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C A N A V I A L

Justiça proíbe 
queimada em 
Barra Bonita 
e Igaraçu

A queima da palha de 
cana-de-açúcar está proibida 
em doze cidades da micror- 
região de Barra Bonita desde 
a segunda-feria 18. A decisão 
é da Justiça Federal, que sus
pendeu todas autorizações 
do governo do Estado de São 
Paulo que permitiam a quei
ma controlada. A prática da 
queima deverá ser submetida 
ao Ibama, com a execução de 
estudo prévio de impacto am
biental. A região que abrange 
Lençóis Paulista e Macatuba 
não foi afetada pela decisão 
judicial. A notícia revoltou 
os fornecedores. Edson Ustu- 
lin, presidente da Comissão 
Nacional de Cana-de-Açúcar, 
disse que lamentou a proibi
ção. Temos que fazer a elimi
nação gradativa da queimada 
de cana no Estado de São Pau
lo", afirmou. ►► Página B1

M A C A T U B A

Coolidge é 
referência em 
administração

A Confederação Nacional 
de Municípios avaliou 4.938 
municípios do Brasil, 581 de
les no Estado de São Paulo, 
para o Índice de Responsabili
dade Fiscal, Social e de Gestão. 
Macatuba aparece em desta
que na 41® colocação quando 
o índice se refere apenas aos 
municípios paulistas. O levan
tamento é referente a 2006 e o 
município aparece à frente de 
cidades maiores, como Len
çóis Paulista (que vem em 48° 
lugar) e Jaú (que está na 51 ® 
colocação). O resultado do es
tudo foi divulgado pela CNM 
na primeira quinzena de feve
reiro. ►► Página B2
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Pode tudo? 
Pode nada?
Na oposição, Zé Rubens diz que pode ser vice, cabeça de chapa, nada e até 
candidato a vereador; médico quer união para construir proposta de governo

Primeiro foi o vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
que na primeira sessão da 
Câmara em 2008 abrandou 
seu discurso de oposição ao 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB). Agora, em entre
vista exclusiva ao O ECO, o 
médico José Rubens Pietra- 
róia (PMDB) também ado
ta postura zen em relação a 
Marise. Segundo o pré-can-

didato do PMDB à prefei
tura de Lençóis Paulista, é 
preciso que a oposição bus
que motivos para ser oposi
ção. "Não existe contra ou a 
favor. Temos que esquecer 
a administração", propõe. 
"Não estou preocupado 
com esta administração", 
assegura. Derrotado em 
2004 pelo atual prefeito, 
Zé Rubens segue na linha

pacifista adotada por Tipó 
e evita, ao contrário de suas 
declarações mais recentes, 
criticar a imprensa. "O pon
to principal é montar um 
plano de governo baseado 
em projetos que venham 
das idéias da oposição, não 
confrontar a situação. Es
quece, já está acabando", 
afirma. Quando pergunta
do sobre uma eventual can

didatura à prefeitura ou so
bre uma composição com 
uma chapa liderada pelo 
pré-candidato do PV, Ailton 
Tipó Laurindo, José Rubens 
não descartou a possibili
dade e disse que tudo pode 
acontecer. "Posso ser vice, 
posso ser cabeça de chapa, 
posso não ser nada, posso 
ser candidato a vereador", 
garante. ►► Página A4

E N E R G I A

Manezinho e 
Facol pedem 
verba para 
miniusina

Na quinta-feira 21, o dire
tor das Faculdades Orígenes 
Lessa, Afonso Placca Filho, 
foi a São Paulo reivindicar do 
vice-governador, Alberto Gol- 
dman (PSDB), uma verba de 
R$ 150 mil para a construção 
de uma miniusina de biodie- 
sel em Lençóis Paulista. Placca 
já sabe a finalidade do proje
to, caso a verba seja aprovada: 
utilizar o equipamento no 
curso de biocombustíveis da 
faculdade e firmar uma parce
ria com a prefeitura. "Vamos 
fazer o processamento para 
transformar esse óleo em bio- 
diesel. A faculdade terá um 
laboratório, no qual os alu
nos conhecerão esse proces
so de transformação, e ainda 
disponibilizará professores e 
mão-de-obra operacional para 
o funcionamento contínuo", 
afirmou. ►► Página A5

T E A T R O

Lençóis entra 
no Circuito 
Cultural

Lençóis Paulista é uma das 
50 cidades escolhidas para o 
programa estadual Circuito 
Cultural Paulista, lançado na 
quinta-feira 20. Entre março 
e novembro, as cidades rece
berão espetáculos grátis de 
música, dança, teatro, circo e 
cinema. O prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) participou 
do lançamento do programa, 
feito pelo secretário estadual 
da Cultura, João Sayad. O pri
meiro espetáculo em Lençóis 
será o Circo Arte Brasil, no dia 
22 de março, às 20h, na praça 
Paulo Freire, em frente à Casa 
da Cultura. O segundo será no 
dia 26 de abril. ►► Página A7

C R I M E

Policiais 
apreendem 
arma e drogas

As polícias Civil e Militar 
de Lençóis Paulista apreende
ram oito papelotes de crack, 
um revólver calibre 38 e muni
ção, na manhã de ontem, em 
uma residência do Jardim Pri
mavera. A polícia chegou até o 
local depois de uma denúncia 
anônima. Não havia ninguém 
na casa. Em Barra Bonita, um 
policial militar tomou um tiro 
na perna enquanto atendia a 
uma ocorrência na zona rural 
do município. ►► Página A6

A M A D O R

Frigol decide vaga
► ►  Página A8
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SOMBRA DA LUA
Quem ficou acordado 
até tarde na quarta- 
feira 20 acompanhou 
o eclipse da lua, que 
pode ser visto a olho 
nu em várias partes 
do planeta. Um 
eclipse lunar acontece 
quando a Terra se 
interpõe entre o Sol 
e a Lua, projetando 
sua sombra sobre o 
satélite. Segundos 
os astrônomos, o 
fenômeno só vai se 
repetir em 2010.

1 5 0  A N O S

Venda antecipada de  
ingressos com eça hoje

Começa hoje a venda 
de ingressos para a edição 
2008 da Facilpa. Os preços 
-  tanto para ingressos pro
mocionais como para os 
normais -  são os mesmos 
praticados no ano passado: 
R$ 12. Apenas o show da 
dupla Victor & Léo custará 
mais, R$ 15. Quem quiser ir 
a todos os shows vai gastar

R$ 75, isso se comprar ante
cipado. A diferença é que na 
edição 2008 o ingresso po
de ser parcelado. Os ingres
sos dão acesso aos shows 
de Victor & Léo, NX Zero, 
Edson & Hudson, Guilher
me & Santiago, João Neto 
e Frederico e Roupa Nova. 
Os demais dias têm entra
da franca. ►► Página A3



E D I T O R I A L

T odo m u n d o  b o n z in h o
O ano de 2007 foi repleto 

de críticas e ataques à adminis
tração do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), com acirramen
to em novembro e dezembro. 
As sessões parlamentares eram 
repletas de discursos acalorados 
e os vereadores oposicionistas 
raramente perdiam uma opor
tunidade de deixar a sua alfine
tada. Nesse cenário, os observa
dores políticos já previam um 
processo eleitoral nada pacífico.

E, eis que, a virada do ano 
traz uma surpreendente mudan
ça de ares. O fenômeno calma
ria começou na primeira sessão 
legislativa do ano, na segunda- 
feira 11. O vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) -  provável can
didato a prefeito -  admitiu que 
exagerou em algumas situações 
e prometeu se policiar no que se 
refere às suas diferenças políticas 
com Marise. Tipó prometeu não 
deixar o acirramento dos âni
mos prejudicar Lençóis Paulista. 
Uma iniciativa altamente signi
ficativa, já que, ao longo dos úl
timos quatro anos, Tipó se con
figurou como o carro-chefe da 
onda oposicionista. Para alguns, 
o vereador verde almejava as 
eleições 2008 e, por isso, a série 
de ataques que se estendeu até 
aos veículos de imprensa.

Nesta semana houve outra 
surpresa, com o médico José 
Rubens Pietraróia (PMDB), 
derrotado por Marise nas urnas 
das eleições 2004, que também 
suavizou o discurso. Zé Rubens 
evitou até criticar a imprensa 
local, que em outras épocas, ele 
próprio acusara de participar do 
que apelidou de "blindagem" à 
administração Marise. O discur
so de Pietraróia -  em entrevista

publicada na edição de hoje do 
jornal O ECO -  traz outra no
vidade: a ausência de críticas à 
atual administração.

Pelo contrário, segundo o 
próprio médico deu a entender, 
a oposição precisa esquecer a ad
ministração Marise e se concen
trar em uma hierarquia de ações, 
que começariam pelo debate 
de idéias, e na criação de uma 
proposta de governo para gerir 
a cidade. O segundo passo seria 
a discussão de nomes e legendas 
para compor uma chapa que 
uniria o grupo oposicionista. Por 
fim, a oposição deveria discutir e 
questionar ações e prioridades, 
como estratégia para convencer 
o eleitor de que a chapa de opo
sição é a melhor proposta para a 
política lençoense a partir de ja
neiro de 2009. Tudo são planos 
traçados por Zé Rubens.

Até quando vai durar essa 
estratégia pacifista da oposição, 
não se sabe. Mas ela deve estar 
orientada pelas famosas pesqui
sas de opinião. Em tempos de 
política moderna, saber o que 
pensa o eleitor antes de colocar 
uma campanha na rua é mais 
do que essencial. Desconsiderar 
a opinião do eleitor, já calejado 
de promessas e sedento por so
luções palpáveis? A verborragia 
política tem que, um dia, ceder 
lugar para propostas de gestão. E 
as picuinhas que fizeram da polí
tica uma prática que causa ojeriza 
precisam dar espaço para o deba
te de idéias que visem como fi
nalidade o bem comum. Tomara 
que a oposição tenha realmente 
percebido. O eleitor é inteligente 
e quer apenas melhorar de vida. 
Será um grande debate, se for es
se mesmo o caminho.

A R T I G O

'C oisa  d e  atrasado'
Sa n d r o  A l p o n t e

Para minha surpresa - e acre
dito que para de muitos -, as ruas 
de Barra Bonita amanheceram 
forradas de panfletos ofensivos 
contra os ex-prefeitos do muni
cípio Antonio Osvaldo DeLuca 
e José Carlos de Melo Teixeira, o 
Nenê, na sexta-feira 22.

Digo que fiquei surpreso 
em ver os panfletos pelo chão 
porque ainda estamos no mês 
de fevereiro. Ações como essa 
são bastante comuns apenas 
em vésperas de eleição muni
cipal. Parece que alguns cor
religionários estão afoitos em 
querer esquentar logo o clima 
eleitoral na cidade.

Mas o que me surpreende 
mais é ver esse tipo de 'ação' po
lítica ser praticada ainda nos dias 
de hoje. Tudo bem que há uns 
50 anos isso era até aceitável pe
lo fato de que a informação não 
era tão ágil como agora. Para se 
publicar a edição de um jornal 
era necessária uma mão de obra 
danada. Rádio era para poucos 
e tevê, para quase ninguém. En
tão, políticos se aproveitavam 
desse artifício da panfletagem 
para, principalmente, manchar 
a candidatura do adversário.

Mas, hoje? Jornal ficou mui
to mais ágil. Rádio e tevê quase 
todo mundo têm. E, somado a 
isso, a internet. Qualquer pes
soa que está interligada à rede 
mundial de computadores po
de saber da vida de um homem 
público. Será que alguém ainda 
acredita no que é escrito ali?

Não vou aqui defender ou 
confirmar o que foi publicado 
no panfleto sobre DeLuca e Ne- 
nê, porque isso não cabe a mim. 
Porém, uma coisa não dá para 
deixar de dizer: esse tipo de 'ação' 
é "coisa de atrasado", como di- 
ria um amigo meu. E além do 
covarde (sim, porque ninguém 
assina) escrever sobre a vida do 
outro, ainda suja a cidade.

Se queremos seguir exemplos 
do passado, que tal o de "Alexan
dre, o Grande". Quando à beira 
da morte ele convocou os seus 
generais e relatou seus três últi
mos desejos: que seu caixão fos
se transportado pelas mãos dos 
médicos da época, que fossem 
espalhados no caminho até seu 
túmulo os seus tesouros conquis
tados e que suas duas mãos fos
sem deixadas balançando no ar, 
fora do caixão, à vista de todos.

Um dos seus generais, admi
rado com esses desejos, pergun
tou a Alexandre quais as razões. 
E ele explicou: "Quero que os 
mais iminentes médicos carre
guem meu caixão para mostrar 
que eles não têm poder de cura 
perante a morte, que o chão seja 
coberto pelos meus tesouros pa
ra que as pessoas possam ver que 
os bens materiais aqui permane
cem e que minhas mãos balan
cem ao vento para que as pessoas 
possam ver que de mãos vazias 
viemos e de mãos vazias parti
mos". Esse último, muito bom 
para nossos políticos de hoje.

Sandro Alponte, 31 anos, é 
jornalista

e r r a m o s

Na edição da quinta-feira 21, por uma falha da Redação, a página 
de opinião foi impressa sem revisão gramatical. Pedimos desculpas 
aos leitores e professores que participaram da coluna Fala Povo.
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P O V O

TELEFONEMA
Um telefonema -  pro

vavelmente, de um aliado 
-  interrompeu a entrevista 
que o médico José Rubens 
Pietraróia (PMDB) conce
deu ao O ECO na tarde de 
quinta-feira 21. Aparente
mente, do outro lado da li
nha, alguém queria comen
tar as declarações do presi
dente do PMDB, o vereador 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior, sobre as possibilida
des de o partido articular o 
lançamento de uma chapa 
única da oposição.

ju s t a m e n t e
Zé Rubens interrompeu 

a conversa e mostrou que a 
oposição -  pelo menos apa
rentemente -  anda com o 
discurso afinado. "O pesso
al do jornal está aqui e estou 
falando justamente sobre is
so: a importância da união 
da oposição", respondeu. 
Desligado o telefone, voltou 
para o microfone e deu se- 
qüência à entrevista.

b o n z in h o s ?
Coincidência ou não, 

assim como fez Ailton Tipó 
Laurindo (PV) na primeira 
sessão legislativa de 2008, 
Zé Rubens também abran
dou o discurso, em relação 
ao que acontecia em 2007. 
Será que a estratégia da opo
sição agora é recolher as ar
mas que, ao longo do ano 
passado, foram insistente
mente apontadas para a ad
ministração do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB)?

o t im is t a
Enquanto isso, o verea

dor democrata Gumercindo 
Ticianelli Júnior anda oti
mista com o crescimento de 
um de seus principais redu
tos eleitorais, o distrito de 
Alfredo Guedes.

PELO CELULAR
Dizem que, dia desses, 

ele ligou para o prefeito 
Marise e fez uma brincadei
ra: "olha prefeito, Alfredo 
Guedes vai virar cidade". 
Ticianelli Júnior se referia 
aos pesados investimentos 
de empresários que estão 
prestes a chegar ao distrito. 
O vereador prometeu para 
breve novidades para a im
prensa.

RIVALIDADE
Ainda sobre Ticianelli 

Júnior, uma cômica riva
lidade desportiva vai nas
cendo entre ele e o colega 
Ismael de Assis Carlos (PS
DB), o Formigão. O motivo: 
os dois comandam equipes 
de futebol amador nos cam
peonatos promovidos em 
Lençóis Paulista ao longo 
do ano. "O problema é que, 
neste ano, o time do Júnior 
não está tão forte. Então, a 
gozação para cima dele an
da mais freqüente", brincou 
Formigão. "E o duro é que 
ele gosta de brincar com os 
outros, mas quando a brin
cadeira é com ele, fica bra
vo", provoca.

MINA DE OURO
O vereador tucano pare

ce ter encontrado a mina de 
ouro para seus projetos de 
vereança. O prefeito Marise 
realiza, religiosamente, toda 
terça-feira uma reunião com 
o primeiro escalão de sua 
equipe de governo. Eis que, 
sempre antes das reuniões, 
Formigão se enfia no gabi
nete do prefeito e aborda di
retor por diretor para fazer 
suas cobranças. Quem qui
ser encontrar Formigão na 
terça-feira depois do almoço 
é só procurar no gabinete.

CONFRATERNIZAÇÃO
A sala do prefeito lenço- 

ense esteve repleta ontem à 
tarde. Lá, amigos, assessores 
e diretores do governo Ma- 
rise se reuniram no final da 
tarde. Reunião marcada por 
um motivo especial: o ani
versário de 56 anos do pre
feito. Marise, por sua vez, 
passou boa parte do dia em 
Pirassununga, agilizando a 
possível vinda da Esquadri
lha da Fumaça para a edição 
2008 da Facilpa.

il u s t r e
A quermesse da paró

quia de São José, no Jardim 
Ubirama, conta com pelo 
menos um membro ilustre 
do círculo político lençoen- 
se. O vereador Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã, é 
voluntário do evento. Nas 
próximas semanas, Tupã de
dica suas noites à tradicio
nal barraca do quibe, uma 
das mais procuradas pelos 
freqüentadores da festa.

d e s f a l q u e
Inclusive, a barraca do 

quibe lamenta um desfal
que importante neste ano, 
também ligado à alta roda 
política local. O diretor de 
Finanças e suprimentos da 
prefeitura de Lençóis Paulis
ta, Júlio Antonio Gonçalves, 
é um dos seus mais antigos 
colaboradores. Mas, em 
2008, até agora, Gonçalves 
ainda não deu as caras. Ele 
está afastado - inclusive de 
suas funções na prefeitura 
- para cuidar de problemas 
de saúde.

REFORÇO
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), ganhou apoio do 
presidente da Câmara de Ve
readores, Moacir Silvestrini 
(PMDB) na luta pela urba
nização do trecho da rodo
via Osny Matheus (SP-261). 
A obra pretende vencer a 
separação entre a região do 
Jardim Bocaiúva e o restan
te da cidade. Na sessão da 
segunda-feira 18, Silvestrini 
apresentou moção de apelo 
requisitando dinheiro para 
executar a urbanização. O 
documento será encaminha
do ao governo do Estado.

MENINA d o s  o l h o s
O projeto para a SP-261 

se tornou a menina dos 
olhos do prefeito Coolid- 
ge e já é apontado como a 
grande realização de seu 
mandato. O problema é que 
falta conseguir dinheiro pa
ra a obra de R$ 2 milhões. 
Felizmente, o trecho, ape
sar de perigoso, registra um 
número baixo de acidentes. 
Mas motoristas e pedestres 
sabem o quanto é difícil 
passar por ali, principal
mente à noite.

JÁ CHEGOU
Deu entrada na Câma

ra de Vereadores de Maca- 
tuba, na segunda-feira 18, 
um projeto de lei que prevê 
reajuste para os servidores 
públicos municipais. O au
mento concedido em 2008 
será de 10,16%, levando-se 
em consideração a evolução 
da inflação no último ano. 
Os salários com reajuste co
meçam a ser pagos a partir 
de abril.

"Estou achando muito 
caro os ingressos para a 
Facilpa. Em minha opi
nião, deveria ser mais 
barato para todos parti
ciparem da festa. Mes
mo assim, vou guardar 
dinheiro para assistir ao 
show do Victor e Léo", 

Maura Fernandes da 
Cruz, vendedora

"Nos últimos anos, os in
gressos para Facilpa estão 
mais caros. Antes eram 
mais baratos e o povo 
aproveitava mais. Para 
quem tem família grande 
fica difícil ir à festa. Eu 
pretendo ir ao show do 
Victor e Léo",

Rosangela Lindaura 
da Silva Fernandes, 

doméstica

"Os ingressos para a Fa
cilpa estão muito caros. 
Mesmo comprando ante
cipadamente, fica difícil 
levar a família inteira. 
Deveria ter mais shows 
com portões abertos",

Janete Pires da Silva 
Santana, dona-de-casa

Na manhã de ontem, a rua Ignácio Anselmo ficou interditada para a reconstrução da rede de esgotos do 
Ambulatório de Saúde Mental. Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto trabalharam o dia 
todo para executar a obra. A tubulação acabou entupindo por causa de restos de materiais de construção e 
lixo. Como a via é bastante movimentada, os motoristas tiveram que passar por um pouco de transtorno.

f r a s e

"É preciso 
entender que as 
coisas não podem 
acontecer através 
de uma simples 
'canetada' 
de quem não 
conhece o meio 
e não está 
familiarizado 
com a atividade 
e as necessidades 
do momento",

Edson Ustulin, presidente da 
Associação dos Fornecedores de 
Cana de Igaraçu do Tietê e Barra 

Bonita e da Comissão Nacional 
de Cana-de-Açúcar, sobre a 

proibição da queimada na região.

P A R A  p e n s a r

" D ív id a :  a  ú n ic a  
c o is a  q u e  se  e x p a n d e  
à  m e d id a  q u e  é  

c o n t r a íd a ."
Celt

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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F A C I L P A  2 0 0 8

Na bilheteria
Começa hoje a venda de ingressos para a edição 2008 da Facilpa; feira confirma pontos de venda e valores promocionais

Fernanda Benedetti

C r is t ia n o  G u ir a d o

Começa hoje a venda de 
ingressos para a edição 2008 
da Facilpa (Feira Agropecuá
ria Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). No final 
da tarde de quinta-feira 21 a 
organização da feira divul
gou os pontos de venda (ver 
quadro nessa página) e con
firmou a prática de preços 
promocionais.

"Decidimos vender ingres
sos promocionais nos mes
mos moldes do ano passado. 
E temos a expectativa de que 
o público possa administrar 
melhor a compra de ingressos 
nesses meses que antecedem 
o evento, e ir comprando mês 
a mês", diz o presidente da 
Associação Rural, Benedito 
Martins. "No ano passado 
demoramos mais para fechar 
os shows e não tivemos tanta 
antecedência", acrescenta.

Segundo ele, a dúvida en
tre colocar ou não os ingres
sos à venda por preços pro
mocionais foi sanada depois 
de uma análise no histórico 
das vendas. "Quando fomos 
analisar descobrimos que as 
vendas antecipadas de 2007 
foram maiores do que as do 
ano anterior", explica.

Os preços -  tanto para in
gressos promocionais como 
para os normais -  são os mes
mos praticados no ano passa
do: R$ 12. Apenas o show da 
dupla Victor & Léo custará 
mais caro, R$ 15. A diferen
ça é o tempo maior que a co
munidade terá para comprar.

Ingressos para a Facilpa 2008 começam a ser vendidos a partir de hoje em 23 pontos de Lençóis Paulista e região, com preços promocionais

No ano passado as entradas 
foram postas à venda já em 
meados de março.

Ainda segundo Martins, 
historicamente os ingressos 
antecipados têm uma venda 
entre 20 mil e 25 unidades. 
Para cobrir totalmente os gas
tos da feira o ideal seria ven
der pelo menos o dobro, 50 
mil unidades, neste período 
que antecede o evento. "Se 
vendêssemos 50 mil estava 
ótimo. Mas descobrimos tam
bém que, em muitos shows a 
venda de antecipados não é 
tão grande, mas as vendas na 
portaria são bem maiores", 
explicou.

n o v i d a d e

Uma delegação lençoense 
foi à Pirassununga na ma
nhã de ontem para conversar 
com oficiais da FAB (Força 
Aérea Brasileira). O presi
dente da Facilpa, Benedito 
Martins, viajou acompanha
do do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e do diretor 
Administrativo, Leandro Or- 
si Brandi, para reforçar o pe
dido feito em abril do ano 
passado para apresentação 
da Esquadrilha da Fumaça 
durante a feira. "Já havíamos 
mandado o convite, e agora 
viemos pessoalmente para 
reforçar o pedido e ressaltar

a importância de ter a Esqua
drilha aqui na nossa festa de 
150 anos", diz Marise. A Es
quadrilha não vem a Lençóis 
Paulista desde 2005.

No final da tarde de ontem 
Marise falou por telefone com 
o jornal O ECO. Ele explicou 
que o comando de Pirassu- 
nunga não tem autonomia 
para confirmar a presença do 
grupo neste ano. "O pedido 
vai seguir para Brasília, e de 
lá vem a resposta", explica o 
prefeito. "A única coisa que 
sabemos é que, se vierem, vai 
ser no início de maio, porque 
a agenda deles em abril já es
tá lotada", finaliza.

PONTOS d e  v e n d a

»  Ana Maria Modas 
»  Art Pel
»  Associação dos Funcionários 
Públicos
»  Auto Posto Avenida 
»  Banca do Correia 
»  Biruta Presentes 
»  Cantinho da Moda (Lençóis e 
Macatuba)
»  Cúmplice 
»  Drogaria Cecap 
»  Drogaria Lençóis 
»  Girassol Modas

PREÇOS PROMOCIONAIS
R$ 15 -  Victor e Léo
R$ !2 -  todos os outros shows

»  Hot Wear 
»  Ida Presentes 
»  Lojas Silva (Lençóis e 
Botucatu)
»  Lojão Moda Fashion 
»  Marihá Modas 
»  Mary Modas 
»  Rádio Difusora 
»  Revistaria Psiu 
»  Rose Presentes 
»  Sport Shoes 
»  Talento Modas 
»  Yes

F.: 14. 3264-6449
www.paulistashopping.com.br

S H O P P I N G
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M E G A  EÍYTC

ADR adâiJü/u

ALVIN E OS ESQUILOS
19h-COMÉDIA-119 MIN 

LIVRE 12 ANOS
21H-TERROR-98min 

16 ANOS

TOAOS OS FILMES SAO EXISIPOS PIAUAMENTE -  EXCETO SE6UNPA

Gigioli
Empréstimos
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

Faça seu empréstimo em FEVEREIRO/08 e | 
comece a pagar somente em NOVEMBRO/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.paulistashopping.com.br


J O S E  R U B E N S  P I E T R A R O I A
Fernanda Benedetti

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

"Estou zen hoje, né?", 
brincou o médico José Rubens 
Pietraróia (PMDB), sobre a 
postura pacifista adotada em 
seu consultório durante a 
entrevista ao jornal O ECO 
na tarde de quinta-feira 21. E 
os gestos mais suaves e frases 
cuidadosamente escolhidas -  
em vez da tradicional postura 
crítica e das afirmações firmes 
-  não foram as únicas novida
des mostradas por ele. Quan
do provocado, evitou criticar 
a imprensa local e baseou 
seu discurso na necessidade 
de criar uma base de idéias a 
ser seguida pela oposição nas 
eleições 2008. "Quando se fa
la em idéias, o que precisa é, 
exatamente, a oposição buscar 
o motivo de ser oposição. Não 
se pode acreditar que é oposi
ção porque quer conquistar o 
poder", afirmou.

Entre outras posturas, Zé 
Rubens defendeu a inversão 
das prioridades. Segundo ele, 
mais importante do que defi
nir um nome para representar 
a oposição nas urnas ao can
didato lançado pelo prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
é criar um plano de governo. 
"Aí vamos ter dois projetos 
para a próxima eleição, um 
da situação, que representa 
o continuísmo, e um projeto 
novo. A sociedade vai esco
lher. Se ela acha que vale a pe
na continuar, tudo bem", diz. 
O médico evitou fomentar 
expectativas em torno do seu 
nome para as eleições deste 
ano. "Não tenho que ter essa 
preocupação, porque não te
nho essa vaidade pessoal, de 
ter que ser prefeito. O que eu 
quero é participar de projetos 
para a cidade, montar um pro
grama de governo e cumprir 
esse programa de governo", 
completa.

O ECO -  Nos últimos me
ses do ano passado, a opo
sição ao governo atual re
clamou da imprensa da ci
dade. Como o senhor acha 
que deve ser a imprensa em 
uma cidade como Lençóis 
Paulista?

Zé Rubens -  A impren
sa, não só aqui, em qualquer 
lugar, tem que ter um cunho 
imparcial. Precisa levantar os 
fatos e procurar sempre ouvir 
a opinião de ambas as partes, 
principalmente em assuntos 
polêmicos.

O ECO -  O senhor citaria 
algum episódio específico 
em que a imprensa local te- 
ria falhado?

Zé Rubens -  Não sei. Acho 
que a gente precisaria discutir 
questões pontuais e, assim, 
poderíamos discorrer sobre 
isso.

O ECO -  Também no ano 
passado, o senhor deu uma 
entrevista ao O ECO e fa
lou sobre a necessidade da 
união da oposição em tor
no de um único nome. Isso 
está acontecendo. Diversos 
partidos falam sobre a pos
sibilidade de uma candida
tura única. Como o senhor 
observa esse processo?

Zé Rubens -  Acredito que 
é o mais lógico. Na verdade, o 
que precisaria acontecer é co
meçar a trabalhar no campo 
das idéias, dar sustentação ao 
partido. Não se pode usar o 
partido como um trampolim 
para o crescimento pessoal e 
individual. É importante estar 
no partido quando a pessoa 
comunga de algumas idéias 
e tem idéias para serem lan

P erfil

NOME:
José Rubens Pietraróia

IDADE:
50 anos

FORMAÇÃO:
Medicina

c a r g o  ATUAL:
Médico

C o n c e n t r a ç ã o  d e  f o r ç a s
Zé Rubens Pietraróia ressalta importância de criar um projeto político para a 
oposição; "o ponto principal é montar um plano de governo baseado em projetos 
que venham das idéias da oposição, não confrontar a situação", afirmou

çadas. Isso é um trabalho que 
se faz, em princípio, dentro 
da sua cidade. Em lugar ne
nhum existe esse perfil. Acre
dito que o único partido que 
tenha essa identidade é o PT, 
o único partido novo dentro 
da realidade política dos últi
mos 30 anos. Quando se fala 
em idéias, o que precisa é, exa
tamente, a oposição buscar o 
motivo de ser oposição. Não 
se pode acreditar que é opo
sição porque quer conquistar 
o poder. Tem que partir do 
princípio que é oposição por
que não concorda com deter
minadas linhas de conduta 
do grupo da situação. E bus
car idéias para, a partir disso, 
montar um projeto de oposi
ção. Dentro desse projeto, co
meçar a colocar suas posições 
e opiniões alicerçadas pelo 
seu grupo político. Claro que 
a oposição vai ganhar muito 
se sair com um candidato úni
co, mas um candidato único 
que represente, efetivamente, 
todas essas idéias da oposição 
e projetos que podem surgir. 
Não simplesmente querer ser 
oposição porque não tem es
paço na situação. Isso é algo 
que tem que ficar claro, como 
também acho que tem que 
ficar claro na situação tam
bém. Precisa abrir mão dessa 
vaidade pessoal e necessidade 
de individualizar um processo 
para buscar criar condições de 
que venham idéias e que se 
monte um projeto e um pro
grama político para justificar 
a vontade de participar de 
uma eleição.

O ECO -  Em torno de 
quais idéias o senhor acha 
que deve se reunir a oposi
ção ao prefeito Marise?

Zé Rubens -  Contra? Não 
existe contra ou a favor. Te
mos que esquecer a adminis
tração. Obviamente que essa 
administração deve ter pontos 
positivos, mas com certeza 
tem muitos pontos negativos. 
Não estou preocupado com 
essa administração. Quero ter 
um projeto, participar dessa

conversação para ter idéias. 
Então vamos ter dois proje
tos para a próxima eleição, 
um da situação, que repre
senta o continuísmo, e um 
projeto novo. A sociedade vai 
escolher, se ela acha que vale 
a pena continuar, tudo bem. 
Se acha que é preciso mudar 
e que quem está propondo 
esses projetos tem uma con
sistência política e moral, a 
população vai escolher o ou
tro projeto. Acho que precisa 
acabar essa questão pessoal. 
Será que só existe o Marise 
lá? Do mesmo jeito que do 
lado de cá não existe só o Zé 
Rubens. Acho que o processo 
político tem que vir no cam
po das idéias, dos projetos.

O ECO -  Insistindo na 
pergunta, em torno de 
quais idéias deve ser soli
dificado esse novo projeto 
que o senhor citou?

Zé Rubens -  É isso que 
nós vamos sentar e conversar. 
Tenho algumas idéias e ou
tras pessoas têm as delas. De 
repente, as minhas idéias não 
serão acatadas nessa negocia
ção. As idéias que eu tenho 
não são no sentido de dis
cordar da administração atu
al, mas, sim, de desenvolver. 
Idéias até que eu apresentei 
na campanha passada, como 
a escola em período integral, 
que terminou a eleição, a dire
tora de Educação falou que iria 
iniciar depois de seis meses 
no Jardim Primavera. A idéia 
era tão boa que eles mesmos 
concordaram. E idéias em ou
tras áreas. Polemizou-se tanto 
a questão da transformação 
do lixo em energia. Terminou 
a eleição e hoje é o que mais 
se fala. Inclusive O ECO foi 
contra, achando que era um 
absurdo, e hoje é o que mais 
se fala: buscar fontes alterna
tivas de energia. Temos um 
exemplo tão próximo, a usina 
é auto-suficiente em energia 
com o bagaço da cana, que 
ela poderia estar descartando 
no meio-ambiente, mas usa 
para transformar em ener

gia, e até vende energia. Era 
uma das idéias que eu tinha. 
Outras que ainda são atuais, 
como as escolas em perío
do integral e parcerias com a 
iniciativa privada, coisa que 
eu falava na época e é o que 
mais estão fazendo. São idéias 
que eu gostaria de colocar de 
novo em discussão com esse 
grupo de oposição. Se forem 
válidas, vão se transformar em 
projetos para um programa 
de governo. Temos que anali
sar o que o município tem, o 
que ele precisa e o que a gente 
pode conseguir a curto, médio 
e longo prazos, com recursos 
próprios, e aquilo que a gente 
precisa de parceria com gover
nos do estado e federal. Hoje 
temos um orçamento mui
to bom, que começou nessa 
administração com muito 
menos. Nesses oito anos não 
houve nenhuma obra com 
recurso próprio, todas foram 
em parceria. No mínimo tri
plicou o orçamento da prefei
tura nesses oito anos e não te
ve nenhuma obra importante 
com recursos próprios, todas 
têm parceria com governo do 
estado, ou federal, ou ambos.

O ECO -  As lideranças lo
cais do PMDB sempre ace
naram com a possibilidade 
de lançar candidato pró
prio. Nesta semana, pro
nunciamento do presidente 
do partido, vereador Pala- 
mede de Jesus Consalter Jú
nior, diz que o PMDB pode 
vir a apoiar um candidato 
de oposição, mesmo que 
o partido não encabece a 
chapa. Onde fica o senhor 
nessa história?

Zé Rubens -  Mas isso é o 
meu discurso, desde a última 
entrevista. Acho que a gen
te tem que despersonalizar o 
partido. Não é o partido do 
Zé Rubens, não sou o dono do 
PMDB. Aliás, nem faço parte 
do diretório. Não quero che
gar à mesa de negociação im
pondo nada, acho que deve
mos ter uma posição diferente 
dessa posição personalizada.

Tem que acabar com isso 
"partido do Zé Rubens", "par
tido do Tipó (vereador Ailton 
Tipó Laurindo, do PV)", não é 
assim. A gente tem que buscar 
fortalecer o partido e dentro 
do partido criar idéias e brigar 
por elas na mesa de negocia
ção. A partir daí as coisas vão 
surgindo. Tenho certeza que 
outras pessoas da oposição 
não pensam assim. Vai che
gar uma hora em que vai ter 
alguém melhor. Então, por 
que dividir a oposição e não 
somar? Quem tiver melhor 
vai representar a cabeça de 
chapa. Mas a negociação não 
parte disso, isso é a conseqü- 
ência no final da negociação, 
da montagem do projeto e do 
programa do governo.

O ECO -  Se as negocia
ções assim resultarem e as 
pesquisas assim disserem, o 
senhor poderia ser candida
to a vice na chapa encabe
çada por Tipó?

Zé Rubens -  Ou não se
ria nada. Ou seria candidato 
a prefeito. Não tenho que ter 
essa preocupação, porque não 
tenho essa vaidade pessoal, de 
ter que ser prefeito. O que eu 
quero é participar de projetos 
para a cidade, montar um pro
grama de governo e cumprir 
esse programa de governo. É 
fácil chegar na campanha e 
dizer que tem muita gente na 
prefeitura, que precisa man
dar embora e que se mandas
se embora daria para comprar 
não sei quantas casas popu
lares. Você se lembra disso, 
oito, dez ou doze anos atrás? 
Depois triplicou o número 
de funcionários. Isso não é 
programa de governo, isso é 
discurso de palanque. E preci
sa acabar. Estamos crescendo 
como sociedade e como pes
soas, temos TV em todas as ca
sas e todo mundo está vendo 
e participando. Precisa acabar 
com esse discurso eleitoreiro, 
soltando panfletagem, isso 
não leva a lugar algum. Pre
cisa mostrar um plano de go
verno e cumprir esse plano. Se

eu me propuser a fazer isso, 
se eu não conseguir eu tenho 
que dizer por quê. E quando 
eu for para a próxima eleição, 
a população tem que cobrar 
e não esquecer. Por isso não 
tenho essa questão pessoal. 
Posso ser vice, posso ser ca
beça de chapa, posso não ser 
nada, posso ser candidato a 
vereador. Mas quero partici
par de um projeto em que se 
monte um plano de governo e 
esse plano de governo seja res
paldado pela opinião pública. 
Porque vai ser um projeto be
neficiando a população. É dis
so que eu quero participar.

O ECO -  Existem dois fa
tos: as pessoas votam nas 
pessoas, não nas idéias; 
e o nome do senhor é um 
dos mais cogitados por es
se eleitor que espera por 
mudanças. Como o senhor 
espera que essa chapa, cria
da em torno de um proje
to novo, seja recebida pela 
população, caso essa chapa 
venha sem seu nome?

Zé Rubens -  Não estou di
zendo que eu não vou ser can
didato. Não sei como vamos 
fazer essa articulação de cam
panha. Mas, hierarquicamen
te, o ponto principal é montar 
um plano de governo baseado 
em projetos que venham das 
idéias da oposição, não con
frontar a situação. Esquece, já 
está acabando. O que fez, está 
ótimo, e o que não fez não vai 
fazer agora. Não temos que fi
car brigando. Temos que con
densar nossas forças no nosso 
projeto, não no projeto deles. 
Como eu tive um projeto que, 
na época, a situação aceitou, 
e depois nacionalmente ou
tras idéias foram colocadas 
em prática, acho que é ótimo. 
Se eu tiver um projeto e não 
ganharmos a eleição, mas esse 
projeto foi colocado em prá
tica, que bom. Isso que é im
portante. Isso é trabalhar para 
o município. Não preciso de 
holofotes políticos para apa
recer.

O ECO -  Recentemen
te, a imprensa local deu 
a notícia de que o senhor 
estaria buscando a regula
rização de problemas com 
a Justiça Eleitoral remanes
centes de 2004. Quais são 
esses problemas?

Zé Rubens -  Tive um pro
cesso eleitoral, não lembro se 
era propaganda fora de época, 
ou algo do tipo. Mas esse pro
cesso foi feito sem a adequada 
consistência jurídica. O par
tido que fez a denúncia não 
tinha sede própria, não tinha 
ata, enfim, tinha vários erros 
que acabaram não perceben
do aqui e foi julgado à revelia 
em São Paulo. Perdendo, eu 
tenho uma dívida com o Es
tado. Estou questionando essa 
dívida, acho que aquele pro
cesso não deveria ter existido. 
Independente disso, quando 
se deve para o Estado, o Esta
do cobra. Eu já paguei. Toda a 
minha restituição de Imposto 
de Renda desde então foi re
colhida pelo Estado. Eu não 
quero chegar e falar que está 
acertada a dívida, porque eu 
não concordo com essa dívi
da. Espero ganhar esse proces
so contra o Estado para que o 
Estado possa me ressarcir.

O ECO -  Mas, neste exa
to momento, o senhor ain
da está fora de condições 
de ir para as urnas?

Zé Rubens -  Não sei. 
Acho que não. Não, porque a 
minha restituição desse ano já 
completa o valor da dívida.
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Divulgação

Produção caseira
Facol vai a São Paulo reivindicar verba para construir de miniusina de biodiesel; 
faculdade quer parceria com a prefeitura para reciclar óleo de cozinha usado

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Uma comitiva da Facol 
(Faculdades Orígenes Lessa) 
foi a São Paulo na quinta- 
feira 21 na tentativa de ga
rimpar recursos para a cons
trução de uma miniusina de 
biodiesel em Lençóis Paulis
ta. O equipamento serviria 
para o treinamento de alunos 
do curso de biocombustíveis, 
ministrado pela faculdade, e 
também para desenvolver um 
projeto junto à cooperativa 
de reciclagem do município. 
O pedido de verba - de R$ 
150 mil - foi encaminhado 
ao vice-governador Alberto 
Goldman (PSDB).

O diretor da instituição, 
Afonso Placca Filho, viajou 
acompanhado do funcionário 
público Linderson Masson e 
do vereador Manoel dos San-

tos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho. "Nossa visita foi alta
mente positiva e fizemos con
tatos muito interessantes, a 
começar pelo vice-governador 
Goldman", diz Placca. "A idéia 
foi muito bem recebida. A pre
servação do meio ambiente é 
tratada com muita seriedade 
pelo governo do estado. Nossa 
proposta veio ao encontro dos 
interesses do governo do esta
do e entendemos que ela tem 
grandes chances de ser aprova
da e implantada em um curto 
espaço de tempo", completa.

A reivindicação ganhou o 
reforço do deputado federal 
Antonio Carlos de Mendes 
Thame (PSDB), um dos de
fensores da causa ambien
talista na Câmara Federal. 
"Aproveitamos para passar 
no diretório do PSDB, onde 
encontramos o Thame. O de-

putado, por acaso, teria uma 
audiência com o Goldman 
ainda na tarde de ontem. O 
deputado disse que colocaria 
esse pedido como priorida
de", explica Manezinho.

Segundo Placca, a usina 
seria construída já com fina
lidades estabelecidas. Uma 
delas é firmar parceria com 
a prefeitura para processar 
o óleo de cozinha coletado 
pela cooperativa de recicla
gem do município. Caso seja 
assinada, através dessa par
ceria, a Facol processaria o 
óleo queimado e devolveria 
o biodiesel para fazer rodar 
caminhões e outras máquinas 
pesadas da frota municipal de 
veículos. "Vamos fazer o pro
cessamento para transformar 
esse óleo em biodiesel. A fa
culdade terá um laboratório, 
no qual os alunos conhecerão

r e l i g i ã o

Padre Celso assume paróquia 
na Vila Cruzeiro

Celso Machado Lima é o 
mais novo pároco da matriz 
de Nossa Senhora Aparecida, 
na Vila Cruzeiro. Ele está na 
comunidade desde o dia 18 de 
janeiro, depois da partida do 
frei Antonio Eduardo Damas- 
ceno, o frei Toninho.

Nascido em Santo André, 
padre Celso faz parte da Dio
cese de Botucatu há três anos. 
"Depois de dois anos e meio 
atendendo Botucatu e Pardi- 
nho eu fui então destinado a 
Lençóis para trabalhar aqui", 
lembra o pároco. Ele diz que 
primeiro pretende dar con
tinuidade aos trabalhos da 
paróquia, caminhar com as 
pastorais e com os movimen
tos, para depois planejar jun
to com os fiéis qualquer mu
dança. "Mudanças vêm com o 
tempo, então, para traçar um 
plano ou uma estratégia de 
trabalho na paróquia eu pre
ciso primeiro me interar da si
tuação, conhecer as pessoas", 
define.

Padre Celso conta também 
que a comunidade o recebeu 
de braços abertos. "Eu gosto 
de estar no meio do povo", 
agradece.

esse processo de transforma
ção e ainda disponibilizaria 
professores e mão-de-obra 
operacional para o funciona
mento contínuo", explica. "A 
prefeitura teria o combustível 
por um custo muito baixo. A 
única despesa seria comprar o 
óleo da cooperativa de cata- 
dores", completa.

Ainda segundo Placca, caso 
aprovada a liberação, a verba 
de R$ 150 mil seria totalmen
te empregada na construção 
da miniusina. "As despesas de 
instalação, transporte e trei
namento seriam assumidas 
pela faculdade. Já estamos em 
contato com uma empresa de 
Botucatu que desenvolve esse 
equipamento em parceria com 
a Unesp", finaliza. O curso de 
Biocombustíveis da Facol está 
no seu segundo ano e é pio
neiro no país.

C O N S C I Ê N C I A

Assembléia 
funda associação 
pró-lúpus

Uma assembléia marcada 
para o dia 1° de março, na Câ
mara de Vereadores de Lençóis 
Paulista, marca fundação da 
Alepoles (Associação Lenço- 
ense de Portadores de Lúpus). 
O encontro está marcado para 
às 14h. A assembléia também 
servirá para aprovar o estatu
to da associação e para eleger 
a primeira diretoria. A Alepo- 
les começa sob o comando de 
Aparecida Maximo, a Cidinha.

Cidinha explica que asso
ciação nasce com a proposta de 
lutar pelos direitos de pessoas 
portadoras de lúpus e também 
para troca de informações en
tre os doentes. Legislação esta
dual prevê a cobertura total do 
sistema público de saúde para 
o tratamento da doença, mas 
que nem sempre é cumprida.

O lúpus é uma doença de 
causa desconhecida, que segun
do Cidinha se manifesta prin
cipalmente em mulheres, prin
cipalmente com idade entre 14 
e 45 anos, período considerado 
fértil para o sexo feminino. Se
gundo Cidinha, o diagnóstico 
costuma ser difícil, já que a do
ença pode ser confundida com 
reumatismos e artrites.

CHUTE 
NA CANELA
POR T. SICRANO

Extra! Acabou o 
socialismo!!!

Extra! Extra! O Fidel 
anunciou sua aposentado
ria. E, pela primeira, vez as 
lideranças bélicas dos Esta
dos Unidos revelaram sua 
devoção em São Tomé!!! 
Acabou o Socialismo!!! 
Mas já? Nem havia começa
do. Se Marx é démodé e já 
disseram que mentiroso era 
o Che, acreditar em quê, e 
pra quê? E dizem que, sem 
o Fidel, o Lula já até pen
sando em fazer a barba! Só 
falta isso pra ele assumir 
que é destro, não canho
to. O Chute não se abala 
e mostra sua polivalência: 
tem o coração comunista, 
é falido como todo bom 
capitalista e chuta a canela 
de todo mundo, sem distin
ção de raça, cor partidária, 
religião, time de futebol ou 
opção sexual!!!

E o Lula disse que não 
tinha tempo para perder 
com a CPI dos Cartões. É 
claro que não. Ele tem que 
usar o tempo dele tão bem 
quanto usa o dinheiro dos 
cofres públicos nos cartões. 
Mas seus pupilos, pelo jeito, 
não têm mais o que fazer. 
Isso porque, no Congresso, 
oposição e situação brigam 
por cargos na CPI. Se eles ti
vessem o cartão corporativo 
também teriam coisas me
lhores a fazer do que ficar 
investigando. E o Garibaldi, 
não aquele dos Farrapos, o 
outro, disse que fazer duas 
CPIs é legal. A coisa anda 
tão bagunçada que logo vai 
ter CPI da CPI.

E a galera não se conten
ta em dar baixaria apenas 
no congresso e nos parla
mentos. Em Goiânia, dois 
deputados saíram no braço

depois de uma briga de bar. 
E um jogou o copo na cabe
ça do outro. E esse "grupo 
social" nos reserva muitas 
surpresas. Além dos crimes 
contra os bens públicos 
(que são os mais comuns), 
tem picaretagem de todo o 
tipo, como bater em enfer
meiras e no motorista, frau
de em vestibular da facul
dade de medicina, troca de 
votos por uma operação de 
laqueadura e cárcere priva
do. Ai ai... chama o Fidel!!! 
Agora que ele se aposentou 
em Cuba, poderia dar uma 
consultoria por aqui.

E, pra quem acha que o 
Brasil é coisa de louco, na 
Índia uma empresa aérea 
demitiu um funcionário por 
causa da curva do bigode. Em 
nota oficial, a empresa disse 
que só permitia bigodes com 
a ponta reta. E nos Estados 
Unidos uma motorista que 
transportava presos parou 
o ônibus no meio da rua, 
avisou que seu expediente 
tinha acabado, e foi embora. 
Quando a polícia chegou os 
presos estavam reunidos em 
volta do ônibus esperando 
pra voltar pra "casa". E na 
Irlanda estão lançando uma 
olimpíada alternativa, com 
corrida de banheiras e pro
va de arremesso de celular! 
E as equipes serão mistas: 
dois humanos e dois cães!!! 
É, normal é o gato que mia, 
tem bigode e anda em cima 
do telhado!

Esses dias, na traseira do 
mercedão, entendi a pre
ferência do Lula. E justiça 
seja feita, do Jânio também: 
"bebo para tornar as outras 
pessoas mais interessantes". 
Quem se interessa?

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.° 40/2005, com base no ar
tigo 5° do Decreto Executivo n.° 435/2006, expede o(s) seguinte(s) ATO(S) 
DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO INDEFERIDA:

Ato Decisório n.° 03/2008 — Andréia Aparecida Cirilo Damada, Professora de 
Educação Básica I na “E.M.E.F. Prof .̂ Maria Zélia Camargo Prandini” junto 
ao Município de Lençóis Paulista e na “E.M.E.I. Prof .̂ Thereza Yvoneti Perni” 
junto ao Município de Agudos. Admitida pelo regime estatutário, neste Muni
cípio. Acumulação ilegal. Incompatibilidade de horários.

Ficam intimadas as servidoras que tiveram o pedido de acúmulo considerado 
ilegal, nos moldes do artigo 6° do Decreto Executivo 435/2006, a comparece
rem no Setor Pessoal da Prefeitura Municipal, sito à Praça das Palmeiras, n.° 
55, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de apresentarem recurso, regularizarem a 
situação ou optarem por um dos cargos/empregos públicos, sob pena de instau
ração de processo administrativo.

Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2.008.
LEANDRO ORSI BRANDI 
Diretor Jurídico Interino

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Fevereiro de 2008. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 126,14.

PREFEITURA M UNICIPAL  
DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 02-2008 -  PROC: 
08-2008 -  OBJETO: aquisição Suco Concentrado Natural, com vigencia até 31/12/2008. A Prefeitura de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência em 20/02/2008, 
adjudicando os objetos em favor de DELTA IND. COM. E EXP DE ALIMENTOS LTDA, no valor de 
R$ 8.472,00 e de CITRORIO S.J. DO RIO PRETO LTDA ME, no valor de R$ 8.480,00.
Macatuba, 22 de fevereiro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 40-2008
PROC: 08-2008 CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba CONTRATADA: DELTA IND. COM. E EX
PORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, no valor de R$ 8.472,00. ASSINATURA: 21/02/08 OBJETO: 
aquisição de Suco Concentrado Natural, com vigência até 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão Presen
cial 02-2008. PROPONENTES: 2.
Macatuba, 22 de fevereiro de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 41-2008
PROC: 08-2008 CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba CONTRATADA: CITRORIO S.J. DO RIO 
PRETO LTDA ME, no valor de R$ 8.480,00. ASSINATURA: 21/02/08 OBJETO: aquisição de Su
co Concentrado Natural, com vigência até 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial 02-2008. 
PROPONENTES: 2.
Macatuba, 22 de fevereiro de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal



Fernanda Benedetti

... . . .
Revólver calibre 38, munição e drogas apreendidos pela Polícia Militar em casa do Jardim Primavera, em Lençóis Paulista; Polícia recebeu denúncia de que o local era ponto de venda de drogas

Drogas e arma
Polícia de Lençóis Paulista apreende drogas e arma em casa suspeita de ponto de 
venda de drogas no Primavera; em Barra Bonita, rapaz levou tiro ao reagir à prisão

Da  Re d a ç ã o

As polícias Civil e Militar 
de Lençóis Paulista encerraram 
a semana com uma apreensão 
de drogas e armas em uma re
sidência do Jardim Primavera. 
O caso foi registrado na ma
nhã de ontem. Ninguém foi 
encontrado na casa.

Segundo informações da 
Polícia Civil, uma denúncia 
anônima informou que a ca
sa poderia ser um ponto de 
tráfico. Com apoio da Polí
cia Militar, foi realizada uma 
busca na residência. Os poli
ciais encontraram oito pape- 
lotes de crack, que correspon

dem a aproximadamente seis 
gramas do entorpecente, um 
revólver calibre 38, munição 
para a arma e um bloco de 
notas que a polícia acredita 
era que utilizada para fazer a 
contabilidade do tráfico. Até 
a tarde de ontem, ninguém 
havia sido preso.

Na quinta-feira passada, 
a Polícia Militar fez a maior 
apreensão de maconha do 
ano em Lençóis Paulista. 
Durante abordagem a um 
grupo com 11 jovens, entre 
eles dois adolescentes, os 
policiais encontraram qua
se 300 gramas de maconha. 
Todos foram levados para a

delegacia, mas apenas um 
rapaz de 19 anos foi preso 
acusado de tráfico e levado 
para a cadeia de Duartina.

t ir o  n a  p e r n a
Um policial militar de 

Barra Bonita atirou na per
na de um morador do bairro 
Campos Salles, zona rural do 
município, na tarde da quar
ta-feira 20, durante atendi
mento de ocorrência. Os po
liciais foram acionados para 
resolver briga familiar envol
vendo entorpecentes e quan
do deixavam o local foram 
avisados de que um homem 
estava causando transtornos

no bairro. No momento em 
que os policiais foram detê- 
lo, ele entrou em sua casa e 
voltou com um porrete e um 
facão para atacar os policiais.

Para se defender, segundo 
consta no boletim de ocorrên
cias, os policiais utilizaram gás 
de pimenta, deram tiro para o 
alto e mesmo assim o homem 
resistiu à prisão. A situação só 
foi controlada depois que um 
dos policiais militares atirou 
na perna esquerda do rapaz. 
Ele foi socorrido no Hospital 
e Maternidade São José e, em 
seguida, levado para a Santa 
Casa de Jaú onde passou por 
cirurgia e passa bem.

NOTAS POLICIAIS

a t r o p e l a d o
No fim da tarde de quarta- 

feira 20, C.H.S. quase foi atrope
lado na avenida 25 de Janeiro, 
próximo ao terminal rodoviário, 
em Lençóis Paulista. Quando 
percebeu que um  Classic se apro
ximava, só teve tempo de afastar 
uma das pernas. O carro passou 
em cima de seu pé esquerdo. A 
motorista do carro parou para 
prestar socorro e aguardou o 
resgate. O rapaz assumiu a culpa 
pelo acidente, alegando distra
ção ao atravessar a rua.

a c id e n t e
Um Fusca atingiu uma 

motocicleta na noite da 
quarta-feira 20. O acidente 
aconteceu na Avenida José 
Antônio Lorenzetti. Os dois 
veículos seguiam no sentido 
bairro-centro, mas o Fusca

fez uma conversão irregular 
para mudar de rua e acabou 
atingindo o pé direito do mo
tociclista. Depois de provocar 
o acidente, o motorista fugiu. 
O motociclista foi levado ao 
pronto-socorro e acabou fi
cando sem a moto. O veículo 
foi recolhido porque a docu
mentação estava vencida.

a r m a s
A Polícia Ambiental reali

zou uma apreensão de arma 
de fogo na zona rural de Agu
dos, na quarta-feira 20. Foram 
encontras uma cartucheira, car
tuchos deflagrados e um ani
mal silvestre abatido em um 
freezer. Um homem foi detido 
para dar explicações e apontou 
A.A.M. como dono da arma, 
que também foi detido e libe
rado após pagar fiança.



Alexandre Perroca/Divulgação

l i d e r e s

A peça Clarices, do grupo As Graças, é um dos espetáculos que integram a grade do Circuito Cultural Paulista

Circuito da arte
Lençóis Paulista entra no Circuito Cultural Paulista e vai receber espetáculos 
artísticos; duas apresentações já estão confirmadas para março e abril

Da  r e d a ç ã o

Lençóis Paulista é uma 
das 50 cidades do interior e 
do litoral escolhidas para o 
programa estadual Circuito 
Cultural Paulista, lançado 
na quinta-feira 20. Entre 
março e novembro, as cida
des receberão espetáculos 
grátis de música, dança, te
atro, circo e cinema.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) participou do 
lançamento do programa, 
feito pelo secretário estadual 
da Cultura, João Sayad. O pri
meiro espetáculo em Lençóis 
será o Circo Arte Brasil, no dia 
22 de março, às 20h, na praça 
Paulo Freire, em frente à Casa 
da Cultura. O segundo será no 
dia 26 de abril, com o artista 
Tião Carvalho e o Trio Forró.

Todas as cidades envolvi
das no projeto receberão pe
lo menos um evento cultural 
por mês, para gerar uma pro
gramação regular e estimular 
o interesse e a formação de 
público. Na região, além de 
Lençóis foram escolhidas São

Manuel e Jaú. 
O obje- PROGRAM AÇÃO

✓

tural Paulista 
é a ampliação

tivo do Cir- LENÇÓIS PAULISTA do projeto
cuito Cultu- piloto Curto-
ral Paulista • MARÇO Circuito, de-
é promover Dia: 22 sen v o lv id o
a circulação Horário: 20h em 2007, em
de espetácu- Espetáculo: Circo Arte dez cidades
los culturais Brasil do interior,
por todo o com um total
estado, de- • ABRIL de 38 apre-
m ocratizan- Dia: 26 sentações de
do o acesso à Horário: 20h 16 artistas
cultura. "Os Espetáculo: Tião Carvalho durante 54
m u n ic íp io s e Trio de Forró dias.
foram esco- Parte dos
lhidos levan
do em conta 
a existência 
de equipa
mentos cul-

Local: Praça Paulo Freire, 
em frente à Casa da 
Cultura

eventos se
rá realizada 
por artistas e 
grupos ven
cedores de

turais, o interesse demonstra
do, a programação cultural e 
a distribuição geográfica, de 
maneira a atender todas as 
regiões do estado", explica 
André Sturm, coordenador da 
Unidade de Fomento e Difu
são de Produção Cultural da 
Secretaria da Cultura.

Com investimento de R$ 
4,5 milhões, o Circuito Cul-

editais do Programa de Ação 
Cultural, programa de fomen
to da Secretaria de Estado da 
Cultura, em 2007. Boa parte 
das ações deste programa pre- 
viam, como contrapartida dos 
contemplados, a realização de 
turnês pelo interior.

Entre os artistas partici
pantes estão nomes como Ya- 
mandú Costa, Monica Salma-

so, Vânia Borges, Ná Ozzetti, 
Teatro Mágico, Tião Carvalho 
e Trio Forró, Cia. Auto Me
cânica, Fraternal Cia. Artes e 
Malas-Arte, Ópera da Mala, 
Velha Companhia, Furunfun- 
fum, Circo de Ébanos, Circo 
Arte Brasil, Ballet Stagium, 
Dança Vida e outros.

Dos vencedores do PAC 
2007, entre os grupos de te
atro, estarão presentes no 
CCP o La Mínima, Grupo Faz 
de Conta e As Aventuras de 
Urashima Taro. Entre os gru
pos circenses, O Engolidor de 
Espadas, Palhaços para Sem
pre, Show de Variedades, A 
Voz da Praça, Sonho Mágico, 
Circo Teatro Susy, Abracada- 
bra! A Vida é Mágica; e, e entre 
os grupos de dança, a Distrito 
Cia. de Dança, entre outros.

A diretora de Cultura de 
Lençóis Paulista, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti, 
elogiou a iniciativa estadual e 
disse que é um presente e um 
reconhecimento ao esforço 
feito pelo município para ofe
recer uma programação varia
da de atividades culturais.

Começam 
inscrições para 
turmas de 2008

Começou na quarta-fei
ra 20 e vão até o dia 4 de 
março as inscrições para a 
seleção da sétima turma do 
Formação de Líderes, pro
jeto social do Grupo Lwart. 
Ao todo, mais de 160 jo
vens já participaram dos 
treinamentos.

Serão selecionados alu
nos com idades entre 14 e 
18 anos, que estejam cur
sando o primeiro e segun
do anos do ensino médio 
em Lençóis Paulista. Até 
dezembro, os escolhidos 
receberão treinamentos e

orientações baseados nos 
conceitos de cidadania e 
liderança. O objetivo é que 
esses adolescentes atuem 
em suas comunidades co
mo agentes multiplicado
res. Os alunos interessados 
devem preencher uma ficha 
de inscrição, disponível nas 
secretarias das escolas.

Para divulgar as ativida
des e objetivos do Projeto, 
o Grupo Lwart promoverá 
palestras informativas nos 
dias 26 e 27 de fevereiro, 
na Câmara Municipal, às 
19h30.

s o l i d a r i e d a d e

Carol distribui 150 
óculos em 2008

Irene de Oliveira foi uma das primeiras a receber os óculos

Em 2008, as óticas Carol 
em Lençóis Paulista vão dis
tribuir 150 óculos de grau 
para a população. O núme
ro foi escolhido em come
moração aos 150 anos do 
municípios, comemorados 
no mês de abril. A empre
sa sempre fez a distribuição 
de óculos gratuitamente, 
mas nas outras edições a 
campanha foi direcionada 
às crianças. Este ano, serão 
contemplados crianças, jo

vens e adultos. A distribui
ção já começou.

A distribuição dos ócu
los obedece a critérios só- 
cio-econômicos, por isso, 
as pessoas que receberam 
o benefício passaram por 
triagem da Diretoria de As
sistência e Promoção So
cial. Quem precisar de um 
óculos e não tiver condições 
financeiras de pagar pelo 
produto deve procurar a di
retoria de serviço social.

e d u c a ç ã o

Escola da Família recruta universitários
A Secretaria de Estado da 

Educação já abriu inscrições 
para o programa Escola da 
Família. Alunos de 224 ins
tituições de ensino podem se 
inscrever até 9 de março, pe
lo site www.escoladafamilia. 
sp.gov.br.

Os estudantes seleciona
dos terão a função de traba
lhar nas escolas estaduais em 
finais de semana. Em troca, 
recebem o valor correspon
dente à mensalidade escolar. 
O governo do Estado paga 
50% da mensalidade, com

teto de R$ 267. A instituição 
privada completa o gasto que 
o aluno teria.

Para se candidatar é neces
sário ter concluído o ensino 
médio na rede pública pau
lista (estadual ou municipal 
- os três anos), estar matri-

culado em curso de gradua
ção de instituição de ensino 
conveniada com a Secretaria 
e não receber outro benefício 
para custeio da mensalidade 
do curso superior. Se houver 
maior procura que o número 
de vagas, o critério passa a ser

sócio-econômico. Os restan
tes farão parte de um banco 
de estudantes e aguardarão 
novos chamados.

Na região, o programa 
contempla estudantes da 
USC (Universidade do Sagra
do Coração), IMES (Instituto

Municipal de Ensino Supe
rior), de São Manuel, IESB 
(Instituto de Ensino Superior 
de Bauru), Faculdades Inte
gradas de Jahu, Faculdades 
Integradas de Bauru, Faculda
de Marechal Rondon e Facul
dade de Agudos.

D I V E L P A  D I S T R I B U I D O R A  D E  V E Í C U L O S  L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A  L T D A .

T e l.: 1 4 . 3 2 6 9 .1 5 8 1  - F a x : 1 4 . 3 2 6 9 .1 5 8 2
RED E CHEVROLET

http://www.escoladafamilia


A M A D O R

Tudo
ou nada

Frigol encara Atlético de Macatuba 
na luta por vaga na segunda fase do 
Amador; partida acontece amanhã, às 
14h, no estádio Amadeu Artioli

Da  r e d a ç ã o

A Frigol enfrenta o Atlético 
de Macatuba, em Macatuba, 
amanhã às 14h, de olho so
mente na vitória. O jogo será 
no estádio municipal Amadeu 
Artioli e vale vaga para a próxi
ma fase da 2® Copa Regional de 
Futebol Amador. Será a única 
partida que define vaga. Os ou
tros jogos são para cumprir ta
bela ou para ver quem fica com 
a primeira colocação no grupo.

Na primeira fase foram 17 
equipes participantes. Elas fo
ram divididas em quatro gru
pos: A,B,C e D. Passam para a 
segunda fase os dois primeiros 
colocados de cada grupo.

A Frigol é equipe do grupo 
D. A outra vaga da chave já foi 
conquistada pelo Primavera/ 
Millenium, primeiro coloca
do com sete pontos ganhos. O 
Atlético de Macatuba vem em 
segundo, com quatro pontos. 
O lanterninha do grupo D é 
o Mar Azul, que até agora só 
acumulou derrotas.

Pelo grupo B, Vanglória, já 
classificada, joga contra Arei- 
ópolis, que só cumpre tabela. 
A partida está marcada para as 
9h, no estádio Amadeu Artio- 
li. O outro classificado do gru
po é o Monte Mor, que tam
bém tem sete pontos ganhos. 
O resultado de amanhã pode 
mudar a classificação.

Santa Luzia e Palestra -  as 
duas equipes já classificadas -

JO G O S  
D E  A M A N H Ã

» 9H
Vanglória x Areiópolis 
(Amadeu Artioli)

» 14H
Frigol x Atlético de Macatuba 
(Amadeu Artioli)

» 16H
Santa Luzia x Palestra 
(Amadeu Artioli)

» 16H
Rolamar x União Cajuense 
(Centro de Lazer)

enfrentam-se às 16h, no Ama
deu Artioli. A partida também 
define a primeira colocação do 
grupo C. Os dois times estão 
empatados com nove pontos. 
Rolamar, que marcou qua
tro pontos e União Cajuense, 
que tem três já estão fora, mas 
cumprem tabela em jogo que 
acontece às 16h, no Centro de 
Lazer do Trabalhador.

No grupo A, já garantiram 
vaga O MAC, que terminou a 
primeira fase com 12 pontos 
e CSK, com cinco pontos. CSK 
empatou em pontos com a 
Duratex, mas se classificou pe
lo saldo de gols. Borebi ficou 
com dois pontos e o Cruzeiro 
termina o campeonato mais 
cedo, sem nenhuma vitória. Primavera/Milenium, já classificado, joga só para cumprir tabela

COPA RECORD
A equipe lençoense está fora da 2® Copa Record de Fut- 

sal Feminino. A eliminação aconteceu na quinta-feira 21. 
As meninas do técnico Adolfo Martini sofreram uma go
leada de 10 a 0 da equipe de Chavantes. O jogo aconteceu 
em Pratânia. Quem também volta para casa mais cedo é 
a equipe de Barra Bonita, que perdeu para Botucatu por 4 
a 2, na quinta-feira 21. Agudos, que não compareceu ao 
jogo, perdeu por WO para as donas da casa.

VILA DA PRATA
Amanhã começa o Cam

peonato de Futebol da Vila 
da Prata -  Troféu 150 Anos. 
A iniciativa é da associação 
de moradores do bairro. No 
primeiro jogo, às 8h, a Ro
lamar enfrenta o Rio Claro 
e, em seguida, o Juventus 
encara o Grêmio da Vila. Às 
15h, o Júlio Ferrari pega a 
Nações. A competição con
ta com a participação de 12 
equipes, divididas em qua
tro grupos de três cada. O 
grupo A tem Palestra, Rola
mar e Rio Claro. Já o grupo 
B é formado por Botafogo, 
Duraci e União Cajuense. 
O Grupo C é composto por 
Vila da Prata, Júlio Ferrari 
e Nações. O grupo D tem 
União Primavera, Juventus 
e Grêmio da Vila.

COPA LENÇÓIS
Continuam abertas as 

inscrições para a 3® Copa 
Lençóis de Futebol Ama
dor, promovida pela Li
ga Lençoense de Futebol 
Amador. Interessados de
vem procurar a sede da li
ga, que fica nas dependên
cias do estádio municipal 
Archangelo Brega, até o dia 
13 de março.

MALHA
A UME/São João rece

be a agremiação de Ouri- 
nhos, amanhã, pela segun
da rodada do Campeonato 
da Liga Bauruense de Ma
lha. A partida acontece às

9h30, na cancha na vila 
São João. No domingo 17, 
a equipe lençoense estreou 
na competição empatando 
em 1 a 1 com Igaraçu do 
Tietê. O jogo aconteceu na 
casa do adversário.

FUTSAL
Com gols de Matheus 

Bernardo, Mateus Santos 
e Cleberson que marcou 
duas vezes, a equipe de fut- 
sal de Macatuba bateu São 
Manuel pelo placar de 4 a 
3. A partida, válida pela II 
Copa Pratânia Regional de 
Futsal, categoria sub 21, 
aconteceu na quarta-feira 
20, em Pratânia. A equipe 
macatubense volta a jogar 
no dia 3 de maio, contra 
Lençóis Paulista. A partida 
está marcada para às 21 h, 
em Pratânia.

PARA TODOS
Em Macatuba, estão 

abertas as inscrições para o 
projeto "Esporte para To
dos", para crianças a partir 
dos seis anos. Os interessa
dos devem entrar procurar 
o ginásio de esportes, das 
8h às 11h e das 13h às 16h.

FUTEBOL
Estão abertas as inscri

ções para o Campeonato 
de Futebol de Campo de 
Macatuba, categoria más- 
ter (acima de 39 anos). As 
fichas de inscrição podem 
ser retiradas no ginásio de 
esportes Brasílio Artioli.

C I D A D E  DO L I V R O

Pitoli/Prefeitura pega Alf hoje
Pitoli/Prefeitura e ALF (As

sociação Lençoense de Fut- 
sal)/Primavera, jogam hoje às 
19h30, no ginásio de espor
tes Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. A partida é válida 
pela segunda fase da 8® Copa 
Regional de Futsal Cidade do 
Livro -  150 Anos. Antes desse 
jogo, a AC Black pega a USV/ 
Pitoli Lençóis. Completando a 
rodada, na noite de terça-feira 
26, às 20h, Itapuí encara Bo- 
rebi e, na partida de fundo o 
Flamenguinho de Aparecidi- 
nha enfrenta Pratânia.

Na quinta-feira 21, Itapuí 
bateu Pratânia pelo placar de 
4 a 3. Luiz Henrique, Rodrigo 
e Jaderson, que balançou a re
de duas vezes, assinalaram pa
ra Itapuí. Os jogadores Tiago, 
Gelson e Robson descontaram 
para Pratânia. No outro jogo

Carlos Alberto Duarte/Tribuna

Hoje tem três jogos no Tonicão, pela Copa Cidade do Livro

da rodada, Borebi goleou o Fla- 
menguinho de Aparecidinha 
por 9 a 3. Marcaram para Bore- 
bi, Adriano, Eduardo, Josimar, 
Vinicíus, Julaino, José Augusto 
e Wanderley, que fez três gols. 
Os jogadores Cleoni e Edmar ,

que fez dois, diminuíram para 
o Flamenguinho. Na terça-feira 
19, em partida equilibrada a 
ALF bateu a AC Black pelo pla
car de 4 a 3. Antes, USV/Pitoli 
Lençóis e Pitoli/Prefeitura de 
Lençóis empataram em 5 a 5.

Venha você também fazer 
a diferença no mundo!9

Esta é sua grande chance!
165 jovens já participaram!

■  LMDEggS M

Projeto Form ação d e Lideres 2008
Inscrições na secretaria das9

escolas: de 20/02 a 04/03
Palestra Informativa dias 26 e 27/02 

às igh jo  na Câmara Municipal.
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^Sem
fu m a ça
Justiça Federal suspende queimada de cana na microrregião 
de Barra Bonita; presidente da Comissão Nacional de Cana- 
de-Açúcar critica e diz que atitude da Justiça é arbitrária

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

A queima de palha de ca
na-de-açúcar está proibida em 
doze cidades da microrregião 
de Barra Bonita. A decisão é da 
Justiça Federal que suspendeu 
as autorizações do governo do 
Estado de São Paulo que per
mitia a queima controlada. A 
prática da queima deverá ser 
submetida ao Ibama (Institu
to Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais), 
com a execução de um prévio 
estudo de impacto ambiental. 
A região que abrange os mu
nicípios de Lençóis Paulista e 
Macatuba não foi abrangida 
pela decisão.

A decisão é do juiz substi
tuto Gilberto Mendes Sobri
nho, da 1® Vara Federal de 
Jaú, que confirmou em sen
tença liminar que havia sido 
proferida em agosto do ano 
passado, ao julgar ação civil 
pública movida em conjunto 
pelo Ministério Público Fede
ral e pelo Ministério Público 
de São Paulo.

Com a sentença, a suspen

são parcial da liminar, conce
dida em setembro passado, 
em recurso especial movido 
pelo Estado de São Paulo jun
to à presidente do Tribunal 
Regional Federal da 3® Região, 
Marli Ferreira, perde seus efei
tos. A desembargadora havia 
determinado que a decisão da 
Justiça Federal de Jaú só vale- 
ria para as queimadas que fos
sem feitas a partir da safra de 
2008, mas vinculou os efeitos 
da suspensão até que a senten
ça fosse proferida, o que ocor
reu no último dia 18.

A notícia provocou a re
volta dos fornecedores. Ed
son Ustulin, presidente da 
Associação dos Fornecedores 
de Cana de Igaraçu do Tietê e 
Barra Bonita e presidente da 
Comissão Nacional de Cana- 
de-Açúcar, disse que lamenta a 
proibição. "O setor tem dado 
demonstração de maturidade, 
idoneidade, responsabilidade 
e consciência do que significa 
o meio ambiente e sabemos 
que até 2031 temos que fa
zer a eliminação gradativa da 
queimada de cana no Estado",

comenta Ustulin. "E é justa
mente fundamentados nessa 
consciência ecológica e tam
bém no sentido de que possa
mos mostrar ao Brasil e mun
do um produto socialmente e 
ambientalmente correto, que 
nós antecipamos para 2017 o 
encerramento total das quei
madas", ressalta.

Ustulin se refere à norma 
que já disciplina a elimina
ção gradativa da queima da 
palha da cana-de-açúcar no 
Estado de São Paulo. A práti
ca é regulamentada pela Lei 
n° 11.241/02 e pelo Decreto 
47.700, de março de 2003, 
que determinam que a quei
ma seja totalmente substituí
da em 30 anos, nas áreas não 
mecanizáveis, e de 20 anos, 
nas áreas de colheita mecâni
ca. Apenas a partir desse prazo 
será obrigatório o cultivo me
canizado de cana crua.

Edson Ustulin, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Barra Bonita e Igaraçu

"É preciso entender que as 
coisas não podem acontecer 
por meio de uma simples 'ca- 
netada' de quem não conhece 
o meio e não está familiariza
do com a atividade e as neces
sidades do momento", declara 
Ustulin. "É preciso entender 
que, primeiro: as indústrias 
mecânicas não conseguem 
nos fornecer as máquinas pa
ra poder fazer a colheita toda

mecanicamente. Segundo: 
não estamos preparados com 
variedade, espaçamento, sis- 
tematização, limpeza de terra, 
enfim, uma série de fatores. 
Até 2014 dá tempo de prepa
rarmos tudo isso. As indústrias 
aumentariam sua capacidade 
de produção, nós prepararía
mos o campo para atender as 
necessidades e equacionaría
mos esses problemas", acredi

ta o presidente da Comissão 
Nacional de Cana-de-Açúcar.

Em outras regiões do Esta
do, como a de Lençóis Paulis
ta, a queima continua autori
zada. As doze cidades que te
rão que cumprir a decisão são: 
Bariri, Barra Bonita, Bocaina, 
Brotas, Dois Córregos, Igara- 
çu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, 
Mineiros do Tietê, Santa Maria 
da Serra e Torrinha.

Suspensão não 
é novidade

De acordo com Edson 
Ustulin, presidente da As
sociação dos Fornecedores 
de Cana de Igaraçu do Tietê 
e Barra Bonita e presidente 
da Comissão Nacional de 
Cana-de-Açúcar, no ano 
passado o setor passou pela 
mesma situação. "Começa
mos a queimar cana quase 
um mês depois do início da 
safra", lembra. "Para este 
ano esperávamos um acor
do que infelizmente não 
aconteceu. Ao contrário 
veio essa sentença que afeta 
o setor produtivo que efeti
vamente é o que sustenta o 
país. Estamos sendo penali
zados de forma arbitrária", 
lamenta Ustulin.

Os advogados da As- 
socicana (Associação dos 
Plantadores de Cana da Re
gião de Jaú) tentam derru
bar a decisão. "As autorida-

des precisam entender que 
nós não temos condições 
técnicas de fazer a colheita 
se não for da forma como 
está hoje", afirma Ustulin. 
"Querer é uma coisa e po
der é outra. É preciso enten
der claramente isso".

Ustulin acredita que a 
decisão da Justiça é uma 
forma de pressionar o Iba- 
ma a aceitar a responsabili
dade de licenciamentos de 
queimadas que hoje fica a 
cargo da Secretaria do Meio 
Ambiente. "Acontece que o 
Ibama não está preparado 
para isso. É preciso dar tem
po ao tempo", sugere.

A safra deste ano come
ça no dia 15 de março em 
algumas usinas da região. 
Na Usina Da Barra, em 
Barra Bonita, a colheita 
para moagem começa no 
dia 2 de abril.

I J  típoí de carnes temperadas

Mais sabor e 
pratiddade no 

dia-Q-dia da 
5ua família!



M A C A T U B A

Bem na fita
Macatuba aparece como referência em gestão administrativa em ranking da 
Confederação dos Municípios; cidade ocupa a 41  ̂ colocação em São Paulo

Da  Re d a ç ã o

Macatuba aparece em des
taque no ranking IRFS -  2006, 
o Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão. Pa
ra elaborar o ranking, a CNM 
(Confederação Nacional de 
Municípios) avaliou 4.938 
municípios brasileiros, 581 
deles no Estado de São Paulo. 
Quando o índice medido se 
refere apenas aos municípios 
paulistas, Macatuba aparece 
na 41 ® colocação. O muni
cípio está à frente, inclusive, 
de Lençóis Paulista, que vem 
em 48° lugar, e de cidades de 
maior porte, como Jaú (na 
51° colocação). O resultado 
do estudo foi divulgado pela 
CNM na primeira quinzena 
de fevereiro.

O IRFS é decomposto em 
três subíndices -  fiscal, gestão e 
social -, cada um deles medin
do a performance na área por 
meio de indicadores distintos. 
O índice fiscal, por exemplo, 
reflete a evolução dos indica
dores relacionados à LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), 
grau de endividamento e gas
to com pessoal. Os demais 
indicadores buscam mostrar 
o cumprimento de outras res
ponsabilidades de uma pre
feitura que, na avaliação da 
CNM, passam por economi
zar recursos de manutenção 
da máquina administrativa e 
direcioná-los prioritariamente 
para investimentos em infra- 
estrutura, saúde e educação, 
além de atender bem e com

Projeto Educartes, de atividades artísticas, desenvolvido pela Prefeitura de Macatuba

qualidade à população local.
"Ficamos satisfeitos com 

a divulgação desses dados e 
de saber que estamos bem 
colocados. Isso é reflexo do 
nosso modo de administrar 
o dinheiro público, com aus
teridade. E os investimentos 
que foram feitos priorizam as 
áreas de Saúde, Social e, prin
cipalmente, de Educação", 
comenta o prefeito de Maca- 
tuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB). Entre esses investi
mentos, o prefeito aponta o

aumento no número de espe
cialidades médicas oferecidas 
pelo ambulatório de saúde e a 
instalação do Cras (Centro de 
Referência em Assistência So
cial). Na Educação, o prefeito 
cita a adoção de material didá
tico apostilado na rede muni
cipal de ensino e em tecnolo
gias, como a lousa interativa e 
a mesa pedagógica.

O índice de 2006 aponta 
que os municípios obtiveram 
o melhor desempenho na área 
social, desde que foi criado o

índice, em 2002. Contribuí
ram para esse resultado a me
lhora dos indicadores sociais, 
a proporção de professores 
com nível superior, a redução 
de mortalidade infantil e a 
elevação dos gastos em saúde 
e educação, segundo conclu
são do estudo proposta pela 
CNM. Entre os 100 melhores 
classificados no índice geral, 
a maioria (41) pertence a São 
Paulo. Em segundo lugar vem 
o estado do Rio Grande do 
Sul.

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

Prefeitura de Macatuba implanta 
galeria na região alta da cidade

Equipes da Prefeitura de 
Macatuba estão implantando 
galerias para a captação de 
águas pluviais nas ruas José 
Cruzerá e Antonio Alves Nu
nes, nos altos da cidade. O 
trabalho começou no início 
da semana e deve seguir pelos 
próximos dias.

De acordo com o departa
mento de Engenharia da Pre
feitura, devem ser implanta
dos pelo menos 100 metros de 
tubulação. O trabalho antece
de ao recape das ruas. O pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) conseguiu a liberação 
de R$ 150 mil do governo do 
estado para recuperar a rua Jo
sé Cruzerá. Já o recape da rua 
Antonio Alves Nunes está pre
visto no cronograma de obras 
da Prefeitura em 2008. Funcionários trabalham na implantação de galeria nas ruas José Cruzerá e Antonio Alves Nunes

t u r i s m o  n a  p a s t a

Produtores rurais, trabalhado
res e pessoas ligadas à indús
tria e ao comércio assistiram 
a palestra sobre turismo rural 
na manhã da quinta-feira 21, 
no salão nobre da Prefeitura 
de Macatuba. A palestra foi 
ministrada por profissionais 
do Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) 
e foi um preparativo para um 
curso sobre o tema, que será 
oferecido no município nos 
próximos seis meses. A inicia
tiva é do Sindicato Rural de 
Lençóis Paulista, da Prefeitura 
de Macatuba, da Comissão 
Municipal de Emprego, do 
Sindicato do Açúcar e Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais 
de Macatuba.

t e r ç a - f e i r a
Divulgação

a t e r r o
O primeiro módulo do aterro sanitário controlado - que 

está sendo construído pela Prefeitura de Barra Bonita na 
Fazenda Riachuelo (no limite do município com Jaú) -  foi 
inaugurado ontem. Segundo o diretor do departamento de 
Obras, Paulo Sérgio de Jesus, o Lolô, a primeira célula do 
aterro, de um total de oito, teve um custo de R$ 900 mil.

o b r a s
A comunidade do Nú

cleo Habitacional Luiz 
Zillo, em Lençóis Paulis
ta, vê suas áreas de lazer 
recuperadas e presencia o 
surgimento de novas áreas 
para a prática esportiva e a 
instalação de um serviço de 
pronto-atendimento na sua 
UBS (Unidade Básica de 
Saúde). Enquanto isso, es
pera que entrem em ação as 
obras de recapeamento das 
ruas. Uma das obras mais 
importantes em andamen
to é a reforma do complexo 
esportivo do ginásio Hiller 
João Capoani, o Toniqui- 
nho. O ginásio terá suas de
pendências recuperadas e 
ainda deve ganhar um cam
po de futebol, vestiários e 
arquibancadas.

GOLPE
O diretor da Acilpa (As

sociação Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulis
ta), Ricardo Viegas, alerta 
os comerciantes para um 
novo golpe na praça. Se
gundo ele, estelionatários 
estão falsificando carteiras 
de trabalho e holerites para

fazer compras nas lojas da 
cidade. Na última semana, 
a associação recebeu duas 
denúncias de comerciantes 
associados. O golpe consis
te em apresentar carteiras de 
trabalho com registro falso 
e também holerites em no
me de empresas. Depois 
que conseguem crédito, os 
golpistas somem do mapa.

ASSALTO
O que era para ser uma 

simples corrida de táxi termi
nou mal para Paulo Sérgio 
Silva, 42 anos. Ele foi assalta
do por dois homens na noite 
da sexta-feira 15 e abandona
do num matagal em Agudos. 
Segundo a Polícia Militar, os 
ladrões pediram a corrida 
para Agudos, por volta das 
20h de sexta-feira, na rodo
viária de Lençóis Paulista. Na 
altura do trevo da empresa 
Duratex, renderam o taxista 
com uma faca e anunciaram 
o assalto. A vítima foi amar
rada e abandonada num 
matagal nas proximidades. A 
dupla fugiu levando o carro, 
um Fiat Uno, um celular e 
dinheiro. A quantia não foi 
divulgada.

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

ATLAS
Na manhã da terça-feira 19, a Diretoria de Educação 

reuniu professores, diretores de escola e autoridades para 
lançar um produto inédito. Pela primeira vez, Lençóis Pau
lista vai ter seus dados históricos, demográficos e geográfi
cos reunidos em um Atlas escolar. O material será utilizado 
por estudantes da rede municipal de ensino. As lideran
ças da Educação na cidade articulam para fazer com que o 
Atlas também chegue às escolas estaduais e particulares.

b o m b a r d e io
A falta de segurança pú

blica polemizou o debate 
na sessão legislativa da se
gunda-feira 18, na Câmara 
dos Vereadores de Agudos. 
Os parlamentares dispara
ram críticas contra a Polí
cia Militar e a Polícia Civil 
local. O delegado de Polí
cia Civil, Jader Biazon, e o 
comandante da 5° Compa
nhia de Polícia Militar, Ca
pitão Alan Terra, não gosta
ram do discurso. Segundo 
eles, a situação na cidade 
não é bem essa e a polícia 
tem o controle da seguran
ça da população agudense.

LEGISLATIVO
Na segunda-feira 18, a 

Câmara de Lençóis Paulis
ta aprovou 10 projetos que 
estavam na pauta. Um dos 
destaques da sessão foi o 
vereador Edson Fernandes 
(PT), que teve quatro pro
jetos aprovados, todos por 
unanimidade. O petista foi 
autor de dois projetos sim
ples, um obrigando estabe
lecimentos especializados

em lavagem de veículos a só 
utilizarem produtos biode
gradáveis, e outro obrigan
do as agências bancárias a 
instalarem bebedouros den
tro de suas dependências. 
Edson também apresentou 
dois projetos de maior com
plexidade. Um cria o serviço 
de ouvidoria no Legislativo 
lençoense, ou seja, um ca
nal direto de acesso para o 
eleitor. O outro institui ofi
cialmente a prestação públi
ca de contas das viagens fei
tas por parlamentares com 
recursos da Câmara.

MACATUBA
A Casa da Criança San

to Antônio, em Macatu- 
ba, recebeu R$ 50 mil do 
governo do Estado de São 
Paulo para a reforma e am
pliação de suas instalações. 
A obra vai aumentar o nú
mero de vagas oferecidas 
no berçário. A obra será ad
ministrada pela prefeitura. 
Desde que foi inaugurada, 
em 1990, o prédio recebeu 
melhorias, mas nunca pas
sou por reforma.
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2005 G Cinza

Gol CLI 1.6 
1996-G 

Prata

Gol G 3 1.0 
CITY 2005 
FLEX Prata

GOIG3 1.0 4P 
PLUS 2001 

G Prata

Parati G4 1.6 - 4P 
TOTAL FLEX 
2007 Prata

Santana 1.8 
M l-4 P -2000 

A - Cinza

Saveiro G3 1.6 
PLUS 2003 
A - Preto

Vectra GLS 2.0 
1994-G 

Cinza

v e í c u l o s

VENDA

SAVEIRO G III, 1.6, 

ano 03, cor preta, a 

álcool, completa. Fo
ne (14) 3263-7474.

MONZA, ANO 93,

cinza. Fone (14) 

3264-3033.

GOL POWER 1.6,

ano 04, cor prata, 

Flex, com ar, direção, 
trava e alarme. Fone 

(14) 3264-1000.

CORSA SEDAN 

CLA SSIC , 1.6, ano 

03, preto, gasolina, 
com vidro e trava. 

Fone (14) 3264

1000.

ASTRA GL ANO 00,

cor preta. Fone (14) 

3264-3033.

CHEVETTE SL , ano

89, cor verde. Fone 

(14) 3264-3033.

2006 -PRATA-COMPLETO 
4 AIRBAG-SOM  CONTVOL-ABS

r$ s o b  c o n su lt a

VEÍCULO [ ç õ T B ^ M It OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P1.6 1999 VERM. G a r c o n d - lim p- d e s- trava- alarme

CORSA SEDAN CLASSIC 1.6 2003 PRETO G VE/TE
CORSA SEDAN 1.0 2001 PRATA G a r - d h - trava- alarme

CORSA WAGON 1.016V 2000 CINZA G trava- alarm e- limp. - desemb.
CORSA WIND2P 199Z BRANCO G
MONZA GL4P 1996 CINZA A completo

ASTRA SELEGANCE 2.0 2006 CINZA FLEX C0MPL.-2AIRBAG-AR DIG-RODAS-SOM
CELTAl.O 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

GOL1.016V4P 1999 CINZA G COMPLETO
GOL1.016V4P 2001 PRATA G COMPLETO
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR-DH-TRAVA-ALARME

FIORINO FURGÃO ].0 1994 BRANCO A trava- alarme
SILVERADO 4CC 1999 BRANCA D DH

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO-RODAS
CLIO SEDAN ALIZE 1.6 2006 VERDE FLEX COMPLETO
PARATI CR0SS0VER1.8 2006 PRATA FLEX COMPL-AIRBAG-COURO-RODAS-SOM-ABS

PEUGEOT 206 1.4 2006 PRETO FLEX LT-DT-ALARME

F.114.3264-1000
V e íc u lo s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE PEUGEOT,

206, Selection, cor pra

ta, ano 02, gasolina. 
Fone (14) 9711-0003.

VENDE-SE PEUGEOT,

206, flex, ano 05, 

cor prata alumínio, 

faróis de milha de luz 

branca, engate, super 

conservado, particular. 

Fone (14) 9795-3935.

GOL CLI 1.6, ano 96,

gasolina, cor prata, 
básico. Fone (14) 

3263-7474.

VECTRA GLS 2.0, ano

94, gasolina, cor cinza, 
completo. Fone (14)

3263- 7474.

CELTA SUPER, ano 04,

4 portas, cor preta, 
com trio elétrico. Fone 

(14) 3264-1222.

PARATI G4, 4 portas, 

Flex, ano 06, cor prata, 

completa. Fone (14)
3264- 1222.

FOX 1.6, Plus, ano 06, 

cor preta, completo 
menos ar. Fone (14) 

3264-3033.

UNO MILLE FIRE, ano

02, cor cinza. Fone (14) 

3264-3033.

VENDE-SE SCENIC,

RXE, ano 01, cor cinza, 

completa, 2° dono. Fo
ne (14) 3263-1341.

VENDE-SE DEL REY, 

Guia, ano 87, a álcool, 

4 portas, completo, 

menos ar, R$ 7.300.00. 

Fone (14) 9721-8217.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE FUSCA, ano 77, em 

bom estado. Fone (14) 

3263-2975.

VENDE-SE CORSA, Se-

dan, ano 02, a álcool. 

Fone (14) 9758-2109.

PRECISA VENDER OU 

COMPRAR um veículo? 

Ligue (14) 8152-1700, 
com Edson.

VENDO OU TROCO,

Ford F-600, todo refor

mado, R$ 15.000.00, 

Monza, Classic, ano 

92, 4 portas, painel 

digital, completo R$ 

13.000.00. Tratar na 

rua dos Melros, 232, 

Jd. Nova Lençóis, ou 

fone (14) 9731-0603.

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.; 14. 3264-1222 - Lençóis Paulista

1 ASTRA HATCH-4P 
PRATA-0 2 -0 3 -COMPLETO

ASTRA SEDAN C0NF0RT1.8 
PRETO-2005

BLAZER2.4
PRETA-2001 -COMPLETO

CELTASUPER4P-PRETO I 
0 4 -TRIO ELÉTRICO

CELTA S P IR IT 2 P -07 
TRIO ELÉTRICO-RODAS 15 
PRETO-PERSONALIZADO

MONZA GLS-VERMELHO 
95/96 -AR CONDICIONADO 

DH-TRIO ELÉTRICO
ZAFIRA2.0 

PRATA- 2001
SCÊN IC -C IN ZA - 2004 I 

COMPLETA-AUTOMATICA
1 MERIVA-PRATA 

2003-COMPLETA
UNO ELETRÔNIC 

VINHO-94
ZAFIRA ELEGANCE 

PRATA- 2005 
COMPLETA-AIRBAG

ZAFIRA CD-PRETA-2003 
COMPLETA-AIRBAG 

AUTOMATICA
1 ESCORTHOBBY-PRATA 

93/94
PALIO EDX-4P 

VERDE-96
SIEN AI.O  ELEX-CINZA 

06/07 - COMPLETA
AUDI A 3 -A Z U L 
05 - COMPLETO

STILO - PRETO - 2002/03 
COMPLETO - COMP BORDO 

CD-RODAS-CO URO

FOX 1.0 4 P -P R A T A -0 7  
LIMPADOR TRAZEIRO 
DESEMB.TRAZEIRO

PARATI G4 - 4P - FLEX - 06 
PRATA-COMPLETA

SAVEIRO 1 .6 -VERDE 
9 8 /9 8 -DH

1 ZAFIRA ELLEGANCE- 
PRATA-2007/2008

GOL IODO-BRANCO 
1993/94

LOGUS-CINZA-1994 PARATI G 3 -4 P -C IN Z A -O S I
1 CORSA 2 P -C IN ZA -1996 PALIO 2P-PRATA-2007

SCENIC-BRANCO-2000 GOL 1 .8 -A Z U L -1995

TRANSFERENCIA GRÁTIS 
M ASCOTINHO LUBREMA

VENDE-SE CORSA,

Sedan, 1.8, Flex, ano 

06, 4 portas, cor prata, 
com vidro e trava, 

novo. Fone (14) 9746

2701.

VENDE-SE OPALA,

Cupê, ano 83, motor 

4c, 2.5, a álcool, 5 

marchas, cor prata, 
mecânica, pneus e 

tapeçaria em ordem, 
R$ 7.000.00. Fone (14) 
9702-9704, com Ale

xandre.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR MOTO, Gol, 

ano 85, a álcool. Fone 
(14) 8123-6272.

PARATI GIII, 4 portas, 

ano 03, cor cinza. Fone 
(14) 3264-1222.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR CASA, cami

nhão, G-90, VW, ano 

84, revisado, motivo 

de mudança. Fone (14) 

9746-3931.

VENDE-SE. FIAT UNO 

MILLE, Eletrônic, ano 

95, 4 portas. Fone (14) 

3263-3197.

VENDE-SE GOL, 1.0, 

16V, 4 portas, ano 99, 

cor verde, com rodas 
aro 15 orbital. Fone 

(14) 9142-8639, com 

Tiago.

VENDE-SE GOL, ano 88,

com rodas aro 15, vidro 

e trava, licenciamento 

2008, pago, R$ 7.500.00. 

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

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

IDUSUM^^ 

nill EM i MESES lE lUMIEIU
AV. PREI. JACDMO N. PACCOIA, 332 * PO. ROHDQN * LENÇÓIS PIA. 

[ONE: 14 3263 06S9 - 974/2245

MONZA, GL, 4 portas, 

ano 96, cor cinza, a 

álcool, completo. Fone 

(14) 3264-1000.

FIORINO FURGÃO,
1.0, ano 94, cor bran

ca, a álcool, com trava 
e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

CORSA SUPER, 4 por

tas, ano 96, cor cinza. 
Fone (14) 3264-1222.

LOGUS ANO 94, cor

cinza. Fone (14) 3264
1222.

FIAT pÁl IO, 2 portas, 

ano 07, cor prata. Fone 
(14) 3264-1222.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR CARRO DE ME

NOR, Gol, G3, 1.0, 16V, 4 

portas, gasolina, cor prata, 

com mp3, completo 

menos ar, R$ 20.800.00. 
Fone (14) 9152-1558.

VENDO CHEVROLET 

OPALA CUPÊ ano 83

motor 4C 2.5 a Álcool 

original 5mch cor pra

ta. Mecânica pneus e 

tapeçaria OK. R$6.500 

C/ Alexandre - Fone 
9702-9704.

VENDO FUSCA ANO 

85 REVISADO, com

rodas esportivas 15", 
lindo. Particular: 8126 

0376 c/ Alexandre

VENDE SAVERO 

PRATA - Ano 93 - al- 

cool - bom estado de 
conservação. Tratar: 

Rua Princesa Isabel, 

88 - Capoani Fone: 
(14) 3264-3747 - (14) 

3263-3771

ALUGUE UM CARRO 

NESTE FINAL DE 

SEMANA E GANHE 

20% DE DESCONTO 
NA DIÁRIA. LIGUE WM 

LOCVEL LOCADORA 

DE VEICULOS 14 

- 3264-7191 - 3263- 

3819/9701-1020.

AUTO MECihÊCA - RETÉRCA DE MOTORES

- Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Pecos

- Serviços de 
monutençõo 
mecânico

- Serviços de 
usínogem

FONE;

3263- 1535
FAI:

3264- 3961

RUA PIEDADE ESQUINA CDM AVENIDA 25 DE JANEIRD 
Tel: (14) 52B4 3131 - 32G4 3737 - 9792-2B9B

Q U A D R IC IC L D  P D L A R IS 2 5 D IB B B V E R M E LH D 4 X 2  A U T D M A T IC D
Q U A D R IC IC L D  F D U R T R A X 3 5 D DKM V E R M E LH D 4 X 4  P ER M A N E N TE

Q U A D R IC IC L D  P IT B U L L  2 D D DKM PRETD 4 X 2 D E C D M P E T I Ç Ã D
B IZ ID D K S 2 D D 2 V EM E LH A
B IZ ID D E S 2 D D D PRETA
B IZ ID D E S 2 D D 4 PRETA
B I Z I 2 5  ES 2 D D G AZUL
B IZ I2 5  + 2 D D 7 A M AR ELA

T IT A N 125  KSE 2 D D 4 PRETA P AR T. ELÉ TRICA
T IT A N I5 D  KS 2 D D 5 PRETA
T ITA N  I5 D  KS 2 D D G P RATA
T ITA N  I5 D  ES 2 D D 5 PRETA P AR T. ELE TRICA

T ITA N  I5 D  ESD 2 D D 7 P RATA +  u m a  p r a ta
X R 2 5 D T D R N A D D 2 D D 5 PRETA ID D D  KMS

N X 4 D D  FALC DN 2 D D I V ER M E LH A
N X 4 D D  FALC DN 2 D D 7 LA R A N JA

C BX STR A D A 1 3 3 7 AZUL P A R T ID A +  R DD A
C BX STR A D A 1 3 3 3 VERDE P A R T ID A +  R DD A

C B X 2 5 D T W IS T E R 2 D D 2 V ER M E LH A
C B X 2 5 D T W IS T E R 2 D D 3 PRETA +  u m a  v e r m e lh a
C B X 2 5 D T W IS T E R 2 D D 5 PRETA
C B X 2 5 D T W IS T E R 2 D D G PRETA
C B X 2 5 D T W IS T E R 2 D D 7 P RATA

C B 4 D D IB B 3 V ER M E LH A
C B 5 D D IB B B AZUL
C B 5 D D 1 3 3 3 R DXA
C B 5 D D 2 D D I V IN H D

C B B D D F H D R N E T 2 D D 5 PRETA C /  E SC A PE  E R A B E T A
C B B D D F H D R N E T 2 D D 7 C IN ZA

C B X 7 5 D F IN D Y 1331 C IN ZA E SC A PE  4 E M I
C B R B D D F 1 3 3 7 V ER M E LH A

C B R ID D D  RR 2 D D 5 V ER M E LH A E SC A PE  Y D S H IM U R A /B D L H A  P U IG /S L A ID E R S
C BR lID D X X  BLA C K 1 3 3 3 PRETA

S H A D D W B D D 1 3 3 3 R DXA
X T B B D R 2 D D 7 PRETA I3 D D K M

Y A M A H A  T D M B D D 2 D D 2 PRETA
S U Z .B U R G M A N D km A M AR ELA C /D D C
S U Z .B U R G M A N 2 D D G PRETA

S U Z .Y E S  125 2 D D 7 P RATA
S U Z . G S X 7 5 D F 1 3 3 5 V ER M E LH A

FatDS mDtDs/veículDs/pick ips: na ww.bcar.CDm.br 
Ccnsulta Ccndiçces ESPECIAIS da Financiamanta

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, 

som automotivo, insulfilm, faróis, lanternas, 

spooler, neon em barras.eimuítolmaisíj

n. Prudente de Moraes, 206 
Rua P ied ad e , 8 2 9  - C e n tro  - L en çó is  P a u lis ta  Vila Edeu - Lençóis Paulista 

E -m ail: d a lb e n te la tin @ b o l.c o m .b r

SIMPATIA
Num canto mais alto que sua cabeça, acende 3 velas brancas num prato 
com água e açúcar aos três anjos protetores (Gabriel, Rafael e Miguel) e 
fazer o pedido em três dias alcançara a graça. Mande publicar no terceiro 
dia e observe no quarto dia.

1 MODELO 1 1 ANO 11______ÇOR_____ OPCIONAIS 1 1 MODELO 1 1 ANO 11______ÇOR_____ OPCIONAIS 1
KADETT GL 1996 PRATA GOL CLI 1995 BRANCO

MONZA SLEFI 1993 CINZA GOL 1.0 2000 PRATA
MONZA SL/E 1986 CINZA GOL 1.6 RALLYE 2005 PRETO COMPLETO-AR
ASTRA GL 2000 PRETA COMPLETO KA 1999 PRATA VIDRO-TRAVA

CHEVETTE SL 1989 VERDE UNO MILLE FIRE 2002 CINZA
CORSASEDAN 4P 2003 BRANCO COMPLETO (-)AR UNO MILLE FIRE 2005 VERMELHA LIMP-DESEM

CORSA G L2P 1994 PRATA UNO MILLE FIRE FLEX 2006 BRANCA
CELTA LIFE 2P 2005 AZUL IDEIAELX-FLEX 2008 PRATA COMPLETA-AR

ASTRA HATCH 3P 2004 PRATA COMPLETO SIENA6 MARCHAS 2000 AZUL
GOL CLI 1996 VERMELHO UNO MILLE FIRE 2002 BRANCA

GOL 1.0 CITY 2004 BRANCO 4P-AL-DES-LIMP PALIO WEKEND ELX 2000 CINZA COMPLETA-AR
GOL 16 V PLUS 2001 CINZA COMPLETO HORNET 2005 PRETA

PARATI 1.6 2006 PRATA COMPLETO + RODA CG 125 FAN 2005 AZUL
GOL Ml 1997 BRANCO RODA-TRAVA-ALARME CG 125 TITAN 1996 CINZA

FOX 1.6 PLUS 2006 PRETO COMPLETO-AR CBX-250 TWISTE 2005 PRATA

JA PENSOU EM TER SEU CAM INHÃO?
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS!

ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO

ANTES DE FECHAR QUALQUER NE6ÓCI0.

F o n e s : 3 2 6 4 - 3 9 6 8  e  3 2 6 4 - 3 0 3 3

A v .  P a p a  J o ã o  P a u l o  II ( a o  l a d o  d o  A u t o  P o s t o  L e ã o )  -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

http://www.carrolencois.com.br
mailto:dalbentelatin@bol.com.br


PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

Mod 2008 - Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, N° 112 - LENÇÓIS PAULISTA

F o n e : (14) 3 2 6 4 -4 3 4 5

VEÍCULOS
VENDA

VENDO GOL GIII

4P. 2001 Comple

to - Ótimo Estado 

R$ 19.000,00 Tel.: 

81165050

GOL MI 1.0 8V, 1997 

(ano e modelo),Prata, 

Ótimo estado de con

servação, Particular, 

R$ 14.000,00, Fone: 

8127-2544.

VENDO CROSSFOX

06/06, prata, com

pleto, com 9000 Km!! 

Valor: R$ 42.000,00 

Tratar: 3263-2436 ou 

96961490

VENDE-SE FURGAO 

DUCATO maxi cargo 

teto alto branco ano 

2000 R$34.000,00 fo

ne: 9793-3252

VENDE- SE FUSCA 

ANO 82/ 83 BRAN

CO, em ótimo esta

do. Tratar fone (14) 

97259421, com Regia- 

ne ou Julio.

ESTOU A PROCURA 

DE VEICULO PARA 

COMPRAR VOLKSWA- 

GEM GOL ANO 1996 

A 2000.

VENDO TRATOR

296/4, ano 88/89 

em estado de NOVO. 

Tel: 14-32643944 ou 

81119495

VDO/TCO CELTA 01

c/rodas+al,ve,tr+kit 

aparencia filé tel 

32681038/81194532.

VENDO OU TROCO 

POR CARRO 1.0 de

maior valor. Pálio 1.0 

Fire ano 03 único do

no, impecável. tratar 

fone 3263 4725 par

ticular

MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o 

melhor preço à vista. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 06, 

cor prata, com 5 mil 

Km. Fone (14) 3263

3466.

CG, 125, ano 88, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

FALCON, ano 00, cor 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

TWISTER, ano 03, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 

04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

TITAN, 125, ano 04, 

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

TITAN, 150, ano 05, 

cor azul. Fone (14) 

3263-2610.

TWISTER ANO 05, ver

melha e ano 03, preta. 

Fone (14) 3263-2610.

TITAN, KS, ANO 04,

cor vermelha. Fone 

(14) 3263-2610.

TITAN, ANO 98, azul 

metálico. Fone (14) 

3263-2610.

BIZ ANO 03 e 05. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, 125, ano 03.

Fone (14) 3264-4345.

TWISTER, ANO 05. Fo

ne (14) 3264-4345.

HONDA BIZ, 100, ES, 

ano 03, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-2610.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14) 

3263-2610.

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO  

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.; 14. 3 2 6 4 -2 2 9 1  
9 6 9 4 -8 7 1 4

p a r a ís o
DAS COMPRAS

TRATAR:

3264-7919
ELIZA

9702-7108
ARLINDO

VENDE-SE HONDA 

BIZ, ano 06, com par

tida elétrica, cor prata, 

único dono. Fones (14) 

3264-1721 ou 8135

0917.

TITAN, KS, ano 05,

cor preta, em ótimo 

estado, quitada, único 

dono, valor a combinar. 

Fone (14) 3264-3211.

CBX 200, Strada, ano 

97, cor vermelha, 

com 36 mil Km, R$

4.100.00. Fone (14) 

8146-4986, com

Everton.

KAZINSK, ano 03, em 

ótimo estado e RD, 

350, ano 88, cor bran

ca. Fone (14) 9734

1872, com Anderson.

STRADA, ano 97, cor 

azul. Fone (14) 3263

3466.

TITAN, KS, ano 00, cor 

prata. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE TITAN, 125, 

ano 04, vermelha, R$

4.100.00. Fone (14) 

9683-2153.

HONDA BIZ, 100, ano 

05, cor preta. Fone 

(14) 3263-3466.

TITAN, 150, Ks, ano 

05, vermelha. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE HONDA 

BIZ, ES, 100, cor azul, 

quitada, com 12 mil 

Km, ano 05, em ótimo 

estado, lic. e IPVA 2008 

pago. Fone (14) 9108

1987.

TITAN 150 PRETA 

ANO 07, Novíssima 

3700km cel. (14) 8117

5854.

VENDE-SE CG TITAN

KS Verde 2002 33 mil 

km otimo estado, se

gundo dono,impecavel 

Tratar tel 97984871 

Samuel ou Thais.

CG 125CC ANO 86 

AZUL super conservada 

em perfeito estado to

da original R$ 2.300,00 

fone: 14 9123 9173 - 

Macatuba.

VDO/TCO STRADA 99

roxa boa tel 8119-4532 

/ 3298-2595.

COMPUTADOR
SEM I-N GVO i

CELERON 2.8 G H z-256  MB RAM -HD 80 GB 
FLOPPY 3 Vi - GRAVADOR DVD - 2 Cx. de SOM 

GABINETE 4 BAIAS-MONITOR LG 15"

R$ 800,<» - A VISTA
9 xR $  100,00 . c /  CHEQUE
TRATAR 8 1 4 5 -0 3 0 5

J a g u a r !  Im ó v e is
PRAÇA TIR A D EN TES, 266 - CENTRO - AGUDOS SP 

(14) 3262-1177 - 3262-2116 - 9772-7263 
www.jaguariim oveis.com .br

Apresenta: O FEIRÂO DE IMÓVEIS dia 24/02/08
Residências:
a) Padrão Popuiar: com 4 Cômodos a partir de R$ 35 mii;
b) Padrão Médio a partir de R$ 70 mii;
c) Padrão Ótimo a partir de 120 até R$ 250 mii.

Prédio industriai:
Gaipão centrai com 1000 m  ̂ de terreno e 730 m  ̂ de 
construção com todas as instaiaçôes adequadas. Fãcii acesso 
para carga e descarga R$ 600 mii.

Terrenos:
a) Bairro popuiar a partir de R$ 3 mii;
b) Bairro Residenciai a partir de R$ 18 mii;
c) Bairro Nobre a partir de R$ 20 mii;

Chácaras:
1000 m̂  Sem Residência a partir de R$20 mii 
1000 m̂  Com Residência a partir de R$35 mii

Áreas Rurais:
Com um aiqueire a partir de R$ 35 mii 

Sítio Formado:
6 aigueires, Próx. de Bauru com Pasto (6 piquetes) Sede com 
piscina, Casa de Caseiro, Poço Art. Currai e pomar - R$ 300 mii. 
Aceita-se imóveis.

Haras:
42,5 bect. Totaimente equipado. De frente p/ rodovia e 30 km 
de Bauru. R$ 900 mii. Aceita-se residências no negócio. 
Detaibes só ao interessado.

Oferta:
imóvei Residenciai de aito padrão no centro da cidade de 
Agudos, desocupado, com 2.560 m  ̂de terreno e 700 m̂  de 
construção, para permuta com imóveis residenciais ou Sítio, 
de maior ou menor vaior, base R$ 500 mii.

Visite a Jaguari Imóveis e faça "Bons Negócios".
FEIRÃO DE IMÓVEIS - PLANTÃO NESTE DOMINGO DIA 24 DAS: 8:30 às 18:00 HORAS.

VENDE-SE HONDA GH 

TITAN 125 ANO 2001 

VERDE ÓTIMO ESTADO 

FONE: 32641487 / 

97023096

VENDO TWISTER 

2002 azul doc ok 

6.800,00 ou troco por 

moto de menor valor 

tratar: 3263-5635

VENDO OU TROCO 

TITAN 150 - 2005 

com partida eletrica, 

em excelente estado, 

R$ 5.000. Fone: 9115

0460.

RESIDENCIAS
VENDA

ALUGA-SE APARTA

MENTO, em Ilha Com

prida, para 6 pessoas. 

Fone (14) 3264-3479.

VENDE-SE CASA, NO 

JD. BELA VISTA, na

Rua Visconde de Mauá, 

137. Fones (14) 3264

1 333 ou 9799-9719.

COMPRO CASA, nos 

bairros Jd. Príncipe, Ita- 

poá e Maria Luiza. Fone 

(14) 9696-8909.

VENDE-SE BAR, na Av.

Orígenes Lessa, 767, 

Cecap. Fone (14) 8128

9660 ou 3264-1830.

VENDE-SE CASA, no Jd.

Cruzeiro, com 2 quartos, 

quitada, R$ 27.000.00, do

cumentos em andamento. 

Fone (14) 3264-9818.

CRECI - J12737

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00. Sdormit., 1 suite, sala de jantar, salade estar, edículac/churrasqueira, garagem p/ 
2 carros.
JD. UBIRAMA: R$ 110.000,00, 3 dormit., sala visita, sala jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais 
edicula c/ churrasqueira.
JD. IPÊ: R$ 150.000,00, 03 dormit., (01 suite), sala visitas, wc social, Cozinha, sala jantar, sala tv, rancho c/ 
churrasq., garagem p/02 carros.
CENTRO: Rua IgnácioAnselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa c/261 m̂ , Terreno c/ 1230m .̂
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm c/ ale, 1 suíte c/a/e, 1 
dorm s/a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m .̂ 
Terreno312m^. R$130.000,00
JD. IPÊ: Pav. Sup: escritório, sala tv, quarto hóspedes. Pav Inf: 3 dorm (1 suíte d  closet), wc social, sala jantar, 
cozinha c/armáregab, área serviço c/a/e, garagem 4carros. Área const. 325,00m^. Terreno 500m^. R$350.000,00 
JD. UBIRAMA: - R$100.000,00. 2 dorm d  ale, wc social d  box blindex. Ampla sala de visita, cozinha d  ale, 
garagem para2carros
JD. CRUZEIRO: - R$ 43.000,00 - 2 quartos, sala, cozinha e WC e garagem 

TERRENOS
CENTRO : Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial d  wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv, sala de estar c/sacada, wcsocial, cozinha ea/c piscina.
JD. ITAPOÃ: 3terrenos juntos, c/213m^cada, sendo 2de esquina 
JD. PRÍNCIPE: terreno c/ 200m^ plano

SÍTIOS
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa c/2dormitórios, 2wc, sala, cozinha mais varanda.
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 d  
Embarcador.
PRÓXIMA AO RIO CLARO: 3 alqueires d  casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas 
nascentes, pastagem, cercado. Excelente localização.

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 CASA, na 

Vila São João, na Rua 

Pedro Coneglian, 27, 
com 3 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 

área de serviço, toda de 

laje, R$ 25.000.00.Fone 

(14) 9732-8721.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR CASA DE ME

NOR VALOR, casa na 

Cecap, com 5 cômodos. 

Fone (14) 9696-8909.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR CARRO, terre

no no Jd. Príncipe, mo

tivo de mudança. Fone 

(14) 9746-3931.

CASA, NO JD. MONTE 

AZUL, boa construção. 

Fone (14) 3263-2105 

(creci-41388)

V EN D E-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

C o m p r a -s e :
Casas: de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem
OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

A  F O R Ç A  D O  S O M

PROMOÇÃO
ALARME E TRAVES

AGUARDEM
AUTO-ELÉTRICA

SO M  - ALARM E  
TRAVA E LÉ TR IC A  
V ID R O  E LÉ T R IC O  

IN SU LFIM

E: 14.3263-2616 
R. RIO GRANDE DO SUL, 350 

LENÇÓIS PAULISTA 
(próximo ao semáforo)

í

Notas de bem viver 2
NãD exijas da ninguém a abrigaçãa de seguir-te as madelas de vida 

e pensamenta.
Pratege as crianças, tanta guanta se te faça passível, mas nãa te tartures, 

ante a escalha das adultas gue esperam de ti a respeita às Experiências deles, 
tanta guanta reclamas a acatamenta alheia para cam as tuas.

Distribui utimismu e simpatia.
Irritaçâa nãa edifica.

Nãa percas tempa cam lamentaçãES inúteis. recanhecEnda gue há sempre alguém- 
a guem pades heneficiar cam essa au aguela migalha de apaia e generasidade.

Deixa algum sinal da alegria anda passas. a )
Quanda as prablemas da catidiana se te façam difíceis, aa invés de

incnnfnrmaçãn nu de azedume, usa a paciência. ^
Sempre gue necEssáriD. empenha-te a auvir esse au aguele assunta, cam 

^^^mais atençãa para gue passas campreender issa au aguila cam mais segurança. " 
Lemhra-tE de gue falanda au silencianda. sempre é passível fazer algum hem. 
Drande entendimenta demanstra a criatura gue vive a prúpria vida da melhar . 

ijf'' mada gue se faça passível, cancedenda aas autras a dam de viverem a vida \ 

gue lhes é prúpria. cama melhar lhes pareça. .

Xavier, Francisca Candida. "Ateaçãa”. Espírita Emmaauel. IDE, IDD7. *
P F M T O n  F C P I o I t A  p a l e s t r a s

,  ^  ...........  S E G U N D A - F E I R A S Á B A D O S
Antonio de padua , i . n lu nIravEssa Ja a a  Karnalha, 11 

(próxima aa Asila) às 20 H
Creche OCAS na CECAP 

às 14 H

" S e r  E S C O L A  E O F I C I N A  D A  A L M A ” F.: 1 4 . 3 2 G 4 .G 4 I4  c e a p l l p n e t .c a m .b r

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

24IV 3264-4049 
Chaves 9791-7066
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Nome:
Cidade:

grátis! C L A S S I E C O
Ao lado da comunidade

RG:
Fone:

Texto do classificado:

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

• Veículos
• Imóveis

1 • Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

O

■

http://www.jaguariimoveis.com.br


RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE QUITINETE,

em Monguaguá, litoral 

Sul, R$ 28.000.00, 

mobiliado. Fone (14) 

9718-0380 ou 3298

2001.

ÓTIMA CHÁCARA, 

no São Judas Tadeu, 

com 2 casas, piscina, 

quiosque, campo de 

futebol iluminado, com 

portão eletrônico. Fone 

(14) 3263-2105 (creci- 

41388)

PRÉDIO NO CENTRO, 

próprio para consultó

rio, 15 salas, banheiro. 

Fone (14) 3263-2105 

(creci-41388)

VENDE-SE CASA, na 

Cecap, com 3 quartos, 

sala, cozinha grande, 

banheiro, com casa nos 

fundos de 1 quarto, sa

la, cozinha e banheiro, 

R$ 35.000.00.Tratar na 

Rua Paulo Ronai, 171, 

ou fone (14) 9731

9142.

VENDE-SE TERRENO,

no Jd. Itamaraty, com 

525m, parte alta, lote 

de esquina. Ótima 

oportunidade. Fone 

(14) 3264-4151.

VENDE-SE CASA, no 

centro, com 2 quartos, 

sala, copa, cozinha, ba

nheiro, lavanderia e ga

ragem, R$ 80.000.00. 

Fone (14) 3264-4151.

VENDE-SE TERRENO,

no Pq. Antártica, com 

430m, murado, ótima 

oportunidade. Fone 

(14) 3264-4151.

PROCURO CASA PARA 

COMPRAR, de até R$

30.000.00. Fones (14) 

9732-1920 ou 9755

2656.

VENDE-SE CASA 

COM GARAGEM, 2 

quartos, sala, copa, 

cozinha e edicula 

com churrasqueira, 

no Jardim Primavera. 

Fone 32649380 ou 

91099294, Ótimo 

preço.

VENDO OU ALUGO 

SALAS COMERCIAL

no edificio luiz pacolla 

centro falar com Ezio 

fone 14 38444-1001 

horario comercial noite 

14 38441086.

VENDE-SE/TROCA 

CASA AO LADO DA 

UNIMED. TRATAR R. 

PEDRO NATALIO LO- 

RENZETTI, 682 / (14) 

3263-0134.

CHAVEmo n
Confeição
carimbos

Atendimento
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E A f F ^ € / V r £ A O  BA/VCO 3 / ^ 0 € S C 0

ALUGA-SE EDICULA

para festas em geral, 

com piscina. Tratar 

8119-5518

CASA ESQUINA J JO- 

AO PACCOLA, 2 qtos 

+ dep quintal grde, 

comércio vizinho, 

ampliação registrada 

na prefeitura, vendo 

vista/ transfiro financ 

F:32645249

SALA ED LUIZ PACCO- 

LA, linda, gesso, blin- 

dex, piso frio, 2 wcs, 

escriturada, alugada, 

vendo parcelado em 12 

meses. Aceito carro F: 

3264.5249

VENDO MAQUINA DE 

LAVAR ROUPA LAVI- 

NIA. Entrar em conta

to: 14 32646390

MAMEDINA: casa- 3 

quartos, sala, cozinha, 

wc. 60.000,00 Fone: 

3264 8755

VENDE-SE 1 OU 2 OU 

4,3 ALQUEIRES na Var- 

gem Limpa, aceita se 

casa como parte do pa

gamento. Tratar: 3263

4256 ou 9777-1673 ou 

8142-4904

CASA DE PRAIA - CA-

RAGUA- SP- LITORAL - - 

ALUGA P/ TEMPORADA 

DIARIA A PARTIR DE 

R$ 150,OO CONTATO 

FONE 14-32641773 

- www.anunciodetem- 

porada.com/joel

REGULARIZE SEU IMÓ

VEL PREFEITURA/INSS/ 

CRI Atendemos toda 

a Região M.Feres Proj. 

CREA1039099 R.José do 

Patrocínio,n°991 Len

çóis Pta. 14-3264-3365.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

touro mecânico infantil 

bandido. Fone (14) 

3263-1485.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

' Cama Elástica 
' Tobojá 
' Castelo
Piscina de Bellnlia 
Tm  Hec. Intantil (Bandido) 
Máquina Algodão OoceeCrepp 
TáBmgã
(14) 3263-1485 

9791-4488

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA, 

tobogã e tribogã. Fone 

(14) 3263-1485.

ALUGA-SE CAMA 

ELÁSTICA, super pro

moção de aniversario, 

R$ 65,00. Fone (14) 

3263-1485.

EXCURSÃO PARA SÃO 

PAULO (Compras) 27/02, 

05/03, 08/03, 12/03 

e 19/03. Praia Grande 

21/03. Tratar fone: 

3264-7919 / 9794-7639 

com Eliza ou 3263-6938 

/ 9702-7108 com Arlindo.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

SUPER PROMOÇÃO 

MP3 E MP4 PLAYERS 

SONY DE 1GB A PARTIR 

DE R$79,00 NA LOJA 

DA DMP PRODUÇÕES 

NO PAULISTA SHOP

PING APROVEITEM!!! 

T-3264-2757.

VENDE-SE GELADEI

RA, duplex, moderna, 

cor branca, máquina de 

lavar, Brastemp Mun

dial e tanquinho, todos 

com garantia. Tratar na 

Rua Primo Casali, 61, 

Núcleo, com Márcio ou 

fone (14) 9713-2132.

VENDE-SE COLCHÃO 

DE CASAL, terapêutico, 

magnetizado, Kenko Li- 

ne do Brasil, semi-novo, 

R$ 500.00. Fone (14) 

3261-2338.

PROMOÇÃO MP3 E 

MP4 PLAYER DE 1 GB 

A PARTIR DE R$79,00 

NA LOJA DMP PRO

DUÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING.LOCAMOS 

SOM,ILUMINAÇÃO,DJ 

P/ FESTAS 3264-2757.

BHRHI
COCH/mmmmmm
3263-6795

IM P R i M S
Atendimento 24ft 

9702-3076/9724-8565

FONE: 3264-3029

Cartuthos originais
Retarga de tartuthos de 
tinfas e toner 's 
Afamrfen^ão em impressoras

Aieifamos:
VISA

R. KHACIO AHSeUUO, 199 - leafóis Pta. 
em frente ao IHagazine Ameríiaito

4 PET SHOP

PATAS
«IB a n h o  e T o s a  

H o s p e d a g e m  ,

F.: 14. 3263-0346
R, Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta,

VENDE-SE GELADEIRA 

SEMI-NOVA, Prosdóci- 

mo, branca, reformada, 

em ótimo estado, porta 

econômica, ótimo preço. 

Fone (14) 3264-6578.

VENDE-SE ANTENA 

PARABÓLICA, com 

aparelho, máquina de 

lavar roupa Eletrolux, 8 

Kg, tufão para pintura, 

compressor completo e 

máquina de passar ve

neno Ekomar, 16 litros. 

Fone (14) 3263-5628, 

com Raimundo.

VENDA DE CABELOS 

NATURAIS, todas as 

cores, para cabeleirei

ros, e clientes q usam 

mega hair > STUDIO 

G> r. 28 de abril, 922 

fone (14) 3264-7033

VENDO BICICLETA 

SPED GTS R3 PRETA,

peças Shimano Sora 

, em ótimo estado 

de conservação. cel: 

97313638.

VENDE-SE CELULAR 

PRÉ-PAGO!! NOVO!!!

MODELO LG295d 

FILMA E TIRA FOTOS 

E É MP3 COM FONES 

DE OUVIDO!! TEL: 

32644199.

VENDE-SE ESTEIRA!!

NOVA!!! PREÇO PRO

MOCIONAL!!! TEL: 

32644199.

VENDE-SE UMA CAMA 

DE SOLTEIRO de madei

ra cerejeira com colchão 

castor em exelente esta

do por R$ 150,00, tratar 

p/ telefone 32631722

VENDO GUITARRA 

CORT S600 (2 capt. sin

gle + 1 duplo) , preço R$ 

300,00, tratar fone 3264

7017 ou 9779-8515.

VENDE-SE DIVERSOS 

TIPOS DE PEIXES, ganso 

par sítio e fazenda, ótimo 

preço. Fones (14) 3263

1782 ou 3278-6693.

INFORMÁTICA

PRECISANDO DE UM

TÉCNICO? Manutenção 

a domicílio com total 

garantia. E mais venda 

de micros novos, usados 

e notebook. Ligue e 

comprove. F: 9163

5093.

PRECISA FORMATAR 

O SEU MICRO? Parece 

que seu micro ficou 

lento? Nós formatamos, 

atualizamos, e fazemos 

limpeza do registro. "Di- 

mas - (14) 3263-2356".

MICROCOMPUTA

DORES Instalação e 

Mudança Sistema Ope

racional, Peças, Defeitos, 

Instalação de Jogos e 

Mais! Tel: 9793-3134 

FABIANO.

sA ta

NA COOPERELP- 

ANGLO , princípios e 

valores humanos fa

zem parte do currículo 

escolar. Aproveite as 

últimas vagas e traga 

seus filhos para estu

dar em nossa Escola. 

Tel. 3263 2472.

ANIVERSÁRIO -  SU

PER PROMOÇÃO, ca

ma elástica, R$ 65.00. 

Fone (14) 3263-1485.

CONSTRUTOR DE RE

SIDÊNCIAS, com ma

terial e mão-de-obra 

completa, planta de 

até 70 metros é gra

tuita, residência em 

construção e modelo. 

Fones (14) 3263-4328 

ou 9751-2160.

DMP PRODUÇÕES -

SOM, ILUMINAÇÃO, 

DJ, TELÃO, CHUVA DE 

PRATA E UMA LOJA 

COMPLETA DE ACES

SÓRIOS P/ FESTAS NO 

PAULISTA SHOPPING 

TLS-3264-2757 / 

9711-1826.

TRANSPORTE para 

estudantes da Facol. 

Fones (14) 9671-0653 

ou 9738-2738.

FERNANDO ACESSÓ

RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

A

Da Mata
SETOR SUCROALCOOLEIRO
Agroindústria -  Sediada na cidade de Valparaíso/SP.

> Operador de Caldeiras

> Operador de Geradores

> Operador de COI

> Instrumentista
> Engenheiro Elétrico

^^andidatosencaminharcurrículosespecificandoocar^)para:rh@damata.ind.b^

AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA., 
torna público que recebeu da CETESB as 
Licenças Prévia e de Instalação n°7000012 
e está requerendo a Licença de Operação 
para comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes, sito à Rua XV de Novembro, 
326, Centro, CEP01868-038 em Lençóis 
Paulista /SP.

Lençóis
C A R R E G A N D O  S O L U Ç O E S

C O N T R A T A
ASSISTENTE FISCAL/CONTÁBIL - 01 Vaga

Pré-requisitos
- Ensino médio completo ou superior. Conhecimentos na apuração de impostos;
- Experiência na conciliação contãbil; 01 ano de experiência mínima.

- Conhecimentos na escrituração fiscal; Conhecimentos bãsicos de informãtica.

Oferece
Salãrio compatível com a função 

Vale transporte
Os Interessados devem enviar curricuium para 

rh@lencolsequlpamentos.com.br ou entregar na portaria da empresa. 

Rodovia Marechal Rondon, KM 303 Distrito Industrial I.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
E EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0  Presidente da Cooperativa de crédito 
mútuo dos servidores públicos municipais 
de Lençóis Paulista, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto social, convoca 
os associados, que nesta data são em nú
mero de 1150 (um mil, cento e cinquenta), 
em condições de votar, para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária e Extraor
dinária, a realizar-se na Câmara Munici
pal de Lençóis Paulista, sito à Praça das 
Palmeiras n° 55, por absoluta falta de es
paço em sua sede social, nesta cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no 
dia 18 de março de 2008, obedecendo aos 
seguintes horários e “quorum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cum
prindo o que determina o estatuto social: 
01) em primeira convocação: às 15 horas e 
trinta minutos, com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados, 02) em segunda 
convocação: às 16 horas e trinta minutos, 
com a presença de metade mais um dos as
sociados, 03) em terceira convocação, às 
17 horas e trinta minutos, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDINÁRIA
1 -  Prestação de contas do 1° e 2° semes
tres do exercício de 2007, compreendendo
0 Relatório da Gestão, o Demonstrativo de 
Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho 
Fiscal;
2 -  Destinação das sobras apuradas;
3 -  Eleição dos componentes do Conselho 
Fiscal, conforme estatuto.

EXTRAORDINÁRIA
1 -  Alteração do estatuto social: inserção 
nos artigos 47, 48, 49 e 50 que trata da Ou
vidoria e suas regras de funcionamento e 
renumeração dos artigos posteriores.

As chapas para eleição do Conselho Fis
cal deverão ser apresentadas até as 17 ho
ras do dia 14 de março de 2008, na sede da 
Cooperserv.

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2008. 
Altair Aparecido Toniolo 

Diretor Presidente

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Lei Complementar 47 de 20.02.2008.......Promove alterações na Lei
Complementar n° 38 de 20.12.2006, para adequação dos cargos do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE.
Decreto 43 de 20.02.2008...........Abre, nos termos da Lei Municipal
n° 3.765 de 23 de outubro de 2007, crédito especial no valor de R$ 
173.448,00 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito 
reais) visando a execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Ha
bitacional Maestro Júlio Ferrari.
Decreto 44 de 20.02.2008...........Dispõe sobre a homologação do
Parecer CME n° 01/2008 do Conselho Municipal de Educação de 
Lençóis Paulista.
Decreto 45 de 20.02.2008...........Dispõe sobre a homologação do
Parecer CME n° 02/2008 do Conselho Municipal de Educação de 
Lençóis Paulista.
Portaria 111 de 19.02.2008...........Exonera Marcelo Lopes do cargo
de Agente Administrativo - pedido.
Portaria 112 de 19.02.2008...........Exonera José Henrique Pereira de
Castro do cargo de Médico Endocrinologista - pedido.
Portaria 113 de 20.02.2008...........Concede nos termos da Lei Muni
cipal 3.660/06, licença gestante a Diana Maria da Silva Fiordelizo, 
Agente Administrativo.
Portaria 114 de 20.02.2008...........Prorroga nos termos da Lei Mu
nicipal 3.660/06, a licença saúde de Juventino Moreira Lopes, Mo
torista.
Portaria 115 de 20.02.2008.......... Altera dispositivo da Portaria n° 63
de 1° de fevereiro de 2008.

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Fevereiro de 2008. Na página B5. 
Valor da publicação R$ 148,32.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Igreja Evangélica Pentecostal Luz para as nações, convoca a to
dos os membros para a fundação da igreja, aprovação do estatuto e 
nomeação da diretoria, a realizar na sua sede sendo na rua Henrique 
Losinskas Alves, n° 1298, Jardim João Paccola, na cidade de Lençóis 
Paulista-SP, no horário de 19:30 às 21:00 horas no dia 01/03/2008.

Lençóis Paulista, 22 de Fevereiro de 2008.
Igreja Evangélica Pentecostal Luz para as Nações
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Prefeitura M unicipal de Areiópolis
RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL RESUMO 
CONCURSO PÚBLICO - PM A 001/2008

O PREFEITO DO M UNICÍPIO DE A REIÓPO LIS faz saber que. em vista do disposto no art. 37 a 42, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Areiópolis e Leis Municipais 
vigentes, a Municipalidade, realizará Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos da Prefeitura Municipal de Areiópolis. O presente Concurso Público destina-se aos Cargos 
da cláusula 01, deste Edital Resumo, criados por Leis Municipais vigentes, que estiverem vagos que vagarem ou forem criados durante o prazo de validade deste.
01. Dos Códigos, dos Cargos, Vagas, Escolaridade, Remuneração, Jo rnada de I rabalho e Valor das Inscrições:

( ó d Cargos Vagais Es^-olaridade R em uneração:
Jo rnada de 

T rabalho
Valor das 
Inscrições

ALI : Lixeiro I • 06 ; Alfabetizado R$ 399,60 I 44 h/s R$ 32,00
QMO : Motorista de Veículos Pesados • 10 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) + CNH (Categoria “E”) R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00
QPE : Pedreiro i 04 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00
QTR : Tratorista j 03 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) + CNH (Categoria “C”) R$ 399,60 I 44 h/s R$ 32,00
QSE : Servente de Pedreiro i 08 i Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00

PGM : Guarda Municipal : 06
: Ensino Fundamental Completo (8® Série) + CNH 

: (Categorias “A” e “B”)
R$ 399,60 1 44 h/s R$ 32,00

TMC : Monitor de Creche j 07 i Curso de M agistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) R$ 399,60 1 44 h/s R$ 32,00

TPM
: Professor : Cam po de Atuação:

Municipal Educação Infantil
: 03

: Curso de M agistério ou Normal (em Nivel de Ensino Médio) ou Curso Superior de G raduação com 

1 Eicenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Cursai Normal Superior com Mabilitação para  as séries 
i iniciais do Ensino Fundam ental e Educação Intantil

R$ 5,30 h/a | 20 h/a/s R$ 32,00

Cam po de Atuação: ; Curso de M agistéiio ou Normal (em Nível de Ensino Médio) ou Curso Superior de G raduação com

TPI : PEB I : 1® a 4® Série do Ensino i 12 i E icenciatula Plena em Pedagogia ou ainda Cursai Normal Superior com Mabilitação para  as séries R$ 5,30 h/a í 40 h/a/s R$ 32,00
Fundamental : iniciais do Ensino Fundam ental

NBI : Bibliotecária i 01 : Ensino Superior -  Curso de Graduação em Biblioteconomia, Registro no CRB. R$ 908,90 i 40 h/s R$ 52,00

1 01 
(Reserva)

Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em

NCP : Coordenador Pedagógico : Administração Escolar, contando no mínimo com 3 (três) anos de experiência no Magistério Estadual, 
Municipal ou Particular

R$ 7,10 h/a : 40 h/s R$ 52,00

Cód. Cargos : Vagais : Es^-olaridade R em uneração:
Jo rnada de 

T rabalho

Valor das 

Inscrições
: Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em

NDI : Diretor de Escola ; 01 : Administração Escolar, contando no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no Magistério Estadual, R$ 9,30 h/a = 40 h/s R$ 52,00
: Municipal ou Particular

NPC : PEB III -  Ciências • 01
Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Ciências c/ Habilitação em Biologia, 

: Matemática, Química ou Física ou Licenciatura Plena em Biologia
R$ 7,10 h/a • 40 h a s R$ 52,00

NPA : PEB III -  Educação Artística • 01 : Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Artes ou Educação Artística R$ 7,10 h/a • 40 h a s R$ 52,00
NPF : PEB III -  Educação Física : 02 : Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Educação Física com registro no CREF R$ 7,10 h/a i 40 h a s R$ 52,00

NPI = PEB III -  Inglês ; 03
: Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Letras c/ Habilitação em Inglês ou 

Licenciatura Plena em Inglês
R$ 7,10 h/a = 40 h a s R$ 52,00

NPM : PEB III -  Matemática • 04
:Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com Habilitação

em Matemática
R$ 7,10 h/a i 40 h a s R$ 52,00

= 03

(Reserva)

: Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
NVD : Vice-Diretor de Escola : Administração Escolar, contando no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no Magistério Estadual, R$ 8,00 h/a : 40 h/s R$ 52,00

Municipal ou Particular

02. Das inscrições:
As inscrições serão realizadas nas modalidades: PRESENCIAL ou 
INTERNET.

02.01. Documentos necessários para a inscrição:
a) Documento original de Identidade (KG) ou C arte ira  Nacional 
de Mabilitação (s^imente o modelo apr^ivado pelo artigo 159 da Lei 
n" 9.503, de 23 de setembro de 1997), ou documento equivalente 
com loto;
b) A inscrição presencial deverá ser feita pessoalmente ou por procura
dor constituído através de instrumento público simples.

02.02 Das condições necessárias à  inscrição:
Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha própria, 
sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as seguintes 
condições:
a) Preencher a ficha de requerimento de inscrição (na modalidade 
PRESENCIAL ou INTERNET) e efetuar o pagamento da taxa de ins
crição;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi 
deferida igualdade nos termos do Decreto Federal n.° 70.436/72;
c) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
d) Estar em dia com seus direitos políticos;
e) Gozar de boa saúde física e mental;
f) Não ter sido condenado por crime contra a Administração Municipal;
g) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da nomeação;
h) Especificar na ficha de inscrição se for portador de deficiência, se 
necessitar, o portador de deficiência deverá requerer condições diferen
ciadas para realização da prova explicitando os motivos e as condições 
necessárias exclusivamente até no máximo 2 (dois) dias úteis após o 
encerramento das inscrições. O atendimento das referidas condições 
somente será proporcionado dentro das possibilidades descritas na Fi
cha de Inscrição;

02.03. INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
Período: 18 à 22 de Fevereiro de 2008.
Local: P refeitura M unicipal de Areiópolis - Rua Dr. Pereira de Re
zende, 230 Bairro: Centro -  Areiópolis/SP.
Morário: Das 8:00 às 17:00 horas.
Pagamento da Taxa de Inscrição: Informações nos locais das inscri
ções.

02.04. INSCRIÇÃO VIA INTERNET SERÁ REALIZADA D IRE
TAMENTE PELO CANDIDATO - no site www.equipeassessoria. 
com.br

02.04.01. PERÍODO: a partir das 8:00h do dia 18 de Fevereiro de 2008 
até às 24h (via Internet) do dia 22 de Fevereiro de 2008. O último dia 
para pagamento da Taxa de Inscrição através de Boleto Bancário (via 
internet) será 25 de Fevereiro de 2008.

02.04.02. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e imprimir 
o Boleto Bancário conforme instruções no referido site www.equipe- 
assessoria.com.br

02.04.03. A taxa da inscrição realizada pelo candidato diretamente via 
Internet deverá ser paga através do Boleto Bancário, em qualquer agên
cia bancária ou terminal de auto-atendimento, até último dia determi
nado para recebimento.

02.04.04. Caso a inscrição seja feita pela Internet ainda no dia 
22/02/2008, independente de horário, o candidato poderá pagar sua 
inscrição impreterivelmente até o dia 25/02/2008.

02.04.05. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet 
implicará na não efetivação da inscrição.

02.05. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga.

02.06. Não haverá isenção de pagamento do valor da inscrição, para 
qualquer candidato, seja qual for o motivo alegado.

02.07. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional 
ou fora do período estabelecido neste edital para as inscrições. Será 
cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não aten
dimento a todos os requisitos. Efetivada a inscrição, não será aceito 
pedido para alteração de Cargo.

02.08. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura Municipal de 
Areiópolis excluir do Concurso Público aquele que a preencher com 
dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar informa
ções inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

02.09. A confirmação da inscrição via presencial dar-se-á mediante o 
correto preenchimento da ficha de inscrição, assinatura do candidato no 
requerimento e o pagamento do valor da inscrição.

02.10. A confirmação da inscrição via Internet dar-se-á mediante o 
correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do boleto 
bancário.

02.11. Condições para  a inscrição de pessoas portadoras de defi
ciência:
02.11.01. O candidato portador de deficiência poderá concorrer sob sua 
inteira responsabilidade do concurso constante deste edital desde que 
atenda a todos os seus requisitos.

02.11.02. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obriga
toriamente na ficha de inscrição tal condição nos termos do Decreto 
n° 3298, de 20/12/1999, nos termos da Lei Estadual n° 7875/84 e o 
respectivo Decreto Estadual n° 4446/84. O candidato portador de defi

ciência deverá, obrigatonamente, apresentar no local da inscrição ate 
o ultimo dia de inscrições ou postar no corr^‘io ate no máximo 2 
(dois) dias uteis após o encerram ento das inscrições o competente 
laudo medico atestando a especie e o grau ou nivel da denciência, 
com expr^‘ssa r ‘̂lerência ao código corr^‘spondente da ClassiMcação 
Internacional de Doença -  CID.
ATENÇÃO: CASO NECESSITE DE CONDIÇOES ESPECIAIS 
PARA REALIZAÇAO DA PROVA, O CANDIDATO PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA DEVERA, ALEM DO LAUDO, APRESENTAR 
UM PEDIDO DETALHANDO AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
QUE NECESSITA, COMO POR EXEMPLO: PROVA AMPLIADA; 
AUXILIO DE FISCAL PARA LEITURA DA PROVA; AUXILIO 
DE FISCAL PARA TRANSCRIÇAO DA PROVA NO GABARITO; 
SALA DE FÁCIL ACESSO, OU OUTRAS CONDIÇÕES AS QUAIS 
DEVERAO ESTAR CLARAMENTE DESCRITAS NO PEDIDO DO 
CANDIDATO. O pedido de condições especiais para a prova será ana
lisado pela Comissão de Concurso Público que se pronunciará pelo 
deferimento ou indeferimento.

02.11.03. No caso do candidato portador de deficiência que fizer a ins
crição via Internet, deverá enviar o laudo e o pedido de prova especial 
(se for o caso) via correios utilizando o serviço de Carta Registrada com 
A.R. (Aviso de Recebimento) para a Prefeitura Municipal de Areiópolis
-  Comissão de Concurso Público -  LAUDO MÉDICO - INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO no endereço: Rua Dr. Pereira de Rezende, 230
-  Centro -  Areiópolis/SP -  CEP: 18650-000; até no máximo 2 (dois) 
dias após o término das inscrições. O pedido de condições especiais 
para a prova será analisado pela Comissão de Concurso Público que se 
pronunciará pelo deferimento ou indeferimento;

02.11.04. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos docu
mentos referentes à deficiência será feita pela data de postagem dos 
mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo.

02.11.05. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medici
na especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabeleci
dos e que constituam inferioridade que impliquem grau acentuado de 
dificuldade para integração social.

02.11.06. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios 
de acuidade visual passíveis de correção.

02.11.07 O candidato portador de deficiência, que não realizar a inscri
ção conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.

02.11.08. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, dentro do 
prazo do período das inscrições, serão considerados como não porta
dores de deficiência, não terão a condição especial para a realização 
da prova, seja qual for o motivo alegado, podendo realizar a prova nas 
mesmas condições que os demais candidatos.

02.11.09. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condi
ções especiais previstas no Decreto Federal 3298/99, particularmente 
em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, dura
ção, horário e local de realização das provas.

02.11.10. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não 
poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.

02.11.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será 
feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os can
didatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente 
a pontuação destes últimos.

02.11.12. Não havendo a confirmação da deficiência, o candidato con
vocado só voltará a sê-lo pela listagem geral de aprovados.

02.11.13. Ao ser convocado para investidura no cargo público o can
didato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pela 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, o qual terá decisão terminativa so
bre a qualificação do candidato, com deficiência ou não, capacitante ou 
não, para o exercício do cargo.

03. Das exigências p ara  a nomeação do Cargo:
Ao ser convocado para nomeação o candidato se submeterá as seguin
tes exigências abaixo, sendo que a não comprovação das exigências no 
ato da nomeação implicará na exclusão do candidato.
a) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Elei
tor). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os docu
mentos acima, mais o certificado de regularidade no serviço militar;
b) Comprovar a escolaridade exigida;
c) Quando da nomeação, os documentos de escolaridade obtidos no 
exterior serão aceitos, se revalidados de acordo com as normas legais 
vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no ex
terior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada.
d) Comprovar aptidão física e mental para o cargo através de exame 
médico;
e) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou 
não de cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de pro
vento decorrente de aposentadoria e pensão;
f) Não serão nomeados ex-servidores públicos demitidos por justa 
causa, e/ou exonerados a bem do serviço público, em qualquer área 
da administração pública; bem como os candidatos que tenham sido 
condenados por crimes contra a Administração Pública;
g) Os candidatos aprovados somente serão nomeados por ato explícito 
da Administração da Prefeitura Municipal de Areiópolis e de acordo 
com as necessidades e disponibilidades financeira da Administração.
h) A Prefeitura Municipal de Areiópolis a seu exclusivo critério poderá 
solicitar atestado de antecedentes criminais ao candidato como exigên
cia à nomeação.

i) O candidato convocado será submetido a exame médico pré-nomea- 
ção, caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será nome
ado, perdendo automaticamente a vaga.
j) Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados e classifica
dos, serão submetidos a uma Junta Médica Oficial para a verificação 
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições 
do cargo.

04. Da Prova Escrita
04.01. A  realização das Provas E scritas está prevista p a ra  o dia: 30 
de M arço de 2008 (DOMINGO).

04.02. O local e horário  das Provas Escritas serão publicados no 
Jo rn a l “O Eco” e em ca rá ter informativo, estarão disponíveis no 
site www.equipeassessoria.com.br em  até 20 (vinte) dias após o 
encerram ento das inscrições. Se o num ero de inscritos exceder a 
capacidade prevista de escolas p ara  a realização das provas, estas 
serão realizadas em outras datas, inclusive podendo ser utilizado 
dois ou trê s  domingos p ara  a realização das provas.

04.03. Poderá haver mudança na data prevista para a realização da 
Prova Escrita, em caso de necessidade de alteração desta já publica
da, será divulgado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da re
alização da mesma sendo publicado no Jornal “O Eco” e em caráter 
informativo estarão disponíveis no site www.equipeassessoria.com. 
b r , portanto cabe ao candidato inteira responsabilidade em relação ao 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público 
PMA 001/2008.

04.04. A Comissão do Concurso Publico não se responsabilizará por 
eventuais coincidências de datas e horários de provas deste ou de 
outros concursos ou coincidência com quaisquer o u tras atividades 
ou eventos sociais de interesse dos candidatos.

05. Da Validade do Concurso Publico
05.01. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a 
contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério 
da Prefeitura Municipal de Areiópolis, por igual período.

06. Da Convocação p ara  a Nomeação
06.01. A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente a or
dem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o 
direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público, 
somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveni
ência e oportunidade por parte da administração pública.

07. Das informações no Edital do Cargo:
07.01. Todas as demais informações sobre as condições do presente Con
curso Público, critérios de avaliação da Prova, classificação, critérios de 
desempate, exclusão, critérios para deficientes físicos, programa de pro
va, critérios para realização e avaliação da prova prática, títulos, critérios 
para nomeação e outros serão disponibilizados no respectivo Edital do 
Cargo, que estará afixado no local de inscrição, na Prefeitura Municipal 
de Areiópolis e disponível no site www.equipeassessoria.com.br a par
tir da data de abertura das inscrições via presencial e via internet.

07.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do Edital 
do Cargo e aceitação tácita de todas as condições do presente Concurso 
Público.

07.03. A Classificação Final dos candidatos e os Gabaritos serão publi
cados no Jornal “O Eco” e afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis.

07.04. Todos os atos administrativos. convocações e demais informa
ções referentes a este Concurso Público PMA 001/2008 serão publica
das no Jornal “O Eco” e disponibilizadas em caráter informativo no 
site www.equipeassessoria.com.br

07.05. O candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento 
das publicações referentes ao Concurso Público PMA 001/2008, não 
havendo responsabilidade da Prefeitura M unicipal de Areiópolis 
quanto a informações divulgadas por outros meios que não seja o Jornal 
“O Eco” e em caráter meramente informativo no site www.equipeas- 
sessoria.com.br

08. Das Disposições Finais:
08.01. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX.

08.02. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em di
nheiro ou em cheque. O pagamento efetuado em cheque somente será 
considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a 
inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo.

08.03. Serão indeferidos os recursos previstos no Edital do Cargo, inter
postos fora do prazo estabelecido.

08.04. A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPO LIS NÃO 
APROVA A COM ERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPA
RATÓRIAS PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM 
COM O NÃO FORNECERÁ E NEM  RECOM ENDARÁ NENHU
M A APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILI
ZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS.

08.05. Os casos não previstos no Edital do Cargo serão resolvidos pela 
Comissão do Concurso Público, devidamente nomeada para tal fim, de 
acordo com as normas pertinentes.

AREIÓPOLIS, 19 de Fevereiro de 2008.

JO SÉ  PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
MOSPITAL NOSSA SENMORA DA PIEDADE

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação Benefi
cente Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 28 de Março de 
2008, em sua sede, na Rua Geraldo Pereira de Barros, n°. 461, em Lençóis 
Paulista -  SP, às 20hs, em primeira convocação, com a presença de metade 
mais um dos associados, às 20:30hs. em segunda convocação, com a presença 
de qualquer número de associados, para tratar sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Deliberar sobre as contas da Diretoria, o Balanço Geral, demonstração das 
contas de receitas e despesas e o Relatório de atividades desenvolvidas no 
exercício de 2007; Prestação de contas relativa ao exercício de 2007; 2) Ou
tros assuntos de interesse da Associação.

Lençóis Paulista, 22 de Fevereiro de 2008.
Ronaldo Luiz Conti 

Provedor

ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DE MACATUBA 

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital ficam convocados os associados desta associação, 
quites e em gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, que 
será realizada no dia 20 de março de 2.008, às 16:00 horas, na rodovia Osni 
Mateus, km 120 mais 515 metros (Cerâmica Fraga), em Macatuba/SP, para 
deliberação da seguinte Ordem do Dia:
A) Eleição da nova diretoria;
B) Outros assuntos de interesse da classe.
Caso não haja número legal na hora anunciada, a assembléia será realizada 30 
minutos após com qualquer número de associados.
Macatuba/SP, 06 de fevereiro de 2.008.

Ricardo Frollini — Presidente.
Tadeu Alexandre Bressan — Secretário

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

C.N.P.J. N°. 50.848.910/0001-05

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com os artigos 30, 31, 32, 33, e 34 dos Estatutos Sociais, 
ficam os senhores associados da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de 
Cana da Região de Lençóis Paulista, convocados a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada, em primeira convocação, 
no dia 14 de março de 2008, às 7:00 (sete) horas, em sua sede social, à Rua 
Sete de Setembro, 556 nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte OR
DEM DO DIA: I) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Discussão e 
votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Contas de Resultado, com 
parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao Exercício de 2007; b) Eleição 
dos Membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2.008; c) Destinação 
das Sobras Líquidas apuradas no exercício de 2.007 (1° e 2° semestres); d) 
NOTAS: 1 -  A partir desta data encontram-se à disposição dos interessados, 
na sede social, os formulários e instruções necessárias à formação do processo 
de chapas a eleição, 2 -  As chapas concorrentes a eleição prevista no item "b", 
assinadas por todos os integrantes, com as respectivas firmas reconhecidas e 
instruídas da documentação aludida na nota n°. 1, deverão ser protocoladas na 
sede da Cooperativa até às 17:00 horas do dia 07 de março de 2.008. II) AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) alteração do artigo 29 do 
estatuto social; b) alteração e/ou renumeração dos artigos 45 a 53 do estatuto 
social; c) inclusão do artigo 54 do estatuto social.
A Assembléia funcionará e deliberará, em primeira convocação com a presen
ça de 2/3 dos associados; em segunda convocação, uma hora após, ou seja, às 
8:00 (oito) horas, com a presença da metade e mais um dos associados e em 
terceira convocação, uma hora após, ou seja, 9:00 (nove) horas, com a presen
ça de, no mínimo, 10 (dez) associados, com direito a voto.
Número de cooperados para efeito de quorum: 356

Lençóis Paulista (SP), 21 de fevereiro de 2008 
(a) Hermínio Jacon 

Presidente

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

COMUNICADO AUXÍLIO TRANSPORTE

Atenção Estudantes

A Diretoria de Assistência e Promoção Social de Lençóis Paulista comunica 
aos estudantes interessados que estarão frequentando em 2008, os cursos de 
nível profissionalizante, técnico ou superior, que estarão abertas no período 
de 14 a 29 de fevereiro, as inscrições para o AUXÍLIO TRANSPORTE PARA 
ESTUDANTES CARENTES.

Os estudantes devem comparecer entre os dias 14 e 29 de fevereiro, das 8h30 
às 16h30, na sede da Diretoria de Assistência e Promoção Social (rua Ignácio 
Anselmo, 329), para a retirada do formulário e entrega dos documentos e do 
formulário preenchido adequadamente com a respectiva assinatura do reque
rente.

Documentos necessários obrigatórios para inscrição

Comprovante de matrícula 
RG do estudante (xerox)
01 fotografia 3x4 do estudante
Histórico escolar ORIGINAL ASSINADO PELA FACULDADE COM COM
PROVANTE DE NOTAS E FREQUÊNCIA (somente para quem cursa a partir 
do 2° ano para frente)
Último comprovante de renda do estudante
Último comprovante de renda dos pais ou responsáveis
Declaração de imposto de renda do estudante, pais, responsáveis (nos casos em 
que a declaração não é feita, apresentar Declaração de Isento)
No caso dos pais, responsáveis, serem aposentados, é preciso comprovar renda 
No caso do estudante, pais ou responsáveis serem autônomos, é preciso apre
sentar 
Pro-Labore
Nos caso de desemprego do estudante, pais ou responsáveis é preciso apresen
tar xerox da carteira de trabalho das páginas onde constam foto, identificação 
e o contrato de desligamento do trabalho 
Comprovante de residência atualizado

OBS. Artigo 5° -  Parágrafo 1° -  Lei Municipal 2950 (Para concessão do au
xílio, observar-se-á o seguinte: Serão considerados, para análise do pedido, 
os salários, rendimentos de aplicações financeiras, arrendamentos, aluguéis 
“royalties”, retiradas “Pró-labore”, direitos autorais, e qualquer outro rendi
mento pago ou creditado a qualquer título.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Fevereiro de 2008. Na página B6.
Valor da publicação R$ 172,17.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião da Assembléia Geral do Grupo de Apoio de Portadores de Lúpus, 
convocada para o dia 01 de março de 2008, às 14h., no Plenário da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, na Praça das Palmeiras n° 55, centro; com a 
seguinte pauta do dia:
1 -  Fundação da Associação Lençoense de Portadores de Lúpus (ALEPOLES);
2 -  Aprovação do Estatuto;
3 -  Eleição da primeira Diretoria.
A comissão organizadora.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

RUA 28 DE ABRIL N.1295-LENÇÓIS PAULISTA-SP- CGC. 44.526.812/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2007

Receitas Operacionais E Deduções
Receitas De Entidades Sem Fins Lucrativos

Donativos Pessoa Fisica E Juridica 92.339,23
Contribuições Diversas P/Manutenção 23.605,70
Locação De Bens 16.612,68
Receita De Serviços Prestados 222.250,00
Subvenções Recebidas 435.182,33
Receitas Diversas 1,01
Inss - Isenção Cota Patronal 167.801,17
Receitas De Eventos 61.844,16
Subvenção - Secretaria Da Educação 176.902,99
Subvenção — Secretaria De Estado Da Saude 15.000,00

Soma Do GrupO 1.211.539,27
Despesas
Despesas Financeiras

Juros, Tarifas E Comissões Bancarias 474,76
Soma Do Grupo 474,76
Despesas Gerais

Anuncios E Propaganda 310,00
Bens Natureza Permanente C/Peq.Valor 970,00
Contribuição Sindical Patronal 113,12

Contribuições A Entidade De Classe 1.802,66
Conserv/Repar/Manut/Instalações 28.796,19
Conserv/Repar/Manut/Maquinas Equip. 2.558,52
Conserv/Repar/Manut/Veiculos 3.945,48
Despesas Postais/Correios E Telegrafos 61,00
Despesas De ViaGens E Estadias 2.742,40
Energia Eletrica 14.747,37
Impressos E Materiais P/Escritório 5.960,82
Materias De Consumo 19.902,06
Refeições E Lanches 748,25
Telefone 8.146,43
Uniformes E Vestuarios 1.132,80
Transporte E Condução 145.865,88
Materiais Pedagógicos 10.294,82
Multas Diversas 10,31
Fretes E Carretos 1.657,20
Materiais E Equipamentos De Segurança 332,00
Xerox, Autenticações E Rec.Firmas 346,17
Promoções E Eventos 1.050,00
Automoção Comercial 775,00
Farmacia E Medicamentos 1.324,41
Serviços Prestados Por Terceiros 2.002,75
Material Escolar E Escritorio 1.466,64
Copa, Cozinha E Refeitório 4.037,27
Despesas De Pequeno Valor 67,02
Conserv/Repar/Manutenção Piscina 766,00
Seguros 2.342,42

Licenciamento De Veiculos 90,00
Pedagio 76,20
Despesas Com Cursos E Treinamentos 1.827,00
Despesas Internet 828,00
Conserv/Repar/Manut. De Moveis E Utensilios 221,00
Cópias, Sedex E Assemelhados 79,59
Multas Por INfracão A Legislação De Trânsito 136,20

Soma Do Grupo 267.532,98
Despesas Tributarias

Pis S/Folha De Pagamento 6.156,10
Iptu 33,99
Ipva 492,87
Impostos E Taxas Municipais Diversas 227,09
Impostos E Taxas Estaduais Diversas 156,56
Ir Fonte Não Recuperavel 822,05
Taxas Diversas 29,00

Soma Do Grupo 7.917,66
Despesas Operacionais Administrativas
Despesas Trabalhistas E Encargos Sociais

Salarios E Ordenados 517.241,77
Ferias 50.040,55
Ferias Indenizadas 1.576,51
13 ° Salario 47.061,60
Aviso Prévio 450,00
Inss 176.457,98
Fgts 49.610,51

Soma Do Grupo 842.438,92
Serviços De Terceiros E Encargos Sociais

Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas 12.882,00
Soma Do Grupo 12.882,00
Receitas Financeiras
Ganhos Com Aplicações Financeiras

Ganho Real De Aplicações De Renda Fixa 10.994,37
Rendimentos De Caderneta De Poupança 203,11

Soma Do Grupo 11.197,48
Superavit Operacional......................................... 91.490,43

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2007

ELISABETM ORTADO ATMANASIO 
PRESIDENTE 

CPF n ° 199.706.179-15

AMARILDO VENTURA DE SOUZA 
Tecnico em Contabilidade 

CRC-1SP140226/O-9
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M U N D O  d i g i t a l

TV de bolso
Em Barcelona, fabricantes demonstram aparelhos capazes de sintonizar canais abertos

Número de 
celulares com  
TV aumenta

Ro d o l f o  Lu c e n a

En v ia d o  Es p e c ia l  a  Ba r c e l o n a

Há uma guerra surda no ar, 
que coloca frente a frente, em 
combate aberto pelo mercado, 
gigantes de diferentes áreas. 
Uma das armas é minúscula: 
a TV de bolso funcionando di
reto do celular.

Mas não lhes basta domi
nar o próprio terreno; há que 
abrir uma cabeça-de-ponte em 
território alheio, inovar.

O combate é sem fronteiras, 
mas o Mobile World Congress,

Empresa de GPS 
demonstra aparelho 
sensível ao toque

Nada como o mundo da 
telefonia celular para mostrar a 
convergência de tecnologias. O 
aparelhinho, além de virar TV, 
também funciona como GPS e 
há muito tempo é câmera digi
tal, entre outras funções.

Por isso mesmo, é uma es
pécie de território livre para o 
ataque de empresas das mais 
diversas origens.

No final de janeiro, por 
exemplo, a Garmin, mais co
nhecida pelos sistemas de 
GPS que produz _tem tam
bém produtos para monitar o 
desempenho de corredores e 
ciclistas_ entrou de cabeça na 
produção de telefones.

Lançou logo um com tela 
sensível ao toque, já que essa 
parece ser a meca dos que que
rem demonstrar estar no terre
no high-tech.

Trata-se do nüvifone, que 
também foi demonstrado no 
Mobile World Congress. E faz 
o básico: telefona, navega pela 
internet e, claro, é um GPS.

O maior atrativo, para quem 
não agüenta mais se atrapalhar 
com as teclinhas minúsculas 
dos celulares em geral, são os 
ícones grandes, também bá
sicos: a tela de abertura traz 
apenas três imagens, cada uma 
ligada a uma das funções ele
mentares do aparelho.

Se a Garmin é exemplo de 
empresa que cruza a fronteira 
para o celular, do Japão vem um 
exemplo, inverso, de uma com
panhia que vem para o mercado 
de saúde e boa forma móvel, di
gamos assim, partindo do mun
do da telefonia tradicional.

Trata-se da DoCoMo, a gi
gante nipônica dos celulares, 
que demonstrou em seu es- 
tande um singular protótipo 
de telefone que é um verda
deiro monitor da saúde e da 
performance do usuário.

Numa mesma embalagem, 
o aparelho traz um podômetro 
(calcula distâncias percorridas 
em corridas ou caminhadas), um 
monitor de freqüência cardíaca e 
um medidor da taxa de gordura 
corporal. O celular da boa forma, 
como foi apelidado o dispositivo, 
até verifica o hálito do usuário.

Algumas das funções podem 
ser combinadas com o toca-MP3 
do aparelho: o usuário estabele
ce a distância que quer percor
rer ou as calorias que pretenda 
gastar e vai ouvindo música en
quanto faz seu exercício. (RL)

que acontece em Barcelona, é 
palco privilegiado do enfren- 
tamento dos todo-poderosos 
da internet, do software e da 
produção de celulares - sem 
falar das operadoras, que tam
bém não vão ficar quietas por 
muito tempo.

Já na semana passada se 
anunciava que o Google ia ti
rar da toca sua plataforma pa
ra celulares e, enfim, mostrar 
para o grande público o An- 
droid em funcionamento.

De fato, diversos estandes 
em Barcelona tinham apa

relhos com o sistema. Nada 
muito sofisticado, apenas o 
suficiente para mostrar que o 
Google quer uma fatia desse 
mercado.

A Microsoft, por seu lado, 
ouviu um 'não' do Yahoo! à 
sua proposta - o que não signi
fica que o negócio não possa 
vir a ocorrer. E, como já esti
vesse com a carta na manga, 
anunciou nos EUA a compra 
da Danger, fabricante de softs 
para celulares.

Correndo por fora, a Nokia 
também diversifica, investin

do mais fortemente na oferta 
de conteúdo, mostrando até 
uma rede social para portáteis. 
Além de, como outras fabri
cantes, apresentar aparelho ca
paz de sintonizar diretamente 
canais de TV digital, sem pas
sar pela rede das telefônicas.

TV móvel, por sinal, parece 
ser o serviço da vez. Resta sa
ber se vai pegar. E se as opera
doras vão ficar olhando, sem 
fazer nada, enquanto novos 
contendores chegam no seu 
campinho.

Há algum tempo, carre
gar no bolso um televisor 
era uma impossibilidade 
física. Mas já é uma coi
sa relativamente comum 
em países da Europa e da 
Ásia onde se dissemina a 
transmissão digital para 
dispositivos móveis, de
nominação que engloba 
várias linhas de produto, 
mas tem endereço certo: o 
celular.

Trata-se de um merca
do em construção e nin
guém quer ficar fora dele, 
a julgar pelo que está sen
do apresentado em Bar
celona, no Mobile World 
Congress.

A Motorola, que recen
temente anunciou sua dis
posição de se desfazer de 
sua unidade de celulares 
- vender, talvez -, parece 
não pretender ficar fora 
desse mercado. Mostrou 
uma TV digital portátil, 
sem telefone, que também 
armazena vídeo e ainda 
funciona como navegador 
GPS.

Mas não vai servir para 
os brasileiros, pois o apa- 
relhinho capta a TV digital 
do padrão DVB-H, utiliza
do por países europeus e 
asiáticos, mas não pelo Ja
pão, cuja tecnologia é em
pregada no sistema brasi
leiro de TV digital.

É o mesmo caso de ou
tros aparelhos demonstra
dos na feira, como o N96, 
da Nokia.

A empresa nem usa o 
nome telefone para desig
nar o dispositivo, prefe
rindo chamá-lo de com
putador multimídia. Ele 
tem, como outros mode
los com painel deslizante, 
um tecladinho alfanumé
rico. Mas também desliza 
para baixo, deixando à 
mostra, do outro lado, os 
botões para navegar pela 
TV digital, trocando ca
nais e executando outras 
funções. Para completar 
a aura televisiva, tem um

suporte embutido, permi
tindo que você o coloque 
de ladinho na mesa.

A Samsung, por seu 
lado, também demons
trou seu aparelho para 
a TV digital européia, o 
P960, que funciona no 
padrão DVB-H e deve 
chegar ao mercado em 
abril próximo.

b r a s il
O lançamento do P960 

virá, provavelmente, de
pois da entrada no mer
cado brasileiro do celular 
com TV, pois a empresa 
está prometendo o dis
positivo para o mês que 
vem.

Aliás, a Samsung já 
está usando um modelo 
de celular-TV vendido no 
Japão para demonstrar a 
capacidade de sintonia e 
qualidade de padrão que 
o portátil pode oferecer.

A gigante coreana não 
vai ficar sozinha por mui
to tempo no mercado bra
sileiro, pois sua concor
rente e compatriota LG é 
uma das que pretendem 
mostrar sua TV de bolso 
com capacidade de fazer 
telefonemas.

c h in a
Enquanto isso, do ou

tro lado do mundo, a Chi
na, que não pára em sua 
febre de construir infra- 
estrutura antes dos Jogos 
Olímpico, não é diferente 
na televisão móvel.

No estande da CMMB 
(China Mobile Multime- 
dia Broadcasting), era 
demonstrada, em diferen
tes celulares, ao vivo a TV 
digital móvel que está em 
testes no país.

A experiência abrange 
hoje oito cidades da Chi
na. O cronograma é am
bicioso: o objetivo é dar 
condições para que antes 
da Olimpíada o serviço 
comercial entre no ar e es
teja em todo o país.



b a r r a  b o n i t a

Sob suspeita
Conselheiros tutelares suspeitam de fraude na eleição de novos membros e denunciam 
ao Ministério Público; responsável diz que promotor acompanhou a votação

FIQUE POR DENTRO

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

Dois dos conselheiros não 
reeleitos para o Conselho Tu
telar de Barra Bonita, um deles 
o atual presidente, Laureano 
Machado de Oliveira, proto
colaram no Ministério Públi
co, no último dia 18, denún
cias de supostas fraudes e par
ticipação política nas eleições. 
A escolha dos conselheiros 
aconteceu no dia 11 de feve
reiro. "Existe parentesco entre 
os novos membros e suplentes 
com assessores da administra
ção pública", justificou Oli
veira. "E no dia da eleição eu 
me deparei com o presidente 
do processo eleitoral (Marcelo 
Maganha, diretor de Assistên
cia Social) convocando, por 
celular, os assessores para vo
tarem", diz.

Para Machado, o correto 
seria a realização de nova elei
ção. "Tenho como provar tudo 
o que estou dizendo. Por isso 
os novos membros não devem 
ser empossados e nova eleição 
deve ser convocada", afirma. 
Nenhum dos cinco membros 
do Conselho atual foi reelei
to.

Quem coordena a eleição 
do Conselho Tutelar são os 
membros do Conselho Muni
cipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente. Podem votar 
prefeito, vice-prefeito, direto
res de departamentos, asses
sores da prefeitura, vereado
res, promotor de justiça, juiz, 
delegado de polícia, oficiais

da Polícia Militar e entidades 
governamentais e não-gover- 
namentais.

TUDO c e r t o
Marcelo Maganha, diretor 

do departamento de Assis
tência Social de Barra Bonita, 
afirma que a eleição ocorreu 
de forma transparente. "Atua
mos de forma correta e limpa 
e vejo de forma normal a re
clamação", comenta. "Todo o 
processo ocorreu na tranqüi- 
lidade e sem nenhuma ocor
rência".

Maganha disse que aguar
da e vai acatar qualquer de
cisão do promotor, que está 
com o caso. "Inclusive dispo
nibilizei a quebra do sigilo de 
meu celular para apurar as de
núncias feitas pelo atual presi
dente do Conselho", ressaltou 
o diretor.

c u r io s id a d e
Eleição em Barra Bonita 

nem sempre termina bem. O 
TER (Tribunal Regional Eleito
ral) classificou como irregular 
as eleições para prefeito em 
2004 e cassou o mandato do 
prefeito eleito Dimas de Sales 
Paiva. Quem ficou com o car
go foi o atual prefeito, padre 
Mário Teixeira (PC do B).

Laureano Machado 
de Oliveira é o atual 
presidente do Conselho 
Tutelar e não foi reeleito

q u e r m e s s e
A Paróquia de São José, 

na Vila Ubirama, em Len
çóis Paulista, realiza quer
messe hoje e amanhã em 
homenagem ao seu padro
eiro. A festa vai até o mês 
de março. As barracas fun
cionam a partir das 19h. O 
salão de churrasco funcio
nará aos sábados, a partir 
das 20h, e aos domingos a 
partir do meio-dia.

a r t e s a n a t o
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista promove no dia 8 
de março, a 2^ Feira Regio
nal de Artes e Artesanato. 
A feira é uma iniciativa da 
Diretoria de Desenvolvi
mento, Geração de Empre
go e Renda e deve reunir 
200 artesãos da cidade e da 
região. O evento acontece
rá na praça do Ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, das 9h 
às 22h.

DUELO
Acontece amanhã, no 

Beer Pub, em Lençóis Pau
lista, o Duelo de Bandas. O 
evento contará com apre
sentações de mais de 10 
bandas de Lençóis Paulista 
e região, e tem como priori
dade, divulgar o trabalho de 
novos grupos. O resultado 
do concurso será divulga
do após a apresentação da 
última banda. O duelo es
tá previsto para começar às 
14h e encerramento às 22h. 
Ingressos e informações pe
lo telefone (14) 9733-3616.

p i z z a
O Rotary Clube de Agu

dos promove hoje, à partir 
da 20h30, a II Festa da Pi
zza, que acontecerá na sede 
social do clube, na rua Pre
feito Antonio Condi, centro. 
Serão servidos 10 tipos de 
pizzas. O preço do ingresso 
é R$ 15 e pode ser adquiri
do com os rotarianos.

Você tern
consciência

do seu
talento?

Será que está
aprov6Ítancio
^  todo seu

potencial*

Esta  é su a  g ra n d e  ch an ce !
i 6 5 j o v e n s j á  p a r t ic ip a r a m !

Venha você também fazer 
a diferença no mundo!

Projeto Formação de Líderes 2008
Você tem entre 14 e 18 anos e cursa o 1° ou 
2° ano do ensino médio?

Inscreva-se na secretaria de sua escola no 
período de 20/02 a 04/03.

Saiba mais sobre o projeto Formação de Lí
deres nas palestras informativas que aconte
cerão nos dias 26 e 27/02 às 19h30, na Câmara 
Municipal. Escolha o melhor dia e participe!

'Grandes realizações são possíveis quando 

se dá atenção aos pequenos começos." 

Lao Tse
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Em horário de 
expediente eles 
são empresários, 
profissionais li
berais, assessores 
políticos, guardas 
de segurança en
tre outras funções 
consideradas co
muns. Mas aos 
finais de sema
na, um grupo de 
trilheiros de Ma- 
catuba sai em 
busca de aven
turas em duas 
rodas. Diversão 
para eles é comer 
poeira.

O gmpo não tem no
me, mas tem até quartel gene
ral. Fica lá na rua São Paulo, 
onde durante a semana fun
ciona uma oficina mecânica e 
loja de peças. Aos sábados, é 
ponto de saída da aventura. O 
objetivo dessa turma é vencer 
obstáculos, literalmente: subir 
morro, descer morro, cortar 
rio, tudo de moto.

Marcos Rogério Valezi é 
um dos veteranos. Comprou 
a primeira moto há alguns 
anos, gostou da sensação de 
liberdade e nunca mais parou. 
"Começou comigo empurran
do uma moto velha. Andáva- 
mos eu e outros amigos, mas 
aí eles ficaram velhos", brinca. 
Valezi continuou e conquistou 
mais amigos. Os trilheiros de 
Macatuba ainda têm como in
tegrantes fixos Welington Car
neiro, Nilton dos Santos, An- 
derson dos Santos, Edmilson 
Moreno, o Preto, Ivan Carlos 
Moreno, Welington Carneiro, 
Matheus Caversan, o pastor 
Aníbal Fernandez Lopes e José 
Aurélio Paschoal. Esse pessoal 
sai passear de moto todo final 
de semana. Outros aparecem 
de vez em quando. Se vêm tri- 
lheiros de outras localidades, 
o grupo fica imenso.

O hobby não é muito ca
ro. Uma moto para trilha sai 
a partir de R$ 800. A moto da 
galera entrevistada é mais va
lorizada, custa em torno de 
R$ 4 mil. Também é preciso 
investir nos equipamentos, 
que custam em torno de R$ 1 
mil. É preciso ter uma roupa 
adequada e um equipamento 
de proteção, como capacete, 
luvas, cotoveleiras, botas espe
cíficas, óculos. "Geralmente, 
quando você começa vai de 
camiseta, tênis sem meia. Daí 
rala bastante e começa a com
prar o equipamento", ensina 
Paschoal, que é um dos mais 
novos integrantes do grupo.

A manutenção é a parte 
mais fácil. Os trilheiros esti
mam gastar entre R$ 30 e R$ 
50 por mês. Para isso a gale
ra aciona o Preto, mecânico e 
proprietário do quartel gene
ral. "Ele abriu aqui em janei
ro e só lida com essas coisas 
velhas. Na segunda-feira, tem 
aquela fila para ele 
arrumar. É o pon
to de encontro, o 
depósito. Minha 
mãe não sabia que 
eu tinha essa moto porque 
eu guardava ela aqui", expli
ca Paschoal. "Agora ela vai sa
ber", emenda Nilton.

Trilheiros de 
Macatuba se encontram 

aos sábados para 'comer poeira'

Grupo de trilheiros 
de Macatuba alivia o 

estresse comendo poeira 
no fim de semana; 'para 

aliviar a tensão, não 
existe nada melhor'

TRILH A S
revelam paraísos
secretos

Quartel general e ponto de encontro 
do grupo fica na rua São Paulo

Trilheiro que se preza 
adora contato com a na
tureza. "O gostoso é estar 
no meio do mato. Aqui em 
Macatuba mesmo, pouca 
gente sabe, mas tem mui
tos lugares bonitos para se 
conhecer", confessa Mar
cos Rogério Valezi. Alguns 
sítios se tornaram uma 
parada obrigatória, como 
as propriedades na região 
do rio dos Patos. "A gente 
tem até conta na vendinha 
do senhor Abílio Minetto", 
brinca Valezi. Mas a galera 
também visita recantos por 
toda a região. Cada trilha é 
uma emoção diferente.

"Você sai, suja a roupa, 
fica o sábado inteiro fora, 
chega tarde, então tem três 
mentiras que os trilheiros 
contam: nós vamos deva- 
garzinho, é fácil e vamos 

voltar cedo", brinca 
Nilton dos Santos.

Segundo os 
aventureiros, a gra

ça das incursões está em 
observar os tombos dos 

companheiros e apostar 
em quem vai conseguir vol-

tar de moto. "O 
mais engraçado é 
saber quem vai sair e quem 
vai voltar. Alguns vão sendo 
abatidos pelo caminho. Na 
semana passada, por exem
plo, nós fomos para Agudos 
e tivemos que esconder uma 
moto no meio do mato, 
porque ela quebrou e não 
andava", lembra Valezi.

A parte do tombo é tra
tada com um pouco mais 
de seriedade. "É assim: vo
cê cai. Alguém volta e per
gunta se machucou. Você 
responde que não e todos 
começam a dar risada", en
sina Paschoal.

Mais do que sujeira ou 
cansaço, as trilhas também 
são uma forma de fazer no
vas amizades, com trilheiros 
de Macatuba ou de outras 
localidades. Sempre rola um 
intercâmbio e muitas vezes as 
aventuras terminam em con
fraternização. "Para aliviar 
a tensão não tem coisa me
lhor. Durante a semana você 
fica trabalhando e pensando: 
não vejo a hora de chegar o 
sábado", finaliza Valezi.
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DR. AILTON DOS SANTOS FLOSI
Rua Anita Garibaldi, 701 - Centro - Lençóis Paulista 
Fone: (14) 3263.0801

DR. CARLOS HUMBERTO MIGUEL
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Confira quem chegou ao mundo, 
festejou idade nova ou agitou muito 
em Lençóis Paulista e no restaurante 
Silvestrês, em Agudos

F.:14.3269-1505
Rua XV de Novembro, 86 

Lençóis Paulista
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Lençóis Paulista
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Disk: 0800-160480
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A U T O M E D I C A Ç Ã O
MÁRCIO PINHO

Da  r e p o r t a g e m  l o c a l

Fala-se muito que os remé
dios consertam uma coisa, mas 
pioram outra. Esse risco de 
causar efeitos indesejados po
de ser ainda maior com a inte
ração medicamentosa, em que 
um remédio atua em conjunto 
com outro ou com alimentos.

Foi o caso recente do ator 
australiano Heath Ledger, 
encontrado morto em seu 
apartamento em Nova York. 
Segundo os médicos que ana
lisaram o caso, 'a morte foi 
acidental' em razão do abuso 
de pelos menos três calmantes 
e dois analgésicos prescritos.

Apesar de especialistas le
vantarem a hipótese de tenta
tiva de suicídio, o caso é em
blemático para mostrar o que 
a mistura continuada de remé
dios 'prescritos' pode fazer.

Segundo Patrícia Medeiros 
de Souza, farmacóloga e profes
sora da UnB (Universidade de 
Brasília), o uso de mais de um 
calmante pode potencializar 
sintomas como a sonolência e 
a depressão, por exemplo.

"Quem está viciado e co
meçou tomando um calman
te, passa a tomar dois por 
não fazer mais efeito. Depois 
acrescenta um terceiro. Não 
faz mais efeito, acrescenta um 
analgésico opióide. Isso é peri
goso", diz.

Ela afirma que os médicos 
costumam receitar apenas um 
tipo de calmante. Caso passe a 
não fazer efeito, são recomen
dados tratamentos alternati
vos, como terapias.

Entretanto, há farmácias 
que vendem remédios tarja 
preta sem receita, o que é con
denado por médicos. Para evi
tar efeitos da interação entre 
remédios, o primeiro passo é 
evitar a automedicação. É es
sencial também ler a bula e 
informar ao médico o que es
tá tomando, mesmo que seja 
uma aspirina ou um produto 
natural.

Às vezes, uma segunda opi
nião médica também pode ser 
importante, já que há diversos 
relatos de pacientes que rece
beram receitas de especialistas 
em certas áreas, um cardiolo
gista, por exemplo, que não 
consideraram os possíveis 
efeitos de combinações para 
outros aspectos da saúde.

Mas não só os calmantes 
podem trazer efeitos inde- 
sejados. Os antiácidos, por 
exemplo, podem diminuir o 
efeito de outros medicamen
tos, como os antibióticos. Por 
isso, recomenda-se que outros 
remédios sejam tomados an
tes ou mais de seis horas após 
o consumo do antiácido. Os 
anticoncepcionais também 
podem ter seu efeito inibido 
com outras substâncias.

Já os remédios para dor de 
cabeça ou antiinflamatórios 
podem potencializar antico- 
agulantes, usados principal
mente por quem tem proble
mas circulatórios. Em excesso, 
o anticoagulante pode causar 
hemorragias e hematomas.

Mas os perigos mais co-

Combinação de calmantes 
aumenta efeitos colaterais
Uso de mais de um calmante pode potencializar sintomas como sonolência e depressão; evitar a 
automedicação é o primeiro passo para se prevenir dos efeitos colaterais e até risco de morte

muns à saúde estão na inte
ração dos remédios com os 
alimentos, afirma Antonio 
Carlos Zanini, especialista em 
farmacologia do HC (Hospi
tal das Clínicas) de São Paulo. 
O álcool, por exemplo, pode 
acentuar o efeito dos seda
tivos. Por isso, segundo ele, 
um dos principais cuidados é 
saber se o alimento deve ser 
consumido em jejum ou com 
alimentos.

Outra dica para evitar intera
ções é sempre tomar remédios 
com água, substância usada 
nas pesquisas sobre segurança 
dos remédios. Deve-se evitar, 
portanto, sucos, refrigerantes e 
chá, que podem interagir.

Talher pode 
levar ao engano 
em medida

Um aspecto a ser con
siderado por quem toma 
uma medicação é a medi
ção da posologia por meio 
de utensílios domésticos, 
como colheres, de acordo 
com a farmacóloga Patrícia 
Medeiros de Souza.

Como há variação entre

produtos de diferentes mar
cas - talheres e copos - isso 
pode significar diferentes 
quantidades de remédio 
dependendo da marca do 
utensílio. Segundo ela, é 
preferível escolher produ
tos com medidas próprias e 
visível calibragem.

U G
ODONTOLOGIA

Rtendlm ento  
em  domicílio

D ra. Luclene Chaves P lacca
CRO. 92.558

Urgêncío e 
Emergêncío 24h

Atendo toda região

Tel.: (14) 3263-3646 
Cel.: (14) 8138-7846 / 9133-8272

Dr. Alexandre 
RayesCirurgião

Dentista

Prótese 
RestourocaÓIEStétiCSI 
Implante.
Endodonj jdl

Convênios:
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PREFEITURA • ODONTOPREV

Rua Cel. Joaquim  Gabriel, 344 • Lençóis Pta • F.: 3264.4695

Odontología"ClígjiC9

Prótese - Ortodontia - Clínica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari

* C o n v ê n io s :
Lwart, Pânico, 

Funerária São Francisco 
Prefeitura Municipal

R: XV de Novembro, 949 - Centro
Lençóis PaulistaíSP - F: (14) 3263-1072

Paciente tentou 
o suicídio 
com mistura

A interação do álcool 
com alguns medicamen
tos pode produzir efeitos 
muito indesejados. Disso, a 
estudante Liliane Lima, 23, 
bem sabe.

Ela conta que, há cinco 
anos, tomava um remédio 
para a síndrome do pânico 
e outro para combater a de
pressão. A mistura era auto
rizada por médicos.

Contudo, ela ingeriu ál
cool quando foi a um bar 
com amigos, contrariando 
a recomendação médica. 
"Meu quadro depressivo 
piorou muito. Eu sabia que 
não poderia ingerir álcool, 
mas acabei tomando. Eu 
cheguei até a última situa
ção em que alguém, nessas 
circunstâncias, pode chegar, 
que foi tentar o suicídio 
tomando veneno. Quando 
cheguei na UTI, eu estava 
inconsciente. Depois de

horas, eu acordei e fiz uma 
oração mental, pedi a Deus 
que me perdoasse e que, se 
fosse a vontade dele, que eu 
vivesse", diz.

Liliane não sofre mais 
de depressão ou de sín- 
drome do pânico e diz que 
nunca mais 'tentará' algo 
parecido.

Quem também diz ter si
do vítima de uma interação 
medicamentosa foi a produ
tora de eventos Vanessa Sá, 
32. Ela estava tomando um 
antigripal que acabou, e ela 
resolveu substituir por um 
descongestionante. Porém, 
não consultou um médico 
e não esperou a quantidade 
de horas necessárias para 
que o primeiro parasse de 
fazer efeito no organismo. 
"Houve uma reação e eu 
fiquei com meu rosto todo 
inchado e acabei indo parar 
no pronto-socorro", afirma.

MITO OU 7
v er d a d e;

A caspa favorece 
a queda de cabelo?

VERDADE. Segundo o dermatologista Arthur Tyko- 
cinski, a dermatite seborréica - a caspa - caracteriza- 
se por uma oleosidade excessiva, seguida por inflama
ção que deixa o couro cabeludo mais sensível. Ocorre 
uma descamação que pode gerar crostas, que muitas 
vezes ferem o couro cabeludo.

Há 20 anos nossa equipe  
t-rabalhã pela excelência de 
nossos produtos e serviços.
Nossa- empresa tam bém  cumpre

as exiíg.e .S ias de órgãos reguladores 
yteblíÉdie. .Çonheça■ a partir desta edição,
llnoàsElN ^ * ^ ira,-e descubra porque
aiÍB m pC iai HoiM eopatica ..Lençóis é uma das

i itÕ lÜi iPm .hom eopatia e manipulação

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

Fone: (14) 3264 3340
Rua Anita Garibaldi, n. 650 -  Centro 

Lençóis Paulista - SPr ilf ilin lliü s



V A R I E D A D E S

Natal o ano inteiro
Novo programa de Raul Gil conta histórias e realiza sonhos

Ca r o l  Hu n g r ia

Fo l h a p r e s s

O apresentador Raul Gil es
treou novo programa na Band. 
'Todo Domingo É Natal' vai ao 
ar às 18h e é uma atração que 
conta histórias de pessoas que 
buscam na televisão um meio 
de realizar alguns dos seus so
nhos. Um formato semelhante 
já foi testado antes, com muito 
sucesso, pelo SBT, que produ
ziu ao longo de 13 anos (entre 
1984 e 1997) o emocionante 
'A Porta da Esperança'.

Mas 'Todo Domingo É Na
tal' tem várias diferenças em 
relação ao extinto programa 
de Silvio Santos. Para começar, 
cada episódio contará a histó
ria de três pessoas, mas apenas 
uma delas terá o seu sonho 
realizado. Diferentemente do 
que acontecia no programa do 
SBT, os convidados não parti
ciparão apenas pedindo o que 
desejam. Eles terão de suar a 
camisa e competir entre si, no 
palco, por meio de jogos, pa
ra mostrar quem é o grande 
merecedor do tão cobiçado 
prêmio.

'A minha idéia é tentar res
gatar a solidariedade do Natal. 
Quantas pessoas se sensibili
zam nesta data e acolhem al
guém que está com fome, en
tregam alimentos e presentes 
aos carentes? E por que só no 
Natal?', questiona Raul Gil. A 
figura do bondoso Papai No- 
el estará presente em todas as 
apresentações.

O apresentador admite 
que o quadro que vai coman
dar na Band não é totalmente 
inédito. 'Eu sou da opinião do 
grande mestre Chacrinha. Na

Raul Gil e Papai Noel, em programa que foi ao ar no domingo passado

televisão, nada se cria, a maio
ria das coisas se copia. Eu criei 
o 'Homenagem ao Artista' e 
logo se viu coisa parecida por 
aí. A verdade é que cada um 
vai fazendo o seu, o importan
te disso tudo é o telespectador 
gostar', pondera.

Segundo Raul Gil, ele criou 
o conceito do programa 'Todo 
Domingo É Natal' há 35 anos. 
Em 1973, na Record, chegou 
a colocar no ar três edições da 
atração, mas ela acabou sain
do da programação por falta 
de investimento. 'Eu não tinha 
verba para comprar máquina 
de lavar, máquina de secar, 
essas coisas que as pessoas pe
diam', lembra o apresentador.

O programa de estréia con
tou a história de Aparecida, 77 
anos, que desejava presentear 
os seus netos com um quarto 
novo. Já o músico José Ferrei

ra de Paula, fã de Luiz Gonza
ga, sonhava em ter uma gaita 
eletrônica para tocar músicas 
do artista. Por fim, os irmãos 
Vitor e Vinícius pediram brin
quedos e um emprego para 
a mãe. O vencedor, além de 
ter o sonho realizado, tem a 
chance de levar para casa um 
carro novo.

Segundo o apresentador, 
'Todo Domingo É Natal' será 
um programa voltado para to
da a família, ideal para ser exi
bido aos domingos. "A minha 
intenção é procurar ajudar 
aqueles menos favorecidos", 
resume.

Os interessados em parti
cipar do programa devem fa
zer uma inscrição prévia pelo 
site www.tododomingoenatal. 
com.br ou enviar uma carta 
para a Caixa Postal 42.091, 
CEP 04082-970.

O QUE V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
m a l h a ç ã o

Segunda: A turma do colé
gio apresenta sua peça no 
festival. Yasmin desmaia. 
Paula se declara a Peralta.

Terça: Paula consegue uma 
vaga para Peralta na compa
nhia de balé. Adriano acorda 
ao lado de Béatrice.

Quarta: Chiara denuncia Jai
me. A turma do colégio sai 
para um passeio pela trilha. 
Peralta e Yasmin reatam. 
Daisy recebe telefonemas 
anônimos.

Quinta: Bruno se declara a 
Angelina e Débora ouve. Em 
seguida, as duas se perdem 
na trilha. Leonardo pede 
Antonieta em namoro para 
Daisy.

Sexta: Angelina cai de um 
barranco e fica desacorda
da.

___ DESEIO PROIBIDO___

Segunda: Padre Inácio cele
bra o casamento de Eulália 
e Argemiro. Diogo entrega 
o bilhete de Ciro a Florinda, 
no qual ele revela que não 
irá mais se casar. Escobar 
cuida de Florinda, que rasga 
o vestido de noiva. Viriato 
humilha Ciro.

Terça: Henrique manda Ciro 
enviar um telegrama a Mi
guel. Florinda pede a padre 
Inácio para se tornar freira.

Quarta: Escobar doa sangue 
para Chico. Ciro se revela a 
Viriato e Magnólia. Trajano 
pede Madalena em casa
mento. Purezinha expul
sa Ciro da pensão. Lázaro 
mostra uma foto de Regina 
a Laura, lhe revela que ela 
é sua mãe e que ele é seu 
avô.

Quinta: Lázaro revela toda 
sua história a Ana e Laura. 
Henrique contrata Noronha 
para investigar a vida de Re
gina. Chico segura as mãos 
de Ana e Escobar juntas.

Sexta: Chico diz a Escobar 
que abre mão de Ana para 
que ela possa ser feliz com 
ele. Raquel revela a Chico 
que está grávida. Chico vol
ta para casa, e Raquel enca
ra Ana.

Sábado: Chico apresenta 
Raquel a Ana, que sugere 
que a enfermeira cuide de
le. Em São Paulo, Henrique 
conhece Maria de Lourdes, 
sócia de Regina. Trajano in
terroga Chico.

_____ BELEZA PURA_____

Segunda: Dominique, Klaus 
e Joana conversam sobre 
Sonia. Norma assume o car
go de Guilherme. Pé de Ca
bra tenta arrombar o cofre 
de Olavo a mando de José 
Henrique, mas é flagrado 
por Adamastor. Norma vê 
Guilherme e Joana de mãos 
dadas num restaurante.

Terça: José Henrique faci
lita a fuga de Pé de Cabra. 
Rakelli sabota a obra do sa
lão para impedir Robson de 
ir embora. Raul diz a Gui
lherme que achou o projeto 
original.

Quarta: Guilherme e Raul 
pedem ajuda a Norma pa
ra abrir o conteúdo do CD. 
Eduardo visita Débora. Fer
nanda descobre que Klaus é 
namorado de Luiza.

Quinta: Norma engana Raul 
e joga o CD com o projeto 
de Guilherme no mar. As- 
sumpção se muda para a 
casa da filha Meu Bem. An- 
derson descobre que a irmã 
está sabotando a obra. Nor
ma arma para Guilherme.

Sexta: José Henrique desco
bre que não há testamento 
algum no cofre e arma para 
se dar bem. Renato contra
ta um detetive para seguir 
Guilherme. Joana pede de
missão.

Sábado: Renato obriga Jo
ana a trabalhar até pagar 
todos os adiantamentos

que pediu. Robson termina 
a obra e Ivete o manda em
bora. Raul janta na casa de 
Norma. Klaus desmarca com 
Luiza e se encontra com Fer
nanda. O detetive conta a 
Renato que Guilherme é o 
projetista do Carcará.

DUAS CARAS

Segunda: Barreto conta a 
Ferraço de onde originou 
a denúncia contra a fábri
ca. Bernardinho demite 
Amara. Dália diz a Bárbara 
que Bernardinho é o pai 
de seu filho.

Terça: Ramona vaia Rudolf, 
que enfrenta Branca. Barre- 
tinho pede a mão de Sabrina 
a Celestino. Alzira flagra Ju
venal e Dorgival discutindo. 
Ferraço vai à casa de Maria 
Paula pedir uma trégua.

Quarta: Alzira segura Juve
nal. Dorgival passa mal e é 
levado para o hospital em 
estado grave. Alzira acusa 
Dorgival de atirar em Juve
nal. Sílvia e Branca se en
contram no quarto de Júlia.

Quinta: Sílvia briga com a 
mãe e Gioconda a expulsa 
do quarto. Heraldo confessa 
a Bárbara que não sabe se 
é pai do filho de Dália e ela 
promete apoiá-lo e garante 
que a criança será sua ne
ta. Sabrina beija Barretinho. 
Guigui volta para a Porte- 
linha e Juvenal a abraça. 
Ronildo briga e perambula 
pela rua. Ramona, Gislaine 
e Bruceli seguem Rudolf e 
descobrem que ele é rico.

Sexta: Dália, Bernardinho e 
Heraldo fazem compras pa
ra o bebê. Eva dança para 
Gabriel. Ferraço se declara 
a Sílvia. Ezequiel tem uma 
visão de Renato.

Sábado: Ferraço é gentil e 
sedutor com Maria Paula. 
Amara finge estar desmemo- 
riada. Ronildo fica doente, e 
liga para Guigui. Sílvia abre 
a porta e dá de cara com Re
nato e Maria Paula.
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Á r ie s
Lute com tenacidade 

H  e perseverança, por 
tudo que pretenda 
realizar nesta fase,

pois, esforçando-se, conseguirá resul
tados surpreendentes. Sua capacidade 
pessoal será reconhecida e recomen
dada por alguém.

l e ã o
Fase em que terá 
muito sucesso ao tra- ' ^  tar com autoridades 
civis e na solução de 

seus problemas profissionais, financei
ros e pessoais. Fará poucas amizades, 
mas será bem sucedido. Êxito pessoal.

s a g it á r io
Os astros vão estimu
lá-lo ainda mais. De 
assim, vazão ao seu 
otimismo. Tome as 

iniciativas que julgar indispensáveis. 
Evite magoar-se. Tudo o que arqui
tetar nesta fase, deverá ser feito com 
intuição.

t o u r o
Muita harmonia 
familiar, conjugal e 
na vida sentimental 
e amorosa está pre

vista para você neste período. Muito 
favorável também, aos negócios, as 
especulações e as novas empresas. 
Contatos pessoais bem sucedidos.

v ir g e m
Fase em que se não 
precaver, facilmente 
poderá ver-se envol
vido em escândalos 

e discussões. Procure cuidar de seus 
afazeres e não se envolva em questões 
que não lhe digam respeito. Êxito so
cial e tranqüilidade na vida romântica.

c a p r i c ó r n i o
Nesta fase do ano, 1̂1 você terá surpresas 
agradáveis se entrar 
em contato com pes

soas da sua família. Ascensão prevista 
durante todo este período. Amor e 
vida conjugal, favorecidos.

g ê m e o s
^  Muito bom período 

para fazer novas ex
periências científicas 
ou psíquicas para a 

assinatura de contratos e as diversões, 
prazer e a vida sentimental e amorosa. 
Pode iniciar longas viagens, o fluxo 
favorece.

l ib r a
Período dos mais 
felizes ao casamento 
e as coisas que estão 
ligadas ao seu cora

ção. Bons lucros devido aos bons con
tatos com o sexo oposto e elevação 
social através da influência amigos e 
conhecidos.

a q u á r io
Procure a felicidade no 

^  J Í  terreno espiritual e tudo 
será mais fácil. A posi
ção dos astros o favo

rece em todos os sentidos. Os obstáculos 
tendem a desaparecer diante do período 
propício que se inicia agora. O fluxo astral 
favorece a amizade vida familiar.

j *  Período em que terá 
forte magnetismo 
pessoal, o que con
tribuirá para o seu

sucesso, junto as mais altas personali
dades de nossa sociedade. O sucesso 
financeiro será óbvio e conseguirá 
obter o que pretende no trabalho.

e s c o r p iã o
Ótima influência 
astral ao casamento 
ou união, ao noivado, 
namoro, as novas

associações e para lucrar em negócios 
junto ao sexo oposto. Todavia, tome 
cuidado com rivalidades e inimigos 
declarados.

p e ix e s
Se evitar a tensão 
nervosa diante das

H L  pessoas importantes, 
tudo poderá acabar 

bem neste período. De qualquer ma
neira, mantenha a serenidade e não 
discuta com ninguém. Cuidado com 
problemas de dinheiro ou crédito.

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

SOLUÇÃO

0 ti 1 0 s
Ü 3 1 tf 1 3 3 1
1 0 S V N 0 1 tf
i 3 r Q *3 N
V ti ( i V S tf
ti tf tf 1 N 0 9 V
3 0 D ti V ti 1
0 V tf 3 tf 9 H
1 S ti 3 S S
S 0 S 0 ti 0 m tf
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Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

LOTEADORES
EMPRENDEDORES

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.

_______ nAO PERCA TEMPOÍ________
Mais informações no telefone:

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

http://www.tododomingoenatal
mailto:omar@mapizzolato.adv


Confira quem aproveitou o final de 

semana para se divertir na quermesse de 

São José, na Vila Ubirama e quem passou  

pela Cia. da Esfiha, em Lençóis Paulista
aqui seu CARRO
GASTA menos 
NOVIDADES

Agora convênio com a 
O.A.B. de Lençóis Paulista 

* Confira

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GOOD CAR
PROMOÇÃO

F IN A L  D E  S E M A N A

Gas. Comum

QUER FAZEA UM AMOA 
FIFEEENTE PASSE NO 
SEX  SHOP NA «

Q sg m m a ' 
_  BaaapEii

biscuít
tudo- em- OAteàanato

Rua 7 da Satambru, ID5I - Fona: 32B3-5BI2 / 9739-3BAB 
Lençóis Paulista

Font^d9‘25 vitaminas g minerais

Qualipharma
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA
POPULAR

bebida 
in sta n tâ n e a

D i s k  E n t r e g a  
3264-7226

Rua 13 de Maio, 718 
Lençóis Paulista
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V ip
da redação

PRÊMIO EMPRESARIAL
No último dia 12, o 

empresário lençoense 
Roberto Maximino rece
beu o prêmio Superação 

Empresarial 2007. O 
prêmio foi idealizado 
pelo Sebrae-SP, com o 

Grupo Gerdau, Fiesp 
(Federação das Indús
trias do Estado de São 

Paulo) e o Ipeg (Institu
to Paulista de Excelência 
da Gestão) e tem como 

objetivo incentivar o 
desenvolvimento de 

boas práticas de gestão 
empresarial nas micro 
e pequenas empresas. 

O evento aconteceu no 
Club Transatlântico, em 
São Paulo, e reuniu cer

ca de 400 pessoas.

Lúcia Helena Trajante, de Bauru, Andréa 
e Roberto Maximino e o gerente 
regional do Sebrae, Milton Debiasi

Outra pisciana que aniversaria por esses dias é a bela Flávia 
Placideli. Ela comemora idade nova na segunda-feira 25. Flávia 
é filha de Wanderley Placideli, diretor administrativo do jornal 
O ECO. Além do paizão coruja, também fazem coro no "para
béns a você" a mãe Marta e as irmãs Nádia e Júlia.

ADOCICADO Quem está em festa neste fim de semana e dá um 
tempo na agenda atribulada é o presidente da Comissão Nacional 
de Cana-de-Açúcar e da Associação dos Fornecedores de Cana de 
Igaraçu do Tietê e Barra Bonita, Edson José Ustulin. Ele comemora 
seu aniversário amanhã, ao lado da esposa, Ana Lúcia, e dos filhos 
Ediana, Lidiana e Leonardo.

FLASH Quem assoprou velinhas no último dia 12 foi a empre
sária Cíntia Duarte, da Cíntia Fotografias em Lençóis Paulista. 
Ela comemorou a data ao lado do marido, Fabrício Ribeiro, e 
do filho Murilo. E claro, não faltaram flashes para eternizar o 
momento de alegria. Felicidades!

Toten se prepara
seu sarau dos saraus Uterários
possibilidade de fa ^^Q^rer sempre na
o tradicional, que encontro esta
. . , t a - f e i r a d o ^

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

SUPER
ATENDIMENTO
A Summer Turismo 
está com recepcionista 
nova. Para melhor 
atender seus clientes, 
Patrícia Quintiliano é a 
mais nova integrante 
da equipe da Summer 
e já posa à vontade ao 
lado das proprietárias 
da agência, Luciana e 
Jaqueline.

FESTA e x e c u t iv a
O prefeito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise, completa idade nova hoje. E ganhou festa 

da equipe de funcionários do paço no fim da tarde de ontem. Como já é tradição, Marise cortou 
o bolo e assoprou as velinhas ao lado do mulher, Joana. Além dos parabéns, ganhou dos servido
res o livro Código da Vida, do advogado e ex-ministro da Justiça Saulo Ramos.

Segurança e Medicina do Trabalho_^

Ib a  Segurança e Medjgjna doT^abalho
[e x a m e s  m é d i c o s  d o  t r a b a l h o
Admissional, D em issional, Periódico, Mudança de FunçãOjRetornb ao Trab;ap.Ó 
PCMSO, PPRA, L T C A T  
TREIN AM EN TO S
• Brigada de Incêndio • C IP A
• Primeiros Socorros • Produtos Q uím icos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória

• Uso e conservação de Ü P^ S
M atriz
Av. Pref. Já cp m o Nicolau Paccola, 5961— Lençóis Pta 
Fone: [(14)13263 7 2 1 1 B  3 2 6 3  0 8 8 0

^jfe:^w w .^bac^nsuj^oria^^om .b n

até

1
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MODAS Rua Ignácío Anselmo, 812 - TeL: 3263.0960 /  Rua Geraldo Pereira de Barres, 636 - TeL: 3264.1920


