 
para ajudar. Assim são os anjos. 
Logo ele percebeu que eram ir
mãos e que a menina era bem 
menor, por isso o irmão lhe se
gurava as mãos. "Para onde vão 
crianças?" - perguntou o Anjo 
curioso. Eles se assustaram com 
a chegada do estranho, mas lo
go sentiram uma força positi
va no belo jovem e também a 
bondade dele. O menino então 
respondeu "Quero encontrar a 
Árvore da Felicidade para mi
nha irmã". O Anjo então in
quiriu a menina "Você acredita 
mesmo que ele vai encontrar 
a Árvore para você? A menina 
respondeu de pronto "Sim, eu 
acredito, porque ele quer sem
pre me ver feliz." Olhando em 
volta o Anjo insistiu com o me
nino "Você deve saber como é 
essa árvore, do contrário como 
poderá encontrá-la numa flo
resta tão grande?" O garoto sem 
demora respondeu "Ora, isso é 
fácil. A Árvore da Felicidade de
ve fazer uma boa sombra para 
nos abrigar do sol, ela deve ter 
galhos fortes que não quebrem 
enquanto brincamos, deve ter 
flores belas e perfumadas, por
que minha irmã adora flores e 
frutos deliciosos para quando 
sentirmos fome." O Anjo então 
concluiu "Se ela é assim como 
você diz, deve ser esta que es
tamos embaixo, olhe bem, vo
cê já a encontrou." As crianças 
olharam para árvore e cons
tataram que realmente ela era 
exatamente como o menino 
dissera. Os dois se abraçaram 
felizes. O Anjo ficou com eles e 
ali juntos eles comeram os fru
tos da Árvore da Felicidade.

Devo concluir contando 
que os outros habitantes da 
região ainda estão procuran
do sem sucesso pela Árvore 
da Felicidade.

Marcos Norabele é psicólogo e 
servidor público municipal
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t r a n c o
Pelo andar da carruagem, 

a transição de governo em 
Lençóis Paulista está livre 
de trancos e barrancos, pelo 
menos no que diz respeito 
às questões administrativas. 
O prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) diz que deixa di
nheiro em caixa e tudo em
penhado para os pagamen
tos que precisam ser efetua
dos em janeiro. "A transição 
está sendo muito tranqüila", 
disse Marise.

r it m o
A prefeita eleita Izabel 

Cristina Campanari Lorenzet- 
ti (PSDB), a Bel, também não 
enxerga empecilhos na troca 
de governo. Para ela, a gran
de vantagem de um governo 
de continuidade é o entrosa- 
mento da equipe, o que não 
provoca quebra no ritmo da 
administração. "Na semana 
que vem vamos intensificar 
o processo e a nova equipe 
assume com tranqüilidade e 
responsabilidade", disse Bel, 
que toma posse na próxima 
quinta-feira, 1° de janeiro.

f ig u r in o
Por falar em posse, todos 

os detalhes já estão progra
mados. O figurino dos ho
mens não deve ter muita 
variação, já que o terno é a 
roupa oficial. As cores po
dem variar, mas a etique
ta diz que durante o dia os 
tons devem fugir do preto. 
Pelo que já se viu, o azul 
marinho deve dominar a ce
na. Já as gravatas, estas sim 
devem ganhar destaque no 
pescoço dos homens que 
vão comandar politicamen
te Lençóis Paulista.

PÉROLA
Bel já separou a roupa pa

ra a posse. Em seu estilo dis
creto, vai de vestido em tom 
perolado para ser a primeira 
mulher a governar Lençóis 
Paulista em 150 anos de his
tória. Este é mais um tabu 
a ser batido em um mundo 
onde tudo ainda é muito 
masculino. No diploma en
tregue pela Justiça Eleitoral 
na semana passada, o nome 
de Bel aparece como 'prefei
to' de Lençóis. Isso porque o 
cargo é de prefeito, não exis
te o cargo 'prefeita'. Coisas 
da burocracia da lei.

CRISE
Mas a maior preocupa

ção de Bel é com a crise eco
nômica que se vislumbra no 
horizonte e de como isso vai 
se refletir no orçamento das 
prefeituras. Os economistas 
de plantão pedem uma redu
ção de gastos na casa de 10%. 
Bel dá mostras de que perten
ce ao grupo que acredita que 
canja e caldo de galinha não 
faz mal a ninguém e diz que 
inicia o ano com cautela.

n e g r o
A cerimônia de posse de 

Bel e Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), e dos 10 vereadores 
eleitos será na próxima quin
ta-feira, às 10h, na Câmara de 
Vereadores. Essa sessão solene 
já tem um capítulo na história 
de Lençóis Paulista. Primeiro 
porque Bel é a primeira mu
lher a ser chefe do Executivo. 
Segundo porque a posse será 
dada pelo vereador reeleito, 
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, primeiro 
negro a ter este direito.

FELIZ
Manezinho foi reeleito 

para seu terceiro mandato 
consecutivo com a maior vo
tação da história de Lençóis, 
1.648 votos. Mais que isso, 
ele representa a força do 
povo brasileiro. Manezinho 
saiu de Cupira, Pernambuco, 
aos cinco anos. Os pais bus
cavam uma vida melhor. No 
dia 1°, aos 33 anos, ele vai 
dar posse a Bel e Luiz Car
los, representantes dos dois 
maiores grupos econômicos 
da cidade e região. A famí
lia promete comparecer em 
massa. Os amigos também.

n o v a t o s
Entre os novos vereadores, 

o sentimento predominante 
é a ansiedade. Faltando agora 
menos de uma semana para a 
posse, os calouros do Legisla
tivo afinam os discursos até a 
chegada do grande dia.

b a n d e ir a s
Tanto os vereadores elei

tos pela situação quanto pela 
oposição afirmam que vão 
batalhar pelas mesmas me
lhorias. Saúde, educação e 
incentivo à prática de espor
tes no município são palavras 
que já estão na ponta da lín
gua de quase todos eles.

ESPECÍFICO
Um exemplo é o vereador 

eleito Carlos Paccola (PV). O 
advogado diz que vai traba
lhar para melhorar o atendi
mento das pessoas que fazem 
tratamento contra o câncer.

c o n v e r s a
Eleito pela primeira vez, 

com destaque por ter sido o 
terceiro vereador mais votado, 
Adilson Acácio (PMDB) apos
ta no diálogo com a popula
ção para marcar sua presença 
no Legislativo. "Quero traba
lhar pelos mais necessitados 
da nossa cidade", afirma.

PEDAGÓGICO
As sugestões do povo tam

bém já chegaram até o vere
ador eleito Adilson Sidney 
Bernardes (PSDC). Porém, ele 
aponta que a falta de conheci
mento do verdadeiro papel do 
vereador pode frustrar a expec
tativa dos lençoenses. "Eu tam
bém, como professor, tenho 
tentado explicar melhor isso 
para a população", comenta.

sem  r ó t u l o
O professor Adilson, como 

é conhecido na cidade, prefere 
rejeitar o título de oposicio
nista. "A gente vai sugerir pro
jetos, a Bel tem uma cabeça 
muito aberta. Eu tenho uma 
proximidade muito grande 
com ela até de parentesco, en
tão ela sabe muito bem que 
vou ajudá-la", explica ele.

CAUTELA
Já Ailton Rodrigues de 

Oliveira (PTB), o Juruna, de
monstra um ritmo de trabalho 
mais calmo e prefere deixar 
para comentar seus principais 
projetos depois da posse.

n a t a l in o
Na manhã de terça-feira 

23, o centro da cidade ama
nheceu repleto de cartões de 
Natal. O remetente era o de
putado federal Arnaldo Jar
dim (PPS), que entre outras 
coisas, aproveitou a época pa
ra relembrar os lençoenses de 
suas últimas conquistas para 
o município. Por fim, o de
putado agradece Marise, Bel, 
Luiz Carlos e os vereadores Is
mael de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão, Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (DEM), Carlos 
Alberto Cian (PPS) e os ami
gos do setor sucroalcooleiro.

"Vou começar 2009 cor
rendo atrás dos meus so
nhos e pedindo muita paz 
e saúde para todos"

Rosemara Blanco, 
vendedora

n o  c h ã o

"Eu espero em 2009 ter 
muita paz e saúde. Não 
tenho hábito de fazer 
simpatia, acredito só na 
minha fé  e em Deus" 

Jenifer Rafaela Carvalho, 
estudante

"Que 2009 seja um ano 
de muita saúde e paz. Na 
virada do ano costumo 
comer lentilha em cima 
da mesa para dar sorte".

Elenice Gutierres, 
secretária do lar

Na tarde de terça-feira 23, um caminhão enroscou nos tios e derrubou um poste no cruzamento das ruas 
Machado de Assis e Luiz Paccola, Vila Nossa Senhora Aparecida, em Lençóis Paulista. Os moradores, que 
ficaram sem energia elétrica por cerca de duas horas, alegaram que um outro caminhão já havia ficado 
enroscado no fio de alta tensão pela manhã. O acidente ocorreu por volta das 19h. Após a troca do poste, 
o serviço de iluminação pública e de fornecimento de energia elétrica voltou a funcionar normalmente.

F R A S E

"A pessoa 
só nos re
cebe se 
ela quiser. 
Nossa Fo
lia de Reis 
é um grupo 
de paz"

Nilcéia Silva Campos,
integrante do grupo de Folia de 

Reis de Lençóis Paulista, pedindo 
permissão para entrar

P A R A  p e n s a r

"Tudo tem o seu tem
po determinado, e 
há tempo para todo 
propósito debaixo 
do céu: há tempo de 
nascer e tempo de 
morrer; tempo de 
chorar e tempo de 
rir; tempo de abraçar 
e tempo de afastar- 
se; tempo de am ar e 
tempo de aborrecer; 
tempo de guerra e 
tempo de paz"

Eclesiastes, 3

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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p e r f i l

Produto
interno
PIB de Lençóis Paulista cresce 65% em 
quatro anos; Macatuba tem melhor 
avaliação per capita da região

Sandro A lponte

O setor agropecuário e 
de serviços alavancou o PIB 
(Produto Interno Bruto) da 
região. Em Lençóis Paulista, 
o crescimento de 2006 foi de 
65% em relação a 2003. Já 
em Macatuba, o PIB per capi
ta saltou de R$ 25.768,00 em 
2003 para R$ 38.462,00 e é o 
melhor da região. Os números 
foram divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística) este mês e 
fazem parte do levantamento 
2003-2006. O PIB representa 
a soma de todos os bens e ser
viços finais produzidos numa 
região, em um determinado 
período. Trata-se de um dos 
indicadores mais utilizados 
na economia para mensurar a 
atividade econômica, que in
clui o desempenho de setores 
como agricultura, indústria, 
serviços e comércio.

Em Lençóis Paulista, o 
PIB a preços correntes saltou 
de R$ 987.690,00 em 2003 
para R$ 1.629.798,00 em 
2006. Conseqüentemente, o 
PIB per capita que era de R$ 
16.706,00 em 2003 passou 
para R$ 26.043,00 em 2006. 
Para o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), o setor de ser
viços e a indústria são os se
tores que contribuem para a 
boa performance do PIB len- 
çoense. "Vários fatores con
tribuíram para esta evolução,

entre elas o bom momento 
do setor sucroalcooleiro e da 
celulose, que teve um incre
mento grande no mundo to
do, e o fortalecimento do co
mércio local", avalia o chefe 
do Executivo.

E as projeções de Marise 
também são otimistas para o 
PIB referente aos anos de 2007 
e 2008. "Acredito que vai ser 
ainda melhor do que os anos 
anteriores. Até porque 2007 
foi excelente para nós e até 
setembro deste ano também. 
Agora, 2009 é uma incógnita", 
comenta o prefeito. "Nós não 
sabemos o tamanho da crise 
que nos espera e no quanto 
irá refletir", conclui.

Em Macatuba, o incre
mento também foi puxado 
pelo setor de serviços. O 
setor sucroalcooleiro foi o 
responsável pela abertura de 
novas oficinas e comércio de 
peças. O prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) não 
foi encontrado para falar so
bre o assunto.

Para efeito de compara
ção, no município de Bauru, 
sede de região administrativa, 
o PIB per capita de 2006 foi 
de R$ 13.217,00. Em Jaú, R$ 
10.829,00. No Estado de São 
Paulo, o PIB de 2006 foi de 
R$ 19.548,00, bem menor do 
que Lençóis e Macatuba.

Em Agudos, o incremen
to de 47% no PIB per capita 
entre 2003 e 2006 está rela

Lençóis Paulista teve um crescimento de 65%  no PIB em quatro anos, de 2003 a 2006

c o n f i r a  a  e v o l u ç ã o  d o  P IB  E M  A L G U M A S  C I D A D E S

PRODUTO in t e r n o  BRUTO

m u n ic íp io s
2003 1 2004 2005 1 2006

A preços 
correntes 

(R$ 1.000)
Per capita

(R$)

A preços 
correntes 

(R$ 1.000)
Per capita

(R$)

A preços 
correntes 

(R$ 1.000)
Per capita

(R$)

A preços 
correntes 

(R$ 1.000)
Per capita

(R$)

São Paulo 579.846.916 14.788 643.487.492 16.158 726.984.045 17.976 802.551.691 19.548
Agudos 399.160 11.949 406.673 12080 516.262 15.217 600.918 17.578
Areiópolis 55.001 5.279 53.544 5.123 63.818 6.085 73.004 6.939
Barra Bonita 365.405 9.784 447.641 11.820 522.519 13.608 476.258 12.237
Bauru 3.199.374 9.464 3.557.757 10.335 4.146.451 11.830 4.714.282 13.217
Borebi 18.449 8.601 32.782 14.867 31.183 13.767 35.445 15.245
Igaraçu do Tietê 95.739 4.107 96.226 4.093 110.097 4.644 121.884 5.099
Jaú 978.895 8.205 1.067.746 8.800 1.192.939 9.669 1.358.003 10.829
Lençóis Paulista 987.690 16.706 1.056.745 17.532 1.159.043 18.867 1.629.798 26.043
Macatuba 429.451 25.768 381.756 22.557 422.500 24.588 670.769 38.462
Piratininga 62.628 5.717 69.850 6.316 73.792 6.609 78.172 6.936

Fonte: IBGE

cionado diretamente ao cres
cimento das duas maiores 
indústrias da cidade, a Am- 
Bev (fabricante de cerveja) e a 
Duratex (madeira).

"Nosso forte é a indústria, 
principalmente por causa da

Duratex e a AmBev. Elas con
tribuem em muito para nosso 
orçamento e a participação 
no PIB", comenta Carlos Li
ma, secretário de Finanças, 
que comemora o aumento 
do orçamento do municí

pio. "Se o ano foi bom para 
alguns municípios, para nós 
foi ótimo. A previsão de arre
cadação que era de quase R$ 
47 milhões e chegou nos R$ 
54 milhões. Isso mostra que a 
cidade está efervescente", res

O que é e como 
funciona o 
cálculo do PIB

O PIB (Produto In
terno Bruto) é um dos 
principais indicadores de 
uma economia. Ele revela 
o valor de toda a riqueza 
gerada no país, estado ou 
município. O cálculo do 
PIB, no entanto, não é tão 
simples. Imagine que o IB
GE queira calcular a rique
za gerada por um artesão. 
Ele cobra por uma escultu
ra de madeira, R$ 30. No 
entanto, não é esta a con
tribuição dele para o PIB.

Para fazer a escultura, 
ele usou madeira e tinta. 
Não é o artesão, no en
tanto, que produz esses 
produtos -  ele teve que 
adquiri-los da indústria. 
O preço de R$ 30 traz 
embutido os custos para 
adquirir as matérias-pri
mas para seu trabalho.

Assim, se a madeira e 
a tinta custaram R$ 20, a 
contribuição do artesão pa
ra o PIB foi de R$ 10, não 
de R$ 30. Os R$ 10 foram 
a riqueza gerada por ele ao 
transformar um pedaço de 
madeira e um pouco de 
tinta em uma escultura.

O IBGE precisa fazer 
esses cálculos para toda 
a cadeia produtiva bra
sileira. Ou seja, precisa 
excluir da produção total 
de cada setor as matérias- 
primas que ele adquiriu 
de outros setores.

Depois de fazer esses 
cálculos, o IBGE soma a 
riqueza gerada por cada 
setor, chegando à contri
buição de cada um para a 
geração de riqueza e, por
tanto, para o crescimento 
econômico.

salta o secretário.
O PIB de 2003 a 2006 tam

bém foi bom para Areiópolis, 
Borebi, Igaraçu do Tietê e Pi- 
ratininga que apresentaram 
aumento em todos os anos. 
(Veja info acima)

PIB de Barra Bonita retrai
Barra Bonita é a única 

das cidades avaliadas pe
lo O  ECO que apresentou 
retração no PIB. Depois de 
sucessivos crescimentos de 
2003 a 2005, em 2006 hou
ve queda e o PIB, que era de 
R$ 522.519,00 baixou para 
R$ 476.258,00.

"Não dá para avaliar 
no momento o que de fato 
proporcionou queda, mas 
provavelmente é algo que 
envolve o setor sucroalcoo- 
leiro", comentou o prefeito 
padre Mário Teixeira (PC 
do B). "Até porque Barra 
Bonita depende muito des
se setor para sua economia 
caminhar bem. Então, se o 
setor vai bem o município

acompanha essa melhora. 
Mas se for mal, o reflexo é 
sentido por todos", avalia.

Porém, o prefeito que 
deixa a administração m u
nicipal nos próximos dias 
acredita que o índice tenha 
sido diferente em 2007 e 
2008. "A gente viu melhora 
no setor sucroalcooleiro e 
isso com certeza fez cres
cer o nosso PIB. Além dis
so, o setor de serviços teve 
um ganho, principalmente 
neste ano", acredita. "Tam
bém conseguimos a libera
ção da extração de argila, 
que vai ajudar o setor da 
cerâmica e novas empresas 
estão se instalando no m u
nicípio", diz.

S a iim k n a
M a t e r i a l s  p a r a  C o n s t r u ç ã o

TEMOS MATERIAIS:
H IDRÁ U L ICO S: TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'ÁGUA, 

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

DISJUNTORES.
BÁSICO S: TIJOLOS, TELHAS, FERRO,AREIAS, PEDRAS, 

PEDREGULHOS, CAL, CIMENTO ...
PINTURA: TINTAS, VERNIZES ... 

ESQ U AD R IAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS ...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES ...
T u d o  com  o s  m e lh o s  p reço s.

v e n h a  co n fe rir !
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

n a t a l  s o l id á r io
Empresas lençoenses, 
de vários segmentos, se 
mobilizaram para fazer o 
Natal de crianças carentes 
mais feliz, com a distribuição 
de mais de quatro mil 
brinquedos. A mobilização 
faz parte do 'Natal Solidário' 
do Projeto Ava. A entrega 
aconteceu no dom ingo 21. 
Os pontos de distribuição 
foram a Vila da Prata, Vila 
Repik, Contente, Jardim 
Primavera e Júlio Ferrari.



R E I N A L D O  C E S A R  C A F E O
Fotos: Quioshi Goto/Jomal da Cidade

Bate-papo econômico
Economista Reinaldo Cafeo fala sobre a crise financeira 
mundial, faz projeções para 2009 e dá dicas do que o 
brasileiro precisa para não começar o ano no vermelho

Gabriela  Donatto

A crise econômica m un
dial que começou nos Estados 
Unidos e Europa e que já traz 
reflexos para o Brasil é assun
to principal dos últimos me
ses. Existe incerteza quanto ao 
comportamento da indústria, 
do comércio e da agricultura. 
O grande temor é que 2009 se
ja marcado por desemprego.

Para entender os efeitos da 
crise, principalmente na mi- 
crorregião de Lençóis Paulista, 
o jornal O  E C O  procurou o 
economista Reinaldo Cafeo.

Segundo Cafeo, o Brasil 
demorou a admitir que sofre
ria com os impactos causados 
pelo mercado externo. Com a 
falta de confiança das empre
sas e do próprio consumidor, 
a supervalorização do dólar, 
a quebra de diversos bancos 
nos Estados Unidos, e nenhu
ma atitude do governo, não 
demorou muito para que os 
investidores internos ficassem 
receosos. O medo fez com que 
o que bancos e financiadoras 
restringissem o crédito ao con
sumidor. Alguns setores do 
comércio e da indústria, como 
o setor de veículos, sentiram 
estes efeitos.

"Muitos retraíram pela in
certeza quanto ao emprego e o 
nível de atividade econômica. 
Mesmo quem tem patrimônio 
neste momento se retraiu para 
recuperar o patrimônio perdi
do", diz o economista.

O governo federal, que é 
acusado de demorar em ad
mitir a crise, editou um paco
te de medidas que inclui uma 
nova tabela para o Imposto 
de Renda, que isenta do tri
buto quem ganha menos de 
R$ 1.437,00 por mês e queda 
nas taxas do lOF (Imposto 
sobre Operações Financei
ras) e do IPI (Imposto sobre

Produtos Industrializados). 
"Acredito que a redução dos 
tributos, com queda no im 
posto sobre operações finan
ceiras, se bem trabalhados 
poderão estimular o consu
midor", avalia Cafeo.

Para o economista, a crise 
de confiança se instalou no 
país. Segundo ele, os paco
tes e medidas que o governo 
sancionou nas últimas sema
nas são paliativos e servem 
apenas para um efeito psico
lógico positivo. "O conjunto 
de ações por si só não são ca
pazes de reversão de cenário. 
O trabalhador só voltará às 
compras quando sentir que 
seu emprego não está com
prometido. Do ponto de vis
ta das empresas exportado
ras, essas terão condições de 
maior fluidez em seus negó
cios, com linhas de crédito, 
entre outros", afirma.

“NÃO E HORA DE 
GRANDES RISCOS. 
PLANEJAR SUA 
CARREIRA, SEU 
EMPREGO, SUAS 
FINANÇAS PESSOAIS 
E ACIMA DE TUDO 
SE PREPARAR 
PARA EVENTUAIS 
REVESES DE SUA 
VIDA FINANCEIRA 
PESSOAL"

O ECO -  No dia 11 de de
zembro, o governo federal 
anunciou um pacote tribu
tário que, dentre outros ob
jetivos, propunha estimular 
a venda de veículos novos 
e estimular o consumo. O 
senhor acredita que empre
gos serão mantidos com as 
novas medidas?

Reinaldo César Cafeo - Na
prática, o governo demorou a 
agir, deixando se instalar no 
país uma crise de confiança. 
As ações que estão sendo feitas 
atualmente são segmentadas 
em setores que possuem gran
de cadeia produtiva. Acredito 
que a redução dos tributos, 
com queda no imposto sobre 
operações financeiras, se bem 
trabalhados, poderão estimu
lar o consumidor. Serão duas 
importantes tarefas: estimular 
a compra (isso se dá pela re
dução do custo do negócio) e, 
ao mesmo tempo, estimular 
pessoas a canalizarem recur
sos para este tipo de gasto. 
Neste particular muitos retra
íram pela incerteza quanto ao 
emprego e o nível de atividade 
econômica. Mesmo quem tem 
patrimônio neste momento se 
retraiu para recuperar o patri
mônio perdido. Fico com a in
dicação de um momento para 
reverter tendências e gerar um 
efeito psicológico positivo.

O ECO - O governo de
morou a admitir que o Brasil 
também começaria a sofrer 
com a crise. Recentemente, 
vários pacotes estão sendo 
divulgados, tanto para so
correr empresas quanto pa
ra oferecer crédito aos con
sumidores. Essas medidas 
são válidas em que sentido?

Cafeo - Somente no psi
cológico. A crise de confiança 
já se instalou. O conjunto de 
ações por si só não são capa
zes de reversão de cenário. O 
trabalhador, o assalariado, só 
voltará às compras quando 
sentir que seu emprego não 
está comprometido. Do ponto 
de vista das empresas exporta
doras, essas terão condições 
de maior fluidez em seus ne
gócios, com linhas de crédito, 
entre outros. A partir de pre

ço do setor produtivo, e com 
ações concretas, poderemos 
encurtar o tempo da crise.

O ECO - A crise é con
creta ou estamos sofrendo 
efeitos psicológicos?

Cafeo - É concreta em 
termos internacionais, com 
influência em setores im por
tantes no âmbito doméstico, 
entretanto com desdobra
mentos psicológicos im por
tantes, principalmente com a 
crise de confiança.

O ECO - Como as pessoas 
podem, ou devem, se portar 
para que os efeitos da crise 
mundial não sejam mais de
vastadores?

Cafeo - Não é hora de 
grandes riscos. Planejar sua 
carreira, seu emprego, suas 
finanças pessoais e acima de 
tudo se preparar para eventu
ais reveses de sua vida finan
ceira pessoal. De um lado não 
deixar o pessimismo conduzir 
suas vidas, de outro ser come
dido. Gastar dentro do limite 
da renda é um bom começo.

O ECO - Qual é o papel 
dos bancos em meio a esses 
problemas? Existe solução 
para baixar os juros?

Cafeo - Banqueiro pode 
ter dinheiro para emprestar, 
mas ninguém conseguirá for
çá-lo a emprestar. Dinheiro 
existe, mas não há essa dispo
sição. Um bom começo são

bancos oficiais darem início à 
redução dos juros, buscando 
influenciar o mercado a pra
ticar juros menores. O Brasil 
utiliza os juros elevados pa
ra controle da inflação. Juros 
baixos, proporcionais a outros 
países com inflação sob con
trole como a nossa, somente 
em 10 anos.

O ECO - Quais são as ex
pectativas de crescimento 
para 2009? O país continu
ará sofrendo com os efeitos 
da crise dos Estados Unidos 
por mais quanto tempo?

Cafeo - Não acredito em 
recessão e sim em desacele
ração. Setores que dependem 
de crédito e exportação serão 
os mais afetados. Portanto 
são setores com elevada par
ticipação no PIB (Produto 
Interno Bruto), fora a grande 
influência dos mesmos nos 
vários setores da economia. 
Trabalho com crescimento 
na ordem de 2,5% a 3 % em 
2009, diante de um a expecta
tiva inicial de 4,5%.

O ECO - Fim de ano, 13° 
salário na mão, mas várias 
dívidas para trás. Qual é a 
melhor forma de não come
çar o ano no vermelho?

Cafeo - Planejar as com
pras. Priorizar pagamento de 
dívidas cujos juros sejam ele
vados e comprar dentro do 
que a renda permite. Com
prometer a renda do ano

que vem somente tendo se
gurança quanto à geração de 
renda. É hora das compras 
de valor menor e no máximo 
para três meses.

O ECO - Se não tiver jei
to, e alguém estiver com 
dívidas em cheque especial, 
empréstimos e contas atra
sadas. O que deve ser prio- 
rizado nessa hora?

Cafeo - Aqueles que os ju
ros sejam maiores. Na média, 
cartão de crédito é mais caro 
que o cheque especial, que são 
mais caros que outras modali
dades. Não tendo recursos, ao 
menos que troque de moda
lidade, pagando menos juros. 
Agora, o fundamental é plane
jar e controlar a vida financei
ra da família para evitar entrar 
no vermelho novamente.

“A CRISE DE 
CONFIANÇA JÁ 
SE INSTALOU. O 
CONJUNTO DE 
AÇÕES POR SI SÓ 
NÃO SÃO CAPAZES 
DE REVERSÃO 
DE CENÁRIO. O 
TRABALHADOR,
O ASSALARIADO,
SÓ VOLTARÁ ÀS 
COMPRAS QUANDO 
SENTIR QUE SEU 
EMPREGO NÃO ESTÁ 
COMPROMETIDO"

ADVOCACIA

Virgííio TeRpe
Advogado
O A B /S P -38966

CIVIL - TRABALHISTA 
CRIMINAL

RUA 13 DE MAIO, 336 - CENTRO 
F: 14. 3263-1504 - LENÇÓIS PTA. 
e-mail: felipe@netstyle.com.br
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A F O G A M E N T O

D ia

t r i s t e
Rapaz de 18 anos morre afogado na 
prainha do Benjamim, em São Manuel

Gabriela  Donatto

O feriado de Natal termi
nou de forma triste para uma 
família de Areiópolis. O corpo 
de Elvis Nogueira, de 18 anos, 
foi encontrado na represa da 
praia do Benjamim, em São 
Manuel, na tarde da quinta- 
feira 25. O resgate foi feito 
pelo Corpo de Bombeiros de 
Botucatu. A represa é formada 
por um braço do Rio Tietê.

O afogamento aconteceu 
na noite da quarta-feira 24, 
quando Elvis teria ido buscar 
uma bola de vôlei que havia 
caído na parte mais profunda 
da represa. O rapaz não con
seguiu voltar. Um amigo que 
estava no local tentou socorrê- 
lo, mas não o encontrou. O 
Corpo de Bombeiros de Bo- 
tucatu foi acionado. O corpo 
da vítima foi encontrado por 
volta das 13h da quinta-feira. 
Elvis estava acampado nas 
proximidades da represa de 
São Manuel. Ele e sua família 
são de Areiópolis e estavam 
comemorando as festividades 
de Natal. Elvis é filho da ve
readora Valdirene Aparecida 
Nogueira (PT).

Segundo o sargento do

Corpo de Bombeiros de Len
çóis Paulista, José Sydnei Car
valho, acidentes como esse se 
tornam comuns nessa época 
do ano. "As pessoas devem 
tomar cuidado ao entrar em 
locais desconhecidos. O rio é 
um lugar que tem muitos bu
racos, barro e dejetos", afirma 
ele. O sargento ainda dá algu
mas dicas para evitar acidentes 
com água. "Mesmo para quem 
sabe nadar, é bom não deixar 
a água ultrapassar a altura de 
segurança do umbigo", diz. O 
sargento afirma também não 
se deve entrar na água se in
gerir bebidas alcoólicas ou co
mer demais. "Depois da refei
ção a pessoa deve esperar pelo 
menos duas horas para evitar 
a congestão", esclarece.

Em casos de afogamento, 
quem estiver fora da água de
ve jogar objetos flutuantes pa
ra ajudar a vítima. "Pode ser 
uma garrafa pet, ou mesmo 
um estepe. É arriscado, para 
quem não souber a técnica 
correta, entrar na água para 
salvar a outra pessoa", conta 
o sargento. Ele ainda afirma 
que nesses casos o Corpo de 
Bombeiros deve ser acionado 
imediatamente.

EMERGENCIA 193 Quem passou pela rua X V  de Novembro na terça-feira 23 pode acom panhar um resgate realizado pelo Corpo 
de Bombeiros em Lençóis Paulista. Uma mulher estava trafegando numa motocicleta quando colidiu com um Fusca. O acidente foi no 
cruzamento com a rua Pedro Natálio Lorenzetti. A  vítima foi levada ao pronto-socorro com ferimentos leves.

B A R R A  B O N I T A

Polícia Militar inibe golpe 
do falso-seqüestro na terça

Na terça-feira 23, a Polícia 
Militar de Barra foi acionada 
por causa de uma denúncia 
de que haveria um seqües- 
tro num banco localizado na 
rua Major Pompeu, Centro. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, um a testemu

nha que estava no local viu 
um homem acompanhado 
de uma pessoa suspeita. Os 
policiais foram até o banco, 
mas a suposta vítima já não 
estava mais lá. Um funcio
nário do local afirmou que o 
homem havia realizado um

saque momentos antes.
Em patrulhamento, a PM 

conseguiu encontrar a vítima 
nas proximidades do estabe
lecimento. A vítima contou 
aos policiais que havia rece
bido várias ligações de que 
sua filha fora seqüestrada e

que os homens estavam pe
dindo que ele depositasse, 
em três contas, R$ 5 mil para 
libertá-la. Os policiais infor
maram à vítima que sua filha 
estava em casa e que o telefo
nema se tratava de um golpe, 
o falso-sequestro.

M Ã O  a r m a d a

Homem é roubado e 
agredido dentro da garagem

Um homem foi roubado 
na garagem de sua própria ca
sa. A ocorrência foi registrada 
na madrugada da quarta-feira 
24, em Lençóis Paulista. Por 
volta das 3h, a vítima estava 
entrando na residência loca
lizada na rua Niterói, centro, 
quando foi abordada dentro 
da garagem. Quatro homens 
encapuzados, um armado de 
revólver, o renderam. Eles ar
rastaram a vítima para dentro

da residência e a agrediram 
com socos e coronhadas.

Os ladrões reviraram toda 
a casa e levaram R$ 3,7 mil 
em dinheiro e um colar de 
ouro avaliado em R$ 5 mil. 
A vítima foi encaminhada 
ao pronto-socorro. Segundo 
a Polícia Militar, os homens 
entraram na residência por 
uma janela. Além de bater na 
vítima, eles também consu
miram alimentos e ingeriram

bebidas alcoólicas.

FURTO
Ainda em Lençóis Paulis

ta, ladrões furtaram gasolina 
do ginásio Antonio Lorezent- 
ti Filho, o Tonicão. A ocor
rência foi registrada na noite 
da quinta-feira 25. Segundo 
o boletim de ocorrência, os 
ladrões arrombaram uma ja
nela do depósito e levaram 
cinco galões de gasolina.
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Rua Pedro Nátalio Lorenzetti, 95 - Centro 
Lençúis Paulista

14 3264 6449
w w w .paulistashopping.com .br

..jeHaunncePertunm Ç9Vn4i)t9»

á ü  KK feígüB ananerjfj t í
Í0CC5

LUCHE^

In a u g u r o u !

]j clare

ü  P m iisto í Shopping 

dee&Ja. a. todús

Venha conferir

Horário de 
funcionamento:

31/12: lOh as 18h 
01/01/2009: Fechado 

02/01/2009:14h as 22h F e sto S , F J/ z  2 0 0 9 /

V E S T I B U L A R  2 0 0 9 In s c r iç õ e s  A b e r t a s

c o m ™

T sT  1®*®

300 Bolsas 
PARCIAIS E INTEGRAIS

Ensino Médio (Colegial Forte e Especial) Pré-Vestibulares

- PREVE OBJETIVO
o MELHOR ENSINO DO INTERIOR

B E m si
Matrículas Abertas 4O  J  ,
(14) 3264-7726
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A  -  S P  w w w . p r e v e . c o m . b r  M l í i O i J i T l W

http://www.paulistashopping.com.br
http://www.preve.com.br


COMUNICADO
“Floricultura Lini & Lini Ltda. - ME, inscrita no CNPJ 07.798.635/0001-25, 
Inscrição Estadual 428.063.678.119, com endereço sito à Rua São Paulo, 11
41, Centro, CEP 17.290-000, Macatuba - SP, comunica o extravio de 02 Ta- 
lonários de Nota Fiscal Modelo 2, Venda Consumidor, série D-1, do n.° 001 
a 050 e do n.° 251 a 300, em branco, não se responsabilizando pelo uso dos 
mesmos.”

ASSOCIAÇAO DOS PLANTADORES DE CANA DO MEDIO TIETE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

e 2"

Ficam os senhores associados da Associação dos Plantadores de Cana do Mé
dio Tietê, convocados para assembléia geral extraordinária a se realizar na sede 
da entidade, na Rua 7 de Setembro, n° 556, em Lençóis Paulista/SP, em primei
ra convocação, às 9:00 h do dia 15.01.2009; com a presença de associados que 
correspondam, no mínimo, a maioria absoluta dos mesmos, ou, em segunda 
convocação, meia hora mais tarde, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, tendo como ordem do dia: a transferência, por rateio, para os asso
ciados, a partir do ano de 2009, inclusive, do ônus financeiro para fazer face ao 
pagamento da parcela do preço assumido pela ASCANA no Contrato de Gestão 
Varíetal, datado de 12.12.2006, tendo como contratada a Canavialis S.A.”

Lençóis Paulista; 27 de Dezembro de 2008 
HERMINIO JACON 
DIRETOR PRESIDENTE

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PLANTADORES DE CANA DA 
REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
1" - 2" e 3"

Ficam os senhores associados da Cooperativa de Crédito dos Plantadores 
de Cana da Região de Lençóis Paulista, convocados para assembléia geral 
extraordinária a se realizar na sede da entidade, na Rua 7 de Setembro, n° 
556, em Lençóis Paulista/SP, em primeira convocação, com a presença de no 
mínimo 2/3 de todos os associados às 7:30 h do dia 15.01.2009; em segunda 
convocação, meia hora mais tarde, com presença de no mínimo a metade de 
todos os associados; ou, em terceira e última convocação, meia hora após a 
segunda convocação, com a presença de no mínimo dez associados para deli
berarem sobre a seguinte ordem do dia: Autorização à Diretoria Executiva da 
entidade para negociar com a administração da Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê -  ASCANA -  a suspensão temporária e sob condições 
do repasse de verbas estatutariamente previsto daquela entidade para a “Coo
perativa de crédito.”
Lençóis Paulista; 27 de Dezembro de 2008

HERMINIO JACON 
DIRETOR PRESIDENTE

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.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇAO DE SIS- 
SALO JOSÉ DE AMORIM (PROCESSO N° 333.01.2008.000749-4/000000- 
000, ordem n° 119/08).

A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, MM". Juíza de 
Direito da Vara Única desta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São 
Paulo, na forma de lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que perante este Juízo e Ofício Judicial, processam-se 
aos termos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, que EMÍLIA DE FARIA AMORIM 
move contra SÍSSALO JOSÉ DE AMORIM (Processo n° Ordem 119/08). As
sim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sentença de fls. 44/45, que 
decretou a interdição de SÍSSALO JOSÉ DE AMORIM, cujo teor é o seguin
te: “Proc. 119/08. Vistos. Emília de faria Amorim propôs Ação de interdição 
de seu marido Sissalo José de Amorim, dizendo que é a única responsável em 
cuidar e zelar pelo bem estar do requerido. Diz eu o requerido foi vitima de 
acidente vascular cerebral, que lhe causou paralisia e fraqueza dos membros 
inferiores, dificuldade de comunicação, fala, compreensão, sentidos e racio
cínio, alem de sua memória ter sido afetada, o que lhe impede de praticar os 
atos da vida civil. Requer a interdição do requerido. Foi nomeada a autora 
como curador provisório do requerido (fls. 13). Em audiência, foi tomado o 
depoimento do requerido em interrogatório (fls. 22) Foi realizado laudo para 
a verificação da capacidade civil do requerido (fls. 36/37). A representante do 
Ministério Público manifestou-se, opinando a favor da procedência da ação 
(fls. 42/43) É o relatório. Decido. O processo deve ser julgado nesta opor
tunidade por não haver necessidade de produção de outras provas. A ação é 
procedente. O laudo realizado concluiu que o requerido mostra-se confuso, 
desorientado, atenção e memória prejudicados, alienado com acentuado com
prometimento do raciocínio e julgamento (fls. 36/37). O requerido, ao ser 
interrogado não respondeu as perguntas que lhe foram feitas, demonstrando 
estar debilitado física e mentalmente (fls. 22). A representante do Ministério 
Publico opinou favoravelmente ao pedido A representante do Ministério Pu
blico opinou favoravelmente ao pedido (fls. 42/43). Ressalta-se ainda que a 
requerente possui legitimidade para requerer a interdição em questão, visto 
que é esposa do requerido. Ante o exposto, decreto a interdição de Sissalo José 
de Amorim, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil, na forma do art. 3°., II do Código Civil e nomeio-lhe como 
curadora Emília de Faria Amorim. Em obediência ao disposto no art. 1.184 
do Código de Processo Civil e no art. 9°, III do Código Civil, inscreva-se a 
presente no Registro Civil e publique-se na Imprensa local e no órgão oficial, 3 
vezes, com intervalo de 10 dias.Arbitro honorários no valor máximo da tabela 
da P.G.E.P.R.I.C. Macatuba, 22 de setembro de 2008. (a) MARIA CRISTINA 
CARVALHO SBEGHEN -  JUÍZA DE DIREITO.” E, para que chegue ao co
nhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será publicado e afixado na forma de Lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, 
aos de 10 de novembro de 2008.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.902 de 11.12.2008...........Estima a receita e fixa a despesa do município
para o exercício de 2009.
Lei 3.904 de 19.12.2008...........Altera dispositivos da Lei Municipal n° 2.950 de 2
de maio de 2001 -  auxílio a estudantes carentes.
Lei 3.905 de 19.12.2008...........Altera denominação do ‘Ginásio de Esportes José
Domingues’, no bairro de Alfredo Guedes.
Lei 3.906 de 22.12.2008...........Regulamenta o artigo 99, § 5° da Lei Orgânica
Municipal que dispõe que o vencimento do servidor será de, pelo menos, um salá
rio mínimo e meio, com base no salário mínimo nacional.
Decreto 288 de 10.12.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 62.880,00.
Decreto 289 de 10.12.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 1.644.367,77.
Decreto 290 de 10.12.2008...........Fixa o índice de correção dos tributos munici
pais, nos moldes exigidos pela Lei Municipal n° 2.913 de 14.02.2007.
Decreto 291 de 10.12.2008...........Fixa valores para o lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano referente ao exercício de 2009.
Decreto 292 de 10.12.2008...........Estabelece valores para o MVR -  Maior Valor
de Referência para cálculo dos tributos do exercício e 2009.
Decreto 293 de 10.12.2008...........Estabelece valores por hectare de terra na zona
rural do Município de Lençóis Paulista, a vigorar até 30 de junho de 2009, para 
fins de cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato 
oneroso -  inter-vivos.
Decreto 294 de 10.12.2008...........Fixa a tabela de preços públicos para o exer
cício de 2009.
Decreto 295 de 12.12.2008...........Nomeia Maria Elena Toniolo para compor o
Conselho Municipal de Assistência Social.
Decreto 296 de 12.12.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 104.923,46.
Decreto 297 de 12.12.2008...........Altera dispositivos do Decreto Executivo n°
075 de 19 de março d 2008.
Decreto 298 de 12.12.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do or
çamento vigente no valor de R$ 151.000,00 do Instituto de Previdência Municipal 
-  IPREM Lençóis Paulista.
Decreto 299 de 18.12.2008...........Aprova o Regulamento de Processo Adminis
trativo do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista -  SAAE, em 
atenção ao artigo 9°, 13 e 18 da Lei Municipal n° 3.653 de 18.12.2006.
Decreto 303 de 23.12.2008...........Exonera Luiz Eduardo Conti dos cargos isola
dos e de provimento em comissão de Diretor de Recursos Humanos e Diretor de 
Educação.
Decreto 304 de 23.12.2008...........Exonera Waldir Gomes do cargo isolado e de
provimento em comissão de Diretor Jurídico.
Decreto 305 de 23.12.2008...........Exonera Maria Elena Dalben Paulino do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Assistência Social.
Decreto 306 de 23.12.2008...........Exonera José Vergílio Paccola do cargo isolado
e de provimento em comissão de Assessor Jurídico Educacional.
Decreto 307 de 23.12.2008...........Exonera Edivaldo Antonio Pavanato do cargo
isolado e de provimento em comissão de Assessor de Gabinete.
Decreto 308 de 23.12.2008...........Exonera Marilene Coneglian Guarido do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Auditoria, Avaliação e 
Controle.
Decreto 309 de 23.12.2008...........Exonera José Alberto Paschoarelli do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Apoio e Motomeca- 
nização.
Decreto 310 de 23.12.2008...........Exonera Abílio Campeão do cargo isolado e de
provimento em comissão de Agente do Incra.
Decreto 311 de 23.12.2008...........Exonera Maria Joana Andriotti Marise do car
go isolado e de provimento em comissão de Diretor de Assistência e Promoção 
Social.
Decreto 312 de 23.12.2008...........Exonera Norberto Pompermayer do cargo iso
lado e de provimento em comissão de Diretor de Saúde.
Decreto 313 de 23.12.2008...........Exonera José Lenci Neto do cargo isolado e de
provimento em comissão de Diretor de Esportes e Recreação.
Decreto 314 de 23.12.2008...........Exonera Paulo Roberto Giglioli do cargo isola
do e de provimento em comissão de coordenador de Administração da Saúde. 
Decreto 315 de 23.12.2008...........Exonera Valdir José Giacometti do cargo isola
do e de provimento em comissão de Coordenador da Vila de Alfredo Guedes. 
Decreto 316 de 23.12.2008...........Exonera Marister Rodrigues de Morais do car
go isolado e de provimento em comissão de Assessor de Imprensa.
Decreto 317 de 23.12.2008...........Exonera Simone Elisa Diegoli Dalben do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Planejamento e Urba
nismo.
Decreto 318 de 23.12.2008...........Exonera Jacob Joner Neto do cargo isolado e de
provimento em comissão de Coordenador de Atividades Esportivas.
Decreto 319 de 23.12.2008...........Exonera Francisco Aparecido Sian da função
gratificada de Coordenador de Obras.
Decreto 320 de 23.12.2008...........Exonera Waldomiro Ponsoni Filho da função
gratificada de Coordenador de Rotinas de Pessoal.
Decreto 321 de 23.12.2008...........Exonera Walnei José Repik da função gratifica
da de Coordenador de Lançadoria e Fiscalização.
Decreto 322 de 23.12.2008...........Exonera Júlio Antonio Gonçalves dos cargos
isolados e de provimento em comissão de Diretor de Finanças e Diretor de Supri
mentos e Informática.
Decreto 323 de 23.12.2008...........Exonera Luiz Sérgio Chaves da Silva da função
gratificada de Encarregado de Apoio Operacional.
Decreto 324 de 23.12.2008...........Exonera Raquel Ramos da Silva da função gra
tificada de Coordenador de Educação Infantil.
Decreto 325 de 23.12.2008...........Exonera Roseli Vicente Pulga da função grati
ficada de Coordenador de Educação Especial.
Decreto 326 de 23.12.2008...........Exonera Benedito Luiz Martins do cargo isola
do e de provimento em comissão de Diretor de Agricultora e Meio Ambiente 
Decreto 327 de 23.12.2008...........Exonera Adriano Carlos Paccola da função gra
tificada de Coordenador de Contabilidade e Tesouraria.
Decreto 328 de 23.12.2008...........Exonera Edílio Cesar Deonízio da função gra
tificada de Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário.
Decreto 329 de 23.12.2008...........Exonera Antonio da Silveira Correa do cargo
isolado e de provimento em comissão de Diretor de Obras e Urbanismo.
Decreto 330 de 23.12.2008...........Exonera Gilberto Aparecido de Oliveira da fun
ção gratificada de Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos. 
Decreto 331 de 23.12.2008...........Exonera Altair Aparecido Toniolo do cargo iso
lado e de provimento em comissão de Diretor de Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda.
Decreto 332 de 23.12.2008............ Exonera Aurélio Celso Palpani Damião
da função gratificada de Coordenador de Controle e Conservação do 
Patrimônio.
Decreto 333 de 23.12.2008...........Exonera Ivanise Gorgonio da função gratifica
da de Coordenador de Centro Educativo.
Decreto 334 de 23.12.2008...........Exonera Marcos Norabele da função gratifica
da de Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal.
Decreto 335 de 23.12.2008...........Exonera Eduardo Luiz Fernandes Martins da
função gratificada de Encarregado de Fiscalização de Obras.
Decreto 336 de 23.12.2008.......... Exonera Amauri Chapani da função gratificada
de Coordenador de Serviços Urbanos.
Decreto 337 de 23.12.2008...........Exonera Ulisses Fabiano Francatti da função
gratificada de Coordenador de Trânsito e Sistema Viário.
Decreto 338 de 23.12.2008...........Exonera Solange Iara Placca da função gratifi
cada de Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios.
Decreto 339 de 23.12.2008...........Exonera Nilceu Aparecido Bernardo do cargo
isolado e de provimento em comissão de Diretor de Cultura e da função gratificada 
de Coordenador de Cultura.
Decreto 340 de 23.12.2008...........Exonera Márcio Caneppele Santarém do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Saúde Bucal e da função 
gratificada Coordenador de Saúde Médica.

Decreto 341 de 23.12.2008...........Exonera Noraldino Pereira de Oliveira da fun
ção gratificada de Encarregado de Equipe.
Decreto 342 de 23.12.2008...........Exonera João Carlos de Oliveira da função gra
tificada de Encarregado de Equipe.
Decreto 343 de 23.12.2008...........Exonera Valnei Leme da função gratificada de
Encarregado de Carpintaria e Serralheria.
Decreto 344 de 23.12.2008...........Exonera Cleusa Maria Gonçalves Rosa da fun
ção gratificada de Coordenador de Atenção Social.
Decreto 345 de 23.12.2008...........Exonera Benedito Luciano Dias da função gra
tificada de Encarregado de Equipe.
Decreto 346 de 23.12.2008...........Exonera Abimael José de Souza da função gra
tificada de Encarregado de Limpeza Pública.
Decreto 347 de 23.12.2008...........Exonera Fernanda Ayub da função gratificada
de Coordenador de Enfermagem.
Decreto 348 de 23.12.2008...........Exonera Maria Aparecida Godoi de Oliveira
Franco da Silveira da função gratificada de Coordenador de Centro Educativo.
Decreto 349 de 23.12.2008...........Exonera Alcides Benedito Carneiro da função
gratificada de Encarregado de Coleta de Lixo.
Decreto 350 de 23.12.2008...........Exonera Maria Cleuza Portes Ramos da função
gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Decreto 351 de 23.12.2008...........Exonera José Aparecido dos Santos da função
gratificada de Encarregado de Saúde Comunitária.
Decreto 352 de 23.12.2008...........Exonera Wanderley Francatti do cargo isolado
e de provimento em comissão de Diretor de Centro Municipal de Formação Pro
fissional “Prefeito Ideval Paccola”.
Decreto 353 de 23.12.2008...........Exonera Vera Lúcia Pasqualinoto Capucho da
função gratificada de Coordenador de Centro Educativo.
Decreto 354 de 23.12.2008...........Exonera Eliane Aparecida Antonio Zafani da
função gratificada de Coordenador de Centro Educativo.
Decreto 355 de 23.12.2008...........Exonera Neuza Maria Maconi do cargo isolado
e de provimento em comissão de Coordenador de Informática Educacional. 
Decreto 356 de 23.12.2008...........Exonera José Denilson Nogueira da função gra
tificada de Coordenador de Suprimentos.
Decreto 357 de 23.12.2008...........Exonera Cristiano José Diomedes da função
gratificada de Coordenador de Almoxarifado.
Decreto 358 de 23.12.2008...........Exonera Ederaldo Stoppa da função gratificada
de Coordenador de Transportes.
Decreto 359 de 23.12.2008...........Exonera José Roberto Fernandes da função gra
tificada de Coordenador de Desenvolvimento e Arrecadação.
Decreto 360 de 23.12.2008...........Exonera Walterlei de Camargo da função grati
ficada de Encarregado de Apoio Operacional.
Decreto 361 de 23.12.2008...........Exonera Eduardo Rocha Correa da função gra
tificada de Encarregado de Equipe.
Decreto 362 de 23.12.2008...........Exonera Izac Fernandes de Amorin da função
gratificada de Coordenador de Vigilância Patrimonial.
Decreto 363 de 23.12.2008...........Exonera Meiri Aparecida Galassi Montanheiro
da função gratificada de Supervisor de Ensino.
Decreto 364 de 23.12.2008...........Exonera Rubia Valéria Bevilacqua Soares dos
Santos da função gratificada de Encarregado de Educação de Saúde Pública.
Decreto 365 de 23.12.2008...........Exonera Anderson Sarria Brusnardo do cargo
isolado e de provimento em comissão de Agente de Crédito.
Decreto 366 de 23.12.2008...........Exonera Carina Diomedes Capelari da função
gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Decreto 367 de 23.12.2008...........Exonera Renata Martins Sarzi da função grati
ficada de Supervisor de Ensino.
Decreto 368 de 23.12.2008...........Exonera Wagner Boso da função gratificada de
Coordenador de Agricultura.
Decreto 369 de 23.12.2008...........Exonera Douglas Coneglian da função gratifi
cada de Coordenador de Administração de Esportes e Recreação.
Decreto 370 de 23.12.2008...........Exonera Miguel Afonso Pelegrin da função
gratificada de Coordenador de Limpeza Pública e Recuperação Urbana.
Decreto 371 de 23.12.2008...........Exonera Taisa Aparecida de Toledo da função
gratificada de Encarregado de Administração do Meio Ambiente.
Decreto 372 de 23.12.2008...........Exonera Fábio José Esguicero da função grati
ficada de Coordenador de Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto.
Decreto 373 de 23.12.2008...........Exonera Marco Alexandre Campanhoni da fun
ção gratificada de Coordenador da Junta de Serviço Militar.
Decreto 374 de 23.12.2008...........Exonera Alessandro Giacometti Rodrigues do
cargo isolado e de provimento em comissão de Agente de Crédito.
Decreto 375 de 23.12.2008...........Exonera Rodrigo Fávaro da função gratificada
de Coordenador de Recuperação Fiscal.
Decreto 376 de 23.12.2008...........Exonera Maria Soely Miranda da função grati
ficada de Vice-Diretor de Escola.
Decreto 377 de 23.12.2008...........Exonera José Alexandre Moreno do cargo iso
lado e de provimento em comissão de Diretor do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos.
Decreto 378 de 23.12.2008...........Exonera Evandro Alberto Dalben do cargo iso
lado e de provimento em comissão de Coordenador de Engenharia e Serviços do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos.
Decreto 379 de 23.12.2008...........Exonera Paulo Fernando Batista do cargo isola
do e de provimento em comissão de Encarregado de Obras do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos.
Decreto 380 de 23.12.2008...........Exonera Luis Antonio Paccola Coneglian do
cargo isolado e de provimento em comissão de Diretor de Planejamento.
Portaria 811 de 15.12.2008...........Autoriza Nelson Sousa Reis a utilizar o Con
junto Poliesportivo “Claudinei Quirino da Silva” no dia 24 de dezembro de 2008.
Portaria 812 de 16.12.2008...........Afasta nos termos da Lei Municipal 3.660/2006,
para tratamento de saúde, João Paulo Ramos, Agente Escolar.
Portaria 813 de 16.12.2008...........Convalida a licença concedida para tratamento
de saúde a Maria Tereza Portoni, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 814 de 19.12.2008...........Prorroga até o dia 29 de dezembro de 2008 a
designação do servidor Valdir Silvestre da Silva como responsável pela movi
mentação das despesas em regime de adiantamento da conta Poderes Públicos 
-  Transporte Saúde.
Portaria 815 de 23.12.2008.......... Exonera Maria Joana Andriotti Marise do cargo
de Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Lençóis Paulista.
Portaria 816 de 23.12.2008...........Autoriza a Produção da TV Globo a utilizar a
Praça “Comendador José Zillo” no dia 28 de dezembro de 2008.
Portaria 817 de 23.12.2008...........Exonera Sueli Aparecida Mantelli da função
gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 818 de 23.12.2008...........Exonera Marli do Amaral Santana da função
gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 819 de 23.12.2008...........Exonera Rosangela Cristina Morelli Gasparini
da função gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 820 de 23.12.2008...........Exonera Lilian de Cássia Fonseca Malavasi da
função gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Portaria 821 de 23.12.2008...........Exonera Maria José Romanholi Malavasi da
função gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 822 de 23.12.2008...........Exonera Anete Biral da função gratificada de
Vice-Diretor de Escola.
Portaria 823 de 23.12.2008...........Exonera Cristiane de Fátima Ribeiro da função
gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Portaria 824 de 23.12.2008...........Exonera Maria José Aparecida Franco da Sil
veira Campanholi da função gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 825 de 23.12.2008...........Exonera Josilene Leme de Oliveira da função
gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Portaria 826 de 23.12.2008...........Exonera Daniela Cristina Marcussi Lascoski da
função gratificada de Vice-Diretor de Escola.
Portaria 827 de 23.12.2008...........Exonera Valéria Maria Campanholi da função
gratificada de Encarregado de Equipe.
Portaria 828 de 23.12.2008...........Exonera Adriana Aparecida Silveira Honório
da função gratificada de Coordenador de Ensino Fundamental e Educação de Jo
vens e Adultos -  EJA.
Portaria 829 de 23.12.2008...........Exonera Roselene Ribeiro do Prado da função
gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.

Lençóis Paulista, 23 de dezembro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Dezembro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 769,64.

http://www.Jomaloeco.com.br
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Esgoto tratado
Marise deixa governo com Estação de Tratamento de Esgoto 
quase concluída; lagoas serão preenchidas com água para teste

Sandro A lponte

As lagoas da ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) de 
Lençóis Paulista serão preen
chidas com água para passar 
por teste de infiltração. Esta 
etapa é a última parte da obra, 
que deve estar 100% concluí
da em 90 dias, segundo infor
mou o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

A ETE está localizada na 
região do Lageado, próxima à 
usina Barra Grande, e vai tratar 
todo o esgoto do município. 
Sua capacidade é para atender 
uma população de até 100 mil 
habitantes. "Nosso sistema de 
tratamento está completo em 
mais de 90%, ou seja, fizemos 
todas as linhas de intercepto- 
res, emissários, as lagoas, e o

que falta é a estação elevatória 
que está em fase de conclu
são", informou Marise, que 
também explicou o sistema de 
operação da ETE. "Até a esta
ção elevatória o esgoto vai por 
gravidade, ou seja, acompa
nha o rio Lençóis. Chegando 
ali é feito um primeiro trata
mento onde serão separados 
os resíduos sólidos contidos 
no esgoto. Depois o líquido 
é bombeado para as lagoas 
de tratamento e, em seguida, 
é despejado tratado no rio", 
detalhou.

Marise, que será o diretor 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) na adminis
tração da prefeita eleita Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, disse que será 
feito um trabalho de educação

ambiental para que a popu
lação colabore com o trata
mento do esgoto. "Nós vamos 
insistir para que a população 
colabore não jogando nada 
sólido, resto de óleo, mesmo 
aquele comestível, e nem ou
tros objetos estranhos", res
salta o prefeito. "As oficinas 
que trabalham com óleo lu
brificante e combustível, por 
exemplo, terão que fazer um 
primeiro tratamento dentro 
do próprio local antes de des
tinar o restante ao sistema de 
tratamento porque a presença 
de óleo de qualquer nature
za no sistema compromete a 
qualidade", diz.

Apesar de deixar o cargo 
de prefeito com a estação de 
tratamento ainda por termi
nar, o prefeito Marise desta

Estação de Tratamento de Esgotos começa a funcionar dentro de 90 dias, diz Marise

ca a ETE como uma de suas 
grandes obras. "Sempre disse 
que o sistema de tratamento 
seria a grande obra da minha 
administração. É um ganho 
ambiental muito importante 
para a cidade", comenta Ma
rise. "Com a inauguração do 
nosso tratamento de esgoto

Lençóis deverá estar entre as 
cidades que recebem o selo de 
município verde. Aliás, foi a 
inexistência de nossa estação 
de tratamento que impediu 
que recebêssemos o prêmio 
em sua primeira edição, neste 
ano. Com a conclusão da ETE 
somos sérios candidatos a re

ceber no próximo ano".
A Prefeitura de Lençóis já 

aplicou quase R$ 11 milhões 
na construção da ETE e mais 
R$ 1 milhão deve ser destina
do para sua conclusão. Atu
almente o esgoto de Lençóis 
é despejado in natura no rio 
Lençóis.

e d u c a ç ã o

Grupo Lwart premia 
vencedores do Projeto Escola

Jéssica, André e Rafael fizeram as melhores redações do Projeto Escola

No dia 18 de dezembro, o 
Grupo Lwart premiou os ven
cedores do concurso do Projeto 
Escola, 'Conhecendo o Grupo 
Lwart'. A cerimônia aconteceu 
na nova sede de Projetos So
ciais da empresa com a presen
ça dos alunos, familiares, repre
sentantes das redes municipal, 
estadual e particular do ensino 
de Lençóis Paulista, a equipe 
do Projeto-Escola, gerentes e 
diretores do Grupo Lwart.

Rafael Oliveira Lima fez a 
melhor redação e conquistou 
o primeiro lugar. Ele vai ganhar 
um ano de curso à sua escolha, 
podendo ser de informática ou 
línguas. André Luiz Rossini fi
cou com a segunda colocação.

Os dois são alunos da escola 
municipal Idalina Canova de 
Barros. A terceira colocada foi 
a aluna Jéssica Thomáz de Je
sus, da escola municipal Guio- 
mar Borcat. O prêmio para o 
segundo e terceiro lugar é a 
assinatura de uma revista edu
cativa. Após a premiação, foi 
servido um café da manhã.

O Projeto Escola tem como 
objetivo incentivar os jovens a 
continuar os estudos e mostrar 
para esses alunos uma parte do 
mercado de trabalho do seu 
município. Todas às quintas- 
feiras, o Grupo Lwart abre suas 
portas para receber os alunos 
de 8® séries. Durante a visita, 
os adolescentes têm a oportu

e s p a ç o  p a r a  l e it u r a  No sábado 20, teve a entrega da Biblioteca Ramal da Cecap, na praça An- 
tonio Purgano. Além da readequação das salas da biblioteca, o espaço passa a contar com playground 
e passeio público. A  obra começou há três meses e custou R$ 105.465,08 aos cofres públicos.

Foto Carlos

nidade de conhecer a estrutura 
das empresas. Eles passam o 
período da manhã no Grupo e 
conhecem os processos indus
triais, a organização adminis
trativa e a logística das três em
presas localizadas em Lençóis 
Paulista (Lwart Lubrificantes, 
Lwarcel Celulose e Lwart Quí
mica). Uma caminhada ecoló
gica realizada na Fazenda Ma- 
medina, uma das áreas de pre
servação natural mantida pelas 
empresas, encerra o passeio.

Após da visita, os alunos 
elaboram uma redação sobre 
o tema "Como vou construir 
meu sucesso profissional", e 
as escolas enviam as redações 
para o Grupo Lwart.

a r e a  d e  l a z e r  No dom ingo 21, foi entregue o complexo esportivo e a área de lazer para os moradores 
do Jardim América, Parque Residencial Rondon e bairros da região. O complexo oferece campo de futebol 
suíço, ciclovia e pista de caminhada, estacionamento, vestiários, playground, quadra poliesportiva, quadra 
de mini-basquete e campo de bocha e malha. O investimento foi de aproximadamente R$ 150 mil.



Fernanda Benedetti

C U L T U R A

Bandeira 
de Reis
Grupo de Folia de Reis mantém viva a 
tradição; festejos serão encerrados dia 11

Paulo  Eduardo T onon

Energia, vontade de manter 
viva uma tradição e muita ale
gria. Estes são apenas alguns 
dos elementos que compõem 
a Folia de Reis. A festa, que te
ve origem em Portugal e já faz 
parte do folclore nacional, con
tinua sendo realizada até hoje 
em Lençóis Paulista.

Historicamente, o dia de reis 
é festejado no dia 6 de janeiro. 
Como a data cai no meio da se
mana, a festa para comemorar a 
chegada dos foliões será realiza
da no dia 11 de janeiro. Até lá, os 
foliões continuam visitando os 
bairros, levando muita música e 
colorido e pedindo para serem 
bem recebidos.

A festa, que surgiu junto 
com a religião católica, repre
senta a visita dos três reis ma
gos ao menino Jesus, após seu 
nascimento. Com o apoio da 
prefeitura municipal, em 2003, 
foi formado o grupo denomi
nado "Amado Paulo", que con
tinua levando a festa a todos 
os bairros nessa época do ano. 
Atualmente, a equipe de foliões 
conta com 15 pessoas.

A reportagem do jornal O  
E C O  conversou com integrantes 
do grupo no final da tarde de 
terça-feira 23, enquanto eles se 
preparavam para a folia no Jar
dim Príncipe.

De acordo com Milton Paulo 
da Silva, que faz parte do grupo e 
é um dos organizadores da Folia 
de Reis na cidade, existem algu

mas características em comum, 
mas em cada lugar a festa é come
morada de uma maneira diferen
te. "No Paraná é de um jeito, no 
Nordeste é outro. O nosso ritmo 
aqui é mais compassado porque 
a gente trouxe de Minas Gerais. 
Em setembro, a gente participou 
de um encontro de folia de reis 
na região e nenhum dos 36 gru
pos era igual ao outro", explica. 
Segundo ele, que tem contato 
com as danças e as músicas fol
clóricas desde criança, a vocação 
para a folia foi herdada de seu 
pai, que foi homenageado com 
o nome do grupo.

Durante a visita do grupo aos 
bairros são inventados versos 
para ilustrar a chegada dos reis e 
convidar os moradores a abrirem 
suas casas aos foliões. Em segui
da, uma música é cantada para 
pedir a colaboração das pessoas 
com a festa. As doações em di
nheiro são usadas para a manu
tenção das roupas, instrumentos 
e adereços dos componentes do 
grupo. Já os alimentos arrecada
dos são revertidos para entidades 
assistenciais do município. Se
gundo Milton, no ano passado 
foram arrecadados aproximada
mente 400 quilos de alimentos, 
que foram destinados à Rede de 
Combate ao Câncer.

Nilcéia Silva Campos, outra 
integrante do grupo, explica que 
não é preciso ter receio ao ver o 
grupo se aproximando. "A pes
soa só nos recebe se ela quiser. 
Nossa Folia de Reis é um grupo 
de paz", completa.

O grupo de Folia de Reis de Lençóis Paulista vai percorrer todos os bairros da cidade até o dia 11 de janeiro

A história da Folia de Reis
O grupo de Folia de Reis 

'Amado Paulo' é formado 
por 15 integrantes. O nome 
é uma homenagem a um mi
neiro chamado Amado Paulo 
da Silva, que ajudou a trazer a 
tradição para Lençóis Paulista 
formando um grupo de Folia 
de Reis. Depois de sua mor

te, os filhos de Amado Paulo 
resolveram continuar o traba
lho iniciado pelo pai e presta
ram uma última homenagem 
dando seu nome ao grupo.

Pela tradição católica, o dia 
6 de janeiro foi o dia em que 
os três Reis Magos -  Baltazar, 
Gaspar e Belchior -  encontra

ram o menino Jesus. É nesta 
data que são desmanchados 
presépios e árvores de Natal.

A peregrinação feita pe
los foliões, que começa an
tes do Natal, representa o 
trajeto percorrido pelos três 
Reis Magos ante de chegar 
até o messias, traduzida em

canções ou toadas. Os ma- 
rungos, que são chamados 
de palhaços pela criançada, 
representam os soldados do 
rei Herodes, em Jerusalém. 
Na frente, um dos foliões 
abre alas com uma bandeira. 
Quem a toca ganha proteção 
contra as más influências.

M a  a  r e c e i t a  p a r a  u j .  

ó t i m o  r e p l e t o d e ^ T E M P E R A D O S

Que as pessoas redescubram o prazer de conviver em paz, que 
educação e saúde de qualidade sejam universais, que nossos 
desejos coletivos e individuais façam à vida mais feliz, e que 
juntos lutemos por um mundo melhor. O que desejamos neste 
Ano Novo é que os próximos sejam ainda melhores.
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Sem sinal
Prefeitura de Macatuba licita compra de equipamentos, mas com 
sinal ruim, 'Internet para todos' não tem data para começar

Arquivo: Jornal O ECO

Kátia Sartori

O programa 'Internet para to
dos', da prefeitura de Macatuba, 
deveria chegar como presente de 
final de ano. O equipamento e 
a empresa que deveria prestar 
o serviço já foram contratados, 
mas como o sinal é irregular, o 
programa não tem data para en
trar em operação.

O 'Internet para todos' con
siste em oferecer sinal de Internet 
banda larga de forma gratuita 
para a população. A administra
ção já tem autorização da Anatel 
para operar, instalou antenas em 
três pontos estratégicos da cida

de e já realizou cadastro e sorteio 
para definir quais os primeiros 
beneficiados pelo programa e já 
licitou equipamento e empresa 
para prestação do serviço. Cerca 
de R$ 100 mil já foram investi
dos para o programa.

Inicialmente, o programa 
tem capacidade para atender 
600 residências. As antenas fo
ram instaladas em três pontos 
estratégicos. Uma na prefeitu
ra, para atender os moradores 
da região central. Uma na Vila 
Santa Rita, para atender as resi
dências daquela imediação. A 
terceira antena foi instalada no 
Jardim Bocaiúva, para atender

a população dos altos da cida
de. O prefeito Coolidge infor
mou que pretendia expandir o 
sinal para todo o município de 
forma gradativa.

O prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) planejava co
meçar a distribuir o sinal, em 
forma de teste, para 200 resi
dências. Acontece que o serviço 
apresentou problemas, e o sinal 
é interrompido com freqüência. 
A empresa que ganhou o pro
cesso de licitação já foi intima
da a corrigir o problema. Caso 
isso não aconteça, a prefeitura 
terá que encontrar uma nova 
prestadora de serviço.

A G U D O S

MST distribui alimentos

Sinal com problemas faz com que 'Internet para Todos' fique para o ano que vem

Integrantes do M ST distribuem alimentos para famílias carentes de Agudos

A Coordenação Regional 
do MST (Movimento dos 
Sem-Terra) de laras realizou 
a doação de alimentos no 
Parque Pampulha e Vila Vie- 
nense, em Agudos. A ação 
aconteceu na segunda-feira 
22. Foram distribuídos 500

quilos de feijão, 700 unida
des de verduras e legumes, 
além de raízes, ovos e frutas.

Segundo a coordenado- 
ria do MST, os alimentos são 
produtos da reforma agrária, 
recolhidos nos assentamentos 
Zumbi dos Palmares, de laras.

Além da reforma agrária, o MST 
trabalha a segurança alimentar, 
educação do campo, melhoria 
da qualidade de saúde e de vi
da, recuperação e redução dos 
impactos ambientais causados 
pela agricultura convencional 
latifundiária e monocultura.

P R Ê M I O S

Hoje tem sorteio da Associação Comercial
Hoje tem sorteio da 

ACE (Associação Comer
cial e Empresarial) de Ma- 
catuba. Ao todo serão sor
teados R$ 4,5 mil em vale-. 
O sorteio está marcado pa
ra as 20h, no Terminal Ro
doviário Fernando Valezi

Filho, com show da banda 
Tempo Livre.

Concorre ã premiação 
quem comprou no comér
cio de Macatuba, nas lojas 
que participaram do con
curso cultural, e preencheu 
corretamente o cupom da

promoção. Quem fizer a 
doação de um produto de 
limpeza na hora do sorteio 
vai ganhar um cupom para 
concorrer a brindes. As ar
recadações serão revertidas 
para entidades assisten- 
ciais macatubenses.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

A Lwart Lubrificantes 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



C O M P R A S  o n - l i n e

RAFAEL CAPANEMA

Além de ser poupado do 
martírio de enfrentar shop
ping centers abarrotados, o 
consumidor que faz as com
pras de Natal pela internet 
conta com uma série de vanta
gens, a começar pelos preços, 
que costumam ser menores 
que os praticados pelo varejo 
tradicional.

Outra vantagem é o fato de 
que lojas on-line geralmente 
oferecem opções de parcela
mento com maior número de 
prestações.

Não por acaso, o comércio 
eletrônico continua aquecido. 
Apesar da crise financeira, a 
consultoria e-bit estima que 
as vendas on-line no Brasil 
devam chegar a R$ 1,35 bi
lhão entre 15 e 24 de dezem

Preste atenção
Confira dicas para diminuir os riscos de dor de cabeça nas suas compras on-line

bro, valor 25% superior ao do 
mesmo período em 2007 (R$ 
1,082 bilhão) - antes da crise, 
porém, a estimativa era de au
mento de 40%.

Cresceu também, no Bra
sil, a intenção de compras de 
Natal pela rede. Neste ano, 
21% dos consumidores pre
tendem adquirir presentes pe
la internet, ante 11,6% no ano 
passado.

Os dados são de uma pes

quisa do Provar (Programa de 
Administração de Varejo), da 
FIA-USP (Fundação Instituto 
de Administração da Universi
dade de São Paulo).

Essas cifras acompanham 
o crescimento do número de 
consumidores on-line no Bra
sil, que, de 2007 para 2008, sal
tou de 9,5 milhões para 13 mi
lhões - um aumento de 37%.

Ainda de acordo com o 
estudo do Provar, algumas ca

tegorias de produtos sofreram 
redução considerável de pre
ços em vendas pela internet 
nos últimos 12 meses.

A queda chegou a 19,93% 
para telefones celulares, 
12,72% para eletroeletrônicos 
e 11,85% para bens de infor
mática, setores que tiveram as 
maiores reduções.

Segundo Pedro Guasti, 
presidente da e-bit e vice-pre
sidente de estratégia da Câma

ra Brasileira de Comércio Ele
trônico, a categoria de livros é 
a mais popular em qualquer 
período do ano, e sua hege
monia deve se manter neste 
Natal.

"Outras categorias que vão 
ocupar destaque são eletrô
nicos, informática, perfuma
ria, cosméticos, brinquedos e 
videogames", afirma Guasti, 
que prevê alta demanda para 
televisores de tela plana, note-

books e telefones celulares.

p e r ig o s
Mas nem tudo são flores nas 

compras on-line de Natal. Além 
das vantagens, o consumidor 
deve considerar os perigos.

Nesta época do ano, cresce 
o número de mensagens não- 
solicitadas com tentativas de 
golpe. Outros incômodos in
cluem lojas que não cumprem 
o prazo de entrega e produtos 
que não correspondem às ex
pectativas do consumidor.

Nesta edição, veja dicas 
para fazer uma compra segu
ra pela internet, conheça fer
ramentas de comparação de 
preço, saiba a quem e como 
recorrer quando for lesado e 
esclareça suas dúvidas sobre 
compras no exterior e em sites 
de leilões.

Compras na internet 
exigem cuidados

Para evitar problemas 
nas compras de Natal, fique 
atento.

Antes de optar por uma 
loja, procure referências so
bre ela. Consulte sites como 
o do Procon-SP (Fundação 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor; www.procon. 
sp.gov.br) e o Reclame Aqui 
(w w w .reclam eaqui.com . 
br).

Prefira lojas conhecidas 
ou que tenham sido indica
das por amigos seus.

Os sites de compras de
vem disponibilizar o ende
reço físico e o telefone de 
contato. Ligue antes para o 
número para confirmar se 
ele é, de fato, do estabeleci
mento.

CADEADO
Apesar de não garantir 

que o site seja 100% confiá
vel, o ícone de cadeado que 
aparece na parte inferior do 
navegador durante a transa
ção é uma boa indicação de 
segurança.

r e g is t r o
Decida-se pela compra 

depois de observar as ca
racterísticas do produto, o 
preço, os valores de frete, 
as despesas adicionais, os 
prazos de entrega e as con
dições de pagamento.

Silmara Buzo, técnica 
em defesa do consumidor 
do Procon-SP, aconselha o 
consumidor a imprimir to
das as páginas com as eta
pas da compra.

"Confirmada a contrata
ção, o consumidor deve im
primir e guardar todos os 
documentos que compro
vem essa relação de consu
mo entre ele e o fornecedor 
por meio do site, como nú
mero da compra, confirma
ção do pedido, comprovan
te de pagamento, contrato e

anúncios".
Anote também a razão 

social do fornecedor, seu 
CNPJ e seu endereço físi
co, para o caso de precisar 
formalizar uma reclamação 
posterior.

PAGAMENTO
Quando possível, opte 

por uma forma de paga
mento posterior ao rece
bimento. Assim, se hou
ver atraso na entrega, por 
exemplo, o comprador po
de cancelar a compra antes 
de ela ser descontada.

DEVOLUÇÃO
"O consumidor que 

compra pela internet tem 
uma facilidade legal que 
uma pessoa que vai a uma 
loja física não tem", afirma 
Mariana Alves, advogada do 
Idec (Instituto de Defesa do 
Consumidor). "Ele tem o 
direito a um arrependimen
to daquela compra".

Se, ao abrir a caixa e veri
ficar que o produto não era 
aquilo que esperava - mes
mo que não haja defeito de 
fabricação -, o consumidor 
tem direito de devolver o 
produto até sete dias depois 
do recebimento e ter seu di
nheiro de volta.

PRAZO DE ENTREGA
Se o prazo de entrega 

não for cumprido, o con
sumidor pode exigir ime
diatamente o cancelamento 
da compra e a devolução do 
dinheiro.

RECLAMAÇÕES
Reclamações ao Procon- 

SP podem ser feitas pesso
almente ou por carta e fax. 
Para esclarecer dúvidas, 
ligue para 151 ou acesse o 
site da fundação (www.pro- 
con.sp.gov.br). (RAFAEL CA
PANEMA)

Proteja-se dos golpes de final de ano
A temporada de e-mails frau

dulentos de fim de ano merece a 
atenção dos internautas. Já vira
ram tradição spams com supos
tos cartões virtuais que servem 
como isca para ameaças.

Caso você receba um cartão 
de um anônimo (normalmen
te disfarçado de admirador se
creto), contenha a curiosidade 
e não o abra. O melhor a fazer 
é apagá-lo. Nunca clique em 
anexo ou link.

Outra opção é entrar direta
mente no serviço que suposta

mente enviou o cartão e ver quais 
os passos para ler a mensagem.

Mesmo que a lembrança 
aparente ser de um conheci
do, tome esses cuidados ou 
pergunte para a pessoa se foi 
ela mesma que a enviou.

É comum as redes crimi
nosas usarem computadores 
alheios para espalhar spams 
para a lista de contatos da víti
ma, sem que ela saiba.

z u m b is  m u l t ip l ic a d o s
O número de PCs dentro

das botnets, como são conhe
cidas as redes de computado- 
res-zumbis sob o domínio dos 
criminosos, pode ter crescido 
quatro vezes só no último tri
mestre, diz relatório da em
presa de segurança McAfee. 
De acordo com o estudo, as 
botnets têm capacidade para 
espalhar 100 bilhões de spams 
em um dia.

Outra modalidade comum 
de golpe de fim de ano são 
mensagens falsamente atribu
ídas a lojas e bancos.

Os bandidos aproveitam 
o maior movimento em sites 
de comércio eletrônico nesta 
época do ano para mandar 
e-mails dizendo coisas como 
'sua compra foi cancelada'.

O objetivo é lançar uma 
isca para quem, coincidente
mente, fez uma aquisição com 
aquelas características.

Caso receba um e-mail que 
acredite ser verdadeiro, confi
ra por telefone ou no site se a 
empresa usa aquele procedi
mento. (GVB)

r
Apõs um ano de conquistas e realizações a DELTA INFORMÁTICA 
deseja a todos clientes, amigos e parceiros um FELIZ ANO NOVO!
Que Deus possa estar sempre presente nas atitudes e no dia-a-dia 
de cada um. Com muita paz, felicidade e principalmente AMOR 
pelo trabalho desempenhado. D E I i T i ^

São os votos da EQUIPE DELTA IN FO R M Á TIC A  i n f o r m á t i c
Avenida U biram a, 487 -  Lençóis P a u lista -S P  - Fone: 14-3269 3400 -  ven das@ d elta le n co is.co m .b r

Redes - Servidores - Assessoría

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

http://www.procon
http://www.reclameaqui.com
http://www.pro-con.sp.gov.br
http://www.pro-con.sp.gov.br
mailto:vendas@deltalencois.com.br
http://www.infolp.com.br
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F IN A N C IA M E N T O
SCENIC RXE ( COMPL)
ZAFIRA ELLITE FLEX

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

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

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

SILVERADO 4CC DIE
D 20 TURBO DIE

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

MIT. L 200 SPORT AUT DIE
RANGER XL GAS COMPL

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

F 250 XL L
F 250 XL L OPC CROM XLT

F 250 XLT DIE
F 250 XLT DIE

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

T R O C A  COM TR O C O
GOL 1.0 16V 4P ( COMPL )

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

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

GOLF 1.6 generation
GOLF 2.0 Gti TURBO TOP

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

VECTRA GLS 2.0
VECTRA 2.2 milleniun

VECTRA 2.2 AUTOMATICO
FIESTA 1.0 4P

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
AUDI A3 1.8 ( COURO)

AUDI A 3 1.8 ASP
AUDI A 3 1.8 turbo

AUDI A 4 1.8 T TOP
PEUGEOT 307 ( TOP )

TDM 900
DR 800

TDM 850 KIT MALAS GIVI

T R O C A  COM TR O C O
BIZ 100 KS

BIZ 100 ES (PARTIDA) - 01
BIZ 125 KS

TITAN 125 KS - 98.01
TITAN 125 KSE

TITAN 150 KS - 05
TITAN 150 ES - 04

TITAN 150 ESD
SUZ . YES 125 PARTIDA

CBX 200 STRADA
CBX 200 STRADA

CBX TWISTER
CBX TWISTER
CBX TWISTER

COMET 250
CB500

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

T R O C A  COM TR O C O
CB 500

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

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

CBR 600 RR
CBR 600 RR

CBR 1000 RR (EQUIP)

03

TRANSFERÊNCIA GRÁTIS 
+  IPVA 2009 QUITADO

MOTOS Á VENDA COM ENTRADA 

+ 12X (CADASTRO SUJEITO A APROVAÇÃO) 

RUA PIEDADE, 56 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA 

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

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

v e íc u l o s
VEN DA

VENDE-SE GOL,

ano 98, 16 V, 4 por

tas, entrada + 23 X 

390,00, aceito troca ( 
particular) Fone: (14) 

3263-3291.

VENDE-SE CORSA 

CLASSIC, ano 04, 1.6, 

cor branco, impecável, 

trava elétrica, direção 

hidráulica, desemba- 

çador traseiro, alarme, 
ar quente, insufilm, 

engate, Doc 2008 pg. 
R$ 23.000,00. Fone 

(14) 8111-5220, Ro

drigo.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 90, cor azul, Aceito 
troca. Fone: (14) 9674

3784.

VENDE-SE PARATI, 

1.6, Álcool, original, 
ano 94.Fone:(14) 

9754-2185, falar com 

Mateus.

VENDE-SE OU TROCA-

SE, por carro de menor 
valor, Santana, ano 

2000, Cor prata, álcool 

original, 4 portas, com
pleto. Tratar fone: (14) 

3264-3110 ou (14) 

8144-8537.

VENDE-SE GOL GIII,

Ano 2000, 4 portas, 
ótimo estado. Valor R$ 

17.500,00. Fone: (14) 
3263-4704 ou (14) 

9726-6932.

VENDE-SE KADET 

LITE, cor branco, ano 
94/94, álcool original, 

ótimo estado. Fone 

(14) 3264-4399 ou 
(14) 9790-3864.

VENDE-SE MONZA,

ano 83, Álcool, origi

nal, em ótimo estado 

de conservação. Fone: 

(14) 9127-0253

VENDE-SE CLIO AU- 

THENTIC, 1.0, 8V, 

ano 06/06, 3 portas, 

cor prata, 23 mil Km, 

único dono (novi- 

nho). R$ 22.000,00. 

Fone (14) 3264-3416 

ou (14) 3264-8644.

VENDE-SE MONZA, 4

portas, ano 95, álcool. 

Entrada R$ 1.500,00 

+ 60 x R$ 253,31 

planos só ate final de 

dezembro. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE FIESTA,

ano 02/03, 1.6, ga

solina/ GNV, banco 

de couro, rodas, 

cor verde, lindo. R$ 

21.000,00. Fone (14) 

9787-9690.

1999 - VERDE - GAS - TRAVA /  ALARME /  RODAS
r$sob consulta

1 VEICULO A N ^ I  COR |C 0 M B . OPCIONAIS 1
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 2004 PRETO ALC AR COND /  TRAVA /  FARÓIS DE NEBLINA

VECTRA GL 2.0 1997 PRETO ALC COMPLETO /  RODAS
S10 CS 2.2 1997 AZUL ALC PROT DE CAÇAMBA /  TRAVA /  ALARME
CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP /  DESEMB
GOL 1.000 1994 BRANCO GAS RODAS

PARATI CL 1.6 1995 CINZA GAS TRAVA /  ALARME
GOL MI PLUS 1.0 1997 VERDE GAS LIMP /  DESEMB

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH /  VE /  TE
STRADA WORKING 1.5 2000 VERM. GAS PROT DE CAÇ /  VE /  RODAS /  ESTR. /  STO ANT

CORSA WIND 2P 1998 AZUL GAS
BUGGY 2008 AMARELA 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

ASTRA SEDAN 1.8
■ .a

2002
4 .V .

CINZA ALC
.à &

COMPLETO
.a 1. V .  &

3264-1000
V e í c u l o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE PEUGEOT

206, 4 portas, cor pre
to, completo., ano 06. 

Entrada R$ 3.500,00 + 
60 x R$ 680,26. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE SCENIC,

1.6, flex, ano 05, com

pleto, cor cinza. Entra

da R$ 15.000,00 + 60 

x R$ 598,00. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE CELTA, 4

portas, ar condiciona
do, ano 03, cor prata. 

Entrada R$ 2.800,00 + 

60 x R$ 426,50. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE VECTRA 

GLS, ano 97, cor preto. 

Entrada R$ 4.000,00 + 

60 x R$ 347,59. Fone 
(14) 9652-7481.

VENDE-SE MONTA-

NA, ano 04. Entrada 

R$ 5.000,00 + 60 x 
R$ 510,94. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE ASTRA SE

DAN GL, R$ 3.000,00 

+ 60 x R$ 510,94 

planos só ate final de 
dezembro. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE OMEGA 

DIAMOND, ano 94,

cor vinho, completo, 

entrada R$ 4.000,00 
+ 60 R$ 282,09. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, modelo novo, 

cor preto, ano 04. En

trada R$ 3.000,00 + 60 
x R$ 510,94. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE KADETT

SL, ano 93, cor prata, 
álcool original, em bom 

estado particular. Fone 

(14) 3263-3960.

VENDE-SE ESCORT,

ano 88, álcool origi

nal, em bom estado, 
particular. Fone (14) 

9166-6023.

VENDE-SE CORSA 

HATCH, cor prata, ano 

05. Ótimo estado de 

conservação. Fone (14) 
3263 -0234.

MOTOCICLETAS
VEN DA

VENDE-SE FALCON,

cor verde, ano 01/01, 

R$ 8.300,00, em óti

mo estado. Fone (14) 

8144-4845.

VENDE-SE TITAN 125

KS, ano 00, IPVA, segu

ro, licenciamento tudo 

pago. Titan 125 KS, ano 

04 IPVA, seguro, licen

ciamento tudo pago. 

Biz, ano 04/04, KS, ipva, 

seguro, licenciamento 

tudo pago. Biz, ano 

04/04, elétrica, IPVA, 

seguro, licenciamento 

tudo pago. Titan, ano 

04/04, elétrica, IPVA, se

guro, licenciamento tu

do pago. Tornado, ano 

07/07, cor preta, ipva, 

seguro, licenciamento 

tudo pago. Grátis 2 

capacetes. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE BIZ C 100,

ano 02, cor vermelha, 

com 18.000 km, sem 

partida elétrica. Fone 

(14) 3264-3782 ou 

(14) 8112-5797 ou na 

Purina.

VENDE-SE CG FAN 

125, ano 2005. Facilito 

pagamento. Fone: (14) 

9602-8261.

VENDE-SE CG 125,

ano 2000, cor prata, 

Òtimo estado. Valor R$ 

2.600,00. Fone: (14) 

9726-6932.

VENDE-SE TITAN 150,

CG 125. Fone (14) 

9702-9538.

M O N T A N A
V E Í C U L O S

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

F ia r in a  FURGAO 1.0 1994 Branco

F ia r in a  FURGAO I.G I9 9 2 Branco

Kom bi 1.G I9 9 2 Branca

A s tra  S e d a n  2.0  G LS 2 0 0 0 Azul

C o rs a  S e d an  1.0 S u p e r  MPFI 2 0 0 I V erd e

C o rsa  H atch WIND 1.0 4P MPFI I9 9 8 C inza

C a r s a  GL I.4 1995 Vinho

K ad ett GL 1.8 1993 Vinho

P a ra ti CL I.8 1996 P re ta

P a ra ti CL 1.6 1996 C inza

Ch ev e tt 1.6 I9 9 3 Azul

P a ra ti CL 1.6 1987 Branca

Gol 1.0 S P E C IA L 2 0 0 I Branco

Gal I.0 I9 9 6 Verm .

Gol 1.0 S P E C IA L 2 0 0 I Azul

Golf 1.8 GL 4P I9 9 5 V erd e

Monza 2 .0  S L / E  4P I9 9 I P ra ta

P alio  ELX  1.6 4P I9 9 7 Dour.

P alio  ED 1.0 I9 9 7 V erd e

A G O R A  E M LENÇÓIS
r

FICOU F A C I L  
E E C O N Ô M I C O

A L U G A R
UM CARRO

Faça-nos uma 
visita e venha 

conferir nossas 
vantagens

[14] 3264 5089

O
M O N T A N A

R E N T  A  C A R

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
Aqui seu carro tem valor na troca por um 0km multimarca!

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 CLASSIC 03/04 PRATA BASICO FIESTA H. 1.0 02/03 PRATA DH-VE-TE
GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL FIESTA GL 01/01 PRATA AC
GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO YAMAHA XT660 05/05 PRETA
GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO CLIO 1.0 4P 00/00 PRETO BASICO
GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO
GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA BASICO-RODAS OFERTA SÓ HOJEPARATI 4P 1.0 99/99 VERM 16V - BASICA
SCENIC SPR. 1.6 05/05 PRETA COMP.(- COURO) UNO MILLE FIRE 4P - 02/02 

PRATA - G - R$ 15.500,00 
TRANSFERÊNCIA GRÁTIS.

COROLA XLI 03/03 DOURADO COMPLETO
HONDA TWISTER 05/05 PRATA

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

Aleks: 14. 9791-7110

VEÍCULOS

HOP
C A K S

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

Novena a Santa Rita das Causas Impossíveis: Acender 1 vela branca durante 9 dias. Rezar 1 
Pai Nosso e 1 Ave Maria, fazer um pedido necessário, um de negocio e um impossível, rezar 

todos os dias com a mesma vela branca que foi acesa no primeiro dia. Acender a vela, rezar e 
apagar, sucessivamente durante 9 dias, no 9 dia deixar queimar a vela e publicar. Mesmo não 

acreditando seus pedidos serão realizados.

MODELO
ASTRA SEDAN 

CORSA CLASSIC SEDAN 
CORSA CLASSIC LIFE 

KADETT GL 
CORSA SEDAN GLS 

ZAFIRA ELITE 
OMEGA GLS 

CORSA SEDAN CLASSIC 
S10 2.5 S 4X4 
VECTRA GLS 
VECTRA CD 

FOCUS 1.6L HÁ 
GOL ROLLING STONES 

PARATI 16V 
SAVEIRO 1.8 
FOX 1.0 2P 

GOL 1.0 COPA 
VOYAGE GL

QUANTUM 2000 MI EVID.

ANO
2002/2003
2002/2003
2004/2005
1996/1997
1997/1997
2004/2005
1997/1997
2003/2004
1999/2000
1998/1998
1998/1998
2006/2007
1995/1995
1998/1999
2001/2001
2007/2008
2006/2006
1995/1995
1998/1998

COR
AZUL
AZUL

BRANCA
VERMELHA

AZUL
BEGE
PRETA

BRANCA
BRANCA
PRATA
CINZA
PRETA

BRANCA
CINZA

BRANCA
PRETA
PRATA
CINZA

VERDE

OPCIONAIS
COMPLETO 

TRAVA 
AR COND 

VIDRO + TRAVA

D.H

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

CELTA 1.0 - 2P  L i  

PRETO  - B - 06/06

FOX 2P 1.0 - CINZA - 03/04 
G - AR+DH+TRIO+RODAS

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

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

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

CORSA SEDAN - AZUL 
00/01 - G - TE

TIPO 1.6 lE - VERMELHA 
94/94 - G - COMPLETO

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

CORSA SEDAN MOD NOVO 
PRATA - 2003 - G

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

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

GOL Ml 4P - VINHO 
98/99 - G

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

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

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04 - G - COMPLETO

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

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

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

FALCON Nx4 - VERMELHA 
2000 - G

VERSAILLES GL 2.0 BEGE 
92/92 - G -

KA 1.0 - VERMELHA 
1998 - G

S & c o N s o n t í í S .

%
i B t T J Í

A U T O M Ó V E Ê S i
(14) 3264-9191

99 01

TDM 850

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


RESIDÊNCIAS
VENDA

ALUGA-SE EDICULA,

para festas em geral, 

com piscina. Tratar Fone: 

(14) 8119-5518 com 

Luciane.

VENDE-SE TERRENO, 

esquina, 511 m ,̂ Ave

nida, Jd Itamaraty, Rua 

Irapurus. Fone (14) 3263

3389 ou (14) 3263

0251, c/ Pelé.

VENDE-SE TERRENO,

parte de cima da Aveni

da, Jd. Itamaraty, rua Ira

purus, 586,0 m 2. Fone 

(14) 3263-3389 ou (14) 

3263-0251, c/ Pelé.

VENDE-SE OU TROCA, 

por casa de menos valor, 

terreno, Jd. Vilage. Fone

(14) 3264-1605.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, 200 m̂ , 

Rua Xavantes. Fone 

(14) 8139-8667 ou (14) 

3263-7320.

VENDE-SE CASA, 2 salas, 

cozinha, wc, 2 quartos, 

varanda c/ churrasqueira, 

completa, garagem 

coberta, Jd. Monte Azul. 

Fone (14) 9769-4032 ou 

(14) 9672-7222.

VENDE-SE CASA, 3 

quartos, terreno 300 m̂ , 

aceita-se oferta acima de 

R$ 55.000,00. Fone (14)

3263- 2251.

ALUGA-SE APARTA

MENTO, Praia Grande, 

Boqueirão, 50 metros da 

praia. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE CASA, na

Rua: Willian Orsi, 619- 

Jardim Itapuã, Constru

ção em L, com 90 Mts, 

Dois quartos, sala, cozi

nha e banheiro revesti

do, lavanderia. Valor R$ 

60.000,00.Fone: (14) 

9686-7559.

VENDE-SE CASA, qui

tada, Vila Cruzeiro, 2 

quartos. R$ 25.000,00, 

documentos em an

damento. Fone (14)

3264- 9818.

VENDE-SE SOFA, de 3
e 2 lugares, Geladeira, 
Rack e Fogão.Tratar Fo
ne: (14) :81481997 ou 

(14) 91090541.

VENDE-SE UM PLAYS- 
TATION I, com 20 cds, 
2 controles e 1 memory 

card.Valor R$150,00 
Fone:((14) 3263-2276.

FOI PERDIDO, na Rua 
Quinze de Novembro, 
Carteira c/ documen
tos, e celular Sansung 

U900, cor cinza escuro. 
Gratica-se. Fone: (14)

3263- 2290 ou (14) 
3263-0755.

EXCURSÕES PARA 
SÃO PAULO, dia

30/12, 07/01/09 e 14/ 
01/09. Praia Grande 

14/03/2009. Fone (14)
3264- 7919 ou (14) 
9794-7639, Eliza ou 
(14) 3263-6938 (14) 
9702-7108. Arlindo.

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

GANHE DINHEIRO, 
trabalhando em casa, 
saiba como ligando 

para fone (14) 9167
2578, Lençóis Paulista e 

toda região.

VENDE-SE LOJA DE 
COSMÉTICOS. Rua 

Raul G. de Oliveira, n° 
128, Centro, completa. 
Fone (14) 9716-4630.

NEGOCIA-SE R$
2.400,00, de credito de 
materiais de construção 
á vista, em um Monza 

de 85 a 89. Volto o 
restante em dinheiro, 
á combinar. Fone (14) 

3263-0603.

SINDICATO DAS EM
PREGADAS DOMES
TICAS, novas oportu
nidades de trabalho 

estão surgindo, temos 
vários convênios, venha 

se associar. Fone (14) 
3263-1923.

PROCURA-SE MOBYL- 
LETE PARA COMPRAR, 
fabiorogerio12@itelefo- 
nica.com.br. Fone (14) 

9104-7092 ou (14) 
3298-2475.

PROCURA-SE QUA
DRADO, (cercado de 

bebê) usado para com
prar. Fone (14) 3264
7363 ou (14) 9725
9421, com Regiane.

VENDE-SE ANTENA 
PARABÓLICA. R$
200,00. Fone (14) 

3264-7346 ou (14) 
9776-3061.

COMPRA-SE, vende e 
aluga Betoneira. Fone 

(14) 8139-9252.

s A b í

AUMENTE SUA REN
DA, na mundialline 

(computador, estabili
dade financeira, casa e 
muito mais...) http:// 

www.divulgaweb.net/ 
mundialine/selepre

PINTURAS MASSA 
CORRIDA, textura, 
grafiato, pintura de 
portão, veneziana, 

grade, orçamento sem 
compromisso. Fone 

(14) 9738-7982.

MOTO TAXI BEIRA 
RIO, dia e noite, do
mingos e feriados, 
Natal e Ano Novo 

também. Fone (14) 
3264-4444.

SERVIÇOS DE MOTO, 
passageiros, peças, 

DVD, filmes, corrida 
para todas as cidades 
da região, domingos 

e feriados entregas de 
documentos. Fone (14) 

9123-0078.

CASA DO PESCADOR.
Tudo para sua Peixaria 

venham conhecer a 
nova loja, Av Nove de 
Julho, 629. Fone (14) 

9736-2224.

Em breve, em novas instalações! g
0̂ü

Compre na Matrix e c o n c o r ra  °
□

a 2 aparelhos Mp3 Pionner! I
o

Sorteio será em Dezembro. I

VISA E ]

Fone: 14. 32G3-583I
Rua Cai.  J oa qui m A. Mart ins ,  955 - Centro - La nç ói s  Paul i sta

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

Sítios e Chácaras: Várias

C o m p r a -s e :
Casas: de R$30nni], RS50mil com docuiriealaçãQ 

em ordem

O U T R A S  O P Ç Õ E S  F A V O R  C O N S U L T A R  

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388
1 4 )3 2 6 3 -2 1 0 5

MeChoc pcego 
e  qidíGdads

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - VINHO 

TITAN KS 150 - 06 - AZUL 

HONDA BIZ - 04 - AZUL 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

0. AG0]3b Fhezzanfj, 59 
Lençóis PaiQjgaa 

3̂  £226-2310

Promoção
INSULFILM 

A partir de

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

ESTA SEMANA

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

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

V ocê está com  problemas
EM SUA CASA?^

Chuveiro pifou?
Tomadas que não funcionam?
Pequenos problemas com encanamento?

‘T w ^m -R ID O  DE ALÜGCJEL 
14.8144-2846 | 14.3264-3056

Fabinno

N ^ e l
SUPLETIVO

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

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

- Motos O Km
- Semi Novas
- Financiam ento
- Sem  entrada
- 48 m eses fixos

RUA PEDRO NATALIO LORENZETTI, N“ 112 - LENÇÕtS PAULISTA

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

OFICIALA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA -  SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei $.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JUUIANO MAZZETTO, Escrevente Autorizado 
dú Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista. 
Estado de São Paulo

FA^ SABER, a todos quantos o presente virem ou 
deie conhecimento tiverem, que SÉRGIO PELEGRINI MARUN, RG r ' .  2.563 857- 
SSP-SP, CPF. n“. 303,583 458-04, médico e sua muiher MARiA LÚCiA ZILLO MARUN 
RG, n°. 3.562,536-SSP-SP, CPF. n“ 158 227.208-54-SSP-SP, professora, brasiieiros, 
casados pelo regime da comunhão universal de bens antes da Lei n“, 6.515/77, 
residentes e domiciliados na Rua José do Patrocínio n®. 1.716, nesta cidade, 
depos/l0fam  neste cartório os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n® 6.766. de 
19 de dezembro de 1979 para o registro do loteamento denominado “JARDIM 
GRAJAÚ", com a área de 323 225 00 metros quadrados, aprovado pela Prefeitura 
Municipal em 03 de setembro de 2008 e pelo Grupo de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais -  GRAPROHAB que expediu, em 24 de Junho de 2008, o 
Certifcado n® 473, O imóvel é de propriedade dos loteadores por força do R-18 da 
matrícula n® 5.305 e tem acesso pela Avenida Jácomo Augusto Paccola e Rua Jesus 
José de Souza Foram abertas 11 vias públicas, designadas com números ordinais de 1 
a 11 -  aproveitada a Rua Jesus José de Souza e alargada a Avenida Jácomo Augusto 
Paccola -  em virtude do que o imóvel ficou dividido em 24 quadras, das quais 20 
designadas com telras do alfabeto de ‘‘A’’ a '“T'' , subdivididas em 721 toies; 3 oulras 
foram destinadas para Area Verde e 1 para Area Institucional.,Os lotes ocuparam 
190,500,35 nn', o sistema viário 79 463,72 m*. as área verdes 42^92,89 m' e a ârea 
institucional 10.568.04 m'. ‘

E. parq que chegue ao .conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital que serâ publicado em jornal î e circulação diária por 3
dias consecutivos, podendo o regístn 
última publicação.

Lendb

J -JOS

-  Ipca

sér impugnado no p ra^  de 15 dias contados da

Paulista. 23 de dèz<

/
JULIAN

ie 2008.

E scre ve n ̂ 9 tori za do 

ação do imóvel -

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.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

mailto:fabiorogerio12@itelefo-nica.com.br
mailto:fabiorogerio12@itelefo-nica.com.br
http://www.divulgaweb.net/


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

AMdLÍte^ta
CREA; 5062575169

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

anaciaudiagv@ig.com.br

Fone: 14. 3264-2621

Vende-se
Apartamento

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

l Í TRD®® D 

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo2x

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

R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap

D I S K: 3264-3155

D e S e g u n d a  à  Q u a rta

B a n h o  e  to sa  
m e d ic in a l

C lín ic a  dos

Ctflftf^os
Restauração de Calçados - Pintura 

Artigos em Couro - Conserto

Convênio: @ SSOC|laçãO
Av. C ru ze iro  do  Su l, 397 - C ru ze iro  

F.: 14. 3 2 6 3 -3 3 6 6 / 1 4 .8 1 1 3 -4 6 3 8  
Le n çó is  P a u lista

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

porjapenas
de 'R$ 3 9 ,0 0  e g a n h e  ' d o is  

ce lu la re s V IV O .

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

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

RUA XV DE NOVEMBRO 550A  EM  FRENTE A CASAS BAHIA

VEN D E-SE DROGARIA
- FILIADA COM A REDE NET FARMA.

- CONVÊNIO COM VÁRIAS EMPRESAS.

- CARTEIRA DE CLIENTES.
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NO FONE: 14. 3264-1135

AUTC^rESCOLA

J O I A
F.: 14.3263-3944

R. Rio Grande do Sul ,  340  
Vl. Cruzeiro - Lençóis  Paul ista

A U T O  
eiÉ T R IC A

S eU carro  q u ebro u ?
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ!
F.: 14. 32641632/14. 9783-7813

3 2 63 -3 9 66 /97 0 1 -89 9 2

O e c o
Anuncie:

(1 4 ) 3269-3311 Os descontos não serão válidos para períodos de promoção nos estabelecimentos acima.

Jornal O Eco • Rua Geraldo Pereira de Barros, N®. 948, Centro • Lençóis Paulista • Fone: 3269-3311

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


b o r e b i

Eleição em xeque
Testemunhas da ação que acusa Vaca de compra de votos foram ouvidas na terça- 
feira 23; decisão da Justiça Eleitoral só deve sair no ano que vem, após a posse

A G U D O S

Fernanda Benedetti

Paulo Eduardo T onon

Com clima tenso, a Justiça 
Eleitoral realizou mais uma 
audiência para apurar denún
cia de compra de votos na úl
tima eleição em Borebi. As tes
temunhas foram ouvidas no 
fórum de Lençóis Paulista, na 
terça-feira 23. Na ação, o pre
feito eleito Antonio Carlos Va
ca (PSDB) e seu vice Luiz Car
los Picineli (PTB), o Badú, são 
acusados de distribuição de 
cestas básicas e de outros bene
fícios aos moradores da cidade 
para angariar votos. A ação é 
movida pela coligação "Bore
bi -  Tempo de Renovação", do 
candidato Manoel Frias Filho 
(PMDB), o Mané Frias, que 
ficou em segundo lugar. Vaca 
venceu a eleição por uma dife
rença de 242 votos.

A audiência começou por 
volta de 9h30 e só foi inter
rompida para o almoço. Por 
volta das 16h30, Vaca passou 
mal e deixou o fórum. O pro
cesso corre em segredo de jus
tiça, mas a reportagem do jor
nal O  ECO apurou que foram 
ouvidas 12 testemunhas sele
cionadas pelas partes envolvi
das. Devido ao recesso de final 
de ano do Poder Judiciário, a 
sentença da juíza eleitoral Ana 
Lúcia Aiello Garcia só deve ser 
divulgada em 2009.

O advogado responsável 
pela ação, Samir Halim Farha, 
disse esperar que fiquem cons-

Samir Halim Farha, advogado da coligação "Borebi - Tempo de Renovação", que move o processo

tatadas as irregularidades co
metidas durante a campanha 
eleitoral em Borebi, para que 
seja realizada uma nova elei
ção na cidade. "Nós queremos 
que a justiça seja feita. É preci
so acabar com essa oligarquia 
que ocorre desde a fundação 
do município até hoje", afirma 
o advogado da oposição. Já o 
advogado de Vaca não foi loca
lizado para falar sobre a ação.

Este é o terceiro processo 
que a oposição move contra

Vaca em Borebi. As duas ações 
anteriores também acusavam 
o prefeito eleito de compra de 
votos durante a campanha. A 
primeira ação pedia a impug
nação da candidatura do pre
feito eleito, logo no início da 
campanha. O autor nunca foi 
localizado e o endereço que 
constava no processo era do 
candidato a vice-prefeito Do
rival da Silva Pinto (PT), que 
disputou a eleição municipal 
com Mauro Pereira, também

do PT, como prefeito. A ter
ceira coligação a entrar na dis
puta em Borebi recebeu ape
nas 21 votos. O processo foi 
arquivado em agosto porque 
a parte que movia a ação não 
era legítima.

Outra ação que acusava Va
ca de comprar votos por meio 
de distribuição de cestas bási
cas foi extinta porque veio em 
nome de um candidato, quan
do deveria ter sido protocola
da em nome da coligação.

p r a ç a  p r o n t a  o

prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B), de Barra 

Bonita, ao lado do padre 
Ronaldo Faria entregou a 
praça do Santuário Nossa 

Senhora Aparecida toda 
remodelada no dom ingo 
21. O local ganhou novo 

paisagismo, calçada, 
bancos, mais iluminação, 

lixeiras e estacionamento 45 
graus para veículos. Foram 
investidos cerca de R$ 140 

mil pela prefeitura.

Programação de Natal 
vai até segunda-feira

A agenda de shows em 
comemoração ao Natal na ci
dade de Agudos segue repleta 
durante todo o final de sema
na. Hoje às 20h30, na Praça 
Tiradentes, em frente à prefei
tura, a Banda Desejo Quente 
coloca todo mundo para dan
çar. Amanhã, no mesmo ho
rário e local, o agito fica por 
conta da Big Band. A praça Ti- 
radentes recebeu brinquedos 
para a diversão da garotada.

O encerramento das ati
vidades desenvolvidas pela 
prefeitura, na segunda-feira 
29, será marcado pelo show 
da banda Sedução. Após a 
apresentação, a Acira (Asso-

ciação Comercial Industrial 
e Rural de Agudos) promove 
sorteio de prêmios para os 
consumidores que presti
giaram o comércio local nas 
compras de fim de ano.

p r e s e n t e
No último final de se

mana, após a chegada de 
pára-quedas do Papai Noel, 
foram distribuídos cerca de 
cinco mil brinquedos para 
crianças carentes do muni
cípio. O Bom Velhinho vai 
receber criança e adultos na 
Casa do Papai Noel, instala
da na avenida Carvalho Pin
to, até a quarta-feira 31.

c a n a -d e -a ç u c a r
A safra canavieira terminou com aumento na produ

tividade. A maior safra canavieira da última década, na 
microrregião de Lençóis Paulista, terminou oficialmente 
no sábado 20, quando cessaram os trabalhos da moenda 
da Usina Barra Grande. Na Usina São José, as moendas 
pararam na sexta-feira 19. Tanto o setor produtivo quanto 
o industrial contabilizam crescimento de 17% em relação 
à safra anterior. Na Usina da Barra, em Barra Bonita, uni
dade produtora do Grupo Cosan, as moendas também 
pararam no sábado 20. Na safra 2007/2008 foram moídas 
7,336 milhões de toneladas de cana de açúcar. Na safra 
2008/2009 foram moídas 8,598 milhões de toneladas.

c o m e r c io
À procura do presen

te perfeito, consumidores 
movimentaram o centro de 
Lençóis Paulistas na segun
da-feira 22. No domingo 
21, as lojas ficaram abertas 
o dia todo. As vendas tive
ram aumento de 15% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A procura 
de carros novos também 
aumentou nos últimos 
dias. A medida responsá
vel pelo aquecimento dos 
negócios no setor automo
bilístico foi o lançamento 
do pacote que elimina tem
porariamente a taxa do IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados). O impos
to deve voltar a ser cobrado 
em março de 2009.

f u t e b o l
Uma partida beneficen

te entre 'Amigos do Julinho 
e Richarlyson' e 'Amigos de 
Agudos' arrecadou mais mil 
litros de leite longa vida, no 
sábado 20. As arrecadações 
vão para a Associação do 
Câncer e a Casa do Menor 
Renascer de Agudos. As en
tidades também receberam 
R$ 250 em doações. Este foi 
o segundo ano em que o jo
go foi realizado em Agudos. 
Na sexta-feira 19, o jogo be
neficente foi em Barra Boni
ta e o ingresso foi um quilo 
de alimento. A partida so
lidária levou cerca de 800 
pessoas ao estádio São José 
para ver de pertinho craques 
que estão brilhando nos 
gramados brasileiros, co
mo Richarlyson, Carlinhos 
Paraíba, Claudecir, Luciano 
Bebê, e também veteranos 
como Rodinaldo e Lela. O 
jogo foi vencido pelo time 
das estrelas por 7 a 0.

p o l íc ia
Quatro homens foram 

presos no final de semana

em Lençóis Paulista. A pri
meira ocorrência foi regis
trada no sábado 20, na rua 
Oswaldo Acone, Vila An- 
tonieta. Um homem e um 
adolescente de 16 anos fo
ram pegos em flagrante por 
furtar dois botijões de gás. 
O homem foi encaminha
do à cadeia de Duartina. O 
adolescente foi entregue aos 
cuidados da mãe. A segunda 
ocorrência foi registrada na 
tarde do domingo 21. Um 
homem, de 40 anos, foi pre
so em flagrante por agredir 
sua mulher, de 30 anos, na 
rua Antonia Foganholi Pa- 
cola, no bairro Maria Luiza 
II. Ele foi enquadrado na lei 
Maria da Penha, que deter
mina a prisão de agressores 
de mulheres caso haja o 
flagrante, e encaminhado à 
cadeia de Duartina. No do
mingo também foi registra
da uma tentativa de homicí
dio na rua José Geraldi, na 
vila Repik. Um homem de 
33 anos desferiu uma facada 
no abdome do cunhado, de 
36 anos. A vítima foi socor
rida ao pronto-socorro. O 
agressor foi preso e encami
nhado à cadeia de Duartina.

s o l id a r ie d a d e
O Banco do Brasil está 

arrecadando presentes para 
alegrar o Natal dos alunos 
da Apae (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excep
cionais). Clientes também 
colaboraram com a ação. 
Entre os 192 alunos da ins
tituição, foram escolhidos 
39. Os critérios de seleção 
foram idade (mais jovens) 
e de famílias carentes. A en
trega dos presentes, junto 
com um cartão de Natal, 
foi realizada na terça-feira 
23. Quem quiser fazer uma 
doação em dinheiro para a 
Apae pode procurar a unida
de do banco até o dia 30 de 
dezembro para colaborar.
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Fernanda Benedetti

Gabriela  Donatto

O futuro pode ser revela
do nas cartas ou nas pedras 
dos búzios, como ensina a Ia
lorixá Adelaide de Oxum. Ela 
tem 40 anos de experiência 
com o jogo, que é de origem 
africana. Além de pedras, aju
dam a desvendar o que está 
por vir dados e conchas. Ca
da um tem um significado 
diferente. Com 16 pedras na 
mão, Adelaide reza e pede 
para os Orixás - divindades 
africanas - as respostas reque
ridas sobre o cenário político, 
econômico e artístico para a 
região em 2009.

O próximo ano represen
ta um marco na política len- 
çoense. É que um a mulher 
- Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti -  assume a prefei
tura pela primeira vez. Os bú
zios relevaram boas notícias 
para a prefeita. "Ela é filha de 
lemanjá com Xangô, isso sig
nifica que ela é m uito forte. É 
um a m ulher que põe fogo na 
água. A prefeita sabe o que 
quer", diz a Ialorixá. Segun
do Adelaide, Bel foi convida
da pelos deuses a encarar a 
cadeira maior do município. 
"É um a grande missão e ela 
vai fazer um bom  trabalho, 
saberá governar a cidade. Sua 
trajetória não será fácil, ela 
irá encontrar vários obstá
culos, mas saberá seguir em 
frente", prevê.

A Ialorixá Adelaide tam
bém viu grandes empreendi
mentos para o ano que vem. 
Os búzios revelaram que uma 
nova empresa se instalará em 
Lençóis Paulista. "Quem trará 
a empresa será a prefeita. O

A Ialorixá AdeOaid® de Oxum, 57 
joga ®© búzios para o jornal ®  

faz previsões para o próximo

A Ialorixá Adelaide de Oxum joga búzios e faz previsões para a política e economia lençoense; segundo ela, 2009 será um ano de grandes empreendimentos

acordo será feito numa reu
nião, mas não é na prefeitu
ra. Vão falar para ela que essa 
empresa quer se instalar no 
interior, aí ela muito quieti- 
nha fará contato sozinha. Só 
depois do acordo fechado que

ela contará para a mídia", diz. 
Adelaide afirma que o novo 
empreendimento, os Orixás 
não informaram sobre qual 
segmento, vai trazer muitos 
empregos para os lençoenses 
e para a região. "Para isso as

pessoas devem se qualificar, 
senão não vão conseguir en
trar no mercado de trabalho", 
garante a Ialorixá.

Os búzios também trazem 
boas notícias para a dupla 
lençoense André & Matheus.

"Os meninos estão prontos 
para brilhar. Entre os meses 
de julho e agosto eles terão 
uma boa tirada de sucesso e 
também vão ter apoio de ou
tras pessoas do ramo da m ú
sica", afirma. Adelaide conta

que essas pessoas ajudaram 
os cantores a alavancar a car
reira pelo Brasil. Ela também 
aconselha que a dupla tome 
banhos para limpeza espiritu
al. "Esses banhos tiram o mau 
olhado", explica ela.

Esotérico diz que 2009 exige paciência
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

O esotérico e sensitivo João Rosa dá dicas de oração para 2009

No ano passado, o jornal 
O ECO entrevistou o esotéri
co e sensitivo João Rosa. Com 
consultório espiritual em 
Bauru e também na capital 
paulista, João Rosa é famoso 
por participações em progra
mas como o Mais Você, da 
Rede Globo. Em 2007, entre 
as previsões do esotérico, des
pontava uma mulher no ce
nário político lençoense.

Com a eleição de Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti para prefeita de Lençóis 
Paulista, o jornal O ECO vol
tou a procurar João Rosa. Em 
entrevista por telefone, ele fez 
previsões para o futuro na po
lítica local, sobre a situação 
econômica do país e outras 
perspectivas para 2009.

Para João Rosa, os dois 
primeiros anos serão cruciais 
para a primeira prefeita de 
Lençóis Paulista. "De um m o
do geral, a política dela deve 
ser estável, tranqüila, haverá 
posicionamento a favor dela 
por parte dos vereadores. Eu 
sinto 90% positivo e ela tem 
chance de uma reeleição", 
disse João Rosa.

Sobre a crise econômica 
mundial, o esotérico reco
menda cautela, principal
mente em 2009. "Eu enxergo 
que a crise mundial vai durar 
dois anos e em 2010 é que 
nós vamos começar a m elho

rar. Vai afetar muito a área da 
indústria, comércio e uma 
parte da agricultura. Serviços 
não serão tão afetados. Para 
mim, 2009 merece equilíbrio 
e atenção. Quem tem o seu 
emprego, eu aconselho ficar 
quietinho nele", diz.

Na numerologia, 2009 é 
um ano de tranqüilidade em 
todas as relações humanas, 
tanto nos relacionamentos 
quanto nos negócios. Para al
cançar a paz e equilíbrio no 
próximo ano, João Rosa re
comenda orações voltadas à

Nossa Senhora, no caso dos 
católicos, e para os cristãos a 
leitura de dois salmos: "o sal
mo 121, que traz discernimen
to, e salmo 16, que eu acon
selho todo mundo fazer antes 
de dormir, que emana energia 
positiva", finaliza.
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Registrando os melhores momentos da sua vida
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Odontopediatra

►  Odontologia para bebês, crianças e adolescentes

►  Orientação para gestantes

►  Prevenção e promoção de saúde bucal
►  Ortodontia preventiva
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UROLOGISTA
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A época é de confraternização com  
a família e os amigos. Aos casais e 
aniversariantes, felicidades sempre!

Stúdio A

Ana Paula comemorou seus 15 
anos no CEC em Macatuba, dia 20

Continuamos com 
promoção de 

final de semana!
R. Pedro Natálio Lorenzetti,469
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Nozes e amêndoas ajudam a 
diminuir gordura abdominal
Estudo espanhol conclui que frutas oleaginosas são mais eficazes do que dieta com pouca gordura ou azeite de oliva

JULLIANE s il v e ir a

Frutas oleaginosas, como 
nozes, avelãs e amêndoas, aju
dam a controlar a síndrome me- 
tabólica - associação de fatores 
de risco para doenças cardio- 
vasculares relacionados à gor
dura abdominal e à resistência 
à insulina - com mais eficiência 
do que uma dieta de baixo teor 
de gordura e do que o azeite de 
oliva. Foi o que constatou um 
estudo espanhol publicado no 
'Archives of Internal Medicine', 
realizado com 1.224 participan
tes - 61,4% tinham três ou mais 
fatores da síndrome.

Durante um ano, os volun
tários consumiram uma dieta 
mediterrânea suplementada 
com 30 g diárias de oleaginosas, 
a mesma dieta adicionada de 
um litro semanal de azeite ou 
uma dieta pobre em gorduras 
vegetais e animais, todas sem 
restrição calórica.

Entre os que usaram as fru
tas, a redução na prevalência dos 
fatores da síndrome metabólica 
foi de 13,7% - contra 6,7% de re
dução entre os que consumiram 
azeite e de somente 2% entre os 
que mantiveram dieta pobre em 
gordura. "Esse artigo gera uma 
hipótese interessante, mostra 
que reduzir gorduras pode não 
ser a melhor estratégia nesse 
caso", diz o endocrinologista 
Walmir Coutinho, da Sbem (So
ciedade Brasileira de Endocrino- 
logia e Metabologia).

Uma das hipóteses para o 
baixo desempenho da dieta 
pobre em gordura é a compen
sação em carboidratos, que, em 
excesso, aumentam o nível de 
triglicérides, um dos fatores da 
síndrome metabólica. "A dimi
nuição da gordura abdominal 
no grupo que consumiu as nozes 
é plausível, pois estão associadas 
ao aumento da saciedade e me
nor adiposidade. O efeito an- 
tiinflamatório dessa dieta pode 
estar ligado à redistribuição de 
gordura. Quando se substituem 
carboidratos de alto teor glicê- 
mico pelas gorduras insaturadas 
do azeite e das nozes, os níveis 
de triglicérides caem e os de 
HDL sobem", disse à Folha Jordi 
Salas, professor de nutrição da 
Universidade de Rovira e Virgili 
(Espanha) e líder da pesquisa.

AZEITE
Já o melhor resultado das 

frutas secas sobre o azeite po
de ser explicado por inúmeros 
fatores. "As nozes poderiam ter 
efeito na síndrome metabóli- 
ca por múltiplos mecanismos:

são ricas em substâncias com 
propriedades antiinflamatórias 
(magnésio, fibra, arginina) e an- 
tioxidantes, que trariam efeitos 
benéficos", disse Salas.

A presença de triptofano 
nesses alimentos também pode 
ajudar. As nozes são ricas nesse 
substrato usado para fabricar 
serotonina, que ajuda na sen
sação de saciedade. O consu
mo das frutas, então, ajudaria 
na menor ingestão de outros 
alimentos. "Uma vantagem 
das oleaginosas é a riqueza em 
gordura monoinsaturada. Essas 
frutas têm bastante fibra, que

diminui absorção de coleste- 
rol", acrescenta o cardiologista 
Heno Lopes, coordenador do 
Ambulatório de Síndrome Me- 
tabólica do InCor (Instituto do 
Coração) de São Paulo.

Para tirar proveito dos efeitos 
benéficos do azeite, a endocrino- 
logista Cláudia Cozer aconselha 
o consumo de duas colheres de 
chá por refeição. "Se a dieta me
diterrânea for seguida à risca, é 
possível usar à vontade nas prin
cipais refeições", acrescenta.

DIETA MEDITERRÂNEA
Apesar dos diversos estudos

que apontam a dieta mediter
rânea - rica em vegetais, cereais 
integrais e gorduras insaturadas 
e pobre em laticínios, carne ver
melha e doces - como protetora 
do sistema cardiovascular, para 
a realidade do brasileiro ela não 
basta, argumenta Heno Lopes. 
"Para a síndrome metabólica, 
que virou até um modismo, o 
estresse contribui bastante, não 
basta comer bem. É o estilo de 
vida, é esse conjunto que é mais 
importante". A atividade física é 
parte essencial nesse tipo de die
ta e está na base da pirâmide 
alimentar.

Bactéria que causa gastrite é mais 
comum em criança de baixa renda

FERNANDA BASSETTE

A bactéria Helicobacter 
pylori, principal agente causa
dora de gastrite, é mais comum 
em crianças de baixa renda, in
dica estudo feito pela Faculda
de de Ciências Médicas e pelo 
Gastrocentro da Universidade 
Estadual de Campinas.

Foram avaliadas 218 
crianças com até seis anos, de 
Campinas (SP) e de Teresina 
(PI), que foram divididas em 
três grupos, de acordo com a 
renda familiar. Os resultados 
apontaram que a prevalência 
da bactéria em crianças pro
venientes de famílias de bai
xa renda (com renda familiar 
de R$ 400, em média) é de 
47,8%, contra 13,5% para as 
crianças de famílias de classe 
média (R$ 1.000) e 3,2% de 
classe alta (R$ 7.000).

Segundo o gastroenterolo- 
gista José Murilo Robilotta Zei-

tune, responsável pelo estudo, 
a pesquisa foi feita em crianças 
para tentar descobrir qual é a 
epidemiologia da bactéria e, 
assim, estabelecer programas 
de prevenção.

O médico não avaliou dini- 
camente se as crianças tinham 
ou não desenvolvido gastrite. 
Todas eram saudáveis e não 
possuíam nenhum sintoma.

A presença da bactéria foi 
detectada pela pesquisa do an- 
tígeno fecal (HpSA), que subs
titui a endoscopia e o método 
respiratório (já que as crianças 
têm dificuldades para usá-lo).

Outra constatação do estu
do é que 16,7% das crianças de 
baixa renda são infectadas nos 
primeiros meses de vida; 20% 
das crianças de renda média 
são infectadas a partir do pri
meiro ano de vida; enquanto 
18,1% das crianças de classe 
alta são infectadas somente a 
partir do terceiro ano de vida.

"Embora ainda não seja 
bem conhecido qual o meca
nismo de transmissão da bac
téria, os resultados mostram 
que existe uma forte relação 
entre o índice de prevalência 
e as condições de saneamento 
básico a que as crianças estão 
expostas", afirmou Zeitune.

A imunologista Rejane 
Mattar, responsável pelo la
boratório de provas funcio
nais do aparelho digestivo 
do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, disse que o estu
do ajuda a entender a relação 
da infecção da bactéria com 
os problemas de saneamen
to básico das cidades e, por 
isso, pode ajudar na elabora
ção de políticas públicas.

Para Mattar, as crianças de 
classe média e alta possuem 
hábitos de higiene melhores 
e alimentação mais balancea
da, o que justificaria o menor 
número de infecções.

ANO NOVO
Comece o novo ono olhando para frente, para o Alto. Estabeleça m etas de fe lic id ad e  e conquistas. 
Você é filho de Deus e herdeiro do Seu amor, credor de felicidade. Conquiste-a. Abandone as dores 
desnecessárias, pense no bem. Mentalize as pessoas que são am igas, que o amam, lhe querem bem. 
P ro g ra m e -s e  p a ra  estar mais com e la s , a fim  de, f o r t a le c id o ,  a lc a n ç a r  o b je tivo s nobres. 
Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva. 
Programe-se para vencer. Programe-se para fazer ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar e avance. 
Programe-se para ser feliz. O dia surge. É Ano Novo. Siga para a luz, certo que com vontade firme, desejo 
de acertar, Jesus abençoará as suas disposições. É Ano Novo. Pense novo. Pense grande. Seja  fe liz. 
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Os desafios 
do ídolo
Vencedor do Reality da Record, Rafael Barreto se prepara 
para uma nova vida após ser o ídolo do Brasil

Vencedor do 'Ídolos' (Re
cord) na quarta-feira 19, Ra
fael Barreto, 23 anos, já pensa 
no caminho que vai trilhar da
qui para a frente. "Não é me
do de ser ídolo, eu queria isso, 
graças a Deus consegui. Mas 
tenho medo de não saber me 
portar como um ídolo porque 
eu era um cara normal. E ago
ra, o que acontece daqui para 
a frente?", pergunta o baiano, 
que levou a melhor sobre o 
conterrâneo Rafael Bernardo.

Barreto diz que a 'ficha ain
da não caiu'. "Estou flutuando. 
É muito grande isso tudo que 
está acontecendo", considera.

Para ele, o ano que come
çou mal - o jovem sofreu um 
aneurisma cerebral há cerca 
de cinco meses - não pode- 
ria terminar melhor. Como 
prêmio por vencer o 'Ídolos', 
ele ganhou um contrato com 
a Sony BMG para gravar seu 
primeiro álbum - deve apostar 
no pop romântico. A primeira 
música que ele vai trabalhar já 
está definida: 'Não Vou Duvi
dar', composta por Liah para 
o programa. Segundo Barreto, 
trabalhar muito é a tática para 
não cair no esquecimento co
mo já aconteceu com outros 
vencedores de atrações do gê
nero. "Vou tentar fazer algo di-

Rafael Barreto é cumprimentado pelos companheiros do programa

ferente, tentar fazer dar certo", 
diz ele, que toca violão e gui
tarra e pretende 'estudar músi
ca a fundo' a partir de agora.

Outro desafio é conseguir 
mostrar que é mais do que um 
cantor bonito. "Às vezes, eu me 
sinto culpado por isso (ser bo
nito), incomoda. Fica parecen
do que, 'pô, ele está ali só por
que é um rostinho bonito', não 
me sinto bem com isso, sabe? 
Quero que as pessoas me vejam 
além da aparência física", diz.

Na última quarta, na final 
do programa, a torcida de Ma
ria Christina - que havia ficado

entre os três finalistas -, torcen
do por Rafael Bernardo, criou 
um grito de guerra que dizia 
que aquele se tratava de um 
concurso de beleza e não de 
talentos vocais. "Eu me acho 
bonito, mas me acho normal 
como outra pessoa qualquer", 
pondera Barreto.

Mas as fãs mais saidinhas 
nem devem criar expectativa. 
Barreto namora há dois anos 
a sortuda Deya, de quem ficou 
noivo há alguns meses. E ele 
jura que a fama não vai melar 
o relacionamento. (Adriana 
Alves e Miguel Arcanjo Prado)

O QUE V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
paternidade de Edmarzinho.MALHAÇÃO

Segunda: Andréas manipula 
Gordofredo, que o desmascara 
diante de todos na festa.

Terça: Angelina e Bruno visitam 
Gustavinho no abrigo. Andréas 
se declara a Felipa. Félix invade 
o colégio e é surpreendido por 
Angelina.

Quarta: Félix dispara o alarme e 
policiais cercam o colégio.

Quinta: Gustavo enfrenta Félix, 
que foge. Raiden reconquista 
Chiara. Félix foge com Débora 
e Andréas de carro, mas avança 
um sinal e bate num caminhão.

Sexta: Félix tem ferimentos leves 
e é preso. Andréas morre. Débo
ra perde o bebê e permanece 
em estado grave. Tony se despe
de da turma e pede que Luana o 
acompanhe.

___NEGOCIO DA CHINA___

Segunda: Flor de Lys e Liu se 
beijam. Semíramis é demitida e 
Carminda a convida para traba
lhar em sua padaria. Celeste vai 
para São Paulo. Edilza invade a 
casa de Belarmino e atinge Auro
ra, que desmaia.

Terça: Edilza procura o pen dri
ve. Lívia conta a Theo sobre seu 
romance com João. Stelinha se 
encontra com Wu. Alaor revela a 
Matilde que tem um filho. Celes
te vai à mansão dos Fontanera a 
procura de Diego.

Quarta: Evandro impede que 
Celeste entre em sua casa. Lívia 
e Luli discutem. Matilde chanta- 
geia Mauro, que convence Evan
dro a contratar Alaor.

Quinta: Lívia conta à mãe o que 
sabe sobre Wu e Suzete pede 
que ele vá embora. Belarmino 
coloca o pen drive no cofre de 
um banco. Tamuz começa a tra
balhar na padaria com Tozé. Ste- 
linha e Flor de Lys se enfrentam. 
Celeste vê Diego com Antonella. 
Maralanis conta a Edmar que 
Alaor é o pai de Edmarzinho.

Sexta: Celeste se declara a Diego. 
Theo rompe sua amizade com 
Flor de Lys. Um oficial de justiça 
entrega a Maralanis o pedido de 
Alaor para reconhecimento da

Sábado: Denise arma para 
Mauro usando Abigail e Joel- 
ma exige explicações da ami
ga. Diego chega ao Rio. Car- 
minda e Zé Boneco se beijam. 
Evandro procura Edmar para 
perguntar sobre Alaor.

______ três irmãs______

Segunda: Orlando expulsa Leo- 
nora de casa. Dr. Napoleão leva 
Vidigal e Chuchu de volta ao 
sanatório. Alma aceita se casar 
com Gregg.

Terça: Glauco fotografa Waldete 
e constata que ela não aparece 
em nenhuma das fotos. Jacaré 
vê Sylvie e desmaia. Xande fura 
o pneu da moto de Eros. Suzana 
procura Violeta.

Quarta: Violeta pede perdão 
a Suzana, mas não aceita suas 
condições. Virgínia e as filhas 
chegam à praia para a festa de 
Ano Novo. Violeta recebe Wal- 
quíria e Sylvie, que se atira nos 
braços de Lázaro.

Quinta: Eros, Zig e Thor en
contram a Praia Azul toda suja 
e descobrem que Glauco é o 
responsável. Duda briga com 
Paulinho. Galvão flagra Violeta 
e Lázaro juntos.

Sexta: Waldete conta a Pací
fico sua missão. Suzana e seus 
alunos limpam a praia. Galvão 
e Sueli armam para Bento. Vir
gínia descobre que o corpo de 
Augusto sumiu.

Sábado: Virgínia descobre que 
Sávio jogou o corpo de Augusto 
no mar. Glauco chega ao con
vento onde Waldete foi criada. 
Sueli se depara com as três irmãs 
em seu bar.

______ A favorita______

Segunda: Céu descobre que 
Halley é o herdeiro dos Fonti- 
ni. Dodi rouba o DVD de Fafá. 
Zé Bob revela ao conselho da 
Fontini que Flora e Mr. Johnson 
aplicaram um golpe na empre
sa. Flora vai à missa de Gonçalo 
e encontra Irene.

Terça: Irene explode de ódio 
com Flora, que se revela e a iro-

niza. Dodi arma para Manu, que 
é presa. Norton anuncia a falên
cia da Fontini aos operários e 
Copola os convence a se unirem 
para salvar a empresa. Lara con
ta à avó que Halley é seu neto e 
que ela é filha de Dodi.

Quarta: Irene e Halley se abra
çam emocionados. Dodi e Flora 
se unem novamente. Vanderlei 
pede Catarina em casamento. 
Tiago e Carol doam o dinheiro 
para o Tesouro do Povo. Diva se 
despede de Shiva e Elias e Au
gusto a levam para a penitenci
ária. Orlandinho e Céu reatam. 
Um mês depois, Donatela e Zé 
Bob ficam noivos. Flora aparece 
no rancho e revela a Irene que é 
a nova proprietária.

Quinta: Irene expulsa Flora do 
rancho. Mariana entra em traba
lho de parto. Dedina tenta afo
gar Greice no rio, mas Damião 
a salva. Donatela descobre que 
Flora e Dodi vão se casar e arma 
para eles.

Sexta: Silveirinha descobre 
que Donatela está viva e conta 
a Fafá. Nasce Úrsula, filha de 
Mariana. Dodi e Flora se ca
sam. Catarina beija Vanderlei. 
Donatela abre a porta e dá de 
cara com Silveirinha.

Sábado: Donatela e Silveirinha 
discutem. Elias leva Dedina pa
ra casa. Cida deixa Juca e sai 
da casa de Lorena. Dodi cai na 
armadilha de Donatela e é pre
so. Silveirinha visita sua mãe e 
se surpreende ao ver Donatela 
na casa dela.

___ CHAMAS DA VIDA___

Segunda: Arlete marca encon
tro com Vilma, mas Carolina e 
Ivonete a impedem de ir e vão 
até o local. Um vulto tira uma 
placa da fênix e arma uma bom
ba no mesmo lugar. Pedro ob
serva. Walter chega ao encontro 
e há uma explosão.

Terça: Walter morre. Júnior 
mostra a Eurico a placa da fênix. 
Vilma chega em casa. Carolina 
diz a Arlete que Walter morreu.

Quarta: Arlete se desespera. 
Junior descobre que Gabriel 
é filho de Raíssa. Vilma per
gunta a Miguel por que ele 
armou para ela.
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ÁRIES
L* Com tato e inteligên- 
H  cia, seu êxito será to

tal, neste momento, 
principalmente no 

trabalho e na vida social. Momento 
feliz ao casamento e ao noivado e pa
ra tratar de seus interesses financeiros. 
Amizades bem sucedidas.

LEÃO
Você terá vantajosas e 
reais oportunidades, 
já que seu signo é 
pleno de chances e 

oportunidades. Favorável a compras e 
vendas lucrativas. As noites devem ser 
aproveitadas para recreação.

SAGITÁRIO
Sentimentalmente, 
este será um grande 
momento. Procure 
aproveitá-lo do me

lhor modo possível. No que tange aos 
negócios, poderá empreendê-los a 
qualquer momento. Evite discussões 
por dívidas ou créditos.

TOURO
Pense positivamente 
e não se intimide 
diante das dificulda
des que terá, neste 

período. Saiba agir conscientemente, 
que conseguirá resolver todos os seus 
problemas mais sérios. Êxito românti
co e em negócios com o sexo oposto.

VIRGEM
P ç y  Acautele-se um pou

co diante das notícias 
que ouvir, falsas ou 
favoráveis. Momento 

excepcional para a vida amorosa e 
conjugal. Fator de benefício real. Con
trole suas despesas domésticas.

CAPRICÓRNIO
Algumas dificuldades 

^  na vida social e fami
liar estão previstas. 
Cuide também da

saúde, da reputação e principalmente 
de seu dinheiro, pois está predisposto a 
gastar a esmo. Ótimo para os estudos, 
pesquisas, investigações e ao amor.

GÊMEOS
W z ^  Procure métodos ori- 
Ww ▼  ginais para conseguir 
■  o que lhe parecer difí

cil, sejam os objetivos 
financeiros ou de ordem doméstica. 
Organize o seu programa de paga
mentos e recebimentos. Alimente-se 
bem, isto é, moderadamente.

LIBRA
Período feliz com 

M muitas novidades e 
atrações, principal
mente nos assuntos

sentimentais. O seu trabalho trará bons 
resultados bem como os negócios e 
novas amizades. Todavia, não descuide 
da saúde e não se precipite em nada.

AQUÁRIO
Momento em que te- 

^  J Í  rá sucesso, em negó
cios relacionados com 
construções. Algum 

aborrecimento passageiro poderá ser 
esperado em seu lar. Cuidado com 
um romance clandestino.

e ao assumir com
promissos. Verifique antes suas condi
ções. A saúde, nesta fase, necessita de 
maior atenção, bem como o campo 
profissional e social.

ESCORPIÃO
Indícios de êxito nas 
questões que deman
dem jogos, esportes e 
casamento. Momen
to excelente para re

solver um problema financeiro. A ba- 
dalação deve continuar neste período. 
Aguarde um convite de uma pessoa 
influente em sua área profissional.

PEIXES
Você poderá tirar 
proveito inesperado 

B L '  pelas amizades que 
vier a fazer, realizar 

boa parte de suas esperanças e dese
jos de progredir social, profissional e 
financeiramente. Ótimo ao amor, as 
diversões e passeios.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o

SOLUÇÃO

s q u tf 1 1
0 V Ò 1 3 3 N 0 3
Q 0 u tf 3 0 1
1 1 3 3 3 N
N V 3 Q 0 1 3 S
n IM N tf W H
s V 1 V 1 U V 0
Q 1 3 A q i 0 q
Q S tf 1 q V
V 3 1 0 0 1
i N tf i 3 0 d
s tf i 3 1 1 1 w
3 Q V Q 3 1 u 3 Sl7 1 1

MÍOPâTItt

Disk Remédios 
3264-3340
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Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Novidade:
Cama de Bronzeamento, a única 
maneira rápida, cômoda e segura 
de atingir esse ideal de beleza. 
Fique com a cor da estação. 

PACOTES PROMOCIONAIS!

Rua XV de Novembro, 473 E: 3263-1518 - Lençóis Pto.

SAO JO SE
Madeiras e Materiais para Construção

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

Madeiras de qualidade em peroba e eucaiípto Reflorestamento. 

:Teiha EcoiógicaOndulinefboixa transmissão de calor e ruídos) R$ 31,90

Vitrô de correr 1,50x1,00m A i UCASA R$ 193,00 

Toda linhu de tlntus f c M i ü  com 15% desconto

i Porta pívoltante a partir de R$ 587,70

Gabinetes a partir de R$ 198,00
TICRE

Linha Aquatherm

A partir de R$100,00 

Oonvênios: aCIIPA(3í /v/

« 5 í̂ruc^

PRÊMIO'
ISUPERAÇÃO

tMPRESAKIAL
Visite nosso site: O  v

w w w .m adeirassaojose.com .br

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

Lanches - Porções - Bebidas - Tradicional Vinho de pêssego e morango

http://www.madeirassaojose.com.br


BOLA DO JOGO A semana foi de ho
menagens, mas em tom de despedida 

para o prefeito de Lençóis Paulista, José 
Antonio Marise, que termina seu segun

do mandato. Na manhã da terça-feira, 
23 ele recebeu atuais e ex-jogadores de 
vôlei. Os atletas entregaram ao prefei
to uma muda de ipê amarelo, a árvore 
favorita de Marise, e uma placa. A mu

da de ipê será plantada no Parque do 
Paradão, ao lado de outra que já foi 

plantada pelo vice-prefeito, Norberto 
Pompermayer. A placa deverá ser afixa
da no Ginásio de Esportes Archangelo 

Brega Primo, o antigo CSEC, templo do 
voleibol na cidade durante décadas.

V ip
da redação

PASSA A FAIXA Ana Lúcia Parisi Lauria Darcie foi eleita nova presi
dente da Apae de Lençóis Paulista. A  cerimônia de posse está marcada 
para o dia 5 de janeiro. Quem  passa a faixa Elisabeth Ortado Athaná- 
sio, futura diretora de Assistência e Promoção Social do município.

HOMENAGEM N o d o m in go  
21, teve inauguração 

do Centro  de Serviços 
A dm inistrativos de M acatuba 

e hom enagem  para o 
em presário Elpíd io Artioli, 

que em presta seu nom e ao 
prédio público. A fam ília 

Artioli com pareceu em peso 
à cerim ônia. E não faltou 

em oção, principalm ente por 
parte dos filhos, Sérgio , Lúcia 

e Paulo Roberto, e tam bém  da 
esposa Marisa.

MEDICO O jovem Bruno Hercos acaba de ser aprovado para residên
cia na Unicamp. Bruno quer se especializar como intensivista, profissio
nal de UTI. A  conquista enche de orgulho o pai, Coolidge, pediatra e 
prefeito de Macatuba, a mãe Márcia, e a namorada Graziela. Parabéns!

CANUDO Quem também está 
sentindo a emoção de conquistar 

um diploma universitário é 
Gustavo Pereira Sampaio, que 

acaba de se formar em Engenharia 
Civil pela USP, para felicidade da 

mãe, a psiquiatra Fátima Aparecida 
Pereira. A colação de grau e 

formatura aconteceu entre os dias 
11 e 13 de dezembro, em São 

Carlos. Na foto para a posteridade, 
uma família orgulhosa e feliz: a 

irmã Débora, Gustavo, a mãe 
Fátima e o irmão Henrique.

RECURSOS HUMANOS

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-m aíl: rh@ebaconsultoria.com.br -  Tel.: (14) 3263-7211/3263-0880

Os craques da bola aproveitam as férias no gramado para 
visitar amigos no interior paulista. Mas não conseguem ficar 
longe de um bom jogo. O volante Richarlyson, do São Paulo, 
esteve em Barra Bonita e Agudos no último final de semana pa
ra partidas beneficentes. Outro são-paulino, o zagueiro Rodri
go, esteve em Lençóis Paulista na segunda-feira 22 e participou 
de jogo que comemora os 20 anos do Expressinho. A partida de 
aniversário aconteceu no CEM (Clube Esportivo Marimbondo). 
O empresário Silvano Gasparini, e o cantor Matheus Lessa, da 
dupla André & Matheus, que é tricolor fanático, não perderam 
a chance de uma foto com o craque.

CANUDO 2 Quem tam
bém está feliz da vida por ter 
conquistado o tão sonhado 
'canudo' é Gregório Mo- 
relli, da agência Zum . Ele se 
formou em Administração, 
com  ênfase em Marketing. 
Toda a equipe da Zum  e os 
familiares parabenizam Gre
gório pela formatura.

mailto:rh@ebaconsultoria.com.br

