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PEDALANDO  
SOBRE AS ÁGUAS

Navegar 3,2 mil quilôme
tros a bordo de uma em
barcação, tipo pedalinho, 
para chamar atenção das 
pessoas para o problema 
da poluição da água no 
planeta. Este é o objetivo 
de José Geraldo de Souza 
Castro, o Zé do Pedal. Ele, 
que é da cidade de Viço
sa, Minas Gerais, saiu de 
Piracicaba no início de de
zembro e pretende chegar 
em Buenos Aires no dia 22 
de março. ►► Página C1

Grupo NP adquire 
controle da Facol
O empresário Nelson Paschoalotto, de Bauru, comprou 51% das cotas da 

faculdade de Lençóis Paulista; coquetel de divulgação aconteceu na noite de ontem

A partir de agora, o em
presário Nelson Paschoalotto, 
presidente do grupo NP, passa 
a controlar a Facol (Faculdade 
Orígenes Lessa). O empresário 
chega como o novo presidente 
da instituição de ensino, já que 
comprou 51% das cotas. Até 
então, o controle da faculdade 
estava com o educador Afonso 
Placca, que continua na socieda

de. Entre os empreendimentos 
do grupo NP está a FAAG (Fa
culdade de Agudos) e o Clube 
Águas Quentes de Piratininga. 
Um coquetel para anunciar a 
parceria estava marcado para 
a noite de ontem, em Lençóis 
Paulista. A Facol, primeira fa
culdade de Lençóis, começou a 
ganhar forma em 1998, quando 
um grupo de educadores se reu

niu para constituir a Alec (Asso
ciação Lençoense de Educação 
e Cultura), entidade mantene
dora da faculdade que oferece 
cursos de graduação em educa
ção física, administração de em
presas, sistemas de informação, 
pedagogia, tecnologia em bio- 
energia e letras, além de cursos 
de pós-graduação. O Grupo NP, 
tem sua sede em Bauru, além

P O L I C I A

Ladrão morre após série de assaltos
Um rapaz de 21 anos de

safiou a lei e acabou morto 
depois de assaltar dois postos 
de gasolina e um motel. Tiago 
Pereira de Brito, que agia com 
um comparsa, foi baleado 
por um policial em Areiópo- 
lis, quando se preparava para 
realizar o quarto roubo. Se
gundo informações da Polícia

Militar, Brito abriu fogo con
tra um soldado à paisana, que 
tentou impedir o assalto. O 
outro ladrão conseguiu fugir. 
A ação da dupla começou por 
volta da 1h de ontem, quando 
resolveram assaltar um motel 
localizado às margens da ro
dovia Marechal Rondon (SP- 
300), em Agudos. Armados

com revólver, a dupla rendeu 
os funcionários do estabe
lecimento e roubou R$ 370 
em dinheiro e três celulares, 
fugindo de moto. Ainda em 
Agudos, os rapazes roubaram 
mais R$ 155 de um posto de 
gasolina. Em Lençóis Paulista, 
mais um assalto contra posto. 
Na quarta tentativa, a dupla

se deu mal. O policial des
confiou da atitude e tentou 
impedir o assalto. Brito estava 
sendo procurado por alguns 
roubos cometidos recente
mente. O corpo do rapaz foi 
levado para o IML (Instituto 
Médico Legal) e aguardava 
liberação até o fechamento 
desta edição. ►► Página A7

Jornal O ECO

de 18 filiais em 14 estados bra
sileiros. Hoje, emprega 3.622 
funcionários diretos. O grupo 
atende clientes em todo o terri
tório nacional com 11 empresas, 
prestando serviços nas seguintes 
áreas: call-center, direito, saúde, 
administração de condomínios, 
terceirização de mão-de-obra, 
comunicação, tecnologia, edu
cação, lazer e entretenimento.

COOLIDGE QUER 
17 MIL ÁRVORES

O prefeito de Macatuba, 
Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), planeja plantar 
17 mil árvores na área 
urbana do município du
rante o ano de 2008. O 
objetivo é acabar com 
o déficit de árvores por 
habitante. Em Macatu- 
ba, levantamento enco
mendado pela prefeitura 
mostra que no município 
esse número não chega a 
uma árvore por habitan
te. ►► Página B1

Fernanda Benedetti

F AC IL PA

Artistas 
podem ser 
escolhidos 
pela internet

A pesquisa que vai ajudar 
a definir a programação da 
31® Facilpa (Feira Agropecuá
ria, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) já está dis
ponível pela internet. A con
sulta deve ficar no ar até o dia 
20 de janeiro. O internauta 
pode opinar em uma lista de 
44 artistas ou sugerir outros 
nomes. A lista foi elaborada 
levando em conta os cantores 
que mais aparecem na mídia 
e também os shows que estão 
movimentando as feiras em 
todo o país. Quem participar 
ainda preenche um cadastro e 
pode concorrer a ingressos. O 
site para a votação é o: www. 
facilpa.com.br. Outra boa no
tícia, é que dos 10 dias de festa 
cinco serão com portões aber
tos e os outros cinco pagos. A 
festa ainda terá rodeios e praça 
de alimentação. ►► Página A5

Lojas queimam estoque com 70% de desconto
O comércio de Lençóis 

Paulista já começou a tradi
cional queima de estoque. 
Ontem, lojas de móveis e 
eletroeletrônicos ofereciam 
descontos de até 70% ou par

celamentos do preço à vista. 
Algumas lojas de roupas e 
calçados também já começa
ram a liquidar o estoque, com 
descontos de 20% a 40% nas 
compras a vista. Para apro

veitar as ofertas, alguns con
sumidores dormiram na fila. 
O estoque de 200 panelas de 
pressão esgotou antes das 9h 
no Magazine Luiza. Cada pa
nela custava R$ 7. Segundo a

Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Pau
lista), as vendas de final de 
ano cresceram 15% em 2007 
com relação ao desempenho 
de 2006. ►► Página A3

AGUD OS

Comércio 
comemora 
aumento 
nas vendas

Os comerciantes de Agu
dos comemoram aumento 
nas vendas de final de ano. É 
o que apontam os indicadores 
da Acira (Associação Comer
cial, Industrial e Rural de Agu
dos). O presidente da associa
ção, Marcos Kauffman, atribui 
o sucesso às promoções reali
zadas nos meses de novembro 
e dezembro, dentro da cam
panha "Natal Iluminado". Os 
números da Acira mostram 
que entre novembro e dezem
bro foram feitas 36.886 con
sultas ao SCPC, 583 consultas 
ao Serasa, 21.983 consultas de 
cheques. Outras 1.930 pessoas 
tiveram seus nomes excluídos 
do banco de dados de inadim
plentes da associação. Além 
das promoções, os comercian
tes puderam contar com vá
rios shows artísticos na praça 
Tiradentes. ►► Página B2

Fernanda Benedetti

E SP OR TE S

Futebol de 
areia tem  
rodada hoje

►► Página A7
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REFORMA A Prefeitura de Lençóis Paulista iniciou nesta semana a fase final da construção de um prédio anexo à Casa da Cultura e à Assistência 
Social e a reforma de outro imóvel na mesma área, onde funcionava o projeto Virando o Jogo. No prédio em construção serão desenvolvidas oficinas 
de geração de renda para as famílias que recebem a Bolsa Família e ficará a sede da Orquestra Municipal de Sopros. Na casa onde funcionava o 
projeto Virando o Jogo será implantando o CRAS, órgão que funciona como porta de entrada para os programas sociais. ►► Página A6

E N T R E V I S T A

Trabalho 
da Marinha 
aumenta 
no verão

Com a chegada do verão, o 
trabalho da Marinha aumen
ta. O número de embarcações, 
principalmente aos finais de 
semana, é bem maior nesse 
período de calor e férias. O 
ECO ouviu o capitão de fra
gata e capitão dos Portos, co
mandante da Capitania em 
Barra Bonita, Rogério Paulo 
Vaz de Araújo. Ele fala sobre 
a atuação da Marinha na sua 
área de jurisdição que envolve 
502 municípios. ►► Página A4



E D I T O R I A L

Balanço de natal
Comerciantes de Lençóis 

Paulista e Agudos, pelo menos 
a maior parte deles, comemo
ram o balanço das vendas de 
natal. Os consumidores não 
desapontaram e o empresa
riado registrou crescimento 
nas vendas em relação ao na
tal de 2006.

Em Lençóis Paulista, os 
indicadores da Acilpa (Asso
ciação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) ainda 
não estão disponíveis, mas o 
diretor Ricardo Viegas adian
ta que houve crescimento. 
Quem cresceu na média, fi
cou nos 15%. Alguns casos 
isolados superam as estatísti
cas. Tem comerciante que co
memora por ter vendido 30% 
a mais que no natal anterior. 
Já quem não atingiu os per
centuais, deve estar atento.

Em Agudos, os indicado
res divulgados pela Acira (As
sociação Comercial, Indus
trial e Rural) dão conta de 
que o Natal foi maravilhoso 
para os comerciantes daque
la cidade. As vendas teriam 
aumentado 30%.

O número pode parecer até 
exagerado, mas quem acom
panhou de perto a rotina dos 
comerciantes agudenses, sabe 
que a classe fez de tudo e mais 
um pouco para impedir que 
os consumidores fizessem 
suas compras em Bauru. Te

ve propaganda, enfeite espe
cial e, sobretudo, descontos. 
Se as iniciativas deram certo, 
é natural que o crescimento 
em relação ao ano anterior se 
apresente muito maior.

E quem pensa que o con
sumidor gastou tudo que ti
nha nas compras de natal está 
enganado. Ainda sobrou algu
ma coisa. Pelo menos as ruas 
de comércio de Lençóis Pau
lista voltaram a ficar movi
mentadas ontem por causa da 
queima de estoque de grandes 
lojas de móveis e eletroele- 
trônicos. Vale até passar uma 
noite na fila só para conseguir 
um preço até 70% menor do 
praticado usualmente. As lo
jas de outros segmentos, prin
cipalmente calçados e roupas, 
também já ensaiam sua quei
ma de estoque. E tem um filão 
de consumidores que poupa 
o máximo que pode na época 
do natal só para desfrutar dos 
descontos gigantes oferecidos 
na virada do ano.

Ver as lojas movimenta
das traz alegrias não só para 
o empresariado. O entusias
mo é natural, já que com 
crescimento do comércio 
nasce a expectativa de serem 
gerados mais empregos. Pelo 
jeito, o comércio da região 
se fortalece a cada ano. E, 
isso é bom para todos os de
mais segmentos.

A R T I G O

Que coisa feia!
Sa n d r o  A l p o n t e

Há uns dez anos, mais ou 
menos, quando trabalhava no 
jornal Expresso Tietê, de Bar
ra Bonita, me lembro que fui 
fazer uma reportagem com o 
skatista Paulo Sérgio, o Rato, 
sobre um evento que teria 
ali no município e quando 
voltávamos da entrevista, ele 
me chamou a atenção depois 
que abri uma bala e joguei o 
papelzinho pra fora. Foi um 
momento constrangedor por
que não há o que justificar 
depois de um ato como este. 
Nós (profissionais de impren
sa) que lutamos para ter cida
dãos mais conscientes e preo
cupados com várias questões, 
uma delas a ambiental, não 
podemos dar esse exemplo.

Mas, dizem os mais velhos, 
que é com os erros que apren
demos. E eu, juro, aprendi. E 
procuro chamar a atenção de 
quem age dessa forma. Minha 
mulher que o diga!

Mas citei esse meu exem
plo para apontar uma situ
ação que lamentei ao ver no 
primeiro dia deste ano. Ao 
chegar na Praia Maria do Car
mo Abreu Sodré, a popular 
prainha de Igaraçu do Tietê, 
voltei ao passado. Me lem
brei do final do ano de 2004, 
quando o local estava prestes 
a ser reinaugurado pelo ex- 
prefeito. Tudo limpo, refor
mado, algumas áreas novas, 
praia com muita areia e o 
principal: totalmente limpa. 
Eram duas imagens que vi
nham a minha cabeça, o an
tes e o agora.

É bem verdade que cabe a 
prefeitura cuidar do patrimô
nio público, mas o cidadão 
poderia fazer sua parte. Pi- 
chações, depredações e sujei
ra podem ser evitadas. Se não 
há latões para acomodação do 
lixo, então que cada um sepa
re o seu e dê o destino correto 
quando deixar a água.

Um amigo meu, Claudecir 
de Aguiar, que jogou futebol 
durante um ano no Japão, me 
contou que lá quando a parti
da acaba, todos os torcedores 
recolhem o papel picado ou 
outro tipo de material usado 
para festejar. O estádio fica 
limpo.

Infelizmente, não que
rendo ser pessimista (algo 
que de fato não sou), acho 
que estamos longe dessa re
alidade oriental. Entra ano 
e sai ano, parece que as ati
tudes continuam a mesma. 
Veja você, que no primeiro 
dia do ano, nada mudou na 
questão de limpeza. Nem a 
prefeitura decidiu mudar sua 
atitude e aumentar o número 
de tambores de lixo na praia 
e nem o cidadão mudou seu 
hábito de tudo que consome 
jogar a embalagem ou resto 
no chão.

Como prevê nosso amigo 
esotérico, que deu entrevista 
ao O ECO, na semana passada, 
2008 é o ano do amor. Quem 
sabe não seja o ano do amor 
pelo meio ambiente também. 
Vamos mudar? Eu posso. Você 
pode. Nós podemos.

Sandro Alponte, 31 anos, 
é jornalista
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P O V O

s in a l  d e  v id a
Quem deu sinal de vida 

na primeira semana do ano 
foi o presidente da Câmara 
de Lençóis Paulista, Nardeli 
da Silva (PV). Ele estava sem 
falar com o jornal O ECO 
desde a última sessão extra
ordinária do Legislativo len- 
çoense. Nessa semana, ele 
foi procurado pela redação e 
atendeu o celular.

CALMARIA 1
Nardeli é um dos vários 

homens públicos que cur
tem a calmaria gerada pelo 
recesso parlamentar. E espe
ra pela retomada dos traba
lhos legislativos, que devem 
dar o tom (ou pelo menos 
interferir) da melodia a ser 
entoada nesse ano eleitoral. 
Também deu sinal de vida o 
vereador Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB), 
que ligou para a redação do 
jornal O ECO no final da 
tarde de ontem. Perguntado 
sobre alguma fofoca, Pala- 
mede alegou a mesma cal
maria de Nardeli e revelou 
que queria apenas fazer um 
anúncio no Classieco.

CALMARIA 2
Outro que curte a calma

ria desse período é o pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB). Nessa semana ele 
despachou tranquilamente 
em seu gabinete e conversou 
com correligionários e alia
dos políticos.

n o v id a d e s
Para não falar que Ma- 

rise não tem novidades a 
apresentar, o prefeito já tem 
uma resolução de ano novo. 
Atleta no passado e conde
nado à vida sedentária por 
conta de suas obrigações 
profissionais e de homem 
público, Marise escolheu o 
ano de 2008 para voltar a 
praticar exercícios. A corrida 
é sua atividade preferida.

DEBILITADO
Marise já foi visto prati

cando exercícios em dois lu
gares que facilitam sua logís
tica. Na pista de atletismo, 
rigorosamente ao lado do 
Paço Municipal, e no Parque 
do Paradão, poucos metros 
distante de sua residência.

AI! UI!
Como o prefeito há muito 
tempo não pratica e está 
ligeiramente fora de forma, 
muita gente já desvendou o 
mistério e descobriu porque 
ele vem reclamando de dores 
nas costas nos últimos dias.

APETITE
E ainda ontem o prefeito 

almoçou em um restaurante 
da cidade, em companhia 
do empresário e vice-presi
dente do PSDB em Lençóis 
Paulista, Marcos Lini, e dos 
vereadores Manoel dos San
tos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho, Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM), e um empre
sário do setor agrícola.

NOTÍCIA
Durante o almoço, Ma- 

rise deu aos dois vereadores 
a notícia de que a assessoria 
do deputado federal Anto- 
nio Carlos de Mendes Tha- 
me (PSDB) havia entrado 
em contato e anunciado a li
beração de uma verba para a 
cobertura da quadra da esco
la Leonina Alves Coneglian.

v a l o r e s
Os valores da obra ain

da não foram divulgados, 
mas os recursos devem va
riar entre R$ 60 e R$ 80 
mil, e é grande a expectati
va de que o convênio seja 
assinado ainda no primeiro 
semestre de 2008. Segundo 
o deputado federal, a verba 
viria da secretaria estadual 
de educação.

PATERNIDADE
O pedido foi feito ao 

deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB), em 2002, 
quando foi lançado o pro
grama do governo estadual 
para a cobertura de quadras 
poliesportivas em escolas. 
E eis que, sem a menor ce
rimônia, os dois vereadores 
se embrenharam em uma 
discussão pela paternidade 
da verba. Marise apaziguou 
e bateu o martelo: "o pedido 
foi dos dois. E ponto final".

ENCAMINHADO
Ticianelli Júnior ficou 

mais tranquilo quando re
cebeu uma segunda notícia, 
também na hora do almoço.

v ic in a is
O responsável pelo progra

ma estadual de recuperação 
de estradas vicinais, Evandro 
Lozaco, avisou que, em breve, 
vão começar as obras de recu
peração da vicinal Waldemar 
Geraldo da Mota, que liga o 
bairro de Alfredo Guedes à 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). As obras podem co
meçar ainda em janeiro.

FESTA!
O ex-prefeito e chefe de 

Gabinete da prefeitura de 
Borebi, Antonio Carlos Vaca 
(PSDB), corre para organizar 
a festa de aniversário da cida
de, que completa 15 anos de 
emancipação na terça-feira 8. 
De olho nas urnas neste ano, 
Vaca sabe que tem grandes 
chances de voltar à prefeitu
ra e não quer decepcionar o 
eleitorado.

v is it a
De passagem por Lençóis 

Paulista, Vaca aproveitou pa
ra visitar a redação do jornal 
O ECO. Por aqui, conversou 
com o vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Mane- 
zinho, e pediu intermédio do 
colega de partido. Manezi- 
nho ficou de conseguir uma 
audiência com o deputado 
federal Antonio Carlos de 
Mendes Thame (PSDB) para 
pedir recursos para a cidade.

ECOLÓGICO
José Aurélio Paschoal 

(DEM), chefe de Gabinete 
do prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB), voltou do fe
riado prolongado agindo de 
forma, no mínimo, estranha. 
Pelo menos é o que estão 
achando os colegas de traba
lho. Desde que começou o 
ano, ele só pensa numa coi
sa: plantar árvores. Paschoal 
fez um programa diferente 
no feriado: foi e voltou de 
bicicleta até Arealva.

PROJETO
Uma das primeiras ações 

de Paschoal foi alavancar um 
projeto que já vinha sendo 
pensado desde o começo da 
administração: de plantar ár
vores por toda a cidade. Em 
dois dias o projeto saiu do 
papel, ganhou forma e data 
para ser executado.

"Eu cheguei na fila a 
meia-noite, mas meu so
brinho estava guardando 
lugar para mim desde 
a tarde. Comprei duas 
panelas de pressão e um 
DVD. Vale a pena espe
rar a liquidação de janei
ro para comprar as coisas 
que estamos precisando".

Maria Aparecida 
da Silva, do lar

"Minha filha dormiu na 
fila para guardar lugar, 
ela chegou às 19h30 e eu 
cheguei hoje, às 5h30. 
Estou comprando os pre
sentes de Natal para elas. 
Uma já pegou o patins e a 
outra vai pegar uma cha
pinha. Também estou le
vando uma sanduicheira, 
panela de pressão, faquei
ro e vou comprar mais".

Adriana Aparecida da 
Silva, doméstica

A falta de calçada em trecho da avenida Carlos Drumond de Andrade, na Cecap, está irritando os mora
dores que transitam por ali. A área tem ainda o prédio em construção do Clube da Terceira Idade, que 
está parado, e o mato toma conta do local. No mínimo, o local deveria ter uma calçada para que os 
moradores não precisassem andar pela rua.

"A minha irmã chegou 
aqui às 16h e pegou 
senha para mim. Por en
quanto, comprei panela 
de pressão e uma sandui- 
cheira, mas vou comprar 
mais coisas porque vale a 
pena. O ano passado não 
consegui comprar nada 
porque cheguei tarde".

Márcia Romilda 
Euzebe, auxiliar de 

empacotamento

f r a s e

"As pessoas 
desconhecem, mas 
em 2007foram  
transportadas 
cerca de 4 milhões 
de toneladas. A 
Hidrovia Tietê- 
Paraná só perde 
em volume de 
carga transportada 
para a região do 
Rio Amazonas",

Rogério Paulo vaz de Araújo, 
capitão de fragata da Marinha 

do Brasil, em Barra Bonita

PARA p e n s a r

"O medo é o mais 
ignorante, o mais 
injusto e o mais cruel 
dos conselheiros"

Eduardo Burke
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C O M E R C I O

Bota fora
Comércio de Lençóis Paulista começa 2008 queimando 

estoque; lojas de móveis e eletroeletrônicos oferecem desconto 

de até 70% e parcelam compras em até 15 vezes sem juros

Da  Re d a ç ã o

No quarto dia do ano, as 
lojas do comércio lençoen- 
se começaram a tradicional 
queima de estoque. O grande 
chamariz foram as lojas de 
móveis e eletroeletrônicos, 
que ofereciam descontos de 
até 70% ou parcelamentos do 
preço à vista em até 15 vezes 
sem juros. Algumas lojas de 
roupas e calçados também já 
começaram a liquidar o esto
que, com descontos de 20% a 
40% nas compras a vista.

As duas lojas de eletroele- 
trônicos que mais movimen
taram os consumidores de 
Lençóis Paulista e região fo
ram o Magazine Luiza e a Du- 
donny, que abriram as portas 
mais cedo e ofereceram des
contos de 70%.

A liquidação do Magazine 
Luiza já é tradicional e virou 
uma espécie de febre. A rede 
promove a queima de esto
que todo ano. A fila para a 
liquidação começou a se for
mar às 10h30 da quinta-feira 
3. O estudante Tobias Fermi- 
no Breda, de 15 anos, foi o 
primeiro a chegar. Ele conta 
que garante o primeiro lugar 
há três anos. Dessa vez veio 
procurar um equipamento de 
som para o carro, mas acabou 
guardando lugar para toda 
a família. As portas da loja 
abriram às 6h. A entrada foi 
limitada para no máximo 20 
pessoas por vez para evitar tu
multos. O comerciante Anto- 
nio Soares Moraes Filho che
gou depois das 9h e não teve

Consumidores começaram a chegar na tarde da quinta-feira

que enfrentar fila para poder 
entrar. Ele veio procurar um 
freezer, tinha até R$ 1 mil 
para gastar, mas já não acre
ditava que ia conseguir achar 
o produto. "Nunca tinha vin
do nessa promoção, até ago
ra não consegui chegar onde

A panela de pressão foi vendida a R$ 7 foi o item mais procurado da loja na liquidação

Acilpa estima crescimento 
de 15% para o comércio

ficam as geladeiras e freezers, 
vamos ver se eu ainda encon
tro", comentou.

A expectativa, segundo o 
gerente do Magazine Luiza, 
Cláudio Brandão, era vender 
R$ 150 mil em mercadorias 
só em Lençóis Paulista. Até às

Segundo o diretor da Acil
pa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta), Ricardo Viegas, as vendas 
de final de ano cresceram 
15% em 2007 com relação ao 
desempenho de 2006. O de
sempenho pode ser observa
do em praticamente todos os 
setores: roupas, calçados, ele- 
troeletrônicos e alimentação. 
"Quem cresceu abaixo disso

9h, a loja tinha vendido apro
ximadamente 200 panelas de 
pressão, o item mais procura
do. Isso porque o preço nor
mal é de R$ 25. Ontem saia 
por R$ 7. A procura também 
era grande por DVDs, impres
sora e televisores.

não cresceu tudo que o mer
cado permitia", avalia Viegas.

Até ontem, a Acilpa não 
dispunha dos números de 
consulta ao SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Cré
dito), que é um dos princi
pais indicadores econômi
cos utilizados para medir o 
crescimento das vendas.

De acordo com Viegas, 
houve aumento no número de

A Dudonny abriu as por
tas às 7h, também oferecendo 
70% de desconto. Para com
prar também ouve fila, só que 
o tempo de espera foi menor. 
Quem encarou o desafio es
perou por aproximadamente 
duas horas.

consultas e apesar de ser um 
dos indicadores mais utiliza
dos, não reflete o crescimento 
de forma fiel. Isso porque, se
gundo ele, a cada ano aumen
ta o número de compras feitas 
com cartão de débito e cartão 
de crédito. Quando é assim, a 
consulta ao serviço não é re
alizada. "A evolução é muito 
maior do que se apresenta", 
avalia Viegas.

Outras grandes do setor 
de móveis e eletroeletrôni- 
cos, como as Casas Bahia, a 
J. Mahfuz e a lojas CEM tam
bém ofereciam descontos e 
parcelamento do preço à vista 
sem juros. Mas o movimento 
nessas lojas foi bem menor.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DIA31-DAS10HÀS18H 
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Sa n d r o  A l p o n t e

Localizada no centro do 
Estado de São Paulo, a histó
ria da presença da Marinha do 
Brasil em Barra Bonita iniciou- 
se com a instalação da Agência 
da Capitania dos Portos do 
Estado de São Paulo em 16 de 
março de 1980. Inicialmente 
em prédio cedido pela prefei
tura e, em 1985, transferida 
para a atual instalação, na ave
nida Pedro Ometto n° 804, a 
Capitania Fluvial do Tietê-Pa- 
raná (CFTP) foi ativada no dia 
18 de dezembro de 1995 com 
o objetivo de contribuir para 
a orientação, coordenação e 
controle das atividades relati
vas à Marinha Mercante.

Agora, com a chegada do 
verão, o trabalho da Marinha 
aumenta. O número de em
barcações, principalmente aos 
finais de semana, é bem maior 
nesse período de calor e férias. 
O ECO ouviu o capitão de 
fragata e capitão dos Portos, 
comandante da Capitania em 
Barra Bonita, Rogério Paulo 
Vaz de Araújo, que falou sobre 
a atuação da Marinha em toda 
sua área de jurisdição que en
volve 502 municípios, cobrin
do o centro-oeste do Estado 
de São Paulo, norte do Paraná, 
sudeste de Goiás, sudoeste de 
Minas Gerais e sudeste de Ma
to Grosso do Sul, abrangendo 
os principais rios desta região.

A hidrovia Tietê-Paraná 
corta o principal eixo de pro
dução industrial e agrícola do 
país, sendo uma alternativa 
mais econômica e menos po- 
luidora para o transporte da 
produção desta região. A es
colha de Barra Bonita para ser 
sede da Capitania foi devido 
a sua localização no centro 
do estado de São Paulo, bem 
como a sua proximidade com 
os principais terminais então 
existentes na Hidrovia.

O ECO -  Qual é a res
ponsabilidade e o trabalho 
exercido pela Capitania 
Fluvial?

Rogério Paulo Vaz de 
Araújo -  As Capitanias dos 
Portos, Capitanias Fluviais, 
Delegacias e Agências têm o 
propósito de contribuir para a 
orientação, coordenação e con
trole das atividades relativas à 
Marinha Mercante e organiza
ções correlatas, no que se refe
re à segurança da navegação, 
defesa nacional, salvaguarda 
da vida humana e prevenção 
da poluição hídrica. Para a 
execução de seus propósitos, 
cabem às Capitanias, Delega
cias e Agências algumas tarefas 
como: cumprir e fazer cumprir 
a legislação, os atos e normas, 
nacionais e internacionais, que 
regulam os tráfegos marítimo, 
fluvial e lacustre; realizar ins
peções navais e vistorias; ins
taurar e conduzir inquéritos 
administrativos referentes aos 
fatos e acidentes de navegação; 
auxiliar o serviço de salvamen
to marítimo; coordenar, con
trolar e ministrar cursos do 
ensino profissional marítimo; 
apoiar o pessoal militar da 
Marinha e seus dependentes, 
quanto a pagamento, saúde 
e assistência social e, no que 
couber, o pessoal civil e seus 
dependentes, quando não 
competir a outra organização 
militar da Marinha.

O ECO -  Qual a área de 
responsabilidade da Capita
nia de Barra Bonita?

Vaz -  A Capitania Fluvial 
do Tietê-Paraná e sua Delega
cia subordinada em Presiden
te Epitácio têm como área de 
jurisdição 502 municípios co-

R OGÉ R IO  PAULO VAZ DE ARAUJO

Navegar é preciso
Com a chegada do verão, capitão de fragata da Capitania dos Portos de Barra Bonita 

aponta os cuidados que devem ser tomados ao navegar com embarcações pelo Rio Tietê

FREIRES & FREIRES
a s s e s s o r i a  e m p r e s a r i a l

Perfil

NOME:
Rogério Paulo Vaz de 
Araújo

IDADE:
44 anos

FORMAÇÃO:
Oficial da Marinha 
Brasileira

c a r g o  ATUAL:
Capitão dos Portos

brindo o centro-oeste do Esta
do de São Paulo, norte do Pa
raná, sudeste de Goiás, sudo
este de Minas Gerais e sudeste 
de Mato Grosso do Sul, abran
gendo os principais rios desta 
região: Tietê (a partir da cida
de de Conchas até a sua foz 
em Itapura), Paranapanema, 
Paranaíba, Grande e Paraná 
(da sua nascente até a cidade 
de Rosana). Para a fiscalização 
desta área, contamos com um 
efetivo de cerca de 70 milita
res, com doze embarcações e 
dezoito viaturas, estando den
tro da área de jurisdição a hi- 
drovia Tietê-Paraná.

O ECO -  Com a chegada 
do verão aumenta o traba
lho de polícia da Capitania?

Vaz -  Durante o verão a 
Marinha do Brasil realiza a 
campanha Operação Verão 
que tem como objetivo cons
cientizar a população sobre os 
acidentes que acontecem na 
navegação amadora. É uma 
operação voltada para pro
prietários de embarcações de 
esporte e recreio, responsáveis 
por marinas e clubes náuti
cos e navegadores amadores, 
orientando-os sobre os proce
dimentos de segurança estabe
lecidos pela Normam (Norma 
da Autoridade Marítima) para 
amadores, embarcações de 
esporte ou recreio e para ca- 
dastramento e funcionamento 
das marinas, clubes e entida
des desportivas náuticas.

O ECO -  E o número 
de acidentes geralmente 
aumenta?

Vaz -  Em 95% dos aciden
tes que ocorrem com navega
ção amadora a gente nota que 
se tivessem equipamentos de 
salvamento obrigatório, a pes
soa sobrevive. E essa Operação 
Verão visa conscientizar a po
pulação dos riscos de acidente 
que ocorrem. Um problema 
comum é o excesso de lotação. 
A pessoa tem uma embarcação
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que é para seis passageiros e 
acha que dá para colocar dez... 
Dá para colocar dez só que o 
barco perde estabilidade e po
de virar. Outro fator é o colete 
salva-vidas. Não é preciso estar 
com o colete o tempo todo. 
Se o barco ficar parado não 
precisa estar vestido. Agora, 
imagina o barco com capaci
dade para seis pessoas navegar 
com dez. Ele só tem seis salva- 
vidas. Como ficam os demais 
passageiros? Tudo isso precisa 
ser fiscalizado e orientado.

O ECO -  Essa nossa re
gião tem centenas de ran
chos que ficam próximo 
da margem do Rio Tietê e, 
conseqüentemente, a maio
ria tem embarcações. O que 
é preciso que a pessoa saiba 
ao adquirir uma lancha, por 
exemplo?

Vaz -  Para o uso de embar
cações de esporte e recreio é 
necessário que a embarcação 
seja inscrita na Capitania e que 
o seu condutor possua habili
tação na carteira de amador 
para a navegação desejada. Só 
que nesse período aumenta o 
número de embarcações clan
destinas. Então, com a Opera
ção Verão a gente aumenta o 
número de fiscalizações, como 
fazem as polícias na estrada, e 
o número de inspeções para 
identificar essas embarcações 
e orientar para que se regu
lamente a situação. Quando 
a gente encontra pessoas que 
não tem a carteira de arais 
amador (que habilita a pessoa 
a conduzir a embarcação) e 
também o título de inscrição 
da embarcação, a gente orien
ta para procurar a Capitania e 
regulamentar a situação.

O ECO -  E o que é preci
so ser feito para ficar regu
larizado?

Vaz -  A pessoa tem que 
pagar uma taxa de inscrição, 
apresentar os documentos e 
fazer uma prova. E não existe

teste prático para arais ama
dor. Se tiver média 5, ou seja, 
acertar 50% das questões, a 
pessoa é aprovada. E são ques
tões baseadas no regulamento 
nacional para evitar abalroa- 
mento náutico, ou seja, é pre
ciso responder questões sobre 
situações que podem aconte
cer no rio como, por exemplo, 
se uma lancha vem de frente 
com a outra o que fazer no 
momento? A pessoa tem que 
dizer e ter essa noção. Se for 
ultrapassar, como deve ser fei
ta a ultrapassagem? Também 
precisa entender a sinalização. 
Mas no manual tem o nome 
de algumas publicações para 
que a pessoa possa dar uma 
lida e ter esse conhecimento 
básico. A questão da inscrição 
da embarcação é mais fácil e é 
só apresentar a nota de com
pra de embarcação e os docu
mentos e pagar taxa que varia 
de R$ 35 a R$ 50, dependendo 
do tipo de barco.

O ECO -  Toda essa ques
tão de habilitação e regula
mentação da embarcação é 
preciso porque, na verdade, 
a hidrovia é como se fosse 
uma pista de automóvel, 
se formos levar para a área 
terrestre, não é mesmo?

Vaz -  As pessoas desco
nhecem, mas em 2007 foram 
transportadas cerca de 4 mi
lhões de toneladas. A Hidro- 
via Tietê-Paraná só perde em 
volume de carga transportada 
para a região do Rio Amazo
nas, local onde praticamente o 
rio é a única maneira de trans
porte, tanto para cargas como 
pessoas. Se não for o rio é o 
avião. Tirando aquela região 
essa hidrovia é a que tem o 
maior volume. E existe um es
tudo que a Tietê-Paraná pode 
transportar até 20 milhões de 
toneladas, então estamos com 
20% de sua capacidade.

O ECO -  Quantas embar
cações estão registradas na 
Capitania e quais são as in
frações mais comuns?

Vaz -  Atualmente estão ca
dastradas cerca de 36 mil em
barcações, 41 mil navegadores 
amadores e 7 mil fluviários, 
que são trabalhadores profis
sionais habilitados pela Mari
nha do Brasil que atuam nas 
diversas embarcações empre
gadas comercialmente. Agora, 
as infrações mais comuns são 
a falta de habilitação, não ins
crição da embarcação na Capi
tania, falta ou mau estado de 
conservação dos equipamen
tos de salvatagem (conjunto 
de equipamento de resgate), 
excesso de velocidade e uso de 
área não permitida para em
barcações.

O ECO -  As eclusas da hi
drovia estão fechadas de 3 
de janeiro a 3 de fevereiro, 
isso atrapalha o trabalho da 
Marinha?

Vaz -  Na verdade toda a 
área de tráfego sob responsabi
lidade da Capitania é de longo 
percurso e para fiscalizar tudo 
isso não tem como ser só por 
água. É preciso pegar uma via
tura, rebocar a embarcação, 
chegar até o local e fazer o po
liciamento. Pra gente sair da
qui de Barra Bonita, navegar 
até a foz do Tietê em Itapura, 
por exemplo, demandaria um 
dia e meio ou dois dias de na
vegação. Então, é muito mais 
rápido rebocar o barco e ir até 
lá porque isso pode ser feito 
em seis horas, mais ou menos. 
A gente usa a eclusa só aqui 
por perto, até Ibitinga, no má
ximo. A maior parte é com a 
embarcação rebocada.
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Vitor e Léo, a dupla sensação da música sertaneja no momento, estão na lista de votação para as atrações da Facilpa 2008

Você decide
Está disponível pela internet pesquisa que vai ajudar a definir a programação da 

31^ Facilpa; quem opinar na escolha dos artistas também vai concorrer a ingressos

D a  R e d a ç ã o

Está no ar desde a quarta- 
feira 2, no site oficial da Fa
cilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) uma pesquisa que vai 
ajudar a definir a programação 
musical da 31® edição da feira. 
A consulta deve ficar no ar até 
o dia 20 de janeiro. A grade de 
shows deve ser divulgada já no 
começo de fevereiro. Este ano 
a Facilpa será realizada entre 
os dias 25 de abril e 4 de maio. 
Quem participar da pesquisa 
ainda preenche um cadastro e 
concorre a ingressos para a fei
ra que é realizada pela ARLP 
(Associação Rural de Lençóis 
Paulista) e pela prefeitura, no 
recinto José Oliveira Prado. 
Além da programação musi
cal, as atrações são os rodeios,

praça de alimentação, parque 
de diversões, exposições e 
leilões que movimentam mi
lhões de reais.

A diretoria disponibilizou 
44 artistas para a escolha po
pular, divididos em quatro 
grupos. No grupo 1 e 2, estão 
artistas da música sertaneja: 
tem duplas de sucesso consa
grado, como Zezé Di Camargo 
& Luciano e o cantor Daniel, 
duplas reveladas recentemen
te, como Victor & Léo e César 
Menotti & Fabiano, que foram 
recorde de público no ano 
passado e também artistas que 
marcaram gerações como Chi- 
tãozinho & Xororó e Milioná
rio & Zé Rico.

No grupo 3 tem grupos de 
pagode, como Jeito Moleque 
e Revelação e artistas que são 
considerados grandes nomes

da MPB, como Zé Ramalho e 
Vanessa da Mata. O grupo 4 é 
denominado por roqueiros. 
Tem CPM 22, Pitty, que tam
bém já cantou no palco da feira 
em edições anteriores, Capital 
Inicial e IRA! Em cada uma 
existe um campo em branco 
para uma sugestão espontânea 
do público.

Segundo o coordenador da 
Facilpa, José Oliveira Prado, 
por enquanto nenhum artista 
foi contratado. Mesmo assim 
ele adianta que a feira deve 
ter cinco dias de shows com 
portões abertos e mais cinco 
com cobrança de ingresso. A 
lista elaborada para a pesqui
sa, de acordo com Prado, levou 
em conta os artistas que mais 
aparecem na mídia e também 
os shows que estão movimen
tando as feiras em todo o país.

"Nós da diretoria estamos de 
olho nos artistas que estão fa
zendo sucesso", define.

Ainda de acordo com Prado, 
o fato de um artista liderar as 
pesquisas não significa necessa
riamente que sua apresentação 
esteja garantida. Isso porque 
muitas apresentações acabam 
esbarrando no problema de 
agenda dos artistas. "Se o artista 
já tem show agendado no exte
rior ou em outro canto do Bra
sil não vai ter como se apresen
tar em Lençóis", lembrou. "Por 
isso disponibilizamos uma 
lista grande. Se não conseguir
mos trazer o primeiro, vamos 
atrás do segundo", completa. 
Entretanto, ele adiantou que a 
diretoria vai conferir a evolução 
da pesquisa freqüentemente. Se 
um artista estiver no topo da 
lista, já vai ser contatado.

PESQUISA FACILPA 2008

g r u p o  1 g r u p o  2 g r u p o  3 g r u p o  4

Zezé Di Camargo & Luciano Guilherme & Santiago Inimigos da HP Roupa Nova
Bruno & Marrone Rick & Renner Jeito Moleque CPM 22
César Menotti & Fabiano Chico Rey & Paraná Revelação NX Zero
Leonardo João Neto & Frederico Exaltasamba Pitty
Daniel Gian & Giovani Wanessa Camargo Detonautas
Victor & Léo César & Paulinho Armandinho Capital Inicial
Rio Negro & Solimões Hugo & Tiago Papas da Língua IRA!
Chitãozinho & Xororó João Bosco & Vinícius Nando Reis Tihuana
Edson & Hudson Eduardo Costa Zé Ramalho Charlie Brown Jr.

Sérgio Reis Vanessa da Mata Titãs
Mayck & Lyan Marjorie Estiano KLB
Milionário & Zé Rico Rick Valley Banda Calypso

O site é: www.facHpa.com.br

e m p r e g o

Concurso tem local de provas mudado
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista comunica aos can
didatos inscritos para os con
cursos abertos para a contra
tação de diretor de escola e 
coordenador pedagógico que 
o local das provas mudou.

Em vez da escola municipal 
Esperança de Oliveira, as pro
vas serão realizadas na esco
la municipal Eliza Pereira de 
Barros, na Rua Sete de Setem
bro, 635.

A data de prova continua

sendo 20 de janeiro e os ho
rários continuam os mesmos. 
Para diretor de escola, das 8h 
às 11 h, e para coordenador 
pedagógico das 14h às 17h.

Para diretor de escola são 
oferecidas duas vagas, com car-

ga horária de 40 horas sema
nais e salário de R$ 2.606,80. 
Para coordenador pedagógico 
são oito vagas. A jornada tam
bém é de 40 horas semanais e 
o salário de R$ 2.070,80. (com 
assessoria de imprensa)

Inscrição para Legião Fem inina é na segunda
Na segunda-feira 7, às 13h, 

acontecem as inscrições para 
a Legião Feminina de Len
çóis Paulista. As interessadas 
devem ter 15 anos e se apre
sentar na sede da entidade 
levando R.G. ou certidão de

nascimento, comprovante de 
renda familiar, comprovante 
de endereço atual e declaração 
de matrícula escolar referente 
a 2008. Só serão atendidas as 
adolescentes que comparece
rem no horário estipulado.

As adolescentes atendidas 
pela Legião Feminina, além 
de serem encaminhadas ao 
mercado de trabalho, também 
são envolvidas em projetos de 
capacitação, como aulas de in
formática, idioma, reforço es-

colar. Atualmente a entidade 
atende 130 adolescentes.

s e r v i ç o
A Legião Feminina fica na 

rua Joaquim Oliveira, n° 49, 
atrás do Lions Clube.

Chega logo 2009!!!
Extra! Extra! Sem ressa

ca nenhuma, o Chute agra
dece a propaganda gratuita 
e faz o que o Dunga nunca 
fez quando era jogador de 
futebol: levanta a cabeça e 
toca a bola pra frente. Ain
da mais que 2008 é ano de 
Olimpíadas e de eleições 
municipais. Ou seja, o Bra
sil vai estar rodeado por ba
sicamente dois espíritos, o 
olímpico e o de porco. Nos 
dois casos é preciso muito 
preparo físico e espiritual. 
E já tem gente torcendo pra 
chegar logo 2009!

E por falar em ressaca, 
dizem que a primeira se
mana de janeiro é a famosa 
semana revolucionária. E a 
maior revolução é no estô
mago, já que a última se
mana de dezembro é tem
po de comer e beber muita 
coisa que só se come e bebe 
uma vez por ano. A comida 
só muda na última semana 
do ano, mas povo, esse sim, 
não muda nunca. Fica sem
pre reclamando e esperan
do o ano que vem chegar. E 
antes da meia noite já não 
lembra em quem votou.

Nesse começo de ano 
tem gaúcho com raiva de 
coruja. Em Capão da Ca
noa, litoral gaúcho, a quei
ma de fogos do réveillon foi 
cancelada porque os rojões 
estavam na areia da praia, 
perto do ninho de um casal 
de corujas com seu filhote. 
A Polícia Ambiental não 
quis nem saber e levou os 
fogos embora. O prefeito 
reclamou, é claro. Corujas 
não votam. E a família co
ruja agradece!

E o Lula começou o 
ano demonstrando que, 
ao longo do exercício da 
Presidência da República, 
vem melhorando (e muito) 
o seu jeito tucano de ser. 
Nos últimos dias do ano 
passado ele prometeu que 
não ia criar imposto novo 
para a CPMF. E cumpriu a 
promessa. Nada de impos
to novo. Em compensação,

o presidente não tinha dito 
nada sobre aumentar a tari
fa de impostos que já exis
tiam. E o lOF incrementa
do é o presente de Natal 
atrasado para o povo. Seu 
antecessor, FHC, deve es
tar orgulhoso e pensando: 
"deixei a Presidência em 
boas mãos". Ainda bem que 
no Brasil não tem ninguém 
falido, precisando comprar 
a prazo ou fazer emprésti
mos bancários. Se não ia 
ser uma chiadeira geral.

Falando em Lula, o 
barbudo anda preparando 
suas orelhas e suas doses 
para afogar as mágoas. É 
que jovens de pelo menos 
doze estados organizam 
para a tarde de hoje uma 
grande vaia coletiva contra 
o presidente. Engraçado 
que um dos organizadores 
do evento tentou explicar 
contra o quê vão protestar, 
e no fim, era praticamente 
um cardápio. No fim vai 
ter gente protestando sem 
saber o motivo, mas com a 
garantia de que é por uma 
boa causa.

E dizem que nesse ano 
a prefeitura de Lençóis vai 
criar outras áreas de trânsi
to além da área azul. As co
res já estão até escolhidas. 
Aquele pedaço da cidade 
onde não tem onde estacio
nar -  porque todo mundo 
pára lá pra fugir de pagar a 
área azul -  vai chamar área 
amarela. E as quadras onde 
ficam as padarias da cidade 
vão ser as áreas brancas, ou 
seja, os lugares onde a sina
lização e as leis de trânsito 
simplesmente não valem. 
Quem duvida é só andar 
por perto. É todo tipo de 
barbaridade, parar em fila 
dupla, estacionar na esqui
na, parar na contramão, 
etc. Vale tudo!

E pra começar bem 
2008, uma frase que estava 
na traseira de um mercedão 
que virou o ano na estrada: 
"Sapo que vive no brejo 
não conhece o oceano".

Gigioli
E m p ré s t im o s
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

JANEIRO - Promoção de Aniversário
Planos de 60 meses

Faça seu empréstimo em JANEIRO/08 e I 
1 comece a pagar somente em OUTUBRO/08

FAÇA SEU EMPRÉSTIMO EM 36 A 60 MESES. 
A PRIMEIRA NÓS PAGAMOS PRA VOCÊ!

Rua Cel. Joaquim Gabriel, 130 - Lençóis Pta. - F.: 3264-2291 / 3264-2293

http://www.facHpa.com.br


r e f o r m a
Fernanda Benedetti

Casa nova
Prefeitura de Lençóis reforma complexo de prédios da Casa da 

Cultura e Assistência Social e constrói novo pavilhão

Da  r e d a ç ã o

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista iniciou nesta sema
na a fase final da reforma do 
complexo de prédios onde 
funciona a Casa da Cultura 
"Professora Maria Bove Co- 
neglian", a Diretoria de Pro
moção e Assistência Social 
e a casa onde funcionava o 
projeto social Virando o Jo
go. Desses três locais, a refor
ma mais pesada acontece na 
antiga sede do projeto social, 
que terá os pisos, telhados e 
forros trocados. Além disso, 
as dependências do imóvel 
vão receber nova pintura. 
As diretorias de Assistência

Social e Cultura passam por 
pinturas e reparos leves.

Além da reforma, a prefei
tura trabalha na construção 
de um novo prédio, que vai 
servir aos propósitos da As
sistência Social e da Cultura. 
O prédio foi erguido no pátio 
da Casa da Cultura e terá 529 
metros quadrados de área 
construída. Todas as etapas 
da obra, incluindo terrapla
nagem, fundações, cobertura 
e reboco, ficaram a cargo da 
Diretoria de Obras. Depois 
de pronto, o pavimento tér
reo será utilizado para pro
jetos sociais. O piso superior 
será a sede da Orquestra Mu
nicipal de Sopros. Atualmen

te a construção está em fase 
de pintura.

No pavimento térreo, o 
prédio terá uma cozinha e três 
salas. Segundo a primeira-da- 
ma e diretora de Assistência 
Social, Maria Joana Andreotti 
Marise, os espaços serão utili
zados para oficinas voltadas 
às famílias atendidas em pro
gramas de repasse de renda, 
como o Bolsa Família. "Na 
cozinha vamos desenvolver 
cursos de culinária. Teremos 
também uma oficina de cos
tura, para as quais já recebe
mos as máquinas", explicou.

No pavimento superior fi
cará a sede da Orquestra Mu
nicipal de Sopros. O presiden

O prédio da Assistência Social passa por reformas e deve ficar pronto em um mês

te da orquestra, Marcos Nora- 
bele, explica que a sede vai 
facilitar o trabalho da orques
tra, que hoje aluga um espaço 
para ensaiar e guardar os ins
trumentos. "Os instrumentos 
ficarão todos lá montados e a 
sala está sendo construída de 
modo a ter uma boa condição

acústica", explica Norabele.
Segundo a diretora de as

sistência, no local será insta
lado o CRAS (Centro de Re
ferência de Assistência Social) 
da região central. Atualmente 
a cidade tem outro centro em 
funcionamento, no conjunto 
Maestro Júlio Ferrari. O CRAS

é operado pelos municípios 
e funciona como porta de 
entrada e supervisão dos pro
gramas sociais de transferên
cia de renda desenvolvidos 
pelo governo federal, como o 
Bolsa Família. A previsão é de 
que a reforma esteja concluí
da em um mês.

i l  Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista lÜ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, conforme determina o artigo 15, § 2° , da Lei Federal 
n° 8.666/93, torne público os preços registrados no 4° trimestre de 2007 e os preços que sofreram 
alterações.

VIGÊNCIA: 07/11/2007 À 06/05/2008 UN valor unit. (R$)
SERVICOS DE FUNERAL - ADULTO UN 561,00
SERVICOS DE FUNERAL - INFANTIL UN 320,00
SERVICOS DE FUNERAL - INDIGENTE UN 490,00
SERVICOS DE FUNERAL - TRANSLADO UN 2,61

SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS LTDA ATA 001/2007 E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA ATA 159/2007
VIGÊNCIA: 14/02/2007 À 13/02/2008 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 14/11/2007 À 29/02/2008 UN valor unit. (R$)
MARMITEX PARA SERVIDORES UN 5,50 MONITOR DE VIDEO 15" LCD UN 380,00

CIMENTO RIO COMÉRCIO REP. MAT. CONSTR. LTDA ATA 028/2007 ACC BRASIL IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA ATA 160/2007
VIGÊNCIA: 11/07/2007 À 10/01/2008 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 14/11/2007 À 29/02/2008 UN valor unit. (R$)
CIMENTO CP II SACO 50 KG SC 15,00 MICROCOMPUTADOR C/ FREQUENCIA MINIMA DE 1,6 GHZ UN 1.160,00

MICROCOMPUTADOR C/ FREQUENCIA MINIMA DE 1,6 GHZ UN 1.240,00
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA ATA 031/2007
VIGÊNCIA: 13/07/2007 À 12/01/2008 UN valor unit. (R$) JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA ATA 161/2007
CESTA BASICA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO UN 57,85 VIGÊNCIA: 19/11/2007 À 18/11/2008 UN valor unit. (R$)

SERVICOS DE SINALIZACAO DE SOLO-EXTRUDADO UN 35,00
PETROLUX COMERCIAL LTDA ATA 067/2007 SERVICOS DE SINALIZACAO DE SOLO-ACRILICA UN 10,35
VIGÊNCIA: 14/08/2007 À 13/08/2008 UN valor unit. (R$)
OLEO DIESEL L 1,6898 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA ATA 162/2007

VIGÊNCIA: 23/11/2007 À 22/11/2008 UN valor unit. (R$)
EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA ME ATA 146/2007 CESTA BASICA ASSISTENCIA SOCIAL UN 42,00
VIGÊNCIA: 10/10/2007 À 09/04/2008 UN valor unit. (R$)
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS UN 0,97 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA ATA 163/2007

VIGÊNCIA: 27/11/2007 À 26/11/2008 UN valor unit. (R$)
PRESTADORA DE SERVIÇOS CTS LTDA ME ATA 147/2007 LEITE LONGA VIDA L 1,49
VIGÊNCIA: 15/10/2007 À 14/10/2008 UN valor unit. (R$)
SERVICOS DE LIMP.PRACAS, PARQUES E AVENIDAS M2 0,247 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENCOIS LTDA ATA 164/2007

VIGÊNCIA: 27/11/2007 À 26/11/2008 UN valor unit. (R$)
POLIMIX CONCRETO LTDA ATA 148/2007 SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL KG 3,54
VIGÊNCIA: 18/10/2007 À 17/10/2008 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRISCO M3 175,00 VALDENOR DE SOUZA DA SILVA ME ATA 165/2007
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRA 1 M3 168,00 VIGÊNCIA: 27/11/2007 À 26/11/2008 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 180,00 ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA, 25G POR UNIDADE KG 6,50
CONCRETO USINADO FCK 135 C/ PEDRISCO M3 165,00
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 188,00 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI ME ATA 166/2007
CONCRETO USINADO CONSUMO 250 KG/M3 C/ PEDRISCO M3 175,00 VIGÊNCIA: 27/11/2007 À 26/11/2008 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1 E 2 M3 174,00 CARNE DE FRANGO PEITO S/ OSSO EM FILE KG 7,88
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRISCO M3 183,00
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA C/ PEDRISCO, SLAMP 8+- M3 200,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ATA 167/2007

VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
CARMEN ROSE CASTANHO CORRÊA MORAES ME ATA 149/2007 PREDNISONA 20MG- GENERICO - CP COM 0,044
VIGÊNCIA: 19/10/2007 À 18/10/2008 UN valor unit. (R$)
MUDAS DE GRAMA ESMERALDA M2 3,50 LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA ATA 168/2007

VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA ATA 150/2007 CLORANFENICOL 0,4% COLIRIO GENERICO- 10ML FR 4,47
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) NIMESULIDE 50MG/ML -GENERICO -GOTAS - 15 ML FR 2,09
CETOPROFENO INJ. - GENERICO - AMP. 2ML AMP 0,464

SOQUIMICA LABORATORIO LTDA ATA 169/2007
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ATA 151/2007 VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) GLIBENCLAMIDA 5 MG -  GENERICO COM 0,043
AMOXICILINA 500MG, GENERICO CAP 0,091 AMITRIPTILINA 25 MG - GENERICO COM 0,095
DICLOFENACO SODICO 75MG - GENERICO - AMP. 3ML AMP 0,187
CEFALEXINA 500MG - GENERICO CAP 0,175 PRATRI, DONADUZZI & CIA LTDA ATA 170/2007
CEFALOTINA SODICA 1G/IV - GENERICO F/A 1,183 VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)

CAPTOPRIL 25 MG GENERICO COM 0,011
DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA ATA 152/2007 AMBROXOL AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED GENERICO - 100M FR 0,93
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) AMBROXOL AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO GENERICO FR 0,99
CEFALEXINA 250MG/5ML GENERICO SUSPENSAO ORAL 100ML FR 4,68 PARACETAMOL 500 MG - GENERICO -CP COM 0,02

NORFLOXACINA 400 MG -GENERICO- CP REVESTIDO COM 0,06
LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA ATA 153/2007 PROPRANOLOL 40 MG- GENERICO - CP COM 0,01
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) SALBUTAMOL 0,4MG/ML- XPE GENERICO - 120 ML FR 0,85
CEFTRIAXONA 1G IV - GENERICO AMP 1,385 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,0,4MG/ML - GENERICO FR 0,88

PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA ATA 154/2007 PEDROLO & PEDROLO LTDA ME ATA 171/2007
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
CEFTRIAXONA 500 MG IM - GENERICO AMP 2,75 DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS-GENERICO - 10ML FR 0,425
CEFTRIAXONA 1G IM - GENERICO AMP 3,85 AMIODARONA , CLORIDRATO 200 MG (GENERICO) COM 0,21

PREDNISONA 5MG - GENERICO - CP COM 0,041
DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA ATA 155/2007
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA ATA 172/2007
DICLOFENACO SODICO 50 MG - GENERICO - REVESTIDO COM 0,067 VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG - GENERICO AMP 3,79 METFORMINA 850 MG - GENERICO COM 0,061
BROMAZEPAN 6 MG- GENERICO COM 0,072 METILDOPA 250 MG - GENERICO COM 0,08

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG- CP - GENERICO COM 0,086
CASARIN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ATA 156/2007 CARBAMAZEPINA 200 MG - GENERICO COM 0,044
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$)
CLORIDRATO LINCOMICINA 300 MG - GENERICO AMP 0,399 FARMACE -  IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA ATA 173/2007
CLORIDRATO LINCOMICINA 600 MG - GENERICO AMP 0,474 VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - GENERICO F/A 0,42 PARACETAMOL 200 MG -GTS - GENERICO - 15ML FR 0,60
DIMETICONA 75 MG/ML-GOTAS -15 ML - GENERICO FR 0,90
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 200MG+40MG/5ML-GENERI FR 0,948 RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ATA 174/2007

VIGÊNCIA: 14/12/2007 À 13/12/2008 UN valor unit. (R$)
RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ATA 157/2007 DIGOXINA 0,25 MG- GENERICO COM 0,045
VIGÊNCIA: 24/10/2007 À 23/10/2008 UN valor unit. (R$) BROMAZEPAN 6 MG- GENERICO COM 0,059
AMOXICILINA 250 MG/5ML -GENERICO SUSPENSAO 150 ML FR 4,115
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - GENERICO F/A 7,89 Lençóis Paulista, 02 de janeiro de 2008
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG-GENERICO COM 0,165

FUNERARIA PANICO LTDA ATA 158/2007
JÚLIOA ANTÔNIO GONÇALVES 

Diretor de Suprimentos

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 1053,53.



Divulgação

A moto usada pela dupla de assaltantes na série de assaltos que começou em Agudos, passou por Lençóis e terminou em Areiópolis

Perseguição
implacável

Após série de roubos, fuga e troca de tiros com a polícia, rapaz de 21 anos foi 

baleado e morto; ação com eçou em Agudos e terminou em Areiópolis

Da  Re d a ç ã o

Depois de praticar uma sé
rie de roubos à mão armada em 
várias cidades da região e tentar 
fugir da polícia, um rapaz de 
21 anos acabou morto. O fato 
aconteceu na madrugada de 
ontem. Tiago Pereira Brito foi 
pego em Areiópolis depois de 
assaltar postos de combustíveis 
em Agudos e Lençóis Paulista. 
A ação toda foi registrada em 
boletins de ocorrência das polí
cias militar de Agudos, Lençóis 
Paulista e Areiópolis.

Por volta da 1h de ontem, 
dois rapazes, um deles Brito, re
solveram assaltar um motel lo-

calizado às margens da rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), em 
Agudos. Armados com revólver, 
a dupla rendeu os funcionários 
do motel e roubou R$ 370 em 
dinheiro e mais três celulares. 
Depois fugiram de moto.

Os ladrões resolveram se
guir pela rodovia. Ainda em 
Agudos, a dupla resolveu fazer 
mais um assalto, dessa vez con
tra um posto de gasolina que 
fica próximo ao motel. Mais 
uma vez renderam os funcioná
rios e fugiram levando R$ 155. 
A próxima parada da dupla foi 
em Lençóis Paulista. De novo, 
o alvo foi um posto de gasolina 
localizado na Marechal Ron-

don. O valor roubado em Len
çóis Paulista não foi divulgado.

O próximo alvo da dupla 
seria um posto de gasolina lo
calizado na entrada de Areió
polis. Já eram 3h. Os ladrões 
continuavam seguindo pela 
Marechal Rondon. Só que des
sa vez, não tiveram o mesmo 
sucesso das ações anteriores. 
Ao tentar assaltar o terceiro 
posto, os rapazes acabaram 
surpreendidos por um policial 
militar, que estava à paisana, 
abastecendo seu carro, e achou 
a atitude dos dois suspeita.

De acordo com informações 
da Polícia Militar de Areiópo- 
lis, o policial tentou impedir o

roubo, mas foi recebido à ba
la. O policial revidou. Brito foi 
atingido na cabeça, chegou a ser 
socorrido ao pronto-socorro de 
Areiópolis, depois foi transferi
do para o hospital da Unesp em 
Botucatu, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. O outro la
drão conseguiu fugir e até ontem 
não havia sido identificado.

Brito era de Agudos e se
gundo informações da Polícia 
Militar de Areiópolis era pro
curado por alguns roubos co
metidos recentemente. O cor
po de Brito foi levado para o 
IML (Instituto Médico Legal) 
e aguardava liberação até o fe
chamento desta edição.

a r e i a

Esquadrilha encara hoje a 
Stopcar pela Copa O ECO

Pela última rodada da fase 
de classificação da 2® Copa 
Verão O ECO de Futebol de 
Areia, a equipe da Esquadri
lha pega a Stopcar, em parti
da marcada para as 18h, no 
campo de areia da Praça de 
Esportes e Lazer Euclides Je-

rônimo Ribeiro, no Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari. As duas 
equipes já têm vaga garantida 
para a segunda fase da copa. 
Antes, às 17h, a Elétrica Pitoli 
disputa contra o Gil Plantas 
a última vaga do grupo B, as 
duas equipes ainda não pon

tuaram durante a competi
ção. Já a Santa Luzia, líder do 
grupo com seis pontos, já está 
na segunda-fase.

Na tarde de sábado 29, a 
equipe da Santa Luzia goleou 
a representação da Elétrica 
Pitoli pelo placar de 7 a 1.

César, Zé Almir, Paulinho, 
Helder (2) e Fernando (2) 
marcaram para a Santa Luzia. 
O único gol da Elétrica Pitoli 
foi anotado pelo jogador Ju- 
ninho. Com a vitória, a Santa 
Luzia garante vaga para a se- 
gunda-fase da 2® Copa Verão 
O ECO de Futebol de Areia, 
organizada pelo vereador Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação e 
do Jornal O ECO.

Outra equipe que carim
bou o passaporte para a fase 
seguinte da competição foi a 
Esquadrilha que também go
leou a agremiação Júlio Ferra- 
ri por 5 a 1. Marcaram para a 
Esquadrilha: Manoel, Vagner, 
Picinin e Josimar, que assi
nalou duas vezes. O jogador 
Gilson marcou o único gol 
do Júlio Ferrari.

Já no domingo 30, outra 
equipe que assegurou va
ga para a segunda fase foi o 
América que venceu a Metró- 
polis por 1 a 0. O único gol 
do jogo foi marcado pelo 
jogador Elias. No último jo
go da tarde, o já classificado 
Nações derrotou o Santa Ca
tarina por 7 a 3. Os gols da 
Nações foram anotados por 
Alex, Alan, Jéferson, Peterson 
(2) e Carlinhos (2). Angélico 
e Rodrigo, que assinalou du
as vezes, diminuíram para o 
Santa Catarina.

d r o g a s
A Polícia Militar de Bar

ra Bonita, prendeu na noite 
da quinta-feira 3, por vol
ta das 20h, três indivíduos 
que estavam em atitude 
suspeita no bairro Cohab. 
Eles estavam em um Uno, 
placas de Jaú. Três viatu
ras estiveram no local e os 
rapazes, todos maiores de 
idade, foram levados para 
a Delegacia de Polícia do 
município. Foram apreen
didas três porções de ma
conha. Após serem ouvi
dos pelo delegado adjunto, 
José Carlos Nunes, foram 
liberados.

p ir a t in in g a
Em ação conjunta, a 

Polícia Militar de Bauru e 
Piratininga prenderam no 
dia 31 de dezembro José 
Pedro da Silva, 27 anos. Ele 
é acusado de tentar matar 
com seis facadas sua ex- 
esposa Eliana da Silva, 24

anos. A prisão ocorreu em 
uma casa no bairro Ferra
dura Mirim, em Bauru. O 
acusado foi encaminhado 
para o CDP (Centro de De
tenção Provisória) e a mu
lher continua internada no 
Hospital de Base de Bauru. 
O delegado de Piratininga, 
Paulo Calil, instaurou in
quérito e o rapaz foi indi
ciado por tentativa de ho
micídio qualificado. E caso 
venha a ser condenado po
derá cumprir pena de 12 a 
30 anos de prisão.

d r o g a s  2
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista surpreendeu 
um adolescente com pe
quenas porções de maco
nha e crack na madrugada 
de ontem, no Núcleo Luiz 
Zillo. O garoto estava com 
uma bicicleta. Ele foi enca
minhado para a delegacia 
de Polícia, prestou depoi
mento e foi liberado.

e d u c a ç ã o

Escola da Vila Cruzeiro 
vai ter quadra coberta

A pedido dos vereado
res Manoel dos Santos Sil
va (PSDB), o Manezinho, 
e Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM), o deputado 
federal e presidente estadu
al do PSDB, Antonio Carlos 
de Mendes Thame, viabili
zou recursos para a tão so
nhada cobertura da quadra 
poliesportiva da escola es
tadual Leonina Alves Cone- 
glian, na Vila Cruzeiro. Esta 
é a única escola estadual que 
não tem quadra coberta.

O anúncio foi feito na 
manhã de ontem pela as- 
sessoria do deputado que 
entrou em contato com o 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) para que o

mesmo indicasse a escola e 
encaminhasse a documen
tação necessária para a libe
ração dos recursos. O valor 
não foi divulgado, mas está 
em torno de R$ 60 a R$ 80 
mil. A verba será liberada 
pela Secretaria de Estado da 
Educação no primeiro se
mestre deste ano.

Ainda neste mês, Marise e 
Manezinho estarão reunidos 
com Thame para reivindicar 
ao parlamentar recursos vi
sando a realização de refor
mas gerais no prédio da esco
la como: banheiro, alambra- 
dos, forro e cobertura, rede 
elétrica, calçadas, muros, pin
tura geral, além da reforma 
da quadra poliesportiva.

Lençóis recebe programa 
Alimente-se Bem

Lençóis Paulista vai re
ceber pela terceira vez o 
Programa Alimente-se Bem, 
mantido pelo Sesi (Serviço 
Social da Indústria). A no
va temporada começa no 
dia 29 de janeiro e termina 
em 23 de fevereiro. O pro
grama tem como objetivo 
integrar saúde, boa alimen
tação e economia, por meio 
do aproveitamento integral 
dos alimentos.

O programa tem dura
ção de 10 horas, em aulas 
semanais de duas horas e 
meia. A previsão é de aten
der até 480 pessoas, em tur
mas de 30 participantes. Se
rão oferecidos horários pela 
manhã, à tarde e à noite.

O curso tem o suporte 
da Diretoria de Desenvol
vimento, Geração de Em-

prego e Renda, que forne
ce local, infra-estrutura de 
água e energia e compra os 
produtos que serão utiliza
dos no preparo das receitas. 
A diretoria também fica res
ponsável pelas inscrições 
dos participantes.

Neste ano, a unidade 
móvel do programa, que 
funciona em uma carreta 
especialmente adaptada, fi
cará estacionada no Núcleo 
Luiz Zillo, no pátio da Uni
dade Básica de Saúde. As 
inscrições para o programa 
Alimente-se Bem podem ser 
feitas a partir da próxima 
segunda-feira, 7 de janeiro, 
na Diretoria de Desenvolvi
mento, que fica na rua Co
ronel Joaquim Gabriel, 11. 
Informações pelo telefone 
3263-2300.



U m  corpo docente de qualidade a l i a d o  a o  

melhor material didático do país,  é  c o m p r o v a d o

p e l a s  aprovações d e  s e u s  a l u n o s  n o s  v e s t i b u l a r e s  d a s  

Universidades Públicas ( F u v e s t ,  U n i c a m p ,  U E L , U E M , U F R P )

A LA N  ED U A R D O  D O M INGUES
BARRO BRANCO - 1" FASE - FUVEST 

DIREITO - 1° FASE - UEL 
DIREITO - 1" FASE - UFPR

M ATHEUS F R E Z Z A  B ODO
ENGENHARIA CIVIL 
1° FASE - FUVEST

CAIO SOARES G A LLEG O
ENGENHARIA FLORESTAL 

1° FASE - FUVEST

RENATA FER NAND ES
BIOLOGIA 

1° FASE - FUVEST

G U ILH ER M E H EN R IQ U E M O YA  M ARCO T U LIO  FRA D E B O R N IA
QUIMICA ENGENHARIA BIOQUIMICA

1 ° FASE - FUVEST 1 " FASE - FUVEST
ENGENHARIA QUIMICA - UEM

M ARCELO  P IO V E ZA N
GEREONTOLOGIA 
1° FASE - FUVEST

JO S E A N T O N IO  RAM OS 
R IB EIR O  JU N IO R

CIENCIAS DOS ALIMENTOS 
1° FASE - FUVEST

M AR C ELO  CAPO ANI SAKAI
ENGENHARIA CIVIL 

1° FASE - FUVEST

LETICIA B APTISTELA 
G IO V ANETTI

FONOAUDIOLOGIA  
1° FASE - FUVEST

O TH O N  H E N R IQ U E  R . R IB EIR O
QUIMICA  

1° FASE - FUVEST

R OB ER TA A LIN E  
A LM EID A  B ARB OSA

FONOAUDIOLOGIA  
1° FASE - FUVEST

CRISTIANE C AR O LIN A D A SILVA
FARMÁCIA 

1° FASE - FUVEST

RAILSO N RODRIG UES
RELAÇÕES PUBLICAS 

1° FASE - FUVEST

LEN ITA G ENER IC K
FONOAUDIOLOGIA  
1° FASE - FUVEST

A M A N D A  PER A N TO N I G U IG EM
EDUCAÇÃO FISICA 

1 ° FASE - UEL

JU L IA N A  A M A R A L 
DE ALCAN TAR A

FARMACIA 
1° FASE - UEL

KA REN CAR O LINE 
DE O LIV EIR A  R ANCURA

PSCOLOGIA 
1 ° FASE - UEL

M ATHEUS M A Y K O N  LUCAS
ECONOMIA 

1° FASE - UEL

W ILLIA N  A N D R A D E PIGNATARI
ENGENHARIA CIVIL 

1 ° FASE - UEL

LUCAS SOARES TANNO
ECONOMIA 

1° FASE - UEL

A N A  CLAUDIA R OM A N I
LETRAS

1° FASE - UNICAMP

D IEGO  M AR TIN S  P ER EIR A
ENGENHARIA ELETRICA 

1 ° FASE - UFPR

CARLOS R AFAEL P U LG A
CIENCIA DA COMPUTAÇÃO 

UEM

PREVE OBJETIVO LENÇÓIS PAULISTA • Rua Dr. Antônio Tedesco, 255, Galeria Guarani, 2° Andar • Fones: (14) 3264 7726 /  (14) 3264 6482
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Cidade verde
Projeto ambiental assume o com prom isso de plantar 17 mil árvores até o final do 

ano; 'Macatuba mais Verde' vai movimentar escolas, clubes de serviço e entidades

BAR RA  BONITA

Da  Re d a ç ã o

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), acaba de lançar o 
projeto "Macatuba mais Ver
de" que tem o desafio de plan
tar 17 mil árvores na área urba
na do município em 2008. O 
objetivo é acabar com o déficit 
de árvores por habitante que 
existe na cidade. Estão convi
dados para participar clubes 
de serviço, escolas municipais 
e estaduais e entidades de vá
rios segmentos.

A primeira etapa é uma 
reunião com as pessoas que 
serão envolvidas no projeto. 
O encontro está marcado pa
ra a próxima quarta-feira, às 
19h, no Paço Municipal 13 
de Junho. A reunião vai defi
nir os participantes e também 
traçar alguns pontos do pro
jeto, como a manutenção das 
espécies plantadas. O plantio 
também já tem dia para come
çar. A data escolhida foi o dia 
22 de março, quando é come
morado o Dia Internacional 
da Água.

O grande desafio do proje
to, além de fazer o plantio das

Macatuba precisa plantar 17 mil árvores na área urbana

mudas, é garantir sua manu
tenção. Por isso é necessária 
a participação da sociedade. A 
prefeitura já se comprometeu 
a fazer a compra de mudas de 
espécies nativas, com 1,5 me
tro, o que facilita o desenvol
vimento das plantas. Parte do 
orçamento da pasta de Meio 
Ambiente vai ser utilizado pa
ra plantio de árvores na cidade 
e numa área às margens do rio 
Tietê, onde será desenvolvido

projeto de lazer. O investi
mento ainda não foi conta
bilizado. Outras mudas virão 
da iniciativa privada. A CPFL 
(Companhia Paulista de Força 
e Luz) se comprometeu com 
a doação de pelo menos duas 
mil mudas. Outras empresas 
que atuam em Macatuba estão 
sendo convidadas para partici
par do projeto.

Enquanto o plantio não 
começa, nas escolas munici

pais será feito um trabalho de 
conscientização com profes
sores e crianças. Um material 
educativo já está sendo con
feccionado. Mesmo as mudas 
com 1,5 metro têm que ser 
regadas pelo menos uma vez 
por dia para conseguirem se 
desenvolver. Outro detalhe 
importante é que o buraco 
onde a muda vai ser plantada 
tenha no mínimo 60 centíme
tros de profundidade por 60 
de largura, para que a planta 
tenha espaço para crescer e, 
caso seja colocada em passeio 
público, não afete a calçada.

Segundo Priscila Beneven- 
te, responsável pelo Meio Am
biente, a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente preconiza que 
o número ideal de árvores por 
habitante é de 1,9. Em Maca- 
tuba, levantamento encomen
dado pela prefeitura mostra 
que no município esse núme
ro não chega a uma árvore por 
habitante. "Já realizamos vá
rias ações em defesa do Meio 
Ambiente e acabar com esse 
déficit de número de árvores 
por habitantes é outro com
promisso que assumimos", 
destaca o prefeito Coolidge.

Praça do Teleférico recebe Verão Fest a partir deste sábado

Verão Fest começa 
hoje no Teleférico

e d u c a ç ã o

Inscrição para transporte começa na quarta
Começa na quarta-feira 9 o 

período de inscrição e renovação 
do cadastro para o auxílio-trans- 
porte de estudantes em Macatu- 
ba. O auxílio é válido para alu
nos de cursinho, cursos técnicos 
e universitários, que estudam em 
Pederneiras, Bauru, Barra Bonita, 
Jaú, São Manuel e Lençóis Paulis
ta. O processo será dividido em 
três etapas. Quem perder o prazo 
pode ficar sem o direito ao auxí
lio. O valor do transporte para 
quem se inscreve é reduzido.

Entre os dias 9 e 11 de janei
ro, a inscrição e renovação do ca
dastro é para os estudantes cujo 
ano letivo começa em janeiro. 
Para quem já estudou em 2007 e

as aulas começam a partir de fe
vereiro, o prazo de renovação do 
cadastro vai de 21 a 25 de janei
ro. Quem começa a estudar em 
outra cidade a partir de fevereiro 
deste ano, deve fazer a inscrição 
entre os dias 28 e 31 de janeiro.

Para fazer a inscrição ou re
novação, é necessário apresentar 
uma foto 3x4, cópia do RG, do 
CPF, e do comprovante de ma
trícula no curso ou boleto de 
mensalidade, comprovante de 
endereço atual e para quem es
tudou em 2007, a cópia de um 
boleto quitado.

As inscrições acontecem na 
Secretaria de Educação das 8h 
às 11h e das 13h às 16h.

CONFIRA AS DATAS

» Estudantes que tem aula em Janeiro
Inscrição ou renovação entre os dias 9 e 11

» Estudantes que já receberam auxílio em 2007 e tem  
aula a partir de fevereiro
Renovação do cadastro entre os dias 21 e 25

» Estudantes que passam a receber o auxílio em 2008
Inscrição entre os dias 28 e 31 de janeiro

d o c u m e n t o s  n e c e s s á r io s

1 foto 3x4
Cópia do RG, CPF, do comprovante de matrícula ou boleto de 
mensalidade e do comprovante de residência atual

A partir deste sábado, a 
população de Barra Bonita 
vai conferir o Verão Fest, 
evento que pretende ani
mar durante o verão as noi
tes do município com mui
ta música e também parque 
de diversão.

O evento será realizado 
na Praça do Teleférico até 
o dia 20 de janeiro. "A pre
feitura nos cedeu o local e 
a estrutura", diz Adriano 
Aurélio Vinsly, organiza
dor do evento. "Haverá 
muitos shows nos finais de 
semana e praça de alimen
tação", garante.

O objetivo do evento, 
além de promover diver
são durante as férias, é es
timular o turismo. "É mais 
entretenimento. O pessoal 
vai às praias e elas têm par
que. E nós queremos isso 
para Barra Bonita que é 
uma cidade turística", jus
tifica o organizador.

Os shows musicais, com 
a presença de artistas locais

e da região, serão realizados 
nos finais de semana. De 
segunda a sexta-feira, o par
que de diversões também 
estará à disposição com 
preços populares.

Para este sábado está 
programado, a partir das 
22h30, show com a ban
da Raul Seixas Cover, de 
São Paulo. No domingo, é 
a vez da banda de pagode 
Doce Momentos, de Jaú, se 
apresentar no palco da pra
ça. Para os próximos finais 
de semana, os organizado
res ainda não fecharam as 
atrações musicais. Vinsly 
lembra ainda que haverá 
barracas comercializando o 
artesanato local.

Segundo o organizador, 
este é o primeiro evento 
do tipo realizado em ja
neiro no município. "É 
um entretenimento para o 
pessoal da cidade. É como 
se fosse um parque-show 
com artistas da cidade e da 
região", explica.



AGUD OS

Boas vendas
Comerciantes de Agudos comemoram as vendas de final de ano e atribuem 

sucesso às promoções realizadas e aumento do poder aquisitivo dos consumidores

Da  Re d a ç ã o

Jornal O ECO

Segundo dados da Adra (As
sociação Comercial, Industrial 
e Rural de Agudos) e de alguns 
comerciantes locais, as vendas 
de final de ano cresceram até 
30% na comparação com 2006. 
Para o presidente da Acira, Mar
cos Kauffman, as vendas supera
ram as expectativas e o sucesso 
ele atribui as promoções reali
zadas nos meses de novembro 
e dezembro, dentro da campa
nha "Natal Iluminado", promo
vida pela Associação com apoio 
da Prefeitura de Agudos. "Devi
do a esse sucesso nas vendas, já 
estamos elaborando neste mês 
um calendário de promoções 
que serão realizadas no ano de 
2008" afirmou Kauffman.

Os números da Acira mos
tram que entre novembro e 
dezembro foram feitas 36.886 
consultas ao SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédi
to), 583 consultas ao Serasa 
(cadastro utilizado pelo siste
ma bancário), 21.983 consul
tas de cheques. Outras 1.930 
pessoas tiveram seus nomes ex
cluídos do banco de dados de 
inadimplentes da associação.

Para o comerciante Donize- 
te Benedito da Luz, as vendas 
foram ótimas e cresceu 15% 
em relação ao ano passado no 
segmento em que atua, de con
fecções. "Valeu a pena investir

No final de ano, o comércio de Agudos viu o movimento crescer até 30% em alguns segmentos

em decoração natalina e fazer 
promoções" comemorou.

Já para a dona de uma loja 
de aparelhos de som automo
tivo, Renata Fakih da Silva, as 
vendas cresceram 30% nes
te final de ano. "Foi mesmo 
surpreendente o aumento nas 
vendas em relação ao ano de 
2006. Isso faz com que a gente 
invista e passe a acreditar mais 
no comércio local" afirmou.

Eliane Ribeiro, do ramo de

óticas, também gostou dos re
sultados financeiros. Ela conta 
que inaugurou a loja no final 
do ano de 2006, formou uma 
boa clientela durante o ano de 
2007 e garantiu um aumento 
de vendas na casa dos 10%.

Para Eufrásio Bigoto, dono 
de uma loja de confecções, as 
promoções realizadas e a es
tabilidade da moeda que au
mentou o poder aquisitivo das 
pessoas, colaboraram com au

mento das vendas. "As expecta
tivas foram superadas e as ven
das cresceram, na maioria das 
lojas, cerca de 15% em relação 
ao ano anterior" afirmou.

Como acontece todos os 
anos, a Acira fomenta as ven
das realizando promoções com 
sorteios de prêmios aos consu
midores e a prefeitura colabora 
enfeitando as ruas e realizando 
shows ao ar livre com cantores 
e grupos musicais conhecidos.

r e l i g i ã o

Dia de São Paulo será comemorado com orações
O dia de São Paulo Após

tolo, santo padroeiro de Agu
dos, será comemorado com 
um tríduo e muita oração en
tre os dias 22 e 25 de janeiro. 
O tema deste ano é "Renovar a 
comunidade".

O evento está sendo orga
nizado pelo frei Ademir San- 
quetti, pároco da igreja matriz,

mas vai receber sacerdotes de 
toda região. Para o dia 22, es
tá programada missa que será 
celebrada pelo padre Fontana, 
de Arealva, a partir das 19h.

No dia 23, tem missa com 
o padre Marcos Pavan, de Gá- 
lia, e no dia 24, a celebração 
fica por conta de padre Her- 
mínio, de Guarantã. O encer-

ramento do tríduo, no dia 25, 
data em que se comemora o 
dia de São Paulo, fica por con
ta do frei Ademir Sanquetti. 
Após a missa, será servido um 
bolo aos fiéis.

O frei Ademir Sanquetti 
ressalta a importância da co
memoração do dia do padro
eiro em Agudos e diz que é

importante para que os cató
licos se conscientizem da im
portância de São Paulo na vi
da de Jesus Cristo. A igreja de 
São Paulo Apóstolo completa 
110 anos de fundação no mês 
de junho. "É sem dúvida um 
marco importante na história 
da igreja no município" decla
rou o frei.

QUINTA-FEIRA

t r a n s it o
Desde a terça-feira, 1° de janeiro, os motociclistas são 

obrigados a seguir algumas especificações relativas ao uso 
do capacete. Os equipamentos de segurança devem ter fai
xas refletivas na traseira e laterais para que fiquem mais vi
síveis, principalmente durante a noite e ter selo ou etiqueta 
de certificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrolo
gia, Normatização e Qualidade Industrial). A multa para 
quem descumprir as especificações será grave, no valor R$ 
127,69, e o condutor ainda perde cinco pontos na carteira, 
com a retenção do veículo para a sua regularização. Além 
disso, caso o capacete não tenha viseira, o condutor e pas
sageiro tem que usar óculos de proteção, que não podem 
ser substituídos por óculos de sol ou óculos corretivos.

ANO NOVO
Duas meninas são os 

primeiros bebês lençoen- 
ses nascidos em 2008. Os 
partos aconteceram entre o 
meio-dia e às 20h da terça- 
feira 1°, na maternidade do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. As garotas chega
ram de surpresa e já enchem 
as mamães de orgulho. Em 
Agudos e Barra Bonita, as 
maternidades também re
gistraram nascimentos no 
primeiro dia do ano de ou
tras duas meninas.

ACIDENTE
O primeiro dia do ano 

foi trágico para a família de 
Pedro Arlindo dos Santos, 
28 anos, e Reginaldo Ar- 
lindo dos Santos, 22. Os ir
mãos, que voltavam de um 
churrasco em um sítio que 
fica nas proximidades da 
vicinal Lauro Perazolli, em 
Igaraçu do Tietê, bateram 
de frente com um cavalo 
que estava no meio da pista 
e morreram. Os irmãos se
guiam de moto para Barra 
Bonita. Pedro morreu no 
local e Reginaldo foi socor
rido no Hospital e Mater
nidade São José, em Barra 
Bonita, e logo em seguida 
transferido para a Santa Ca
sa de Jaú. Ele não resistiu os 
ferimentos e faleceu.

ESTATÍSTICAS
Apesar da estatística 

do 2° Batalhão do Poli
ciamento Rodoviário de 
Bauru apontar pequena 
diminuição no número de 
acidentes com vítimas em 
sua área de cobertura, no 
feriadão de ano novo, as 
vítimas fatais aumentaram 
500%. Foram registradas 12 
mortes, dez a mais do que 
em 2006/2007. O número 
de acidentes com vítimas 
baixou de 58 para 54. Já 
as ocorrências sem vítimas 
aumentaram, mas pouco: 
passaram de 76 para 82. O 
total de vítimas é maior do 
que em 2006/2007: subiu 
de 108 para 113.

FOGO
A Polícia Militar de Agu

dos e o Corpo de Bombei

ros de Bauru foram aciona
dos, na madrugada do dia 
1° de janeiro, para apagar 
um incêndio provocado 
por vela em uma residên
cia, no bairro Jardim São 
Vicente I (Taperão), em 
Agudos. Segundo consta no 
boletim de ocorrências da 
PM, o incêndio ocorreu por 
volta das 2h40. Simone de 
Fátima Raimundo, 28 anos, 
dona da casa, teria acendi
do uma vela e de repente 
viu chamas se alastrarem 
pela casa. O forte tempo
ral que passou por Agudos 
na madrugada da última 
terça-feira provocou a falta 
de energia elétrica em vá
rios bairros do município e 
fez com que os moradores 
recorressem a velas para ilu
minar as residências.

AGUDOS
Em Agudos, a CPFL 

(Companhia Paulista de 
Força e Luz) está obrigada 
a manter aberto o escri
tório de atendimento aos 
usuários. A determinação 
partiu do juiz Adilson Apa
recido Rodrigues Cruz, em 
ação civil pública julgada 
em dezembro e impetrada 
na justiça pela Prefeitura 
de Agudos. Com a decisão 
da justiça, a CPFL fica obri
gada a manter em caráter 
permanente o escritório na 
cidade atendendo aos con
sumidores em dia e horário 
comercial e com funcioná
rios aptos e suficientes sob 
pena de multa diária.

p r a ia
A Praia Maria do Car

mo Abreu Sodré, a popular 
prainha de Igaraçu do Tietê, 
recebeu milhares de turistas 
de toda a região no primei
ro dia do ano de 2008. O 
tempo quente animou os 
banhistas e muitos foram 
para o município só no pe
ríodo da tarde. Os radares 
do Ipmet (Instituto de Pes
quisas Meteorológicas) da 
Unesp de Bauru registraram 
a temperatura máxima de 
33 graus, às 16h, e umidade 
média do ar de 38%, consi
derada baixa pelos técnicos 
do instituto.
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VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE GOL, CL, 

1.6, ano 91, cor bran

ca, R$ 8.000.00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE ESCORT,

ano 88, a álcool, R$

6.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE MONZA,

GLS, ano 94, a álcool, 

R$ 12.500.00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE FORD KA,

ano 00, completo, R$

15.500.00. Fone (14) 

3261-2779.

ASTRA SEDAN, ano

04, cor cinza, comple

to. Fone (14) 3264

3033.

VECTRA CD, ano 94,

cor preta, completo. 

Fone (14) 3264-3033.

CORSA SEDAN, 1.0,

4 portas, ano 00, cor 

branca, gasolina, bá

sico. Fone (14) 3263

7474.

GOL CITY, 1.0, ano

05, cor prata, a álco

ol, básico. Fone (14)

3263-7474.

ASTRA GL, 1.8, ano 

01, cor prata, gasolina, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

SAVEIRO GIII, 1.6, ano 

03, cor preta, a álcool, 

completa. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE FIAT UNO, 

ano 94, Turbo, 1.5, cor 

preta, com alarme e 

trava, em ótimo estado. 

Fone (14) 8112-1767.

PÊIMMAZA,
y/E ÍC U L . osj

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

www.carrolencois.com.br
Burgm an 125 07 G . 

am are lo  partida e lé trica  e 
freio  a d isco

A s t ra  G L  1 .8  01  G . 
p ra ta  co m p le to

P a ra t i G 4  1 .6  4 p . 07  
f le x ,  p ra ta , c o m p le to

C o rsa  G L  1 .6  4 p . 
9 6  G . p ra ta  

v id ro , t r a v a  e  a la rm e

C o rs a  G L  1 .6  4 p . 0 1 , G . 
v in h o , c o m p le to -d h

P a ra t i G L I  1 .8  9 6  A . 
v in h o , c o m p le to

S a n ta n a  1 .8  M I 4 p  0 2 , 
A . ,  c in z a , c o m p le to

F ie s ta  1 .0  P e rs o n a lite  
4 p . ,  0 5 , G . c in z a , 

t r a v a  e  a la rm e

A s t ra  S e d a n  1 .8  0 3 , 
A . p ra ta , c o m p le to

V e c tra  G L S  2 .2  4 p . 00  
G . v e rd e  co m p le to

C o rs a  S e d a n  1 .0  4 p  
0 0 , G . ,  b ra n c o , b á s ico

P a ra ti C L  1 .6  9 4  
A . v in h o  b á s ic a

G o l G 3  1 .6  4 p  R a lly , 
0 5 , f le x ,  p re to , 

c o m p le to -a r

G o l 1 .0  C ity  0 5 , 
A . p ra ta , b á s ico

O m e g a  G L S  2 .0  9 3 , 
A . v e rd e , c o m p le to

F ie s ta  G L  1 .0  4 p . 9 7  G . 
p ra ta  t r a v a  e  a la rm e

Gol G 4  1 .6  C o p a  4 p  
0 6 , F le x ,  p ra ta , t r a v a , 

a la r m e , D H

Gol 1 .0  M I 0 0 , G . ,  
b ra n c o , b á s ico

P á lio  E X  1 .0  4 p  0 3 , 
G . p ra ta , b á s ico

S a v e ir o  G 3  1 .6  0 3 , 
A . ,  p re to , c o m p le to

VENDE-SE MONZA,

SLE, ano 85, motor 

1.8, original a álcool, 

cor cinza, R$ 5.500.00. 

Fones (14) 3263-6001 

ou 8132-9002, com 

Tiraka.

VENDE-SE GOL BOLA, 

1.6, ano 95, cor cinza, 

gasolina, R$ 12.500.00. 

Fone (14) 3264-4138.

CORSA WIND, ano 

95, branco. Fone (14) 

3264-3033.

VENDE-SE CORSA,

Wind, Hatch, ano 99,

1.0, azul metálico en

seada, gasolina, com 

alarme, insulfilm, com 

limpador e desembaça- 

dor traseiro, antena de 

teto, som e engate, R$

15.500.00, impecável. 

Fone (14) 3263-0520.

VENDO CORSA 

SEDAN SUPER 1.0

00/01, verde/vidro/ 

trava/alarme/roda, 

desemb. traseiro, ar 

quente/frio. Ótimo 

Preço. Tratar c/ Leite 

3263-5254/9756- 

9459.

URGENTE VENDO 

PALIO 97 2P, azul, ál

cool. R$6.000,00 + 17 

parc R$353,00 aceita 

carro de menor valor. 

Fone 14-91318668 

end; AV: Procópio Fer

reira n° 565 Cecap.

VENDE-SE OU TRO

CA-SE FUSCA, ano 77, 

em bom estado. Fone

(14) 3263-2975.

VENDE-SE OU 

TROCA-SE MONZA, 

Classic, ano 89, origi

nal a álcool. Fone (14) 

9722-4969.

VENDE-SE GOL, 1.8, 

ano 95,, cor branca, a 

álcool, completo -  ar. 

Fone (14) 3262-4420.

PARATI, 1.6, ano 95, 

completa -  ar, cor 

cinza. Fone (14) 3264

3033.

NX, ANO 96, cor 

vermelha. Fone (14) 

3264-3033.

FIESTA, ANO 98, cor 

prata. Fone (14) 3264

3033.

MONZA, ANO 93,

cinza. Fone (14) 3264

3033.

CORSA SUPER, 4 

PORTAS, ano 96, cor 

cinza. Fone (14) 3263

1222.

CELTA, 2 PORTAS, ano

04, gasolina, cor azul. 

Fone (14) 3263-1222

SAVEIRO, 1.6, ano 98, 

cor verde, gasolina. 

Fone (14) 3263-1222.

CORSA, SEDAN, ano

96, cor cinza, gasolina. 

Fone (14) 3263-1222.

VENDO FOX, MODE

LO 2004, GAS, 67MIL 

KM, CINZA, COMPLE

TO, 2 PORTAS, CON

TATO KELY 8142-6409

VENDO UNO MILLE 

EX ANO 99 a gasolina 

na cor cinza tratar 

9707-5585.

VENDE-SE: OMEGA 

93/94 Original Álcool 

2.0 GLS Completo - R$

15.000. 00 - Contato: 

(14) 9712-0512 /

8146-7141

VENDO PICKUP COR

SA 97 alarme, protetor 

de caçamba, travas 

elétricas, insulfilme R$

14.000. 00. Tratar fone 

97883123.

VENDO FIAT PALIO

ELX 99/00 cinza me

tálico, gas. 4 portas, 

completo menos ar, 

ótima conservação. Tra

tar fone 8141-2588 ou 

3263-0945, falar com 

Fabrício.

VENDE-SE GOL 

SPECIAL, 01/02, cor 

cinza em ótimo estado. 

Tratar fone: (14) 9101

5445.

VENDO CORSA SE-

DAN 02/03, gasolina, 

cinza. Ótima oportuni

dade! Cel (14) 8139

0573.

COMUNICA
DO

A Ação da Ci
dadania Con
tra a Fome e a 
Miséria e Pela 
Vida, comuni
ca a população 
lençoense que 
no período de 
7 a 12 de Janei
ro os líderes de 
quarteirão esta
rão recolhendo 
os alimentos 
que comporão 
as cestas bá
sicas a serem 
distribuídas no 
dia 13 de Ja
neiro.

Mensagem
“Ai de vos, que 
agora estais sa
ciados, porque 
tereis fome”. 
(Lucas 6;25)

O Comitê

Oração
e Agradecimento
a Santo Expedito

Meu Santo Expedito 
das causas justas e 
urgentes interceda por 
mim junto ao Nosso 
Senhor Jesus Cristo, 
socorra-me nesta hora 
de aflição e desespero, 
meu Santo Expe
dito Vós que sois um 
Santo guerreiro, Vós 
que sois o Santo dos 
aflitos, Vós que sois 
o Santo dos deses
perados, Vós que sois
0 Santo das causas 
urgentes, proteja-me. 
Ajuda-me, Dai-me 
força, coragem e 
serenidade. Atenda 
meu pedido (Fazer o 
pedido). Meu Santo 
Expedito! Ajuda-me 
a superar estas horas 
difíceis, proteja de 
todos que possam me 
prejudicar, proteja 
minha família, atenda 
ao meu pedido com 
urgência. Devolva- 
me a paz e a tran- 
qüilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato 
pelo resto de minha 
vida e levarei seu 
nome a todos que têm 
fé. / Muito obrigado. 
/ (Rezar 1 Pai Nosso,
1 Ave Maria e fazer o
sinal da cruz). 
Publicado em
agradecimento a uma 
graça recebida pela 
intercessão de Santo 
Expedito. J.C.T.

In sta lação  de a la rm e s ,tra v a s ,v id ro s  e lé tric o s ,som  a u to m o tiv o ,in s u lfllm ,fa ró is , 
lan te rn a s ,s p o o le r, neon em  barras e m u ito  m ais!

■ PROMOÇÃO DE PARABRISA ■

G ol /  Corsa /  Uno
E m b j e v e  : : S u s p e n s ã o a a r !

NOVIDADEIMPERDIVEL!NUNCA VISTO NA CIDADE
PREÇP . Bloqueador de Veículos

 ̂ K  M  M 1 1 / C I  cnnectado com seu carro 24hs.
I i y i l ^ d v l ^ l  w fc fc  p o r dia através de seu celular G iM .

B.CAR Autos & Motos Multimarcas
SCENIC 1.6 EXPRESShOM 25» GAS COMPLETUMECANICA PRETA
COROLLAExi 25» GAS COMPLETO /AUTONATICOJCOURO PRETO ONlX
ESCORT GLX 1596 GAS COMPLETO (AODA VERMELHA
FORD m ic w 2507 BAS COMPLETCVCOUROfTETOTTOP PRETO
OOL1.D 4P 2501 BAS ARtCRRECAO HIDRÁULICA BRANCO
PALIO g l1 ,9 1997 6AS DIRECÀO r
CORSA1.0MPFI SUPER 1997 BAS TRKirRODA VERDEPEROL
CORSA SEDAM 1.0 MFFI 1999 B is BRANCO
CORSA SEDAM 1.0 PFFI 2501 BAS DIREç AO ;  TRAVATALARME AZUL
CELTA14TURRKG 2 5 » ÁLCOOL EÓUFADISSWO AZUL
MORZA 5UE1.S 1992 ÁLCOOL COMPLETO-AR VINHO
ASTRA HATCH 8UNHY 2505 BAS COMPLETO PÍW A
ASTRA SEDAM ADVANTAGC 2507 FLEX COMPLETO PRETO
VECTRA OIS ZJ] 1997 BAS COMPLETO PRATA
VECTRA CD 3.0 1997 BAS COMPLETO/TETO BRANCO
VECTRA Í3LS 3.2 1999 BAS COMPIETCLTAR DIC4TAL PRATA
VECTRACQLLECTION 2J0SV 2505 BAS COMPLETO (NOVIDADBI CINZA
OMEOA CDZ4I 1 9 » CONVERT COMPLETO/ TETO/PAINEL CRG VINHO
OMEGA CD 4.1 1996 GAS COMPLETO 1 TETO /  PAINEL MG PRETO
ZAFIRA ELITE 2.6 2506 FLEX COMPLETO/AUTONARICAlCOURO PRATA
SAVEIRO IC G J 25» FLEX LONA/ALARME BRANCA
PICK UP FIORINOie 1996 GAS RODA AZUL
PICK UP STRACAlSCAfi. EXT 2503 GAS COMPLETA/RODA PRETA
PICK UP CORSA ÍÂ 199T GAS RODA BRANCA
M0HTANASP0RT1.S 25» FLEX COMPLETA PRATA
S1Q 2.2 CAQ SIMPLES 1996 CONVERT COMPLETA PRATA
S1Q 2.2 CAQ CKJPLA 199T CONVERT COMPLETA VINHO
S10 2.STCAB. DUPLA 25» DIESEL COMPLETAiEQUIPADA CINZA
S1Q 2.STCAB. DUPLA 25» DIESEL c o m pletajabs /a ir  b ao PRATA
RANGER XLT 2.9 T CAB.DUPLA 2502 DIESEL 4 X 4  COMPLETA AZUL
NISSAN FROHTER 4X4 2506 DIESEL COMPLETA/COURO PRATA
F 2 M X L L 2501 DIESEL COMPLETA PRATA
SILVERAOO 4CC 199T DIESEL DIREÇAO.TTRAVAIALARJIE AZUL
SILVERACH3 D 20 2501 DIESEL COMPLETA PRATA

f  F O T O S W W W  b c a r x o m . b r

KAZINSKI GF 125 2503 PARTIDA ELETRICAiFREID a  DISCOiIRODA PRATA
e iz  KS 1<I0» f 20l>2 VERMELHA,1 » 0 4 v e r d e ;  3IN4 VERMELHAL
BIZ ES 1FWT1DA ELÉTRICA»J 2IKI> PRETA^ZOOI VERMELHA r 2 » 4  PRETA
DIZ 125 KS 2505 PRETA
DIZ 125 ES í PARTIDA ElÉTRICAI 120IN PRETA 1 Z«H PRATA
T1TAM 125 VERMELHA r 1090 VERMELHA
TITAN KS 2502 VERDE
TITAN 126 KSE íPARTIDA ELfTRICAI /  2H 2 VERMELHA 1.20M PRETA
TITAN 126 ES 2503 PARTIChAELETRICAiTRElOA DISCO PRATA
TITAN 126 FAN 2506 PRETA
TITAN ISO KS 1 2SlU PRETA 1ZODC PRATA
TITAN 150 ES 2506 PARTIDA ELETnCA PRETA
TITAN 150 ESOí PARTIDA ELÉTRICA+FREIO A DISCOU .2005 VERMELHA
TWISTER 250 ( 3»D3 VERMELHA 12005 PRETA 1200C VINHO 120(15 PRETA 12056 PRATA / 250T PRATA
NX400FALCON ^2501 PRATAi'3M3 PRETA/2057 PRETAJ
CB 400 1993 RARIDADE VERMELHA
CB 500 í  1»05 AZUL 1159B PRATA 11909 ROXA 12502 PRETA
CBR 600 F 199T BCA/PRETAVERMELHA
CBR »D0 RR FIREfiLADE 199E VERMELHA
CBR 929 RR FIREfiLADE 2501 ESCAPE YOSHWURAiRABETA/SETAS VERMELHA
CBX1100XX BLACK BIRO 1999 INJEÇÃO PRETA
ce x  755INDY 1991 PRATA
KAWAZAKIZX 7 R 1908 ESCAPE D&D TEXAS USA CARBONO VERDE
SUZ. BURCMAN 125 251» PRETA
SUZ. BANDTT 550 S 2505 ESCAPE SEMI CARENADA PRATA
SUZ. BANDTT 550 N 2507 ESCAPE PRATA
SUZ. OSX 755 F 1995 VERMELHA
YAMAHA X r WO R 2 5 » 3 MIL KMS PRETA
YAMAHA TOM S50 f 1908 PRETA ECHDURADAfZOQC PRATA
YAMAHA TOM 050 2502 PRETA

RUA PIEDADE ESQUINA COM AVENIDA 25 DE JANEIRO
Tel: Í14) 3264 3131 ■ 3264 3737 • 9792-2696

PAGAN MOTOS

I Rua Cel.Joaquim  A .M a rtin s ,955 -  C en tro - Lençóis Paulista -  Fone:(14 ) 3 26 3 -5 83 1  1

C O M P R A

M o d  2 0 0 8

V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

- Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

G R Á T I S  2  C A P A C E T E S
RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, N° 112 - LENÇÓIS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

http://www.carrolencois.com.br


STRADA, ano 97, azul 

metálica. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE FALCON,

ano 00, cor Vermelha. 

Fone (14) 3263-3466.

MOTOCICLETAS 1
VENDA 1 VENDE-SE CG TITAN,

125, ano 96, cor ver

melha, R$ 2.500.00. 

Fone (14) 3262-2779.

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o 

melhor preço à vista. 

Fone (14) 3264-4345. VENDE-SE CG, KS, 

150, ano 04, cor preta, 

R$ 4.800.00. Fone (14) 

3262-2779.

TWISTER ANO 06, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE TITAN, KS,

ano 04/05, cor verde, 

em ótimo estado. Fone 

(14) 3263-5025.

FAN ANO 07, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

TITAN ANO 05, cor 

azul. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE CG, TITAN,

125, Ks, ano 00, R$ 

3.000.00. Fone (14) 

9777-2684.

TITAN ANO 04, cor

preta. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE CG TITAN 

99/00 com 16.000 Km, 

cor azul. Tratar fone: 

(14) 9101-5445.TITAN ANO 02, cor

prata. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 04, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 05, cor azul. 

Fone (14) 3264-4345.

POP 100, ano 07, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 03, cor azul. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN KS, ano 01, 

prata. Fone (14) 3263

3466.

TITAN ANO 99, cor

azul metálico. Fone 

(14) 3263-3466.

TWISTER ANO 04, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

BIZ KS, ano 02, cor 

azul metálico. Fone 

(14) 3263-3466.

CG ANO 88, cor preta. 

Fone (14) 3263-3466.

HONDA BIZ, partida 

elétrica, ano 01, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

TWISTER, ano 03, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO APARTAMEN

TO NO EDIFÍCIO BETA, 

andar alto, com excelen

te acabamento. Tratar 

fone (14) 9772-7716.

VENDE-SE CASA, no 

centro. Fone (14) 3263

2105 (creci 41.388).

VENDE-SE CASA, no 

Jd. Monte Azul. Fone 

(14) 3263-2105 (creci 

41.388).

BOBERG ENGENHA

RIA -  Projetos comer

ciais e residenciais, 

documentação para 

financiamento, cálculo 

estrutural, regulariza

ção de obra, desmem

bramento e unificação 

de lotes. Fone (14) 

3263-1611.

VENDE-SE CHÁCARA, 

dentro da cidade, 

para residência ou 

empresa. Possui casa 

sede e para caseiro, 

com aproximadamen

te 1000 m de área 

construída, terreno 

de 23.900 m à 150 m 

da Rodovia Marechal 

Rondon. Informações 

no site : www.chaca- 

ratereza.pro.br.

ALUGA-SE SALA PARA 

TREINAMENTOS e 

reuniões. Fone (14) 

3263-7211.

RESIDENCIAL LUNA

-  VENDE-SE aparta

mentos novos com 2 

dormitórios, 76m2, 

garagem para 2 carros 

pequenos, pronto para 

morar, ótima localiza

ção. Tratar fone 9701

0907.

VENDE-SE TERRENOS 

NO JD. UBIRAMA.

Fone (14) 3263-2105 

(creci - 41388).

ALUGA-SE APARTA

MENTO, em Ilha Com

prida, para 6 pessoas. 

Fone (14) 3264-3479.

CHÁCARA NO VIRGÍ

LIO ROCHA, com casa 

com 2 dormitórios, sa

la, cozinha, 2 banhei

ros, varanda, churras

queira, forno e piscina 

para criança e adulto. 

Consult Imóveis, fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, no 

Jd. Itamaraty. Fone

(14) 3263-2105 (creci 

41.388).

VENDE-SE CASA, 3 

dormitórios, R Profes

sor Simões. Fone (14) 

3262-1177.

VENDE-SE CASA, NO 

JD. BELA VISTA I, de

frente com a praça 

Marco Moretto. Tra

tar com corretor, na 

rua General Ozório, 

304.

ALUGA-SE CHÁCARA, 

para festas. Fone (14) 

9702-3900.

ALUGA-SE EM ÁGUAS 

DE SANTA BÁRBARA,

casa com piscina. Fo

nes (14) 3263-0021 ou 

9702-3900.

ALUGA-SE APAR

TAM EN TO , na Praia 

Grande, para férias 

e finais de semana, 

a 50 metros da 

praia. Fone (14) 

3263-1505, com 

Nair Pagan.

RIO CLARO -  6 AL

QUEIRES, terra nua, 

livre de arrendamento, 

ótimo preço. Fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE PRÉDIO 

NO CENTRO, próprio 

para consultórios. 

Fone (14) 3263-2105 

(creci 41388).

ALUGA-SE DOIS CÔ

MODOS para pessoa 

sozinha ou casal, na 

rua General Ozório, 

304, Jd. Bela Vista I. 

Tratar no local.

VENDE-SE UMA CASA, 

na Cecap, com 3 dor

mitórios, sala, cozinha 

grande, banheiro, com 

casa nos fundos, com 

1 dormitório, sala, 

cozinha e banheiro, R$

35.000. 00. Tratar na 

rua Paulo Ronai, 171,

ou fone (14) 9731

9142.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE TERRENO, no Jd. 

Planalto (Macatuba), 

ótima localização 

e bom preço. Fone 

(14) 9709-6061, com 

Marcos.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE CASA, na rua José 

Placca, 470, Jd. João 

Paccola, com 2 dor

mitórios, sala, cozinha 

e banheiro. Tratar no 

local, ou fone (14) 

9738-2254.

VILA HONORINA, com

3 dormitórios, casa 

de esquina. Fone (14) 

3262-2116.

JARDIM CRUZEIRO,

com 2 dormitórios, R$

27.000. 00. fone (14) 

3262-2116.

JARDIM EUROPA,

com 2 dormitórios, R$

13.000. 00. Fone (14) 

3262-2116.

PROCURA-SE CASA PA

RA ALUGAR, particular. 

Fone (14) 9119-6176.

VENDE-SE 1 OU 2 OU 

4,3 ALQUEIRES na

Vargem Limpa, aceito 

casa como parte do pa

gamento. Tratar: 3263 

4256 ou 9777 1673 ou 

8142 4904

TROCO CHÁCARA

(localizada no Campi- 

nho, com 5.500 mts) 

por terreno na cidade 

nas proximidades 

do Jardim Ubirama. 

Telefone 32636594 

c/ Joice.

PROCURA-SE UMA 

CASA para alugar nas 

proximidades da Cecap 

e Príncipe no valor de 

350,00 entrar em con

tato 91268712 Valdir 

ou 91472173 Maria.

VENDE-SE TERRENO 

NO JD. CAJU. Fone 

(14) 9772-7716.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

touro mecânico infantil 

bandido. Fone (14) 

3263-1485.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

tobogã e tribogã. Fone 

(14) 3263-1485.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Castelo
' Piscina de Bolinha 
' Touro Mec. Infantil (Bandido)
' Máquina Aigodão Doce e Crepp 
' Tribogã

(14 ) 3263-1485 
9791-4488

ALUGA-SE CAMA 

ELÁSTICA, super pro

moção de aniversario, 

R$ 65,00. Fone (14) 

3263-1485.

VENDE-SE OU 

TROCA-SE Kit barco + 

carreta + motor 30 HP, 

R$ 9.000.00. Fone (14) 

3262-2779.

VENDE-SE MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA, Sam- 

sung, conservada. Fo

ne (14) 3263-2145.

VENDE-SE CADEIRAS 

DE MADEIRA, em óti

mo estado. Tratar Res

taurante Silvestre, fone 

(14) 3261-3103.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE MÁQUINA DE 

FAZER SORVETE, palito 

e massa, 3 freezers, 4 

carrinhos de sorvete e 4 

formas de fazer palito, 

R$ 7.000.00. Fone (14) 

9727-6491.

EXCURSÃO PARA 

SÃO PAULO (Com

pras) 09/01, 12/01, 

16/01, 23/01, 30/01, 

07/01, 13/01 e 

16/01. Tratar fone: 

3264-7919 / 9794

7639 com Eliza ou 

3263-6938 / 9702

7108 com Arlindo.

EXCURSÃO THER- 

MAS DOS LARANJAIS 

(OLÍMPIA) Saída: 

13/01/08 Informações 

Viagem & Cia Rua:

28 de Abril, 926 - Jd 

Ubirama - Lençóis Pta. 

F:3263-3267.

VENDE-SE RÁDIO PA- 

NASONIC, MP3, para 5 

CDs, super conservado, 

R$ 300.00. Tratar na 

Rua dos Papa Capins, 

32, fundos, Jd. Nova 

Lençóis, ou Fone (14) 

9126-9408.

VENDE-SE PLAY STA- 

TION II, com memória 

e card, R$ 460.00. 

Fone (14) 3264-7204, 

falar com Cleber.

F L A M B O Y A N T

D IV IRTA  - S E  COM L A Z E R

CHACARA SAO GABRIEL
FINAIS DE SEMANA • CONFRAnRNIlAÇÕES

CORVO BRANCO 

FALAR COM ROSÂNGELA
9162 0521 /  3234 1370 /  3263 5 7 »

e x c u R S A o
P A R A

S Ã O  P A U L O
P A R A ÍSO  D A S C O M PA S: 

B R Á S  - 25 D E M A R ÇO
CONDE SAGÊDAS-PROD. EVANGÉLICOS

T O D A
T E R Ç A  E  S E X T A

C o n tato  e in fo rm açõ e s:

9124 -5298
F a la r  com  O lív ia  ou R o se

CRECI - J1 2737

RESIDÊNC[AS
JARDIM IPÊ: R$ 160.000,00, 03 dormit., (01 suite), sala visitas, wc sociai. Cozinha, saia 
jantar, saia tv, rancho c/ churrasq., garagem p/ 02 carros.
Casa c/ 3 dorm (1 suite), sala de estar, sala de jantar, cozinha c l ale, banheiro social, 
pisos cm taco e piso frio, edicula c l churrasqueira, banheiro, lavanderia, dispensa e 
garagem p/ 4 carros.
CENTRO Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c l estante em alvenaria, 1 dorm 
cl ale, 1 suíte cl ale, 1 dorm s/ ale, sala de jantar (piso frio), cozinha cl ale pia gab.
Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. Terreno 312m^. R$130.000,00 
JD. IPÊ - Pav. Sup: escritório, sala tv, quarto hóspedes. Pav Inf: 3 dorm (1 suíte cl closet), 
wc social, sala jantar, cozinha cl armár e gab, área serviço cl ale, garagem 4 carros. Área 
const. 271,71 m̂ . Terreno 500m^. R$380.000,00
JD. UBIRAMA - R$100.000,00. 2 dorm cl ale, wc social cl box blindex. Ampla sala de 
visita, cozinha c l ale, garagem para 2 carros 
JD. CRUZEIRD - 2 quartos, sala, cozinha e WC

TERRENDS
JD. UBIRAMA -  av. Castelo Branco, 02 terrenos juntos, sendo 01 de esquina
JD. ITAMARATY - com 396 metros. R$24.000,00
JD. ITAPDÃ - 3 terrenos juntos, cl 213m^ cada, sendo 2 de esquina
JD. PRÍNCIPE - terreno c l 200m^ plano

SÍTIOS
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação 
de até 200 porcos, 5 tanques p/ criação de peixes, rio Lençóis em toda sua extensão. 
ROCINHA: 2,12 alqueires. Água, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, 
mangueira cl Embarcador.
PRÓXIMA AO RIO CLARO: 3 alqueires cl casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, 
açude natural, duas nascentes, pastagem, cercado. Excelente localização.
RIO CLARO: 6 alqueires, terra nua, livre de arrendamento, ótimo preço

EDÍCULA
JD ITAMARATY - R$110.000,00 -1 Dormitório com armário embutido; Ampla sala de estar; 
Cozinha com armários embutidos; WC Social com box blindex; Ampla lavanderia; Quiosque 
com churrasqueira, lavanda e WC externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

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

VENDE-SE COM UR

GÊNCIA, 2 balcões, 

um refrigerado e 

outro seco, ambos de 

1.80 m, R$ 1.100.00, 

semi - novos, aceito 

propostas. Fone (14) 

8139-2821.

VENDE-SE TÍTULO 

DO CLUBE ESPORTI

VO MARIMBONDO, 

familiar. Fones (14) 

3263-4002 ou 9621

6906.

VENDE-SE CAMAS,

mesas, e cadeiras usa

das, venda por motivo 

de mudança, nos dias 

12 e 13 de janeiro, 

móveis em exposição 

na rua Lídio Bosi, 221, 

Jd. Humaitá. Fone (14) 

3263-1741.

VENDE-SE GARAPEI-

RA, automática, com 

partida elétrica, de 

alumínio e moendas 

de inox. Fone (14) 

3261-2087, com 

Horácio.

PEDALEIRA PARA 

GUITARRA Digite- 

ch RP7 Valve, bem 

conservada, com 

manual e fonte. Preço: 

R$550,00 8136-9552 

Rômulo.

JORNAL O ECO

ANUNCIE! 

3269-3311 

TODAS ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBADOS

Momento Espírita
ACEITA-TE!
Aceita-te como és, procurando melhorar.
Não te acomodes na imperfeição.
Todos somos o que somos, 
mas todos devemos ser mais.
Não te compares aos outros.
És uma criação originalíssima do Criador.
Tens potencialidades semelhantes 
às de todos os seres.
Não és melhor
nem pior do que ninguém.
És capaz dos feitos que caracterizam os anjos, 
ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor.
Tens diversos caminhos à tua frente.
A opção é tua.
Não te revoltes contra a tua condição.
A lama pode ser tão útil quanto o diamante.
Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser.

Carlos A.Bacelli, Irmão José, Livro ""Vigiai e O rai”

"A você, caro leitor e leitora, um Feliz Ano Novo, e, 
sobretudo, um Proveitoso Novo Ano.

Que se abram as portas do Janeiro das oportunidades e do recomeço, 
da continuação ou retomada de projetos e da conquista do sucesso existencial, 

objetivo de todos nós na peregrinação terrena” Wellington Balbo.

CENTRO ESPÍRITA ANTÔNIO DE PÁDUA
Missão: “Ser escola e oficina da alma”.
Travessa João Ramalho, 22 (próximo ao Asüo)
Fone: 3264 6414 -  e-maü: ceap@lpnet.com.br 
Palestras:
Segundas-feiras: 20 horas
Sábados: 14 horas (na creche OCAS -  CECAP)

CHAVEIRO TATÂ
Qualidade pelo melhor preço.

'24h> 3264-4049 
Chaves^ 9791-7066
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550 A EM  FRENTE A CASAS BAHIA

Poder Judiciário São Paulo
2® Vara da Comarca de Lençóis Paulista

Portaria n° 007 2007
0  Doutor MÁRIO RAMOS DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2̂  Vara 
Judicial e Corregedoria Permanente desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc.
Considerando os resultados positivos da mobilização conjunta de regularização da paternidade, 
evento esse conhecido por DIA ESTADUAL DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL, ocorrido 
no dia 05 de agosto de 2007.
Considerando a freqüência com que as serventias judiciais atendem pessoas interessadas na 
regularização da paternidade;
Considerando que o Egrégio CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, acolhendo 
estudo elaborado pela Egrégia CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 
editou o Provimento n. 1.404, disponibilizando no Diário Oficial do Estado em 26 de novem
bro último, que institui um serviço permanente de atendimento de reconhecimento voluntário, 
em Juízo, à disposição dos interessados;
Considerando que esse provimento regulamenta o reconhecimento voluntário da paternidade 
mediante manifestação expressa e direta ao Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios do Re
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, reconhecimento esse disciplinado 
pela Lei 8.560/1992 e art. 1.609, inciso IV, do Código Civil Brasileiro;
Considerando que citado provimento iniciará sua vigência a partir do dia 17 do corrente, data 
em que também estará à disposição do público o serviço ora implantado;
Considerando a faculdade concedida ao Juiz no que se refere ao horário de atendimento esta
belecido no organograma anexo ao Provimento;
Considerando que a 2̂  Vara Judicial é dotada da competência relativa á Infância e Juventude, 
bem como exerce a Corregedoria Permanente dos Cartórios do Registro Civil;
Resolve:
1 -  O sei^iço de atendimento de reconhecimento voluntário da paternidade será desempenhado 
pela 2̂  Vara Judicial;
II -  O atendimento às pessoas interessadas em regularizar a paternidade que comparecerem 
neste Juízo será feito de segunda à sexta-feira, entre às 13h00 às 17h00;
III -  Os interessados deverão apresentar documento oficial de identificação com fotografia e 
certidão de nascimento ou cédula de identidade, que indique o registro de origem da pessoa 
cuja paternidade será reconhecida;
IV -  Os interessados deverão se apresentar perante qualquer servidor ou funcionário da justiça 
que os encaminhará ao oficial de justiça que estiver servindo como porteiro dos auditórios; 
este, por sua vez, os classificarão para a audiência imediatamente seguinte àquela que estiver 
sendo realizada naquele momento;
V -  Esses procedimentos serão realizados independentemente daquele expediente que já é 
iniciado pelo oficial do Cartório do Registro Civil quando do pedido de registro de nascimento 
sem paternidade reconhecida.
Remeta-se cópia desta Portaria e do Provimento ao oficial do Cartório do Registro Civil da 
Sede da Comarca e da cidade de Borebi, ao douto Juízo da 1̂  Vara, aos cartório extra-judiciais, 
judiciais, OAB e solicite-se à imprensa local a divulgação desta.
Noticie-se a implantação do serviço à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 
através do e-mail e remeta-se cópia da Portaria por ofício.
Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.
Lençóis Paulista, SP, 03 de dezembro de 2007.
Mario Ramos dos Santos, Juiz de Direito.

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos 
Imóveis 
Novos/Usados

Empregos 
Serviços 
Diversos

http://www.chaca-ratereza.pro.br
http://www.chaca-ratereza.pro.br
mailto:ceap@lpnet.com.br


INFORMÁTICA

IMPRIMAX: Cartuchos 

e toners. Fone: 3264

3029.

DISK GIGAPRINT -

Cartuchos e toners. 

Fone 3263-2318.

VENDO COMPUTA

DOR PENTIUM III

450Mhz; HD 40Gb; 

512 Mb, Grav. CD LG, 

4Pts. USB; Monitor 

14"; Teclado e Mouse. 

R$ 450,00 C/ Alexan

dre. Fone: 14-9702

9704.

PROBLEMAS COM 

SEU MICRO? NÃO

PERCA TEMPO TENHA 

A SUA DISPOSIÇÃO 

UM TÉCNICO ESPE

CIALIZADO, ATENDI

MENTO A DOMICÍLIO. 

LIGUE E COMPROVE. F: 

9163-5093.

FAÇO MONTAGEM 

E MANUTENÇÃO de

computadores, redes 

cabeada e sem fio, ins

talação de internet via 

rádio. Melhor preço da 

cidade. Fernando (14) 

9736 0822.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG ODONTOLO

GIA -  24h para toda 

região. Fone (0xx14) 

3263-3646/8138-7846 

/9133-8272.

JORNAL O ECO

ANUNCIE!

3269-3311

TODAS AS TERÇAS, 

QUINTAS E SABADOS

KlfKIl
COCHI
m m m m

9702-9612
3263-6795

TENHO INTERESSE 

EM CACHORRO da 

raça poodle ou pincher. 

Quem tiver favor ligar 

para 8141 3071.

VENDE-SE FILHOTE 

DE BASSET -  Informa

ções 9771-5455.

VENDE-SE FILHO

TES DE YORKSHIRE 

(FÊMEA). Interes

sados tratar com 

Keila através dos tele

fones 3264.2257 ou 

9128.5552.

VENDO 4 CACHOR- 

RINHOS de boxer 

número para contato: 

97218408.

s A t s

VOCÊ TEM CABELO 

AFRO? Rose Cabelerei- 

ra! Kanecalon, rastafa- 

re, tranças afros, cortes, 

escovas, depilação. 

Agende seu horário 

fone (14) 3263-3192, 

Ruas dos Chupins, 440, 

Nova Lençóis.

BOLONHA CABELE- 

REIROS. Na Av. 25 de

Janeiro, cortes mascu

linos, atendemos de 

2° a sábado, das 8:00 

as 9:00 hs. Fones (14) 

9691-7805 (Bolonha 

pai) e 8118-8060 (Bo

lonha filho).

FAÇO BOLOS E SAL

GADOS de todos os 

tipos, aceito encomen

das de kit festa, ótimo 

preço, faça seu pedido. 

Tratar fone (14) 3263

1292.

SALGADOS de todos 

os tipos, melhores 

preços e qualidade in

comparável. O melhor 

bolo salgado da cidade. 

Tratar fone 3264-2408 

com dona Maria.

SALÃO BELEZA AL

TERNATIVA. Escova 

definitiva com produto 

orgânico, a partir de 

R$ 400.00 e plástica 

com argila para cabelo 

a partir de R$ 80.00. 

Produtos Soft Hair Kare 

-  Excelente resultado! 

Agende seu horário, fo

ne (14) 3264-7874.

LEANDRO SOM Casa

mentos, Aniversários, 

Bodas, e festas em 

geral !!!! fone: 3264

9779 - 3264-2561 / 

9749-9157.

ANA FASHION HAIR.

Cabelo,unha e esco

vas!! Novidade em 

alisamento marro

quino, promoção de 

tratamentos e escovas 

as terças e quartas 

feiras. Ligue e agende 

seu horário com a Ana! 

Fones (14) 3264-6809 

ou 9715-7144, rua Ra

poso Tavares, 297, Jd. 

Ubirama.

CHAVEmo n
Chaves e serviços 
Afiaçõo de aliiates 
Confeição de 
carimbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

F ^ £A /re  AO &A/VCO B ^ O E S C O

NA COOPERELP- 

ANGLO, princípios e 

valores humanos fazem 

parte do currículo esco

lar. Aproveite as últimas 

vagas e traga seus filhos 

para estudar em nossa 

Escola. Tel. 3263 2472.

FAZEMOS PANFLE- 

TAGEM em Lençóis 

e região. Tratar com 

Donizete, Fone (14) 

9714-7033.

ELZA CABELEIREI

RA! Especializada em 

visagismo, cortes, 

coloração, maquiagem, 

penteados, escova de 

açúcar e definitiva! 

Agende seu horário, fo

ne (14) 3263-1050.

ILZA c a b e l e ir e ir a ,

corte unissex. Social, 

moicanos, R$4,00, cor

tes femininos-chanel R$ 

5,00 desfiado R$7,00. 

Av Procópio Ferreira N 

559 (ao lado Farmácia 

Cacap). Fone (14) 

8119-5702.

CURSO DE MEGA 

HAIR (micro link e 

queratina) R$ 200,00 

ja vem com kit p/ 1° 

trabalho, GANHE DI

NHEIRO $$ Hairstylist 

Geise 3264-7033/ 

8149-6075.

ANIVERSÁRIO -  SU

PER PROMOÇÃO, ca

ma elástica, R$ 65.00. 

Fone (14) 3263-1485.

NATURA PRONTA EN

TREGA, com 30% de 

desconto á vista para 

consultoras. Fone (14) 

3264-4251.

FERNANDO ACESSÓ

RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

BLUE ANGEL TELE- 

MENSAGENS -  Aproxi

mando pessoas e unin

do corações! Cestas a 

partir de R$ 19.90. Men

sagens e homenagens 

de todos os tipos. Rua 

Dr. Antônio Tedesco, 

859, Lençóis Paulista.

SEJA UMA REVENDE- 

DORA YES.Tratar na Av. 

Padre Salústio Rodri

gues Machado, 1151, 

fone (14) 3263-2404.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS, com 

material e mão-de-obra 

completa, planta de até 

70 metros é gratuita, re

sidência em construção 

e modelo, na rua Papa 

Paulo Pio, 71, Jd. Mo- 

rumbi. Fones (14) 3263

4328 ou 9751-2160.

im p r im I h
Atendimento 24ft 

9702-3076 /  9724-856S

FONE: 3264-3029

Cartuthos originais

Retarga de tartuthos de 
tinfas e toner 's 
TiHanuten̂ áo em impressoras

Ateifamos:

VISA
R. KHACIO AHSeUUO, 199 - lençóis Pta. 

em trenfe ne IHagazine Amerínuto

CONTRATA-SE, 1 

VAGA para operadora 

de caixa, 2 vagas para 

repositor e 1 vaga para 

atendente de balcão de 

frios. Enviar currículo, 

aos cuidados de Lucas, 

na rua Luiz Ferreira, 

160, Rondon.

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199

Ajudante geral (área de 

construção civil)

Ajudante de motorista

Almoxarife

Analista de contabilidade

Atendente de telema- 

rketing

Auxiliar de produção 

(repositor de peças)

Balanceiro

Barman

Caldeireiro

Caldereiro de manu

tenção

Carpinteiro de obras 

Caseiro 

Cozinheiro 

Eletricista

Eletricista de manuten

ção industrial

Empacotador a mão

Empregada doméstica

Encanador industrial

Encarregado de depar

tamento pessoal

Encarregado de expe

dição

Encarregado de pro

dução

Garçom

Lavador de veículos

Marceneiro

Mecânico de manu

tenção de máquina 

industrial

Mecânico de manu

tenção de maquinas 

agrícolas

Mecânico de usinagem

Montador de estruturas 

metálicas

Motorista de caminhão 

(guindaste)

Motorista de caminhão 

(munk)

Operador de caixa 

Pedreiro

Programador em visual 

basic e asp

Repositor de supermer

cado

Soldador

Soldador (solda mig)

Supervisor de mon

tagem

Vendedor de serviços 

(anúncios de jornal)

ESTRUTEL
E S T R U T U R A S  M E T

CONTRATA
- M O T O R IS T A  C A R T A  E  (COM EXPERIÊNCIA EM MUNCKI

- M O T O R IS T A  (COM EXPERIÊNCIA EM GUINDASTE}

- S O L D A D O R

- T É C N IC O  D E  M A N U T E N Ç Ã O

- E L E T R IC IS T A  D E  M A N U T E N Ç Ã O  IN D U S T R IA L

- M O N T A D O R  D E  E S T R U T U R A S  M E T Ã L IC A S

o s  INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE; 3263-1094
OU IR DIRETAMENTE NA EMPRESA.

E M P R E S A  S E T O R  
S U C R O A L C O O L E I R O

C O N T R A T A
- C ontador

-A n alista  de m ateriais
E n v i a r  C u r r í c u l o  p a r a :  a s o u z a f i @ y a h o o . c o m . b r

E M P R E S A  D E  C O N S U L T O R I A

C O N T R A T A
Profissional com domínio pleno em excel 

e ter disponibilidade para viagens pelo 
estado de São Paulo.

Enviar currícuio para: asouzafi@yahoo.com.br

I n s t i t u t o  d e  P r e v i d ê n c i a  
M u n i c i p a l  d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU
NICIPAL

DE LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Insti
tuto de Previdência Municipal de Lençóis 
Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferi
das por lei, e, em cumprimento ao disposto 
na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica 
do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:

Portaria n°. 028/2007 de 28.12.2007....
Dispõe sobre a prorrogação do Concurso 
Público referente ao Edital n°. 01/2006.

Portaria n°. 001/2008 de 02.01.2008........
Designa Ana Paula Paes Ferreira Deonizio 
para proceder movimentação das despesas 
em regime de adiantamento da conta Pode
res Públicos - IPREM.

Portaria n°. 002/2008 de 02.01.2008......
Concede Aposentadoria Voluntária por 
Tempo de Contribuição, com proventos in
tegrais à funcionária pública municipal Sra. 
Sueli Lazari Pavanelli, ocupante do cargo 
de Diretor de Escola.

Portaria n°. 003/2008 de 02.01.2008.........
Concede Aposentadoria Voluntária por 
Tempo de Contribuição, com proventos in
tegrais reduzidos em 25% (vinte e cinco por 
cento) à funcionária pública municipal Sra. 
Luciene Aparecida de Almeida Ponsoni, 
ocupante do cargo de Professor de Educa
ção Básica II.

Portaria n°. 004/2008 de 02.01.2008......
Concede Aposentadoria Voluntária por 
Idade, com proventos proporcionais à fun
cionária pública municipal Sra. Antonia 
Francisca Borges, ocupante do cargo de 
Agente da Conservação e Limpeza III.

Portaria n°. 005/2008 de 02.01.2008......
Concede Aposentadoria Especial por Tem
po de Contribuição de Docente, com pro
ventos integrais à funcionária pública mu
nicipal Sra. Aparecida Montuan Paccola, 
ocupante do cargo de Professor de Educa
ção Infantil.

Portaria n°. 006/2008 de 02.01.2008.....
Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Julgadora de Licitações para o exercício 
2008.

Portaria n°. 007/2008 de 02.01.2008....
Dispõe sobre a criação e nomeação da Co
missão de Registros Cadastrais para o exer
cício de 2008.

Ordem de Serviço n°. 001/2008 de
02.01.2008.......... Dispõe sobre as regras
de utilização dos recursos liberados a tí
tulo de adiantamento do Instituto de Pre
vidência Municipal de Lençóis Paulista 
- IPREM .

Lençóis Paulista, 02 de Janeiro de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência 

Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2008. Na página B5. Valor da publicação R$ 190,53.

DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA

C O N T R A T A
Representante comercial para 

atuar na região de Lençóis 
Paulista. Oferecemos 

comissão, ajuda de custo 
mais prêmios.

Interessados enviar currículo para 
Rua Geraldo Pereira de Barros, 943 

Com a sigla SUCESSO/08

NOSSA SENHORA APARECIDA 
QUERIDA MÃE

Vós que nos amais e nos guiais todos os 
dias. Vós que sois a mais bela das mães a 
quem eu amo com todo o coração, eu VOS
peço mais uma vez que me ajudes a alcançar
essa graça, por mais dura que ela seja (pede- 
se a graça), sei que VÓS me ajudareis e me 
acompanhareis sempre, até a hora de minha 
morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria. 
Faz-se 3 dias seguidos esta oração, e então 
se alcançará a Graça solicitada, por mais di
fícil que ela seja).

Após alcançar a Graça, mandar imprimir 
um milheiro desta oração e distribuí-las.

S E R R A L H E M A

PO R T A L
P o rtõ es B a s c u la n te s  re v e st id o s  

em  c h a p a s  e alum ínio .

l^gpíHiíbte© íiDsOÈíB3ge ©cm

Fone/Fnx ii4) 3 2 0 4-4313

Rua M arechal Dutra, n" 333
Jd. Ubirama - Lençóis PauNsta - SP

l^ O n / v

E 9  C anon Lexm ûik X '# "  H

R. José do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

A D E S T R A M E N T O
E S P E C IA L IZ A D O
Obediência, guarda residenciai e 
indu$trioi, educoçõo de filhotes, 

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

americano de adestramento. 
I^evenção contra envenenamento.

M a r c o s  P r a d o
A P E 4 T R A D O R

3263-5692 e 9714-4653

mailto:asouzafi@yahoo.com.br
mailto:asouzafi@yahoo.com.br


Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, pa- 
rág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 
028/99.

EXERCÍCIO: 2007 - MÊS ASSINAT: DEZEMBRO

CONTRATO N° 212/2007 DATA ASSINAT: 05/12/2007; CONTRATADO: 
M3A Com. E Serv. Viários Ltda.; CNPJ: 05.827.580/0001-09; OBJETO: servi
ço de instalação de placas de sinalização viária; VALOR: R$ 29.300,00 (vinte 
e nove mil e trezentos reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: 
PREGÃO N.° 114/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008; EMPENHO: 
16882,16883/2007.

CONTRATO N° 213/2007 DATA ASSINAT: 07/12/2007; CONTRATADO: 
Gráfica e Editora Posigraf S/A.; CNPJ: 75.104.422-0001-06; OBJETO: forneci
mento de sistema de ensino, incluso assessoria pedagógica e material didático, 
para alunos e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da 
rede municipal de Lençóis Paulista; VALOR: R$ 1.494.871,00 (hum milhão, 
quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e setenta e um reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/01/2008.

CONTRATO N° 214/2007 DATA ASSINAT: 07/12/2007; CONTRATADO: 
João Lozano Filho; CNPJ: 47.641.576/0001-00; OBJETO: execução das obras 
de reforma e ampliação da Creche Wilson Trecenti; VALOR: R$ 105.471,39 
(cento e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos); 
VIGÊNCIA: 100 (cem) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 057/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/01/2008, EMPENHO: 16886/2007.

CONTRATO N° 215/2007 DATA ASSINAT: 05/12/2007; CONTRATADO: 
Simão Auto Ltda.; CNPJ: 45.008.497/0007-18; OBJETO: aquisição de um 
caminhão, novo, zero quilômetro; VALOR: R$ 80.500,00 (oitenta mil e qui
nhentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
104/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008; EMPENHO: 17073/2007.

CONTRATO N° 216/2007 DATA ASSINAT: 11/12/2007; CONTRATADO: 
Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; OBJETO: 
execução das obras de reforma e impermeabilização do Paço Municipal; VA
LOR: R$ 20.732,22 (vinte mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois 
centavos); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 
058/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17230/2007.

CONTRATO N° 217/2007 DATA ASSINAT: 12/12/2007; CONTRATADO: Pi- 
toli Com. e Manutenção Elétrica Ltda.; CNPJ: 03.380.131/0001-30; OBJETO: 
execução dos serviços de readequação das instalações elétricas do Paço Munici
pal; VALOR: R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais); VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 060/2007; FUNDAMEN
TO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008, EM
PENHO: 17245/2007.

CONTRATO N° 218/2007 DATA ASSINAT: 12/12/2007; CONTRATADO: 
Noova América Editora e Distr. Livros Ltda.; CNPJ: 53.776.639/0001-20; 
OBJETO: fornecimento do Atlas Escolar Histórico e Geográfico de Lençóis 
Paulista para utilização pelos alunos do ensino fundamental da rede pública 
municipal; VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais); MODALIDADE: INEXI- 
GIBILIDADE N.° 014/2007; FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I, da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 219/2007 DATA ASSINAT: 12/12/2007; CONTRATADO: 
Líder Imobiliária S/C Ltda.; CNPJ: 01.153.900/0001-31; OBJETO: locação de 
imóvel para abrigar o arquivo municipal; VALOR: R$ 1.250,00 (hum mil, du
zentos e cinquenta reais) mensais; MODALIDADE: DISPENSA N.° 026/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/01/2008.

CONTRATO N° 220/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Claudinei Nogueira de Lima; CPF: 510.936.858-91; OBJETO: locação de 
imóvel para instalação da Diretoria de Obras e Viação; VALOR: R$ 1.715,00 
(um mil, setecentos e quinze reais) mensais; MODALIDADE: DISPENSA N.° 
027/2007; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 221/2007 DATA ASSINAT: 14/12/2007; CONTRATADO: 
Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda. CNPJ: 01.484.759/0001-50; OBJETO: 
execução das obras de ampliação da E.M.E.I. Prof. Marcelino D. Queiroz; VA
LOR: R$ 64.967,09 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais 
e nove centavos); VIGÊNCIA: 70 (setenta) dias; MODALIDADE: CONVITE 
N.° 059/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17346/2007.

CONTRATO N° 222/2007 DATA ASSINAT: 17/12/2007; CONTRATADO: 
J.F Engenharia e Construção Ltda. CNPJ: 01.229.799/0001-55; OBJETO: exe
cução das obras de reforma e ampliação da E.M.E.F. Prof. Nelson Brollo; VA
LOR: R$ 127.481,10 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais 
e dez centavos); VIGÊNCIA: 100 (cem) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 
061/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17453/2007.

CONTRATO N° 223/2007 DATA ASSINAT: 18/12/2007; CONTRATADO: 
Impersilva Ltda.; CNPJ: 06.936.242/0001-78; OBJETO: realização de serviços 
de impermeabilização da cobertura de uma Escola e duas Creches; VALOR: 
R$ 73.076,29 (setenta e três mil, setenta e seis reais e vinte e nove centavos); 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 063/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/01/2008, EMPENHO: 17457,17458,17459/2007.

CONTRATO N° 224/2007 DATA ASSINAT: 18/12/2007; CONTRATADO: 
Vedamax Impermeabilizações Ltda.; CNPJ: 02.891.271/0001-00; OBJETO: re
alização de serviços de impermeabilização da cobertura no Centro de Lazer da 
Melhor Idade; VALOR: R$ 12.429,98 (doze mil, quatrocentos e vinte e nove 
reais e noventa e oito centavos); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDA
DE: CONVITE N.° 064/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17460/2007.

CONTRATO N° 225/2007 DATA ASSINAT: 18/12/2007; CONTRATADO: 
Satec -  Ind. E Comércio Ltda.; CNPJ: 02.169.172/0001-19; OBJETO: aquisição 
de uma balança rodoviária; VALOR: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos 
reais); VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 117/2007; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008; EMPENHO: 17461/2007.

CONTRATO N° 226/2007 DATA ASSINAT: 18/12/2007; CONTRATADO:

Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda; CNPJ: 01.484.759/0001-50; OBJE
TO: execução das obras de colocação de pedras mosaico português na Praça 
José Magnani (Matriz); VALOR: R$ 28.407,05 (vinte e oito mil, quatrocentos 
e sete reais e cinco centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDA
DE: CONVITE N.° 065/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17456/2007.

CONTRATO N° 227/2007 DATA ASSINAT: 19/12/2007; CONTRATADO: 
Nair Crepaldi de Godoy - ME; CNPJ: 05.507.433/0001-51; OBJETO: aquisição 
de móveis para o Centro de Atendimento ao Cidadão; VALOR: R$ 3.487,00 
(três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO N.° 118/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/01/2008; EMPENHO: 17530,17532/2007.

CONTRATO N° 228/2007 DATA ASSINAT: 19/12/2007; CONTRATADO: 
Otto Ind. de Mobiliário Ltda. - EPP; CNPJ: 05.071.072/0001-43; OBJETO: 
aquisição de móveis para o Centro de Atendimento ao Cidadão; VALOR: R$ 
7.445,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 118/2007; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/01/2008; EMPENHO: 17531/2007.

CONTRATO N° 229/2007 DATA ASSINAT: 19/12/2007; CONTRATADO: 
Duarte Com. de Divisórias Ltda. - EPP; CNPJ: 06.215.997/0001-83; OBJETO: 
fornecimento, montagem e instalação de forro de isopor texturizado no Cen
tro de Lazer da Melhor Idade; VALOR: R$ 11.860,00 (onze mil, oitocentos e 
sessenta reais); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
119/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008; EMPENHO: 17529/2007.

CONTRATO N° 230/2007 DATA ASSINAT: 19/12/2007; CONTRATADO: 
Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; OBJETO: 
execução das obras de reforma da E.M.E.F Esperança de Oliveira; VALOR: R$ 
91.956,68 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 
066/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 05/01/2008, EMPENHO: 17528/2007.

CONTRATO N° 231/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Clayton Washington Alves - ME; CNPJ: 07.606.317/0001-15; OBJETO: aqui
sição de livros para as escolas; VALOR: R$ 12.254,80 (doze mil, duzentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 120/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 232/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Maxi Livros Distribuidora Ltda.; CNPJ: 00.224.471/0001-83; OBJETO: aqui
sição de livros para as escolas; VALOR: R$ 46.533,08 (quarenta e seis mil, 
quinhentos e trinta e três reais e oito centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 120/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/01/2008.

CONTRATO N° 233/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Distribuidora de Livros Coliba Ltda.; CNPJ: 72.744.105/0001-66; OBJETO: 
aquisição de livros para as escolas; VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 120/2007; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 234/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
J.F Engenharia e Construção Ltda.; CNPJ: 01.229.799/0001-55; OBJETO: exe
cução das obras de ampliação da Creche Oliveiro Emiliano Ribeiro; VALOR 
R$ 17.006,88 (dezessete mil, seis reais e oitenta e oito centavos); VIGÊNCIA 
30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 068/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 235/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; OBJETO: 
execução das obras de ampliação da E.M.E.I.F. Amélia Benta do Nascimento 
Oliveira; VALOR: R$ 138.399,91 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa 
e nove reais e noventa e um centavos); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias MODA
LIDADE: CONVITE N.° 069/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei 
Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 236/2007 DATA ASSINAT: 21/12/2007; CONTRATADO: 
Vedamax Impermeabilizações Ltda.; CNPJ: 02.891.271/0001-00; OBJETO: 
serviços de impermeabilização da cobertura de no E.M.E.F. Edwaldo Roque 
Bianchini; VALOR: R$ 28.963,97 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três 
reais e noventa e sete centavos); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDA
DE: CONVITE N.° 070/2007; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 237/2007 DATA ASSINAT: 26/12/2007; CONTRATADO: 
Viação Mourão Ltda.; CNPJ: 51.424.398/0001-24; OBJETO: concessão para 
exploração dos serviços de transporte coletivo urbano; VIGÊNCIA: 120 (cento 
e vinte) dias; MODALIDADE: DISPENSA N.° 028/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 238/2007 DATAASSINAT: 28/12/2007; CONTRATADO: Mou
ra Melo Consul. Recursos Humanos Ltda.; CNPJ: 02.378.564/0001-98; OBJETO: 
organização e elaboração de concurso público para provimento de 17 (dezessete) 
tipos de cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista; VALOR: R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais); VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 067/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 239/2007 DATA ASSINAT: 28/12/2007; CONTRATADO: Mi
tra Acesso em Rede e Tec. de Inf. Municipal Ltda.; CNPJ: 07.513.623/0001-07; 
OBJETO: prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e implantação 
em sistemas na área de Governo Eletrônico Municipal; VALOR: R$ 144.000,00 
(cento e quarenta e quatro mil reais); VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO N.° 122/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

CONTRATO N° 240/2007 DATA ASSINAT: 28/12/2007; CONTRATADO: De 
Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.; CNPJ: 61.591.459/0001-00; OBJETO: 
aquisição de um veículos Van, zero km; VALOR: R$ 117.800,00 (cento e de
zessete mil e oitocentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO N.° 121/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 167/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ:
67.729.178/0001-49; OBJETO: registro de preços para fornecimento de me
dicamentos genéricos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE-

GÃO N.° 115/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 168/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Lumar Com. De Prods. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 
49.228.695/0001-52; OBJETO: registro de preços para fornecimento de me
dicamentos genéricos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO N.° 115/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 169/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Sóquímica Laboratórios Ltda.; CNPJ: 59.225.268/0001-74; 
OBJETO: registro de preços para fornecimento de medicamentos genéricos; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 115/2007; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 170/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Prati, Donaduzzi e Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; 
OBJETO: registro de preços para fornecimento de medicamentos genéricos; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 115/2007; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2007.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 171/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Pedrolo e Pedrolo Ltda.; CNPJ: 03.634.617/0001-57; OB
JETO: registro de preços para fornecimento de medicamentos genéricos; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 115/2007; FUN
DAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 172/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Dupatri Hospitalar Com., Imp., Exp. Ltda.; CNPJ: 
04.027.894/0001-64; OBJETO: registro de preços para fornecimento de me
dicamentos genéricos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO N.° 115/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 173/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: Farmace Ind. Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.; CNPJ: 
06.628.333/0001-46; OBJETO: registro de preços para fornecimento de medica
mentos genéricos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N.° 115/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos 
n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 174/2007; DATA ASSINAT: 
14/12/2007;
CONTRATADO: R.A.P Aparecida Com. de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
06.968.107/0001-04; OBJETO: registro de preços para fornecimento de me
dicamentos genéricos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO N.° 115/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 114/2006; DATA ASSINAT: 14/11/2007; 
CONTRATADO: Seman Terraplanagem e Pavimentação Ltda.; CNPJ: 
44.745.677/0001-24; OBJETO: execução das obras de pavimentação asfáltica 
na Av. Ver. Dr. Hermínio Jacon; MODALIDADE: CONVITE N° 030/2007; 
FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “a” da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 199/2007; DATA ASSINAT: 21/11/2007; 
CONTRATADO: Gruhbas Projetos Educacionais e Culturais; CNPJ: 
02.632.165/0001-01; OBJETO: alteração nas especificações dos serviços; MO
DALIDADE: CONVITE N° 051/2007; FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “b” e § 
1° da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 031/2007; DATA AS
SINAT: 05/12/2007; CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 
53.437.315/0001-67; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e finan
ceiro do contrato; MODALIDADE: PREGÃO N° 055/2007; FUNDAMENTO: 
Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 160/2007; DATA ASSINAT: 07/12/2007; 
CONTRATADO: Planeja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 
07.376.203/0001-26; OBJETO: serviços complementares de acabamento para 
finalização das obras no Centro de Lazer da Melhor Idade; MODALIDADE: 
CONVITE N° 041/2007; FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “a” da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 142/2007; DATA AS
SINAT: 10/12/2007; CONTRATADO: Valdenor Souza da Silva - ME; CNPJ: 
01.008.298/0001-49; OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e finan
ceiro do contrato; MODALIDADE: PREGÃO N° 087/2007; FUNDAMENTO: 
Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 155/2005; DATA ASSINAT: 13/12/2007; 
CONTRATADO: Luís Sérgio Varaschin; CPF: 015.669.958-33; OBJETO: 
prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: DISPENSA 
N° 017/2005; FUNDAMENTO: Artigo 57, § 1°, inciso III, da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 179/2007; DATA ASSINAT: 17/12/2007; 
CONTRATADO: Delta Sinalização e Serviços Ltda.; CNPJ/MF sob n.° 
05.208.060/0001-18; OBJETO: complementação de serviços; MODALIDADE: 
DISPENSA N° 017/2005; FUNDAMENTO: 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 001/2007; DATA AS
SINAT: 19/12/2007; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis 
Ltda.; CNPJ: 52.706.900/0001-52; OBJETO: recomposição do equilíbrio eco
nômico e financeiro do contrato; MODALIDADE: PREGÃO N° 005/2007; 
FUNDAMENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PU
BLIC: 05/01/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 149/2006; DATA ASSINAT: 20/12/2007; CON
TRATADO: Caixa Econômica Federal; CNPJ/MF sob n.° 00.360.305/0962-09; 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: 
PREGÃO N° 036/2006; FUNDAMENTO: 57, inciso II, da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/01/2008.

Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 302 de 21.12.2007...........Dispõe sobre a suplementação de verbas no
valor de R$ 540.000,00 para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos -  SAAE.
Decreto 1 de 2.01.2008...........Fixa, nos termos da Lei Municipal 2.980 de
10.08.2001, a lista de padronização dos medicamentos e materiais médicos para 
o exercício de 2008.
Decreto 2 de 2.01.2008...........Nomeia Comissão Julgadora de Licitações para
o exercício de 2008.
Decreto 3 de 2.01.2008...........Nomeia Comissão de Registros Cadastrais para o
exercício de 2008.
Decreto 4 de 2.01.2008...........Nomeia Comissão de Recebimento de Compras
para o exercício de 2008.
Decreto 5 de 2.01.2008...........Nomeia os pregoeiros e a Equipe de Apoio

Permanente, prevista no Decreto Executivo n.° 326, de 16 de outubro de 2006.
Decreto 6 de 2.01.2008...........Nomeia Leiloeiros para o exercício de 2008.
Portaria 871 de 28.12.2007...........Designa Geraldo Antonio Pires Deveza para
exercer a função de Coordenador da Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto, 
no período de 2 a 31 de janeiro de 2008.
Portaria 872 de 28.12.2007...........Designa Carlos Alberto Repke para exercer a
função gratificada de Coordenador de Lançadoria e Fiscalização, no período de 
2 a 31 de janeiro 2008.
Portaria 875 de 28.12.2007...........Afasta nos termos da Lei Municipal n°
3.660/06, para tratamento de saúde José Messias Emiliano, Motorista.
Portaria 876 de 28.12.2007...........Afasta nos termos da Lei Municipal n°
3.660/06, para tratamento de saúde Eliane Aparecida da Silva, Agente da 
Conservação e Limpeza.
Portaria 877 de 28.12.2007...........Afasta nos termos da Lei Municipal n°
3.660/06, para tratamento de saúde Edival Antonio Giacometti, Agente da 
Conservação e Limpeza, readaptado na função de Atendente.
Portaria 1 de 2.01.2008...........Exonera Jailson Barbosa do cargo de Agente
Escolar -  pedido.

Portaria 2 de 2.01.2008...........Declara vago o cargo de Diretor de Escola -
aposentadoria de Sueli Lázari Pavanelli.
Portaria 3 de 2.01.2008...........Declara vago o cargo de Professor de Educação
Básica II -  aposentadoria de Luciene Aparecida de Almeida Ponsoni.
Portaria 4 de 2.01.2008...........Declara vago o cargo de Agente da Conservação e
Limpeza -  aposentadoria de Antonia Francisca Borges.
Portaria 5 de 2.01.2008...........Declara vago o cargo de Professor de Educação
Infantil -  aposentadoria de Aparecida Montuan Paccola.
Portaria 6 de 2.01.2008...........Designa Luiz Eduardo Conti para exercer
cumulativamente o cargo de Diretor de Desenvolvimento, Geração de Emprego 
e Renda, no período de 7 a 16 de janeiro de 2008.
Portaria 7 de 3.01.2008...........Nomeia Evandro Toniolo para o cargo de
Mensageiro.

Lençóis Paulista, 4 de janeiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 1.503,26.
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O pior e o melhor de 2007
----- RoDOLFO LUCENA-----  Especialistas apontam os produtos de sucesso e as decepções no mundo da tecnologia

Folhapress

O Windows Vista, o novíssi
mo sistema operacional da toda- 
poderosa Microsoft, foi consi
derado o pior produto de infor
mática do ano por um eclético 
júri de especialistas brasileiros e 
estrangeiros ouvidos pela Folha 
ao longo deste mês. O resultado 
da escolha dos 27 jurados ecoa a 
seleção da revista norte-america
na 'PC World', que considerou o 
Vista a grande decepção do ano, 
e outras listas da imprensa espe
cializada.

Apesar das vendas fabulosas 
- no ano fiscal de 2007, a Micro
soft vendeu mais de 55 milhões 
de licenças do Vista -, houve forte 
reação desfavorável. E a Microsoft 
acabou aceitando o downgrade - 
a desatualização, a volta atrás: se 
você comprar um PC com Vista e 
não gostar, pode trocar o sistema 
pelo antigo Windows XP.

A própria Microsoft avalia: 
'Francamente, o mundo não es
tava 100% pronto para o Windo
ws Vista', disse o vice-presidente 
corporativo da empresa, Mike 
Sievert, em entrevista à imprensa 
dos EUA.

Quem também não agradou 
foi a TV digital, que levou o se
gundo lugar como pior produto, 
com sete votos no júri Folha. É 
fácil entender: apesar das ima
gens mais bacanas, ela chegou 
ao Brasil capenga e cara. Por 
enquanto, os especialistas reco
mendam não embarcar no novo 
sistema.

Completam o pódio dos pio
res, empatados com cinco votos,

o Second Life, os serviços de ban
da larga no Brasil e o Palm Foleo 
- um subnotebook com Linux 
que foi anunciado no primeiro 
semestre e teve seu lançamento 
cancelado.

No extremo oposto, o grande 
vencedor como melhor produto 
do ano foi o iPhone, o celular da 
Apple controlado pela tela. Mas 
ele também aparece na lista dos 
piores, por causa da venda vincu
lada, nos Estados Unidos, à com
pra de um pacote de serviços da 
operadora AT&T.

Veja a votação completa no 
blog www.folha.com.br/ circui- 
tointegrado.

iPhone e console Wii são 
eleitos os melhores do ano

Longas filas de espera e pre
ços salgados não impediram 
que o iPhone, da Apple, e o 
Wii, da Nintendo, fossem elei
tos pelo júri da Folha como os 
melhores produtos de 2007, 
conquistando consumidores 
aficionados por tecnologia e 
dispostos a investir em gadgets 
de entretenimento. Os equipa
mentos receberam 14 votos e 
7 votos, respectivamente.

Lançado no meio deste ano 
nos EUA (e sem previsão de 
chegar oficialmente ao Brasil), 
o iPhone se tornou alvo de 
hackers, que desbloquearam o 
aparelho, permitindo que ele 
funcionasse com outras ope
radoras que não a AT&T. Preço 
alto, conexão 2.5G e contrato 
vinculado foram criticados.

Mas o design arrojado da 
Apple, a tela sensível ao toque 
e a multifuncionalidade do 
aparelho - que tem câmera fo
tográfica e MP3 player, navega 
na internet e, claro, faz ligações 
- conquistaram os usuários.

'O iPhone inaugurou uma 
nova era em usabilidade de 
smartphones', diz Manoel Le
mos, do BlogBlogs. 'Bola fora 
por ainda estar bloqueado na 
maioria dos países', completa.

Já o Wii, console da Nin- 
tendo que figura na lista de 
produtos mais desejados neste 
fim de ano, manteve a lideran
ça no mercado de games.

A concorrência acirrada da 
Microsoft, com o Xbox 360, 
e da Sony, com o Playstation 
3, não o fizeram perder espa
ço - na Inglaterra, foi vendido

mais de 1 milhão de Wiis em 
nove meses.

'O Wii domina o mercado 
de games. Ainda está em falta 
nas lojas', analisa Robyn Peter- 
son, da Ziff Davis Media. 'No 
entanto, isso pode mudar em 
2008, quando o PS3 vai lançar 
seus principais jogos.'

Em terceiro lugar, com cin
co votos, aparece o Twitter, 
ferramenta de microblogging 
que parte de uma idéia sim
ples: incentivar os usuários a 
expressarem o que estão fa
zendo em até 140 caracteres.

Mistura de blog e rede so
cial, o Twitter foi lançado no 
ano passado, mas ganhou for
ça em 2007. 'O Twitter virou a 
nova febre entre os blogueiros 
mais antenados. É ferramen
ta de networking, veículo de 
egotrips expressas, meio de in
formações, agregador de links, 
mesinha de bar virtual e o que 
mais lhe der na telha', diz o 
blogueiro Alexandre Inagaki.

O Ubuntu conquistou o 
quarto lugar na votação, com 
quatro votos. Gratuito e fácil 
de usar, o sistema operacional 
tem versões atualizadas a cada 
seis meses. A 7.04 foi eleita pe
la 'PC World' como um dos 100 
melhores produtos do ano.

'Se o dia do Linux em 
desktops ainda não chegou, o 
Ubuntu mostra que ele está se 
aproximando. Não deve demo
rar para nós começarmos a mi
gração em massa para o sistema 
operacional gratuito', afirma 
Christian Engstrom, vice-presi
dente do Partido Pirata.

Acima, reprodução do Iphone da Apple; abaixo, Daniella 
Cicarelli, apresentadora da MTV que foi assunto no You Tube

Júri condena 
restrições e bloqueios

Gu s t a v o  V il l a s  Bo a s

Folhapress

Liberdade já. É isso que 
os usuários querem. O na
moro da apresentadora Da- 
niella Cicarelli na praia foi 
no ano passado, e o YouTu- 
be foi bloqueado no Brasil 
no longínquo janeiro deste 
ano por conta do balanço 
no mar da modelo. Des
de então, tivemos iPhone, 
código de conduta para 
blogueiros e novos video- 
games. Mesmo em um ano 
agitado, o acontecimento 
foi lembrado por quatro 
pessoas na enquete realiza
da pela Folha como o pior 
no mundo da tecnologia.

Não por acaso, entre as 51 
coisas apontadas como me
lhores e as 52 escolhidas co
mo piores, muitas dizem res
peito à liberdade do usuário.

Um dos terceiros luga
res refere-se aos provedores 
de banda larga no Brasil. 
Dos comentários acerca 
dos votos, tira-se uma con
clusão: são poucas opções, 
que resultam em um servi
ço caro e abrem alas para

atendimento com proble
mas. Ainda, ao lado do blo
queio, figuram em quarto 
lugar entre os piores do ano 
as restrições impostas pela 
Apple ao iPhone. Também 
reforçam a teoria da liber
dade os votos recebidos 
pelo DRM (Digital Rights 
Management). A tecnologia 
restringe a troca e o funcio
namento de arquivos digi
tais, como músicas. Rece
beu quatro indicações. Du
as elegeram o DRM como o 
pior do ano; duas aponta
ram sua decadência como o 
melhor acontecimento.

Os participantes da en- 
quete deram três votos à 
disputa de mercado entre 
HD DVD e Blu-ray, os suces
sores do DVD, que brigam 
para ser o padrão do audio
visual de alta definição.

Nesse caso, duas opções 
não garantem uma escolha 
melhor. O exemplo é a dis
puta muito semelhante en
tre fitas Beta e VHS. Quem 
apostou na primeira viu o 
conteúdo compatível min
guar e sumir assim que sua 
derrota foi consumada.

http://www.folha.com.br/
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Show de prêmios
Postos Tubarão e Leão, em  Lençóis Paulista, Europa, em  M acatuba, e Dragão, 

em  Areiópolis, encerram 2007 com  a distribuição de vários prêm ios

Os postos Leão, Tubarão, 
Europa e Dragão sortearam 
R$ 32 mil em prêmios; Melqui 
Correia Santos levou uma das 
motos e Marcelei da Silva ficou 
com uma das TVs de plasma

Os postos Tubarão e Leão, 
em Lençóis Paulista, Europa, 
em Macatuba, e Dragão, em 
Areiópolis, encerraram 2007 
com a distribuição de vários 
prêmios, entre eles troca de 
óleo, combustível, bicicleta, 
DVD, celular, microonda, mi- 
crosistem, mp3, TV de plasma 
e até uma moto zero quilôme
tro. É a promoção 'Abasteça 
sua Sorte', que a cada edição 
ganha mais força.

Cada estabelecimento sor
teou dez prêmios. Para parti
cipar bastava colocar 25 litros 
de qualquer combustível. Os 
hóspedes do Hotel Pousa
da Leão também ganharam 
cupons para participar da pre- 
miação. O sorteio aconteceu 
durante os dez últimos dias 
de dezembro. A lista comple
ta de prêmios e ganhadores 
pode ser conferida ao lado.

Segundo a direção dos 
postos, a premiação é uma 
forma de retribuir os clien
tes pela confiança depositada 
nos produtos e serviços ofere
cidos pelo estabelecimento ao

CONFIRA OS GANHADORES

PRÊMIO GANHADOR DO 
POSTO LEÃO

GANHADOR 
DO POSTO 
TUBARÃO

GANHADOR DO 
POSTO DRAGÃO 

(AREIÓPOLIS)

GANHADOR 
DO POSTO 

EUROPA 
(MACATUBA)

1 TROCA 
DE ÓLEO Davi Pedroso Edimilson José 

Marcone
Cícero de Oliveira 

Viena
Jéssica Caroline 

Pereira

20 LITROS DE 
COMBUSTÍVEL João dos Santos Joice Leutu Vanderson Tobias 

dos Santos
Julio César 
Rodrigues

BICICLETA José Carlos 
Morales

Marlon Lucas 
Morgado

Antonio Aparecido 
Astorga Polacio

Salete Leite 
Moraes Maciel

APARELHO 
DE DVD

Jéferson R. 
Scalada

Lourenço 
Cândido Alves

Elton Alex 
Correado da Silva

Vagner Rodrigo 
Ruiz

CELULAR Íris Adriano 
Gomes

Wellington 
Moretto Rocini

Silvia de Fátima 
Valim

Fernando E. 
Martins

MICROONDAS Luiz Carlos Luciano 
Faria Grillo

Sabrina Elisa 
Cândido

Sérgio Roberto 
Leite

João Batista 
Ferreira

MICROSISTEM Paulo Sanheiro Ivanir Lopes 
de Oliveira

Silvana Cristina 
Santos Nascimento

Eliandra da Silva 
Lima

MP3 Bruna Toscana 
de Lemos

Luciano José 
Betamin

José Rodrigues 
Lima Filho Tânia Belasco

TV DE PLASMA Marcelei da Silva Jairo Castro Eiron João Costa Teresa Antonia da 
Silva Belasco

MOTO Melqui Correia 
Santos Juliano Barbosa Juliana Cavalheiro João Batista 

Ferreira

longo de todo ano. Para 2008, 
a promessa é de mais investi
mentos para garantir sempre 
muito conforto e a máxima 
qualidade nos produtos e 
serviços aos clientes e, claro, 
muitas promoções.

INVESTIMENTOS
Para 2008, a direção dos 

postos anuncia investimentos 
e melhoria na infra-estrutura, 
com o intuito de gerar mais 
conforto entre os clientes. As 
mudanças vêm ocorrendo du
rante todo o ano de 2007. O 
posto Leão, por exemplo, está 
de visual novo e adotou uma 
imagem totalmente ecológica 
que condiz com a forma de tra
balho do estabelecimento, pre
ocupado com o meio ambien
te. Enquanto abastece no posto 
Leão, o cliente pode observar 
imagens da fauna e flora.

Além disso, houve várias 
mudanças em todo o ambien
te da loja de conveniência 
que agora oferece muito mais 
conforto e comodidade. As 
novas geladeiras garantem a

cerveja geladíssima. No Hotel 
Pousada do Leão foram feitas 
várias melhorias na recepção 
e fachada, que agora conta 
com uma imagem na mesma 
linha ecológica do posto, pois 
recebeu um trabalho de pai
sagismo e "decks” de madeira 
na fachada. Salas de televisão, 
leitura e internet estão sendo 
construídas para os hóspedes 
poderem passar o tempo de 
forma mais confortável. As 
obras estão na reta final e em 
pouco tempo a imagem final 
estará pronta para receber 
os clientes de braços abertos 
neste novo ano que se inicia.

SERVIÇO
O posto e o Hotel Pousada 

do Leão ficam na avenida Papa 
João Paulo II, 380, já o posto 
Tubarão fica na avenida 25 de 
Janeiro, 850, ambos em Len
çóis Paulista. Em Macatuba, o 
posto Europa está na avenida 
Coronel Virgílio Rocha, U- 04. 
Já em Areiópolis, o endereço 
do posto Dragão é avenida Dr. 
Pereira de Rezende, 38.
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A vida no ped
Zé do Pedal quer pedalar até Buenos Aires; no últim o final de semana passou p o ^ a r r a  Bonita

Sa n d r o  A l p o n t e

Navegar 3,2 mil quilôme
tros a bordo de uma embar
cação, tipo pedalinho, para 
chamar atenção das pessoas 
para o problema da poluição 
da água no planeta. Este é o 
objetivo de José Geraldo de 
Souza Castro, 50 anos, popu
larmente conhecido como Zé 
do Pedal. Ele, que é da cidade 
de Viçosa, Minas Gerais, saiu 
de Piracicaba no início de 
dezembro e pretende chegar 
em Buenos Aires no dia 22 de 
março, dia mundial da água.

No último final de sema
na, Zé do Pedal chegou em 
Barra Bonita e ficou no mu
nicípio até o dia 2 de janeiro 
onde foi recepcionado pelos 
empresários Davison Oioli e 
Renan Ferro, que têm embar
cações que ficam atracadas na 
Marina da Barra.

Zé do Pedal é fotógrafo, as
sessor parlamentar da Câmara 
de Vereadores de Viçosa e quer 
com seus registros fotográficos 
realizar palestras para estu
dantes. "Temos que mostrar o 
quanto o ser humano agride a 
natureza. Vou fazer as palestras 
e não cobro nada por isso", 
afirma. "O que quero é que as 
crianças tenham consciência 
de preservação e respeito pelo

Por onde passa, o aventureiro fotografa tudo com objetivo de conscientizar a população sobre os problemas do meio ambiente

meio ambiente".
O objetivo inicial de Zé do 

Pedal era realizar a aventura 
a bordo de uma embarcação 
feita com garrafas pets, mas 
o projeto teve que ser aborta
do. "Naveguei uns 20 quilô
metros em 18 horas, ou seja, 
o barco não estava rendendo 
nada", lamenta. "Aí encontrei 
um empresário em São Pedro 
que ofereceu esse novo barco. 
Demorou um pouco para ficar 
pronto (22 dias) e por isso a 
viagem atrasou", explica.

E para complicar ainda um

pouco mais a aventura de Zé 
do Pedal, as eclusas da hidrovia 
Tietê-Paraná estão fechadas pa
ra manutenção desde o dia 3 de 
janeiro. "Agora vou ter que me 
aproximar das barragens e fazer 
o trajeto por terra. Vou precisar 
da ajuda de pescadores ou pes
soas que tenham ranchos às 
margens do rio para levar o bar
co para o lado de baixo", diz. 
"Mas isso faz parte do sonho 
e as situações adversas não são 
impedimentos", analisa.

No barco de Zé do Pedal o 
mínimo de material e equipa
mento possível. "Levo barraca 
de camping, saco de dormir, 
uma panela, pouca comida e 
o equipamento fotográfico", 
comenta. "Não adianta levar 
muita coisa. E felizmente tem 
gente boa que sempre nos rece

be bem, como é o caso aqui de 
Barra Bonita", agradece.

O aventureiro navega 13 
horas por dia e fotografa tudo 
o que vê pela frente. "Encon
tro, muitas vezes, duas reali
dades no mesmo local. Tenho 
a foto de um pôr do sol mara
vilhoso do Rio Tietê e depois 
geladeira e capacete de moto
ciclista boiando na margem 
do rio", lamenta.

Ele diz que ficou choca
do com um local que en
controu logo na saída do 
Rio Piracicaba. "Passei por 
um local assoreado que ti
nha num único lugar mais 
de 100 pneus visíveis, fora o 
que possivelmente estavam 
enterrados. Ainda tinha so
fá, televisão, móveis... As 
pessoas não medem a con-

seqüência disso", alerta Zé 
do Pedal. "As pessoas recla
mam das grandes enchentes 
e se esquecem que nós so
mos responsáveis", avalia.

Por isso é que Zé do Pe
dal acredita que o trabalho de 
conscientização tem que ser 
feito com as crianças. "Temos 
que moldar a criança para que 
ela seja uma protetora da na
tureza. Se ela aprende a dar o 
destino certo para o lixo, vai 
fazer em casa e servir de exem
plo para os pais", diz. "Mudar 
hábitos de adultos é mais com
plicado. Acham que é normal, 
por exemplo, jogar um papel 
de bala na rua ou calçada".

Em Buenos Aires, ele vai 
tentar patrocínio de alguma 
empresa de lá para voltar para 
o Brasil de ônibus.

Aventureiro 
desde 1981

A primeira viagem de 
Zé do Pedal ocorreu em 
1981. Ele partiu de Viço
sa, Minas Gerais, em di
reção a Espanha. Foram 
seis meses e meio em ci
ma de uma bicicleta para 
assistir a Copa do Mundo 
naquele país.

Depois, mais uma Co
pa do Mundo. Fez a volta 
ao mundo por 56 países 
e parou no México, em 
1986, para assistir a Co
pa. "Dentro dessa viagem 
cruzei o Japão de velocí
pede para uma campa
nha em favor das crian
ças da Etiópia", lembra. 
"Quando voltei da Copa 
fiz um percurso do Chuí 
até Brasília, também de 
velocípede", lembra.

A primeira aventura 
de pedalinho foi rea
lizada em 2002. Zé do 
Pedal atravessou o Rio 
São Francisco. "E em 22 
de março de 2004 saí 
de Nova Iorque e fui até 
Cancun, também de bar
co de pedal", destaca.

Zé do Pedal termina 
essa aventura até Buenos 
Aires e diz que ainda este 
ano parte em direção à 
África do Sul, onde quer 
assistir a Copa do Mun
do de 2010. Mas, como 
as viagens na vida deste 
aventureiro não são nada 
convencionais, ele quer 
sair de Paris no dia 1° 
de maio, de velocípede. 
"Meu objetivo é chamar 
atenção das autorida
des para os problemas 
de catarata e glaucoma 
em crianças da África do 
Sul", relata.

A Diretoria da Legião Mirim Masculina de Lençóis Paulista, 
representada pelo seu Presidente Sr. Edo Mário de Santis, 
desde sua posse, sempre procurou fazer uma administra
ção voltada para a promoção social e para a educação de 
seus adolescentes.
Durante o ano de 2007, tendo atingindo seus objetivos e 
metas e com equilíbrio no seu setor financeiro, a Entidade, 
além das atividades e benefícios planejados, proporcion
ou aos seus adolescentes uma cesta básica de alimentos, 
num total de 124 cestas, o que beneficiou também a famí
lia de seus assistidos.
É graças aos Parceiros e as Empresas Conveniadas ao Pro
grama de Aprendizagem da Legião Mirim, que permite que 
a Entidade termine o ano de 2007 com muito sucesso e inicie 
o ano de 2008 com muita gratidão e esperança, esperando 
contar, novamente, neste ano com o apoio dos empresários, 
do poder público municipal e da sociedade em geral, e assim 
sempre atender melhor a nossa comunidade.
A todos que fizeram parte de nossa história ano de 2007 e 
aos que ainda irão fazer em 2008, que tenham todos um 
Ano de muito Sucesso e Prosperidade "

Edo Mário de Santis
Presidente da Legião Mirim 

Masculina de LP

Assinando o Jornal O ECO, além de ganhar o cartão ECO CLASSIC,
você irá concorrer a vários prêmios, confira!

1 Micro-computador; 3 Vale-compras no valor de R$ 1.000,00;
1 Câmera digital; 5 Celulares; 2 Viagens para o Hopi-Hari (com  acom panhante); 

2 Viagens para Termas dos Laranjais (com  a co m p a n h a n te );

1 Book Fotográfico e 1 Curso de Beleza
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U m a  c i d a d e  a t r a v é s  d o s  t e m p o s
A Lençóis Paulista dos dias de hoje garante bons números nos 

índices estaduais de qualidade de vida; O ECO traz evolução 

populacional medida através do censo nacional desde 1972

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Depois de quase dois 
anos de pesquisas so
bre a trajetória de Len

çóis Paulista na linha do tempo, 
e já na reta final dos trabalhos 
de reconstituição da história do 
município, na edição de hoje o 
jornal O ECO traz um texto refle
tindo sobre sua evolução através 
dos tempos, uma reflexão atual 
sobre esses 803,86 quilômetros 
quadrados de chão, escondidos 
no sertão paulista. Uma compi
lação de índices de qualidade 
de vida, dados demográficos e 
geográficos e serviços disponí
veis ao cidadão lençoense dão 
uma idéia do que seja a cidade 
nos dias de hoje.

Na edição de hoje o leitor 
vai conhecer índices importan
tes registrados no município, 
que ajudam a colocar Lençóis 
Paulista entre as cidades de 
melhor qualidade de vida no 
interior do estado. Índices co
mo a taxa de mortalidade in
fantil, cravado em 8,37% em

2006, contra 13,3% da média 
estadual. A mortalidade de jo
vens -  com idade entre 15 e 
34 anos -  é outro mostrador 
de peso. A média paulista é de 
136,3 óbitos por cada 100 mil 
habitantes, aqui é de 68,2.

Acompanha esse raciocí
nio, um cardápio de vários 
outros números, uma série de 
dados que ajudam a formar 
um raio-x mais detalhado de 
Lençóis Paulista. Informações 
como a renda per capita do 
município, números urbanos 
(quantidade de ruas, avenidas, 
praças etc), além de uma ava
liação da atividade industrial 
e possibilidades do cidadão 
lençoense quando se fala em 
clubes de serviço, saúde públi
ca e assistência social.

Outro índice relevante colo
ca a cidade -  quem diria -  entre 
as mais urbanizadas do Estado, 
também com média acima da 
estadual. O grau de urbaniza
ção de Lençóis Paulista registra
do em 2006 era de 96,1%, con
tra a média paulista de 93,7%.

Enfim, além desses índices 
e mostradores, na edição de 
hoje o leitor vai conhecer a 
evolução de Lençóis Paulista 
através dos tempos, pela aná
lise de dados bastante seguros: 
os números do censo nacio
nal. Nossa equipe de pesqui
sadores organizou números 
descrevendo essa evolução 
populacional desde o primei
ro censo nacional realizado 
em 1872, até os resultados do 
último censo, organizado em 
2007. Informações que aju
dam a ter uma idéia de como 
a cidade sobreviveu a passa
gem do tempo, desde a onda 
de criação de vários novos 
municípios, na segunda me
tade do século 19, passando 
pela perda populacional cau
sada por desmembramento de 
áreas na virada para o século 
20 e a pasmaceira da primei
ra metade do século passado, 
até a retomada do crescimento 
populacional e a migração da 
população para a zona urbana, 
registradas a partir de 1960.

Lençóis Paulista hoje
Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Como descrever Lençóis 
Paulista nos dias de hoje? 
Talvez a melhor forma de 
se ter uma noção do que 
é a cidade na entrada do 
século 21 seja uma análise 
genérica de dados de diver
sas frentes, com bases em 
dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) e da Fundação 
Seade (Sistema Estadual de 
Análises de Dados).

Nesse caso, não custa na
da começar com os dados 
geográficos. Lençóis Paulis
ta é uma cidade 505 metros 
acima do nível do mar, com 
população estimada em 
cerca de 60 mil habitantes 
-  distribuídos em 803,86 
quilômetros quadrados -  
no coração do estado de 
São Paulo, há 280 quilôme
tros da Capital Paulista. Faz 
divisa com Macatuba, Pe
derneiras, Agudos, Borebi, 
Avaré, Botucatu, Pratania, 
Areiópolis e São Manuel. 
Seus dois principais rios são 
o Rio Lençóis e o Rio da Pra
ta. É servida pelas rodovias 
Marechal Rondon (SP-300) 
e Osny Matheus (SP-261), 
e pelo aeroporto municipal 
"José Angelo Simeone". Tem 
a maior biblioteca pública 
do interior do estado, uma 
faculdade e uma unidade 
do Senai (Serviço Nacional 
da Indústria).

Uma das muitas manei
ras de se enxergar Lençóis 
Paulista nos dias de hoje é 
bater os olhos nas estatísti
cas que medem a qualida
de de vida de um lugar. A 
cidade garante quase todas 
as suas médias em relação 
ao Estado de São Paulo, e 
uma boa parte das estatísti
cas lençoenses são melhores 
que os números estaduais.

Sociologicamente fa
lando, é uma cidade que

acompanha a média de ida
de do estado. Têm pratica
mente os mesmos índices 
de população jovem -  com 
menos de 15 anos -  e ido
sa - com mais de 60 anos -  
que a média paulista (9% 
e 24%, respectivamente). 
Mas fica à frente dos núme
ros do estado em índices 
importantes nas áreas de 
saúde e urbanização.

A taxa de mortalidade 
infantil é um bom exem
plo. Em números de 2006, 
enquanto a média estadual 
é de 13,3 óbitos para cada 
1000 nascimentos, os índi
ces em Lençóis ficaram em 
8,37%. Os partos lençoenses 
também são mais saudáveis. 
Enquanto a média paulista 
registra 53,8% de cesarianas, 
em Lençóis Paulista ape
nas 34,9% das crianças não 
nascem de parto normal. A 
taxa de mortalidade da po
pulação mais jovem -  com 
idade entre 15 e 34 anos -  
também é menor. O estado 
registra 136,36 óbitos para 
cada 100 mil habitantes, en
quanto a cidade tem 68,2.

Ainda analisando a qua
lidade de vida, Lençóis Pau
lista garante números acima 
da média em outros dois ín
dices importantes. Um deles 
é o crescimento populacio
nal no período entre 2000 
e 2006. A cidade aumentou 
sua população em 1,85% 
contra 1,52% do estado. 
Outro índice que garante 
Lençóis como uma cidade 
de boa qualidade de vida é 
o grau de urbanização. Em 
2006, o índice lençoense era 
de 96,1%, contra 93,7% da 
média paulista.

Lençóis tem números 
próximos aos 100% em se 
tratando de água encanada 
e rede de esgotos. A distri
buição do serviço é feita por 
uma autarquia municipal, 
o SAAE (Serviço Autônomo

de Água e Esgotos). Lençóis 
também conta com uma 
usina de compostagem de 
lixo, com capacidade para 
coletar e processar cerca de 
40 toneladas por dia. Ou
tros números urbanos: são 
cerca de 17,5 mil prédios re
sidenciais, comerciais e in
dustriais, divididos 89 bair
ros, 532 ruas, 47 avenidas, 
19 travessas e 52 praças.

O PIB (Produto Interno 
Bruto) per capita -  ou seja, 
a renda média anual do len- 
çoense -  é de R$ 12,7 mil. 
São seis agências bancárias: 
Nossa Caixa, Caixa Econô
mica Federal, Banco do Bra
sil, Banespa, Itaú, Bradesco 
e HSBC. A cidade tem 4,5 
mil empresas cadastradas 
na prefeitura. Juntas, geram 
cerca de 21,8 mil empre
gos diretos. As três maiores 
frentes de trabalho são a 
prestação de serviços, que 
emprega 11,9 mil pessoas, 
seguida pelo comércio, que 
tem 5,1 mil vagas, e as in
dústrias, que tem 4,1 mil 
funcionários. Agricultura é 
a maior fonte de renda do 
município. A maior produ
ção é a cana-de-açúcar, mas 
a cidade ainda tem lavouras 
de café, milho, feijão, ma
deira e laranja.

O lençoense conta com 
uma boa estrutura quando 
se fala em saúde pública e 
organizações sociais. A ci
dade tem hospital, pronto- 
socorro e ambulatório de 
saúde mental. A estrutura 
se completa com sete uni
dades de saúde e seis pólos 
de assistência social. Uma 
lista de clubes de serviço fe
cha essa grade social: Rotary 
Club, Lions Clube, Legião 
Mirim, Legião Feminina, 
Ação da Cidadania, Lar da 
Criança e Lar Nossa Se
nhora dos Desamparados e 
APAE (Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional).

1872 -  1960: a cidade através dos tempos
Ed s o n  Fe r n a n d e s

Lençóis Paulista, então 
conhecida como Vila de Len- 
çóes, foi elevada à categoria 
de vila no dia 25 de abril. Por 
esta época já eram realizadas 
de maneira regular contagens 
da população na província 
de São Paulo. Por isto, é pos
sível acompanhar com rela
tiva segurança a evolução do 
crescimento populacional de 
Lençóis desde seus primeiros 
tempos.

O primeiro censo nacional 
foi realizado em 1872, ain
da durante o Brasil Império. 
Nessa época, o levantamento 
apontou uma população de 
5.814 habitantes para Len- 
çóes. O crescimento popula
cional era rápido, mas estan
cou na casa dos 10 mil habi
tantes. Em 1886, documentos 
apontam que a população da 
vila já alcançava a marca dos 
10.111 habitantes. Em 1890, o 
segundo censo nacional indi
cou para Lençóes a existência 
de 9.452 habitantes. Dez anos 
depois, no terceiro censo, a 
população era contada em 
10.981 pessoas.

A análise destes dados re
ferentes aos primeiros tempos 
de Lençóes deve ser feita com 
cuidado, por se tratar de um 
período de intensa criação de 
vilas na Província -  depois Es-

tado -  de São Paulo. Para se 
ter uma idéia deste processo, 
basta dizer que no século 19, o 
crescimento do número de vi
las foi notável. Foram criadas 
26 delas na primeira metade 
do século, até 1850, e 41 na 
segunda, até 1900. O aqueci
mento era reflexo da expansão 
da fronteira em direção ao oes
te da província. A criação de 
vilas se dava pelo desmembra
mento de áreas pertencentes a 
municípios mais antigos, em 
decorrência do progresso ve
rificado pela região postulante 
ao status de vila e, claro, sem
pre motivada por interesses 
estratégicos das autoridades 
encarregadas de promover o 
desenvolvimento da província. 
A ação resultava diretamente 
na diminuição do número de 
habitantes de uma vila, passa
vam a ser computados na nova 
vila ou município.

No século 19 vários muni
cípios pertenceram a Lençóes, 
alguns deles apenas por pou
cos anos. É o caso de Agudos, 
Bauru, Espírito Santo do Tur
vo, Pederneiras, Santa Bárbara 
do Rio Pardo, Santa Cruz do 
Rio Pardo e São Pedro do Tur
vo. Este movimento de des
membramento provavelmen
te trouxe reflexos na variação, 
às vezes incomum, do ritmo 
de crescimento ou decréscimo 
da população da cidade atra- Ação da Cidadania é um dos instrumentos sociais do município

vés dos tempos. No século 20 
a criação de novas vilas e mu
nicípios na região foi menor 
do que a verificada no século 
anterior. Mesmo assim, ainda 
há o caso da antiga Bocaiuva, 
atual Macatuba, que até 1924 
estava ligada à Lençóes.

O primeiro censo do sécu
lo passado foi realizado em 
1920. Os dados disponíveis 
dessa pesquisa são mais ricos 
em informações. Na época, 
Lençóes possuía 13.313 habi
tantes. Entre eles, 8.414 eram 
solteiros, 4.435 casados e 456 
viúvos. Oito pessoas aparecem 
na categoria de "ignorados". 
Bocaiuva, então pertencen
te a Lençóes, tinha 6.981 ha
bitantes assim distribuídos: 
4.457 solteiros, 2.290 casados, 
231viúvos e 3 ignorados. O to
tal geral para as duas localida
des era de 20.294.

O censo seguinte foi rea
lizado em 1940. No entanto, 
antes disso, há documentos 
que indicam a população de 
Lençóes em 1930, como sen
do de 16.677 habitantes. Em 
1934, ano do desmembra
mento de Bocaiúva, a cidade 
tinha 14.489. Neste ano, do
cumentos registram Bocaiuva 
com uma população de 8.078 
habitantes. A partir desta data, 
há um acentuado declínio po
pulacional de Lençóes. Aliás, 
não só de Lençóes, como de

1960-2000: a evolução 
populacional e urbanização

Ed s o n  Fe r n a n d e s

A partir de 1960 a ten
dência de Lençóis Paulista 
volta a ser de crescimento 
populacional. O censo da
quele ano apontou uma 
população total de 16.428 
habitantes, dos quais eram 
8.603 homens e 7.825 mu
lheres. Para alguns anos de 
meados da década de 1960, 
há indicações que revelam 
o crescimento da popula
ção de Lençóis. Em 1964, 
a cidade tinha 18.419. Em 
1965 já eram 18.857. No 
ano seguinte a conta foi 
para 19.286. Finalmente, 
em 1967, foram registra
dos 19.734 habitantes.

processo de crescimento de
mográfico. No censo seguin
te, o de 1980, a população já 
era consideravelmente maior. 
O município foi registrado 
com uma população total 
de 35.011 habitantes, sendo 
que 17.948 eram homens e 
17.063 mulheres.

O turbulento governo de 
Fernando Collor de Melo 
se refletiu nos números do 
próximo censo. A regulari
dade que vinha se manten
do desde 1940, desta vez foi 
interrompida e o censo foi 
realizado apenas em 1991. 
Nessa pesquisa, Lençóis 
apresentava uma população 
total de 46.246 mil habitan
tes, 22.882 mil mulheres e

pela primeira vez. Se ainda 
estivessem juntas, as duas 
cidades somariam cerca de 
52 mil habitantes. Separa
das, nessa contagem Len
çóis apareceu com 50.865 
habitantes, 25.694 homens 
e 25.171 mulheres. Borebi 
tinha 1.768 pessoas, 906 
homens e 862 mulheres.

O crescimento até a pró
xima contagem, em 2000, 
foi pequeno. Lençóis apare
ce com 55.026 habitantes, 
sendo que 27.537 são ho
mens e 27.489 são mulhe
res. A cidade ainda tem mo
radores no campo: 52.332 
estão na área urbana e 2.694 
moravam nas comunidades 
rurais. A taxa anual de cresci-

EVOLUÇÃO POPULACIONAL 1872 -  2000
1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000
5.814 9.452 10.981 20.294 13.804 11.978 16.428 22.425 35.011 46.246 55.026

O crescimento continua 
registrado. O censo de 1970 
indica que Lençóis Paulista 
tinha 22.425 habitantes es
palhados por uma área de 
1.172 quilômetros quadra
dos. Ainda era uma cidade 
de força nas colônias agrí
colas e comunidades ru
rais. Segundo o censo, sede 
do município havia 12.735 
habitantes. Nessa conta, o 
município tinha mais de 
10 mil pessoas vivendo na 
zona rural.

A observação dos nú
meros do censo leva à 
constatação de que nos dez 
anos seguintes a cidade 
passou por um acentuado

23.364 mil homens. No co
meço dos anos 90 a cidade 
havia praticamente assumido 
sua tendência urbana. Isso 
porque de toda a população, 
cerca de 43 mil pessoas vi
viam na zona urbana e pouco 
mais de 3 mil ainda moravam 
em comunidades rurais. Va
le lembrar que neste senso a 
população de Lençóis ainda 
conta com o reforço popula
cional de Borebi. Apesar do 
ex-distrito ter se emancipado 
um ano antes, foi contabiliza
da no censo ainda como parte 
da cidade-mãe.

A contagem da população 
para o ano de 1996 traz Len
çóis Paulista e Borebi separadas

mento registrada nessa épo
ca de é de 1,99% ao ano.

O censo de 2007 está 
em sistema de revisão. O 
registro populacional de 
59.366 habitantes obrigou 
o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) a pedir a 
revisão censitária do mu
nicípio. Isso porque esse 
resultado derrubaria em 
até de R$ 1,5 milhão o or
çamento para o exercício 
2008, verba repassada pe
lo FPM (Fundo de Partici
pação dos Municípios). A 
administração garante ter 
dados confiáveis de que a 
população lençoense seja 
de mais de 64 mil pessoas.

outras cidades da região.
O ano de 1940 marca o 

início dos modernos censos 
demográficos brasileiros. A 
partir dele, passa a haver di
ferenciação entre moradores 
presentes e residentes. Além 
disso, o censo trouxe infor
mações sobre a composição 
da população quanto à cor, 
nacionalidade, estado civil, re
ligião, alfabetização etc. A po
pulação era de 7.172 homens 
e 6.632 mulheres, perfazendo 
um total de 13.804 habitantes. 
Desses, 12.567 eram brancos, 
624 negros, 176 amarelos, 431 
pardos e 6 de cor não declara
da. Ainda sobre estes números, 
12.578 eram brasileiros natos, 
102 brasileiros naturalizados, 
1.123 estrangeiros e 1 não ha
via declarado a nacionalidade.

Em 1946 não houve censo, 
mas há dados computados a 
respeito de Ubirama (nome 
que a cidade tinha na épo
ca, antes de se chamar Len
çóis Paulista). A cidade tinha 
1.202 quilômetros quadrados 
de superfície e uma população 
de 15.182 habitantes. Isso re
presentava 0,17% da popula
ção de todo o Estado de São 
Paulo. O censo de 1950 indica 
uma continuação da tendên
cia de declínio populacional. 
Os números relativos a Len
çóis indicam uma população 
de 11.978 habitantes.

Acima, Rio 
Lençóis é o 
principal rio do 
município e corta 
o perímetro 
urbano da 
cidade; ao lado, 
SAAE é destaque 
no atendimento 
em água e 
esgoto
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Fernando Souza

PARABÉNS
Bonita e simpática, 

a jovem Fernanda Rossi 
Daré está que é só sor
risos. Tudo porque em 
dezembro ela conquis
tou seu maior sonho: 
o diploma de arquiteta 
pela Unip (Universida
de Paulista). Mais que 
concluir a faculdade, ela 
tirou nota 10 no projeto 
de conclusão do curso. 
A jovem, que é filha do 
casal Antonio Minetto 
Daré e Maria José Rossi 
Daré, recebe os cumpri
mentos de toda a galera. 
Parabéns!

O cantor Márcio, do trio Los Angeles, posa ao lado da 
funcionária pública Maria Aparecida do Santos

SHOW O encerramento da programação artística de final 
de ano em Agudos foi marcada no sábado pelo Trio Los 
Angeles, e no domingo, pelos sertanejos Ulysses e Moisés. 
Os fãs não deixaram por menos e posaram para a foto.

Fernando Souza

A dupla Ulysses e Moisés ladeia o casal Rogério Natal de 
Carvalho e Inajá Fernandes, do Agudos Palace Hotel

r é v e il l o n
A arquiteta lençoense, Márcia Martins, recebeu o designer 

paulistano Francisco Calio para a virada do ano. Além do convi
dado ilustre, Márcia abriu sua casa para a família e amigos feste
jarem o réveillon. Na foto, o designer Francisco Calio, e o casal 
Paulo Boso e Márcia Martins com os filhos Marina e Rodrigo.

E PIQUE
A farmacêutica Vivia

ne Perantonni emendou 
as festas de final de ano 
por um motivo muito 
especial: ela comemorou 
idade nova no último dia 
3 de janeiro. O natal ela 
passou em Araxá, Minas 
Gerais, e o réveillon e 
aniversário fez questão 
de estar em Lençóis Pau
lista. Felicidades, e que a 
alegria de seu sorriso con
tinue sendo o seu princi
pal cartão de visitas.

GRANDE f a m íl ia
A família Rocha Moreno aproveitou o feriadão em alto 

estilo. No último domingo, aproveitaram o dia ensolarado 
e foram desfrutar de um cardápio diferente num pesquei
ro em Agudos. O espaço ficou pequeno para uma família 
tão grande e unida, e que adora uma festa!

SENTIDO
O sargento da Polícia Rodoviária de São Paulo Rezino Pe

reira dos Santos Filho, de Lençóis Paulista, está feliz da vida 
com a nova fase de sua carreira profissional. Ele está fazendo o 
curso de pilotagem de helicóptero e em breve poderá estar no 
comando do Águia. O sargento é casado com Juliana Boso.

E PIQUE, E PIQUE
Para a jovem empresária Lígia Carla Gabriel, da São 

José Madeiras e Materiais de Construção, o ano também 
começou com mais festa. A bela festejou mais um ano de 
vida no último dia 2 ao lado dos familiares e do namora
do, Willian Faranholi da Silva.

S e g u rança e M edicina do Trabalho.
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Confira os aniversariantes da semana 

na região. E quem passou pela Pizzaria 

Hábil, em Lençóis Paulista, no feriadão 

de Ano Novo!

h i
Hemilly Rodrigues da Silva completa 4 aninhos amanhã. Os 

pais Heleno e Ana e o irmão Esdras desejam felicidades.

■ esgtaadiriBS rmffãticas
• p o r r õ ^  em ^Kumtnie
• portões eletrônicos
• a lam ies
( 14) 3263-0564

Lençóis Pta
R. Francisco Prestes Maia, 826

. t o  «SC O .

3263-7342
Rua Piedade, 320 
Lençóis Pauiista

Parafusos 

Mangueiras 

Conexões 

Ferramentas 

Válvulas 

EPI I

M õfi

Amanda, Maria, Aurea e Jacinta brindam o Ano Novo

Cíntia Fotografias
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tem!
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C O N D I C I O N A M E N T O

Academia
ao ar livre
Benefícios à saúde incluem melhora no condicionamento e redução 

do estresse; quem é sedentário, porém, deve tomar cuidado

m á r c io  Pin h o

Folhapress

Mais do que relaxar ou pe
gar uma cor, a praia é também 
uma boa opção para quem 
pretende melhorar ou manter 
a forma e a saúde no verão 
e não quer passar a estação 
mais quente do ano em aca
demias ou clubes.

Além da água do mar, boa 
para relaxar, a praia oferece 
benefícios para a musculatu
ra e um ambiente que pode 
tornar os exercícios menos 
estressantes.

Desde andar pela areia 
até esportes mais 'agitados' 
como o surfe, os benefícios 
à saúde são diversos. Melhor 
para quem mora ou passa 
férias no litoral, já que é a 
prática regular que produz 
melhores efeitos.

Quem leva uma vida se
dentária, porém, pode usar a 
praia como pretexto para co
meçar a praticar um esporte. 
Fazer caminhadas é a melhor 
opção nesse caso, segundo 
Gilberto Monteiro, professor 
de educação física da Unisan- 
ta (Universidade Santa Cecí
lia) de Santos.

'Quando o indivíduo não 
pratica exercícios com freqü- 
ência, não deve correr. É uma 
atividade muito intensa. Deve 
começar andando. Consultar

um professor de educação fí
sica é interessante para saber 
os exercícios e a carga ideal de 
acordo com o nível de condi
cionamento de cada um.'

Andar três vezes por sema
na é um exercício bom para 
o coração e o pulmão, para 
melhorar a resistência física 
(músculos, ossos e articula
ções). Além disso, o contato 
dos pés com a areia ou com 
a água ajuda a relaxar e a re
duzir o estresse. Para os hiper
tensos, é indicado andar com 
a água próxima ao joelho, o 
que facilita a vasodilatação e 
melhora a circulação.

Já quem já tem um certo 
condicionamento e não tem 
risco de problemas cardíacos 
pode optar pela corrida. Ela 
aumenta o efeito dos benefí
cios da caminhada e é tam
bém um bom exercício para 
perder calorias.

As praias planas são as 
melhores para correr e o uso 
de tênis apropriados dimi
nui o atrito e o impacto. Em 
praias de tombo, a melhor 
opção para evitar acidentes 
pode ser correr na parte mais 
plana, de areia fofa (descal
ço), ou no calçadão.

Mas para quem correr ou 
andar são atividades monó
tonas, jogar futebol, vôlei 
ou surfar podem ser formas 
de aliar esporte e diversão.

Além de melhorar o condi
cionamento, essas modali
dades facilitam o ganho de 
massa muscular.

c u id a d o s
O verão é uma estação 

que exige cuidados especiais. 
A exposição excessiva ao sol 
pode provocar problemas e 
favorecer o desenvolvimento 
do câncer de pele. Por isso, é 
aconselhável exercitar-se em 
horários de sol 'fraco' e usar 
filtro solar.

Para quem não pratica 
uma atividade regularmente, 
é também importante con
sultar um cardiologista, prin
cipalmente se o esporte for 
corrida ou futebol. Segundo 
Serafim Borges, da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, nos 
exercícios ocasionais o or
ganismo fica desprotegido e 
ocorre concentração de adre
nalina, o que pode causar ar- 
ritmia e parada cardíaca.

Os ortopedistas também 
alertam para a falta de pre
paro dos atletas de final de 
semana. 'Tem gente que quer 
fazer nas férias o que não fez 
no ano inteiro. Isso facilita le
sões, que são muito comuns 
no futebol. Fazer um bom 
alongamento antes do exercí
cio diminui esse risco', afirma 
Reinaldo Garcia, do Hospital 
Oswaldo Cruz.

+SAUDÂVEL
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VERDADE.
Segundo o 
dermatologista 
Arthur Tykocinski. 
Estimulado por 
hormônios, o 
cabelo cresce mais 
na gravidez. Após 
o parto, a mulher 
geralmente perde 
cabelos que 
ficaram retidos.
Se a mulher 
não tem uma 
alimentação 
saudável, poderá 
apresentar uma 
deficiência de 
ferro e queda de 
cabelo.

Dr. Alexandre 
RayesCirurgião

Dentista
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SE RI AD O

"Desperate 3'
traz triângulos amorosos
Melhor do que a segunda, terceira temporada da bem- 

sucedida série dos EUA é lançada no Brasil em DVD

Cr is t in a  Fib e

Fo l h a p r e s s

Para quem se decepcio
nou com a segunda tempo
rada de 'Desperate Housewi- 
ves' depois do premiado dé- 
but, a terceira, que chega às 
lojas brasileiras em DVD, é 
um alívio, apesar de um pou
co irregular.

As inúmeras reviravoltas 
(que forçam a acompanhar 
cada episódio) causam certa 
oscilação na temporada que, 
no entanto, acerta mais do 
que erra.

O início, centrado na re
cente relação entre Bree e 
Orson, é um dos pontos al
tos: enquanto não se sabe se 
o futuro marido da metódica 
dona-de-casa matou sua ex- 
mulher, Susan se distrai com 
Ian e cuida de Mike, em co
ma; Gabi vira escrava da em
pregada chinesa que teve um 
caso com Carlos; e Lynette é 
obrigada a lidar com a filha 
de Tom fora do casamento.

Os triângulos amorosos aí 
estabelecidos mudam duran
te a temporada, mas as com
plicadas relações que afetam 
três partes não saem nunca de 
cena: Edie, que não poderia 
faltar, começa perturbando 
a vida de Susan e Mike, para 
depois causar ciúmes em Ga- 
bi com Carlos.

Já Gabrielle, que não é

lan (Dougray Scott) pede Susan (Teri Hatcher) em casamnto

mais Solis, não se esquece de 
Carlos nem ao levar a sério 
sua relação com o charmoso 
candidato a prefeito. Mike, 
por sua vez, sai do coma e vai 
à luta contra o casório de Su- 
san e o inglês Ian.

Até Lynette, que nos pri
meiros episódios fortalece

seu casamento ao largar a car
reira pela pizzaria dos sonhos 
do marido, quase perde Tom 
ao se apaixonar por um chef 
sem sal.

O bônus do DVD traz fa
lhas de gravação, curiosida
des e o especial 'no set com 
Eva Longoria (Gabrielle)'.

O QUE VAI  a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
MALHAÇÃO

Segunda: Os alunos iniciam 
o desfile dos uniformes, e 
Andréas e Peralta invadem a 
passarela.

Terça: Adriano sai atrás de Fé- 
lix e o flagra com Viviane. Tia
go pega Felipa mexendo em 
seu armário. Gustavo vê An- 
dréas e Angelina se beijando.

Quarta: Gustavo expulsa An- 
dréas. Félix assina os docu
mentos. Béatrice flagra Félix 
com Viviane.

Quinta: Joaquim descobre 
que Félix sabia sobre a con
taminação das famílias. Felipa 
agarra Fernandinho. Um ho
mem mexe no carro de Joa
quim.

Sexta: Montanhas tenta bei
jar Adriano. Gustavo pega o 
carro de Joaquim e sofre um 
acidente.

_____ DESEIO PROIBIDO_____

Segunda: Raquel esconde 
a carta na cadeira de rodas, 
sem que Henrique perceba. 
Raquel enfrenta Cândida. Ci
ro e Florinda se divertem na 
cachoeira. Viriato e Cândida 
caminham pela mata e André 
corre para ele, chamando-o 
de pai.

Terça: Edith leva André em
bora e Cândida avisa a Viriato 
que a ponte passará exata
mente ali. Laura e Miguel se 
encontram na cachoeira e ele 
a beija. Henrique reza com 
Laura na gruta.

Quarta: Henrique pressiona 
Laura a prometer diante da 
Virgem que se casará com ele. 
Madalena convence Trajano 
a permitir que Teresa e Gui- 
lhermina namorem. Galileu 
percebe o sumiço dos fras
cos e Ciro e Diogo decidem 
incriminar Lídio. Eulália beija 
Argemiro.

Quinta: Lídio cai numa arma
ção de Ciro e é preso. Muitas 
pessoas ajudam na reforma 
do posto médico. Laura e Mi-

guel fazem um piquenique. 
Madalena se assusta quando 
João Antonio segura seu bra
ço.

Sexta: Chico e Iraci interce
dem por Lídio e Trajano o 
liberta. Eulália flagra Ciro me
xendo nos arquivos da prefei
tura. João entra escondido no 
quarto de Madalena. Miguel 
e Laura se beijam e Henrique 
vê.

Sábado: As famílias de Viria
to, Purezinha e Ciro confra
ternizam. Henrique vê Chico 
entrando na gruta com um 
buquê de flores. Purezinha 
encontra João embaixo da ca
ma de Madalena.

_______ s e t e  p e c a d o s _______

Segunda: Dante avisa Custó
dia sobre o milagre de Benta 
e ela lhe revela sua missão na 
terra. Estela conta a Xongas 
sobre Antero, e Beatriz ouve. 
Aquiles acusa Eliete de trai
ção. Rodolfo disfarça ao se 
deparar com a feiúra da prin
cesa. Miriam vai ao quarto de 
Simone no hospital.

Terça: Miriam avisa Simone 
que resolveu não denunciá- 
la. Eliete se declara a Aquiles. 
Anderson chega para ajudar 
Simone.

Quarta: Simone engana An- 
derson. Beatriz denuncia An
tero, que foge com a ajuda de 
Gina e Lineu. Rodolfo apre
senta Olga Ivanovna a Vitor.

Quinta: Adriano se convence 
de que Custódia é um anjo e 
corre para se confessar. Ante- 
ro revela seu novo disfarce a 
Lineu e Adalgisa. Flávio pede 
a Clarice que tome conta de 
Beatriz. Miriam é ovacionada 
na volta à escola.

Sexta: Tamires provoca Elvira. 
Simone decide voltar para a 
casa de Rebeca, que se insinua 
para Anderson. Juju desmaia. 
Ulisses conta a Beatriz sobre o 
armário do restaurante.

Sábado: Irene faz as últimas 
provas do vestido de noiva.

Custódia descobre que po
derá ficar na forma humana. 
Rodolfo entrega o anel de 
noivado a Olga Ivanovna.

________ DUAS CARAS________

Segunda: Evilásio comanda 
a reconstrução da favela. Jojô 
comanda a reforma da uis- 
queria. Heriberto flagra Bran
ca e Macieira se beijando e 
espalha entre os professores. 
Débora muda o visual de An
tônio. Tia Zefa revela a Ronil- 
do sua origem. Waterloo en
tra num quarto do hospital.

Terça: Branca conta a Maciei
ra sobre Célia e João Pedro. 
Guigui cruza com Waterloo 
no hospital, e ele foge. Evilá- 
sio procura Júlia, que se recu
sa a ouví-lo. Gioconda lamen
ta e se despede de Evilásio 
com um beijo. Guigui conta 
sua historia a Juvenal. Alzira 
chega ao quarto de Juvenal.

Quarta: Guigui se declara 
a Juvenal, que lamenta não 
sentir o mesmo e beija Alzi
ra. Narciso rouba um beijo 
de Maria Paula. Andréia vê 
Setembrina. O sufocador ob
serva Socorro. Solange beija 
Evilásio. Waterloo fotografa 
Renato entrando na escola.

Quinta: Ferraço olha a foto de 
Renato. Dengoso vigia o quar
to de Juvenal. Jojô decide que 
a nova casa se chamará Texas 
Bar. Ferraço vê Renato fazen
do um gesto idêntico ao seu.

Sexta: Ferraço pára num pe
nhasco à beira-mar. Célia e 
Barreto descobrem que os 
dobrões de ouro desaparece
ram. Bárbara expulsa Heraldo 
e Bernardinho o emprega. 
Júlia e Evilásio discutem. Fer- 
raço conta a Sílvia que tem 
um filho.

Sábado: Sabrina provoca Bar- 
retinho. Sílvia explode com 
Branca e se torna sua inimiga. 
Lenir desconfia que Júlia este
ja grávida e conta a Giocon- 
da. Dorgival liga para Jojô. 
Bárbara leva um bilhete de 
Ronildo para Guigui. Solange 
beija Evilásio.

H O RÓ S C O P O  0 5 / 0 1  A 11/0 1
Fo n t e: In s t i t u t o  Omar Ca r d o s o

Áries
Atritos com parentes, 

H  perda de amizades 
e o sistema nervoso 
um tanto quanto 

agitado, estão previstos para você 
neste momento. Haja com perícia e 
inteligência, que terá um período ra
zoavelmente bom.

leão
Alguém poderá lhe fa
lar, tentando tirar van
tagem de um negócio. 
Esteja mentalmente 

preparado para exigir mais de pessoas 
individualistas, que pensam unicamente 
em si mesmas. Este é um bom período 
do ano. Seja prático e objetivo.

sagitário
Fase favorável as suas 
transações financeiras 
e para comprar ou 
vender bens móveis e 

imóveis. Terá êxito também ao tratar 
de assuntos sociais e no lançamento 
de novas idéias profissionais.

touro
Originalidade em 
seus pensamentos e 
total independência 
mental, está previsto 

para você. Sentir-se mais atraído ao 
estudo de ciências e as experiências 
psíquicas. Bom ao trabalho e ao amor.

virgem
Como você não 
aceita derrota dentro 
de um plano mental 
elevado, deverá reali

zar o máximo neste período a fim de 
chegar ao auge de suas pretensões. 
Pode contar com o favor de todos. Ex
celente para uma visita ao dentista.

capricórnio
Bom momento para 

1^1 compra e venda de 
produtos para lavou
ra e agropecuária.

Poderá, também, lucrar inesperada
mente através de sorteios e loterias. 
Será favorecido no campo amoroso 
e familiar.

gêmeos
^ Momento indicado

para resolver questões 
financeiras e profis
sionais e para as mu

danças de residência e para elevar seu 
crédito. Evite precipitações. Deverá evi
tar atritos e disputas com autoridades, 
com seus inimigos declarados e rivais.

libra
Fase em que tudo 
correrá de acordo 
com seus planos. Os 
negócios deverão dar 

lucros, têm como setor profissional 
pelos esforços que têm desenvolvido.

aquário
A vida profissional, 

^  j Ê  os negócios, as as
sociações, estarão 
bastante favorecidos. 

Faça novas amizades e procure auxi
liar a quem necessitar de sua ajuda. 
Perfeito ao amor. Visite o lugar em 
que nasceu.

j *  Fase em que poderá 
lucrar pelos esforços 
que fizer no traba
lho e em atividades 

comerciais e industriais. Favorecidos 
também a saúde e o amor. Sucesso 
junto ao sexo oposto.

escorpião
Questões e disputas 
com empregados ou 
patrões deverão ser 
deixados de lado. Evi

te, também, que abusem de sua boa 
fé e procure neste período ser ativo, 
enérgico e trabalhador, sobretudo.

peixes
Pessoas próximas 
estão propensas e co- 

H L  laborar com seus pro
jetos e idéias. Embora 

tenha espírito criador, nem sempre é 
um realizador. Receberá informações 
úteis e promissoras. Fase feliz para a 
vida amorosa.
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Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

LOTEADORES
E M P R E N D E D O R E S

Recupero 100% do valor do investim ento 
em rede elétrica que você fez em seu  

em prendim ento e depois foi obrigado a  doar 
p a ra  concessionária  de energia elétrica.

_______ riÁQ PERCA TEMPOÍ________
Mais informações no telefone: 

(19) 3295-7727 com Ornar Flunes
omar@mapizzolato.adv. br

crêscer mais?

mailto:omar@mapizzolato.adv


LANCMONETIE
lE S IA U lA N T E

Disk Lanches e Marmitex

R. Dr. AntonioTedesco, 
822 - Lençóis Paulista

ESSRITl0RI0ICONÍABIL>

ESCRITÓRIO
MODELO

'Cariinhos Moreira
\ \  Abertura de Firmas 
tj Serviços de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1 SP 146.128/0-5 - CEI 9.829

E  A C E S S Ú R i a S

PRDIVIDÇÃD
1 5 %  dBsc. À x/islia

sem  ju ra s
S em pre  □ m e lh o r p ara  

você  e m  p eças  e  acessórios
□i5k peça5:

3 2 E 4 -E 8 1 7  / 3 E B 4 -4 3 R R  
Av. P re f. Jácom o INI. 

Paccola, 5 3 2  - Lençóis P ta .

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

As n o ites quentes de verão são um  

convite para um  giro p elo  Açaí Power, 

Cacau e Cia e Lanchonete Q uero Mais

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

PROMOÇÃO
F IN A L  D E SEM A N A

ê®oímmS@ (íQdoCdqBrd 
m  Êai?a§® (3® (3(lfe9G®

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469
LENÇÓIS PAULISTA

FONE: 3263-0188 / 3263-3842

■ Rua 7 de Setembro, 1051 
F.: 3263-5612 • 9739-3648

Roberto Dias
(1 4 ) 9 7 2 2 . 4 0 1 4

AGORA NO
TICO TINTAS

BELLfí OR
Aqui você tem os melhores preços! 
Qualidade e o melhor atendimento!

Venha Conferir!
Fone: (14) 3263.1315 JÊ Î
R. Cel. Joaquim Gabriel, 506 4^  ^
Centro - Lençóis Paulista A i

ÍFISON
RESTAURANTE EC H O PER IA

$10,90
Av. Pe. Saiústío n** 1390 • Centro • Lenços Pta • F : 3

por pessoa

http://www.rogete.com.br

