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F e r n a n d a  B e n e d e t t i

E C O L O G I A

Marise busca 
parceria para 
reciclar isopor

Na última quinta-feira, o 
prefeito José Antonio Mari
se (PSDB) se reuniu com re
presentantes da ProEcologic, 
empresa que operacionaliza a 
coleta de isopor para o Proje
to Repensar, desenvolvido pelo 
Instituto Plastivida, entidade 
do setor fabricante de plásticos. 
A proposta é incentivar a reci
clagem de isopor em Lençóis 
Paulista e região. Após falar 
com o prefeito, os representan
tes da empresa foram conhecer 
as instalações da cooperativa 
de reciclagem. ►► Página A6

I G A R A Ç U

Mulher 
morre em 
acidente

O acidente envolven
do um Kadet de Igaraçu 
do Tietê causou a mor
te de Idalina Brunelli 
Fantasia, 72 anos, na 
quinta-feira 17, na ro
tatória da avenida Pro
fessora Zita De Marchi, 
em Igaraçu. O veículo 
conduzido por seu filho 
chocou-se contra uma 
mureta. ►► Página A3

MST ocupa mais uma 
fazenda na região
Na madrugada de ontem, integrantes do movimento invadiram uma fazenda 
na divisa de Borebi, Agudos e Iaras; na quinta-feira, MST fechou a Rondon

O MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem- 
Terra) encerrou a semana com 
mais uma ação na região. De
pois de entrar em uma fazenda 
arrendada para a Duratex, em 
Agudos, e de fechar a rodovia 
Marechal Rondon num protes
to na quinta-feira, integrantes 
do movimento entraram na

madrugada de ontem em uma 
fazenda na divisa entre os mu
nicípios de Borebi, Agudos e 
Iaras. Segundo o Jornal O ECO 
apurou, a propriedade pertence 
à empresa Cutrale, de Araraqua- 
ra, gigante do setor cítrico e é 
usada para o plantio de laranja. 
Os integrantes do MST dizem 
que a área ocupada tem 2,5 mil

hectares, mas que desse total, 
pelo menos 800 já teriam sido 
considerados improdutivos pe
lo Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá
ria). A Cutrale não se manifes
tou. O ECO tenta contato com 
o Incra desde o início para con
firmar a versão dos sem-terra 
sobre a avaliação das terras, mas

o telefone da superintendência 
em São Paulo não responde. O 
Incra também não respondeu 
contato por e-mail. A ocupação 
foi pacífica e os seguranças da 
fazenda não resistiram. O MST 
tem grande presença em Iaras e 
há pouco tempo estendeu sua 
atuação para Borebi e agora 
chega a Agudos. ►► Página B1

Falando de amor
A dupla sertaneja André & Matheus pretende mostrar para 
a imprensa, ainda neste mês, o seu novo CD intitulado 'Fa
lando de Amor'. Também estão programados o lançamento 
do site da dupla e o show da Facilpa, em Lençóis Paulista, no 
dia 25 de abril. O ano de 2008 tem sido de muito trabalho 
para os sertanejos. A dupla estreou seu programa semanal 
na TV Record regional, no dia 6 de abril, e se apresentou, no 
dia 11, em rede nacional pela TV Bandeirantes, no programa 
Terra Nativa, dos irmãos Guilherme & Santiago. Página C1

M E L H O R E S

Caderno especial mostra a festa
► ►  Página A7

E N T R E V I S T A

Miltinho faz 
emenda para 
gasoduto

O deputado federal Milton 
Monti (PR) anunciou no últi
mo sábado em Lençóis Pau
lista que uma emenda de sua 
autoria, no valor de R$ 150 
milhões, foi incluída no Plano 
Plurianual do governo federal 
para 2009. ►► Página A5

Thame fala 
de energia e 
eleições 2008

► ►  Página A4

falando  d e  a m o r

3^ I D A D E

Vôlei é 
bicampeão 
nos Regionais

Com vitória de 2 a 1 
sobre Rinópolis, a equi
pe de vôlei adaptado da 
Terceira Idade de Lençóis 
conquistou o bicampeo- 
nato da 12® edição dos 
Jori (Jogos Regionais do 
Idoso), realizados entre 
9 e 13 de abril, em Bo- 
tucatu. A decisão foi na 
manhã de domingo 13. 
► ►  Página A10

F e r n a n d a  B e n e d e t t i

E D U C A Ç Ã O

Escola integral 
chega ao Júlio 
Ferrari

Alunos de primeira à 
quarta série da escola Pro
fessora Maria Zélia Camargo 
Prandini, no Júlio Ferrari, já 
convivem com a realidade 
da Escola Integral. São cur
sos -  chamados de comple
mentos educacionais -  de 
pintura, artesanato, dança, 
teatro e jardinagem. Quan
do não estão em sala de au
la, os alunos ficam na escola 
para outras atividades. A 
escola tem 400 alunos, dos 
quais 280 vão participar do 
projeto. ►► Página A7

S A U D E

Lençóis 
Paulista 
reduz cárie 
em crianças

Página A9
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E D I T O R I A L

Na rota do progresso
O deputado federal Milton 

Monti (PR) -  que faz parte da 
base governista na Câmara Fe
deral -  anunciou a aprovação de 
uma emenda ao PPA (Plano Plu- 
rianual) no valor de R$ 150 mi
lhões para a construção de um 
gasoduto interligando Bauru, 
Botucatu e Ourinhos. A obra, na 
verdade, é uma extensão do ga
soduto que já abastece boa parte 
do Brasil, o Brasil-Bolívia, e que 
atualmente chega até lacanga.

Além de garantir um inves
timento federal praticamente 
sem precedentes na região, a 
intenção de se construir a obra 
coloca o centro-oeste paulista 
definitivamente na rota do 
progresso. Sem falar que é um 
sinal de que o Governo Fede
ral -  que quase sempre parece 
distante, lá em Brasília, isola
do do resto do país -  enxerga 
o sertão paulista e considera 
que a região tem infra-estru
tura suficiente para comportar 
uma obra desse porte.

Os benefícios para a região 
são muitos. O primeiro -  e mais 
marcante -  deles seria a oferta 
de um combustível que, nos 
dias de hoje, precisa ser "im
portado" de outras regiões do 
estado de São Paulo. Se a idéia 
do gasoduto sair do papel, uma 
vez pronta, a obra, a indústria 
em geral passa a contar com 
uma matriz energética mais 
barata, e nesse caso os benefí
cios são evidentes e imediatos. 
Além de mais barata, vale lem

brar que o gás também é consi
derado energia mais limpa.

Depois precisam ser avalia
dos os benefícios secundários e 
um deles será o potencial que 
a região terá de atrair mais em
presas para se instalar ao longo 
da rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), trazendo investimen
tos e gerando empregos diretos 
e indiretos. Afinal, a região só 
não tem demanda por esse tipo 
de energia porque não tem a 
oferta e as empresas já por aqui 
instaladas aprenderam a traba
lhar com outras matrizes.

Por último, e talvez o mais 
importante de tudo, será o 
benefício ao cidadão comum, 
aquele que não tem empresa, 
não tem dinheiro para inves
tir e, aparentemente, não terá 
a vida afetada pela construção 
do gasoduto. Mas, se ele tiver 
um carro movido a GNV (Gás 
Natural Veicular), vai ter o pro
duto oferecido a preços me
lhores. Se não tiver, vai ter essa 
opção com menos custo. E, 
por fim, será um cidadão que 
vai ter mais oferta de empre
go, favorecido pela economia 
aquecida com mais dinheiro 
circulando pela região.

A lista de benefícios é lon
ga e sem dúvida a ampliação 
do gasoduto contribui para o 
desenvolvimento. Entretanto, 
trata-se de uma obra cara. Vale 
lembrar ainda, que é uma luta 
antiga, tanto de setores públi
cos quanto de privados.

A R T I G O

U m  bem para o Brasil
Milton Monti

Prefeitos de todas as regiões 
do nosso país marcharam para 
a Capital Federal nesta semana, 
reafirmando pela décima pri
meira vez um ato democrático 
de reivindicar melhorias para 
seus municípios. Recebidos pe
lo presidente Lula, os prefeitos 
puderam dar sua mensagem ao 
governo e ouvir o que vem sen
do feito para melhorar a vida 
dos milhões de brasileiros que 
fazem do Brasil uma nação de 
trabalhadores.

Uma dessas realizações do 
governo federal é o Provias, ou 
Programa de Intervenções Vi
árias. Esse programa foi criado 
em 2006, por uma sugestão 
nossa. Levamos pessoalmente 
ao presidente Lula, em dezem
bro de 2005, nosso projeto para 
que o governo contemplasse as 
prefeituras municipais com um 
programa de renovação das fro
tas. A idéia era abrir uma linha 
de crédito especial, via BNDES 
(Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social), 
para que as prefeituras pudes
sem adquirir ou modernizar 
máquinas e equipamentos para 
a abertura e conservação de ruas 
e estradas vicinais.

Sensível à realidade dos bra
sileiros, o presidente Lula não 
mediu esforços para colocar em 
prática a nossa idéia. Resultado: 
o programa já financiou R$ 300 
milhões para prefeituras brasi
leiras até 2007 e neste ano terá 
mais R$ 500 milhões disponí
veis para ampliar seu alcance. 
Temos convicção plena de que 
outros aportes virão no futuro 
breve, pois o programa é extre
mamente vantajoso para os mu
nicípios brasileiros.

Inclusive, o Provias preserva 
a saúde financeira das prefeitu
ras, já que o programa garante 
prazo, carência e condições para 
o município pagar o financia-

mento tomado a juro reduzido. 
Outro aspecto fundamental é 
que a economia gerada na ma
nutenção da frota municipal 
já compensa o financiamento, 
sem comprometer as contas 
municipais.

Esse é, verdadeiramente, um 
serviço ao Brasil e aos brasileiros, 
que sentem de perto os efeitos 
da nosso projeto acatado pelo 
governo federal. Por exemplo, as 
prefeituras economizam recursos 
com manutenção de máquinas 
e equipamentos antigos, ao mes
mo tempo em que melhoram a 
eficiência do serviço prestado ao 
seu contribuinte. Os milhões de 
brasileiros beneficiados por ruas 
pavimentadas, por acesso aber
tos, por estradas recuperadas po
dem contar com o benefício na 
sua vida cotidiana.

Porém, o alcance do Provias 
é ainda maior. Toda vez que o 
mecanismo econômico gira, cria 
o ciclo virtuoso do crescimento. 
Tendo condições de comprar 
novos equipamentos, as prefei
turas incrementam a atividade 
da indústria automotiva. Um se
tor gigantesco e gerador de mão- 
de-obra é aquecido. Logicamen
te, toda a cadeia produtiva sente 
os reflexos positivos desse pro
grama nacional, inclusive o tra
balhador que passa a encontrar 
novos postos de trabalho, de 
onde sustenta sua família.

Essa é nosso compromis
so com o Brasil: trabalhar 
com seriedade e competên
cia, construir propostas vi
áveis que contemplem po
sitivamente todo o sistema 
produtivo. No extremo mais 
importante de tudo isso está 
a missão de sempre reverter 
benefícios para o Brasil e para 
os brasileiros.

Milton Monti é deputado federal 
e vice-líder do governo na Câmara. 
Email: deputadomiltonmonti@uol.

com.br

POVO

T e r c e ir a  C o l u n a

O CLÁSSICO
Chegou um dos mo

mentos mais esperados do 
futebol amador de Lençóis 
Paulista. Os vereadores Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) e Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, há tempos vêm trocan
do provocações por causa 
de suas equipes de futebol 
amador. Agora a briga é 
dentro de campo. Amanhã 
se enfrentam Expressinho e 
Primavera/Millenium pela 
Copa Lençóis de Futebol. E 
quem perder cai fora.

REPERCUSSÃO
Falando em Ticianelli 

Júnior, o vereador anda 
bastante assediado no bair
ro de Alfredo Guedes, por 
conta da notícia veiculada 
no jornal O ECO de que 
a questão dos mutirões e 
os entraves com a CDHU 
(Companhia de Desenvol
vimento Habitacional e 
Urbano) havia, finalmen
te, desencalhado. "A no
tícia está pegando. Reper
cutiu bastante. Eu tenho 
recomendado que leiam o 
jornal, porque não dá tem
po de conversar com todo 
mundo", disse o vereador à 
Terceira Coluna.

a m b ie n t a is
O presidente do Legisla

tivo, Nardeli da Silva (PV), 
organizou uma palestra so
bre meio ambiente na noite 
de quinta-feira 17, no pré
dio da Câmara. No públi
co, mais de 100 pessoas, em 
sua maioria estudantes, pa
ra assistir à palestra minis
trada pelo policial florestal 
Marcos Pissoloto.

COBRANÇA
"Já é a segunda que eu 

faço desse tipo. E estamos 
preparando a terceira", dis
se Nardeli à Terceira Colu
na. Segundo o presidente 
da Câmara, fazer parte dos 
quadros do PV o incenti
va a organizar ações do ti
po. "Quero organizar esses 
eventos para que o partido 
não venha me cobrar no 
dia de amanhã. E também 
me sinto na obrigação de 
ajudar a defender o meio 
ambiente e prestar conta 
das ações que estou enca
beçando", afirmou.

CUIDAR
Ainda segundo Narde- 

li, mais importante do que 
prestar contas para o parti
do é, efetivamente, ajudar 
a cuidar do meio ambien
te. O presidente da Câmara 
revela que o próximo even
to desse tipo está previsto 
para maio. E, também sob 
a organização de Nardeli, 
pode acontecer um outro 
evento, dessa vez conscien
tizando os jovens para o 
perigo das drogas.

TRANQÜILIDADE
O feriado de Tiradentes, 

na segunda-feira 21, jogou a 
sessão legislativa para a noite 
de terça-feira, às 19h. E Nar- 
deli garante, será uma sessão 
tranqüila, nos moldes da 
sessão realizada na segunda- 
feira 14, que demorou pou
co mais de uma hora. Aliás, 
o presidente da Câmara dis
se que anda estranhando a 
tranqüilidade dos bastidores 
políticos locais. "Está tudo 
quieto. Até a cidade está em 
paz", afirmou.

NOSTÁLGICO
Nardeli até fez um co

mentário nostálgico sobre 
a situação política. "Lembra 
em 2004 o inferno que estava 
nessa época do ano?", relem
brou. "Era gente denuncian
do vereador, metendo o pau 
em todo mundo, fazendo ca
so. Nesse ano parece que está 
indo tudo bem", comenta.

VIRA O DISCO
Os observadores políti

cos de Macatuba já perde
ram as contas de quantas 
vezes o vereador Aparecido 
Humberto Pavão (PTB) co
brou o prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), para que ele fizes
se um projeto proibindo 
a prática do nepotismo na 
prefeitura. Aparentemente 
Pavão esquece que ele pode 
fazer isso, como fez em Len
çóis Paulista o vereador Ed
son Fernandes (PT). Aliás, 
seria até mais indicado.

PROJETO
"Quando eu era vereador 

não me faltou coragem pa
ra apresentar esse projeto", 
afirmou o chefe de Gabine
te do prefeito Coolidge, José 
Aurélio Paschoal.

REJEITADO
O atual chefe de gabine

te passou pela Câmara entre 
2001 e 2004. Quando apre
sentou o projeto foi rejeitado 
pela Câmara. Ainda segundo 
Paschoal, não tem nenhum 
parente de Coolidge nos qua
dros administrativos. A pri
meira dama Márcia Hercos 
é presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, cargo exer
cido voluntariamente.

COLUNISTA
O presidente do PSC de 

Macatuba, Everaldo de An
drade, ataca de colunista. Ele 
escreve e assina uma coluna 
de bastidores políticos em um 
jornal que circula em Macatu- 
ba. Uma das referências da 
oposição no município, An
drade não poupa a adminis
tração Colidge Hercos Júnior.

l e m b r a ?
Aliás, Everaldo ligou para 

a Terceira Coluna há cerca de 
10 dias para comunicar que o 
companheiro de partido, Be
nedito Jordão Siqueira (PSC), 
havia sido absolvido da acu
sação de infidelidade parti
dária. O presidente do PSC 
disse que ia mandar por fax 
a documentação do colega e 
pediu que a Terceira Coluna 
publicasse, mas não o fez.

m u l t a d o
Segundo bastidores da 

administração em Macatuba, 
o Controlador de Gastos da 
prefeitura, Osnil Grecco (PV), 
o Branco Grecco, anda com os 
nervos à flor da pele. O culpa
do disso é o trânsito da cidade. 
Grecco teria conseguido a pro
eza de ser multado duas vezes 
no mesmo dia: uma por não 
parar na placa escrito "PARE" 
e outra por dirigir com a mão 
para fora da janela do carro.

BRAVO
Quem também anda com 

os nervos à flor da pele é o 
prefeito de Agudos, José Car
los Octaviani (PMDB). Nessa 
semana ele andou soltando 
os cachorros para cima do 
secretário de Transportes do 
Governo do Estado, Mauro 
Arce. O motivo: os 16 quilô
metros de rodovia marginal 
liberados para Lençóis Pau
lista no projeto de privati
zação da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300).
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"Eu vou na Facilpa (Fei
ra Agropecuária Indus
trial de Lençóis Paulista) 
para assistir os shows de 
Victor & Léo e NXZero. 
Mas vou deixar para 
comprar os ingressos na 
hora",

Raiane Zamboni,
estudante

"Vou na Facilpa (Feira 
Agropecuária Industrial 
de Lençóis Paulista) para 
ver o show do Victor & 
Léo e Edson & Huson. 
M as ainda não comprei 
os ingressos. Acho que 
vou comprar na hora".

Mariana Minetto, 
estudante

Agora foi a vez dos cavalos invadirem as ruas de Agudos. Nessa semana, a reportagem do jornal O ECO 
flagrou os eqüinos passeando tranquilamente pela rua Carlos Gomes, no centro da cidade. Vale lembrar 
que uma criança já morreu vítima de coice de um animal solto pelas ruas.

"Não vou na Facilpa 
(Feira Agropecuária 
Industrial de Lençóis 
Paulista) porque não gos
to, mas acho uma feira 
muito importante para a 
economia da cidade".
Elen Penha Fiel, estudante

F R A S E

"É uma forma 
de além de 
desenvolver 
as outras 
habilidades e 
competências 
dos alunos, 
mantê-los 
longe das ruas"
Daniela Marcussi Lacoski, vice- 

diretora da escola Maria Zélia 
Prandini, sobre o projeto 'Escola 

Integral'

P A R A  P E N S A R

" U m  h o m e m  

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

p r e s s a ,  n u n c a

p r e c i p i t a ç ã o "
Chesterfield

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


NOTAS POLIC IAIS

Acidente em Igaraçu do Tietê causou a morte de mulher de 72 anos

Morte no trânsito
Mulher de 72 anos morre depois que carro em que viajava bateu de frente com 
mureta de rotatória; em Agudos mais uma residência é destruída por incêndio

FURTO
A Polícia Militar regis

trou boletim de ocorrência 
de tentativa de furto na se
de do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), 
no centro de Agudos. De 
acordo com informações 
a tentativa de furto ocor
reu na madrugada do dia 
16. Consta no boletim 
de ocorrência que pesso
as quebraram a porta dos 
fundos do prédio, mas 
com o disparo do alarme 
fugiram do local sem levar 
nada. Em 2008, esta foi a

segunda tentativa de furto 
à sede do Comtur.

MAQUININHA
A Polícia Milita apreen

deu duas máquinas caça- 
níqueis num bar do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em 
Lençóis Paulista. A ação 
aconteceu na quinta-feira 
17. Os policiais acharam o 
movimento estranho du
rante fiscalização e resolve
ram checar. O proprietário 
do estabelecimento disse 
desconhecer que jogo de 
azar era crime.

Sandro A lponte

O acidente envolvendo 
um Kadet de Igaraçu do Tie
tê causou a morte de Idalina 
Brunelli Fantasia, 72 anos, na 
quinta-feira 17, na rotatória 
da avenida Professora Zita De 
Marchi, em Igaraçu.

Eram por volta de 12h, 
quando o veículo, que era 
conduzido por Antonio do 
Nascimento Fantasia, filho 
de Idalina, trafegava no sen
tido Igaraçu do Tietê-Barra

Bonita, perdeu o controle 
do carro e chocou-se con
tra a mureta da rotatória. O 
motorista informou à polí
cia que passou mal.Também 
estavam no Kadet a dupla 
Jefferson Rodrigues Jesus e 
Jéssica Pereira de Jesus, que 
teve ferimentos leves. Todas 
as vítimas foram socorridas 
ao Hospital e Maternidade 
São José, em Barra Bonita.

Idalina chegou com vida 
ao hospital, mas não resistiu 
aos ferimentos.

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

S H O P P I N G
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Promoção
Pague me1a entrada todos os dias

Terças e Quintas : RS 3,00
Quartas, Sextas, Sábados Domingos e Feriados: RS 4,00

INCÊNDIO
A polícia de Agudos regis

trou o terceiro incêndio em 
menos de um mês no muni
cípio. O incêndio ocorreu na 
quinta-feira 17, por volta das 
8h, em uma residência da rua 
Lençóis Paulista, no bairro 
Jardim Vienense. Em nenhum 
dos casos houve feridos.

De acordo com informa
ções da Polícia Militar, o in
cêndio teria sido provocado 
por vazamento de gás. Mes
mo com a chegada do Cor-

Agora!
em  Lençóis

Paulista
novo endereço
com oficina própria 
e assistência técnica

Rua Pedro Natálio 
LorenzeW, 193

po de Bombeiros de Bauru, 
caminhões-pipas da Duratex 
e Prefeitura de Agudos, não 
foi possível conter o fogo e a 
casa foi totalmente destruída 
pelas chamas.

Os três incêndios ocorre
ram no setor leste da cidade: 
no jardim Europa, Parque 
Pampula e jardim Vienen- 
se. De acordo com a polícia, 
nos três não houve feridos. 
A Polícia Civil abriu inqué
rito para apurar as causas 
dos incêndios.

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

Formação de Líderes presta 
trabalho voluntário

Os integrantes do Proje
to Formação de Líderes, do 
Grupo Lwart, têm participa
ção confirmada no Dia Glo
bal do Voluntariado Jovem, 
comemorado entre 25 e 27 
de abril. A prática habitual 
do projeto Formação de Lí
deres é realizar, durante o 
ano todo, diversas ativida
des voltadas para o desen-

volvimento social do muni
cípio. Serão desenvolvidas 
atividades em creches, asilos 
e hospitais.

Outros grupos de jovens 
voluntários de Lençóis e região 
podem cadastrar suas iniciati
vas e participar do Dia Global. 
Para isso, basta acessar o site: 
www.diaglobal.org e seguir as 
instruções.

E 0 MUNDO DOS Quem
I9h-ANIMAÇÃO-87 MIN 

LIVRE
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20H-SUSPENSE-I22MIN 

14 ANOS
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21H-COMÉDIA-96MIN 

10 ANOS

TOAOS OS FILMES SAO EXIMAOS FIARIAMENTE - EXCETO SEGUNFA

A menor parcela 
do mercado! 
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A N T O N I O  C A R L O S  DE M E N D E S  T H A M E
Cristiano Guirado

Politicamente falando, uma 
das atrações da cerimônia de 
entrega do prêmio Melhores 
2007, no sábado 12, foi o depu
tado federal Antonio Carlos de 
Mendes Thame. Além de parla
mentar, Thame é presidente do 
diretório estadual do PSDB e 
uma das principais referências 
na luta contra o aquecimento 
global e pelo fortalecimento 
da produção de energia limpa 
e renovável. O deputado aten
deu o jornal O ECO para falar 
sobre seus laços de amizade 
com Lençóis Paulista. Elogiou 
a administração do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) e 
o vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), que ele próprio 
avaliou como um dos mais atu
antes do atual corpo legislativo 
lençoense. "Tenho por Lençóis 
Paulista uma grande estima e 
também uma dívida de grati
dão. Recebi muitos votos aqui 
que ajudaram a me eleger nas 
últimas eleições. E esse vínculo 
de estima, amizade e confian
ça, eu tenho procurado retri
buir", afirmou.

Como não poderia deixar 
de ser, Thame foi incitado a fa
lar sobre política, um assunto 
que, visivelmente, não lhe agra
da tanto quanto às questões dos 
biocombustíveis. Reafirmou a 
meta ousada do PSDB de lançar 
candidatos a prefeito em todos 
os 645 municípios paulistas e, 
nos casos em que o partido não 
possuir condições eleitorais de 
encabeçar uma chapa, foi taxa
tivo sobre as eventuais coliga
ções. "O PSDB não fará alianças 
com o PT", sentenciou. Confira 
abaixo, na íntegra, a entrevista 
concedida pelo deputado fede
ral ao jornal O ECO.

O ECO -  O senhor sem
pre tem prestigiado a ceri
mônia de entrega do troféu 
Melhores...

Mendes Thame -  É sempre 
um prazer estar aqui, partici
pando deste bom momento da 
vida da cidade. Uma cidade ad
ministrada com decência, hon
radez e dignidade pelo Marise 
(José Antonio Marise -  prefeito) 
e isso mostra que o povo dessa 
cidade é um povo que tem um 
elevado nível de cidadania e sa
be escolher seus governantes. E 
Lençóis é uma cidade que tem 
O ECO, um jornal que comple
tou 70 anos de circulação. Não 
é fácil encontrar uma instituição 
de mídia que chegue a 70 anos 
de bons serviços prestados à 
comunidade. E também é um 
privilégio compartilhar da mesa 
do meu amigo pessoal, doutor 
Hermínio Jacon, que é um líder 
dos produtores de cana, cuja 
ação extrapola os limites da ci
dade. Hermínio Jacon é um lí
der com uma projeção em todo 
o estado e atualmente está em
penhado numa grande luta em 
defesa do setor contra essa nova 
majoração de impostos prevista 
em uma medida provisória. E, 
por último, também é um pri
vilégio estar aqui com represen
tantes da Zilor, com o Morelli 
(José Carlos Morelli) e demais 
representantes dessa empresa 
que tem tanto contribuído para 
comprovar, para mostrar que é 
possível produzir biocombustí- 
veis de uma forma sustentável.

O ECO -  O deputado re
cebe mais uma vez o prêmio 
especial na categoria Perso
nalidade Política. O que re
presenta para o senhor ficar 
marcado dessa forma na re
gião onde O ECO circula?

Mendes Thame -  É uma 
demonstração de carinho, esti
ma, consideração e amizade de

Amigo de trincheira
Deputado federal Antonio Carlos de Mendes Thame fala sobre biocombustíveis, eleições 2008 e dos 
laços de amizade com Lençóis Paulista; ele foi um dos homenagados na festa Melhores 2007
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uma população com quem eu 
tenho estreitado os vínculos de 
amizade cada vez mais. São vín
culos que começam no trabalho 
em conjunto com a Associação 
dos Plantadores de Cana do 
Médio Tietê (Ascana) e todos 
sabem que as grandes amizades 
se fazem nas trincheiras de luta. 
E nós temos tido uma grande 
luta para provar para o mundo 
inteiro que os biocombustíveis 
produzidos no Brasil são susten
táveis e podem ser uma grande 
oportunidade e dê uma grande 
contribuição para se criar uma 
nova era, a era da sustentabili- 
dade. Tenho por Lençóis Pau
lista uma grande estima e tam
bém uma dívida de gratidão. 
Recebi muitos votos aqui que 
ajudaram a me eleger nas últi
mas eleições. E esse vínculo de 
estima, amizade e confiança eu 
tenho procurado retribuir, não 
só na minha ajuda ao setor su- 
croalcooleiro, mas também nas 
reivindicações da cidade que me 
são encaminhadas pelo próprio 
prefeito Marise e pelo vereador 
Manezinho (Manoel dos San
tos Silva -  PSDB) que é um dos 
mais atuantes dessa Câmara.

O ECO -  Há alguns anos o 
Brasil era o grande expoente 
na questão dos biocombus
tíveis e hoje cada região do 
mundo encontrou uma for
ma de produzir um combus
tível renovável. Como fica o 
Brasil nesse novo contexto?

Mendes Thame -  Há uma 
grande polêmica universal. Os 
Estados Unidos resolveram, de 
uma forma assolada, dobrar sua 
produção. Sentiram a necessi
dade e começaram a produzir, 
já que eles têm muito pouca 
cana, desviaram o milho para a 
produção de combustível. Isso 
fez com que o preço do milho 
subisse internacionalmente, o

"NOS TEMOS QUE 
ENFRENTAR O 
AQUECIMENTO 
GLOBAL. PORTANTO,
O DESAFIO É MUITO 
GRANDE E OS 
BIOCOMBUSTÍVEIS 
PODEM DAR UMA 
EXCEPCIONAL 
CONTRIBUIÇÃO"

que causou um grande impac
to nos países europeus e em 
outros países consumidores. E 
isso gerou uma reação contra os 
biocombustíveis, o que é muito 
mau para o Brasil, já que nós 
produzimos o biocombustível 
e o etanol a partir da cana, e 
não tem nenhum impacto na 
produção de alimentos, na pro
dução de arroz, de milho, de 
trigo e de soja.

O ECO -  O Governo Fede
ral tem representando de ma
neira satisfatória os interesses 
dos produtores brasileiros de 
biocombustíveis nessas ques
tões internacionais?

Mendes Thame -  O go
verno faz um trabalho de di
vulgação, mas é um trabalho 
errático. Não é um trabalho sis
temático de abertura de merca
do, de acordos bilaterais para 
que a gente pudesse realmente 
sentir alguma mudança, sentir 
que houve melhora nas barrei
ras tarifárias e barreiras não ta
rifárias. Não há um resultado 
prático nessas demonstrações 
bem intencionadas do presi
dente da República.

O ECO -  Qual é o grande 
filão? Onde o governo tem 
que atuar para melhorar a 
questão do biocombustível 
para o brasileiro?

Mendes Thame -  Na mi-
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nha opinião é a Europa. A Eu
ropa estava prestes a aprovar 
uma normativa que obrigava a 
mistura de 10% de biocombus- 
tíveis à gasolina. Ela está recu
ando e isso é muito mau para 
o Brasil e para todos os países 
tropicais, que estavam enxer
gando na possibilidade de ex
portar biocombustíveis para a 
Europa uma oportunidade de 
oferecer emprego para milhões 
de jovens que hoje estão sem 
perspectiva de futuro.

O ECO -  E é uma ques
tão que tem que ser resol
vida logo, já que o biocom- 
bustível, além de ser ren
tável para o Brasil, é uma 
questão emergencial para o 
meio ambiente.

Mendes Thame -  Nós 
temos que enfrentar o aqueci
mento global. De acordo com o 
IPCC (Painel Intergovernamen- 
tal sobre Mudanças Climáticas), 
temos que reduzir, até 2020, 
em 20% a emissão do CO2. 
E até 2050 temos que reduzir 
em 50% os níveis de emissão 
de gases causadores do efeito 
estufa em relação aos índices 
registrados em 1990. Portan
to, o desafio é muito grande e 
os biocombustíveis podem dar 
uma excepcional contribuição.

O ECO -  O senhor tem 
medo que esse entrave, es
sa demora na resolução do 
problema, causado pelos Es
tados Unidos, possa causar 
um prejuízo irreversível para 
o planeta?

Mendes Thame -  Eu diria 
que a demora é a perda de uma 
grande oportunidade, notada- 
mente, para países como o Bra
sil. Internamente o Brasil tem 
trabalhado bem essa questão e 
a salvação foi o carro flex. Nós, 
em cinco anos, vendemos cinco
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milhões de carros flex. É um ne
gócio fantástico, fascinante, um 
desafio incrível e nós consegui
mos colocar no mercado cinco 
milhões de carros flex. Um car
ro flex não é um carro flex, é um 
carro movido a álcool. A pessoa 
compra o carro só para ter a cer
teza e a garantia de que, se um 
dia faltar álcool, ele vai poder 
encher o tanque de gasolina e 
o carro não vai ficar parado na 
sua garagem como ficou em 
1988. Comprar um dispositivo 
com um computador de bordo 
chamado flex é na verdade o 
pagamento de um seguro, um 
seguro contra a falta do álcool.

O ECO -  O caro flex é um 
carro relativamente novo e 
está acima do poder de com
pra da maioria dos brasilei
ros. Existe alguma discussão 
sobre a necessidade de al
gum incentivo para a com
pra de carros flex?

Mendes Thame -  Na ver
dade o carro flex está sendo 
vendido de forma superior à ex
pectativa. O crédito que é dado 
hoje em 60 ou 70 meses para a 
aquisição de um carro tem sido 
uma abertura excepcional para 
pessoas que antes não tinham 
acesso. Portanto, o próximo 
passo seria a diminuição de 
tributos sobre carros em geral. 
Mas não acredito que isso ocor
ra no momento, principalmen
te levando em conta os engarra
famentos que tomam conta das 
grandes capitais.

O ECO -  Mudando de as
sunto, para as eleições 2008 
o PSDB tem uma meta ousa
da que é lançar candidatos a 
prefeito em todas as cidades 
do Estado de São Paulo. Co
mo está esse trabalho?

Mendes Thame -  Está indo 
muito bem. Na grande maioria

das cidades já temos definidos 
os nossos candidatos a prefeito. 
Temos o partido formado em 
100% dos municípios paulis
tas. São 645 municípios, 645 
diretórios. Não sei em quantos 
vamos conseguir lançar candi
datos, mas é bem possível que 
a gente consiga aumentar o nú
mero de candidatos em relação 
às eleições de 2004.

O ECO -  Como o PSDB 
vai trabalhar em cidades em 
que o partido não tem con
dições eleitorais de encabe
çar uma chapa?

Mendes Thame -  Se o 
diretório municipal lançar o 
candidato a prefeito, ele tem 
total autonomia, não só pa
ra escolher o candidato como 
para fazer aliança com quem 
ele quiser. Se, no entanto, o di
retório não lançar candidato a 
prefeito, quem tem a prerroga
tiva de conduzir as alianças é o 
diretório estadual.

O ECO -  Quais alianças 
o diretório estadual deve 
barrar?

Mendes Thame -  O PSDB 
não fará alianças com o PT.

O ECO -  Com os outros 
partidos todos haverá a 
conversa?

Mendes Thame -  Mas, de 
preferência, faremos alianças 
com os nossos aliados tradi
cionais, que são os Democra
tas e o PPS.

O ECO -  Especificamente 
em Lençóis Paulista, qual é 
a expectativa do PSDB para 
as eleições de 2008?

Mendes Thame -  Que 
o Marise indique um can
didato ou uma candidata 
que receberá total apoio de 
nossa parte.
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O deputado federal Milton Monti anunciou a liberação de R$ 150 milhões para o gasoduto que vai passar por Bauru e Botucatu

Olha o gás!
Milton Monti anuncia emenda de R$ 150 milhões para construção de gasoduto 
entre Bauru, Ourinhos e Botucatu; rede primária terá 59 quilômetros

Cristiano Guirado

Durante a noite solene que 
premiou os Melhores 2007, na 
noite de sábado 12, no CEM 
(Clube Esportivo Marimbon
do), o deputado federal Mil
ton Monti, falou com a repor
tagem do jornal O ECO sobre 
o ritmo de crescimento da 
região. Aos jornalistas, o de
putado anunciou, em primei
ra mão, a aprovação de uma 
emenda no PPA (Plano Plu- 
rianual) para a construção de 
um gasoduto ligando Bauru, 
Ourinhos e Botucatu. "Esta
mos em uma região privilegia
da que eu vejo como o grande 
filão do futuro. Temos muita 
infra-estrutura pública", afir
mou. "Tanto é que aprovamos 
em março uma emenda ao 
PPA para a construção do ga
soduto Bauru-Botucatu, Bau- 
ru-Ourinhos. Avaliamos que 
dispor de uma matriz energé
tica mais barata vai trazer ain
da mais desenvolvimento. Já 
temos boas estradas, já temos

a hidrovia e, se tivermos o ga
soduto, a região vai desenvol
ver ainda mais", anuncia.

De acordo com Monti, a 
obra é cara e a emenda apro
vada prevê investimentos de 
R$ 150 milhões. Atualmente 
o gasoduto, que vem da Bo
lívia, chega até lacanga. O 
pacote de obras consiste em 
estender o gasoduto até Bau
ru. Para isso é necessária a 
construção de uma rede pri
mária com 59 quilômetros 
de extensão. De Bauru, se
riam feitas as derivações para 
Ourinhos e Botucatu.

Mas o Governo Federal 
ainda não tem projetos para a 
construção do sistema. "É uma 
meta do governo, e agora va
mos tratar de dar andamento 
nisso. A aprovação da emenda 
demonstra uma disposição do 
governo em fazer essa obra. 
No Brasil não temos um or
çamento impositivo, mas essa 
emenda demonstra que o go
verno tem essa preocupação e 
que a região tem potencial pa-

ra receber esse investimento", 
explica Miltinho.

O deputado considera que 
os investimentos vão garantir 
a demanda pelo gás natural. 
"Agora precisamos garantir 
recursos do tesouro para que 
essa obra se concretize. Não 
temos uma demanda elevada 
nessa região, justamente por 
não ter o gás natural, por is
so precisamos alocar recursos 
do tesouro, para que tenha
mos essa demanda no futu
ro", afirmou.

Segundo o jornal O ECO 
pôde apurar, a empresa res
ponsável por tirar a obra do 
papel seria a Gás Brasiliano, 
de Araraquara. A equipe re
portagem entrou em contato 
com a empresa, que confirma 
a ação, mas a pessoa respon
sável por atender a imprensa 
está de licença médica.

O ECO também entrou em 
contato com uma empresa de 
cerâmica, ramo que seria um 
dos primeiros beneficiados 
com a construção do gasodu-

to. Segundo Mário Valentin da 
Costa Martinez, da Cerâmica 
Trevo, em Macatuba, a oferta 
de gás natural pode ser bené
fica em médio prazo. "Pode 
ser que atraia outras cerâmicas 
para cá, da mesma forma que, 
há quatro anos, a falta dele 
expulsou essas empresas para 
cidades como Limeira e Cor- 
deirópolis, que têm a oferta 
do gás natural", afirmou.

Ele explica que, em prin
cípio, o gás natural seria bem 
vindo às cerâmicas fabrican
tes de piso (a Trevo fabrica 
telhas), que precisam de mais 
consistência no produto fi
nal. E foram justamente as 
cerâmicas que migraram para 
outras regiões. "A gente não 
utiliza gás. Queimamos a ce
râmica com resíduos de serra
ria. Para nós pode até ser que 
seja viável, mas precisamos 
de um estudo que comprove 
que a economia seja razoável 
para que possamos investir 
em tecnologia para mudar o 
sistema", finaliza.

Gás é combustível para indústria, comércio e residências
O gás natural é uma alter

nativa de combustível con
siderada mais barata. Por is
so é utilizado como energia 
para movimentar máquinas 
na indústria -  como acon
tece em muitas empresas

do setor de cerâmica -  no 
comércio - em lavanderias 
e restaurantes - e também 
para movimentar a frota de 
veículos do país. Lençóis 
Paulista e Bauru já possuem 
postos de combustíveis que

oferecem o gás natural, co
mo é conhecido, como op
ção para o abastecimento. 
O combustível chega de car
reta. O gás natural é ainda 
considerado uma forma de 
energia limpa, já que sua

queima não polui.
A cidade de Bauru sem

pre esteve na rota do ga
soduto Brasil-Bolívia, mas 
apesar dos esforços do setor 
público e privado, até hoje o 
projeto não foi viabilizado.

Extra! Adriano na 
seleção... de vôlei

Extra!!! Extra!!! O Adria
no está de volta à seleção 
brasileira. Mas dessa vez é a 
seleção de vôlei. O Bernar- 
dinho viu potencial no tra
to dele com a bola e resol
veu transformar o atacante 
em líbero!!! E o Dunga já 
deu o aval! E a torcida do 
São Paulo está tão contente 
com o juiz Paulo César de 
Oliveira que a G Magazine 
já anunciou: o árbitro vai 
ser capa da próxima edição 
da revista!!! Ainda sobre o 
futebol, andam discutindo 
muito as arbitragens, que, 
dizem, estão cada vez pio
res. Que ninguém se assuste 
se, logo logo, começar a ter 
jogo de futebol sem juiz. 
Não ia fazer falta nenhuma. 
Pelo contrário!!!

E nessa semana o Lula ba
teu o recorde: conseguiu de
sagradar, ao mesmo tempo 
gregos e troianos, situação 
e oposição. E o Mercadante 
e o ACM Neto disputaram 
os microfones da imprensa 
para falar a mesma coisa: 
"superou as piores expecta
tivas"!!! Parabéns pro presi
dente!!! Fazia tanto tempo 
que ele não era unanimida
de, que agora vai tomar uma 
"branquinha" pra comemo
rar. E acho que a birita do 
presidente anda vazando 
para outros departamentos. 
Nessa semana dois seguran- 
ças do Lula caíram de moto, 
sozinhos. E depois, o presi
dente andou destilando um 
fino trato pra cima de um 
camarada da ONU. O ca
ra diz que tava preocupado 
com o preço dos alimentos 
e o barbudo falou que "é fá
cil dar palpite".

E a briga entre PSDB 
e DEM pela prefeitura de 
São Paulo não acabou em 
Pizza. Acabou em feijoada. 
Alckmin, Serra e Kassab co
meram a "feijoada da paz" 
esses dias em São Paulo. E 
também não acabou em 
acordo. O DEM continua

querendo o Kassab prefeito 
e os tucanos querem o Alck- 
min. O ex-governador disse 
à imprensa que está "com
pletamente zen" sobre a 
candidatura. Será que tinha 
algo a mais nessa feijoada? 
Ou será que ele fumou um 
charutinho diferente?

E no Rio de Janeiro o 
tráfico de drogas ganhou 
uma folga. As autoridades 
locais não querem mais o 
exército no morro atirando 
em traficante. Agora o pro
blema maior é o mosquito 
da dengue. E já tem gente 
denunciando a ligação do 
mosquito da dengue com 
os chefes do tráfico. Dizem 
que é uma estratégia para 
desviar a atenção das auto
ridades. Mas o Rio continua 
lindo. Tão lindo que dá pra 
escolher como vai morrer. 
As opções são bala perdida, 
confronto com a polícia, as
salto ou dengue.

Em Agunistão, o Carlão 
anda preocupado com os 
sem-terra. A galera chegou 
faz menos de uma sema
na e já virou a cidade. E os 
acampados estão tão perto 
de uma fábrica de cerveja, 
nem pensaram em tomar 
uma pra esfriar a cabeça. E 
tem gente por lá que já tá 
tomando todas.

E o Primeiro Mundo 
continua sendo um lugar es
tranho! Em Palo Alto, Cali
fórnia, um homem assaltou 
um banco em uma cadeira 
de rodas! Na Nova Zelân
dia, uma escola proibiu os 
alunos de comerem bolo de 
aniversário, alegando que 
não é saudável. Na Espanha, 
um banco penhorou uma 
casa por falta de pagamento 
da hipoteca. Leiloou e ven
deu o imóvel, com o cadá
ver da proprietária dentro!

Frase de mercedão: "He
rói é o sujeito que teve a 
sorte de escapar vivo". Será 
que o Chute consegue tam
bém? Até agora tá indo...

D I V E L P A
O IS  P~TA

Cada chapa de aço prensada, peça projetada, pesquisa, tecnologia, todos os delalhes num Chevrolet são 
desenvolvidos por uma única razão: você. Um jeito de trabalharjque-começa na fábrica e se estende para -  
todas as concessionárias do Brasil, particularmente para as suas oficinas. Na prática, as coisas funcionam 
da seguinte maneira: a Chevrolet fabrica o seu carro, transmite todas as informações sobre ele para a - 
Rede Chevrolet e nós cuidamos dê você. É com você do início ao fim.

R evisão na R ede Chevrolet

R  ^  Q MM

Revisão de 26 itens conform e o Manual do seu Chevrolet.

P a r a  q u a l q u e r  m o d e l o  C h e v r o l e t  e  t o d a s  a s  q u i l o m e t r a g e n s

m ais as peças  

que realm ente 

precisam ser 

trocadas
É misa de amigo. De gente que anda ao seu lado, 
se p/Eoorpo cm o sat bem-estar, que anda e 
valoriza suas conquistas. Um toque de quan iwo 
mede ê àrgjs pra você ter a certeza de cJtegar lá, 
smprdbl&nas, tranquilo.

Quem exige o máximo em eficiência e qualidade vem pra Rede Chevrolet.

Agende jâ a sua revisão na concessionária D IV ELPA  - Fone: (14) 3269-1583
Revisão periódica segundo consta no Manual do Proprietário Chevrolet, válida para locJos os modelos Chevrolet, exceto veículos Diesel, para as quiiometragens recomendadas pelo Manual do 
Proprietária Chevrolet: 3 parcelas fixas de RS 59,90, totalizando R$ 179,70 Valor apenas da mão-de-obra, peças não inclusas. Du, preço à vista RS 179,70, sendo valor apenas da mão-de-obra, 
peças não inclusas. Preços e condições válidos exclusivamente para vendas nas Concessionárias Chevrolet do Interior Paulista até 31/05/2008 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Para outros serviços não especificados, informe-se em sua concessionária Chevrolet. Manutenção indicada para os veículos que preservam as 
características originais de fábrica. Imagens não correspondem necessariamente aos produtos. Preserve a vida. Use cinto de segurança, www.chevrolet.com.br - SAC:0800 702 4200

Super Troca de Óleo

R$ 29.M
Veículos 8v  de 1.0 a 1.8
Para outros modelos e serviços, 
consulte nossa equipe técnica

DIVELPA
C H E V R O L E T

Fone: (14) 3269-1581

http://www.chevrolet.com.br


Prefeito vai levar idéia 
para outras cidades

Além de Lençóis Paulis
ta, Marise pretende levar a 
idéia da reciclagem de iso- 
por para as cidades do Co
mitê da Bacia Hidrográfica 
do Tietê-Jacaré, do qual é o 
atual presidente, e para os 
municípios que fazem par
te da Amcesp (Associação 
dos Municípios do Centro 
do Estado de São Paulo). "É 
um problema que todas as 
cidades têm e assim como 
eu não sabia, muitos pre

feitos podem não saber que 
esse material pode ser en
caminhado para reaprovei- 
tamento, poupando nossos 
aterros e o meio ambiente", 
afirma Marise.

O Brasil produz 20 mil 
toneladas de isopor por ano 
e segundo o Instituto Plas- 
tivida, o reaproveitamento 
está muito longe dos 20% 
dos demais tipos de plásti
cos. (com assessoría de Co
municação)

Encontro com representantes da ProEcologic aconteceu na quinta-feira, por ínícíatíva de Marise; proposta é reciclar isopor
S E R V I Ç O

Ecologicamente correto denliX0Sn'0aeréadOcoleta
Prefeito José Antonio Marise firma parceria com Instituto Plastivida para reciclar 
isopor; em Lençóis, coleta fica por conta dos integrantes da Cooprelp

Da Redação

Na última quinta-feira, o 
prefeito José Antonio Mari
se (PSDB) se reuniu com re
presentantes da ProEcologic, 
empresa que operacionaliza a 
coleta de isopor para o Projeto 
Repensar, desenvolvido pelo 
Instituto Plastivida, entidade 
mantida pelos fabricantes de 
plásticos. A proposta é incen
tivar a reciclagem em Lençóis 
Paulista e região do isopor, 
material que não é biodegra
dável e se tornou um proble
ma ambiental para a maioria 
das cidades nos últimos anos. 
"O isopor é um material muito 
usado hoje em dia, que ocupa 
grande espaço no aterro e até 
outro dia eu não sabia que po
dia ser reciclado", diz Marise.

A iniciativa do encontro 
foi do próprio prefeito, que 
ficou sabendo do trabalho re
centemente, ao ler reportagem

em uma revista especializada 
e entrou em contato com o 
Instituto Plastivida. "É o pri
meiro prefeito que nos pro
cura em São Paulo. Normal
mente, nossa entrada acontece 
via cooperativas ou empresas 
de limpeza", diz Renato Som
brio, coordenador de logística 
da ProEcologic.

Após falar com o prefeito, 
os representantes da empresa 
foram conhecer as instalações 
e o serviço da cooperativa de 
reciclagem, na usina de com- 
postagem de lixo. Marise disse 
que a decisão de implantar a 
coleta de isopor em Lençóis já 
está tomada. Falta apenas de
finir os detalhes contratuais.

A idéia do prefeito é pro
mover uma parceria entre a 
Cooprelp (Cooperativa de 
Recicladores de Lençóis Pau
lista), que operacionaliza a 
coleta seletiva na cidade, e a 
empresa. A cooperativa faria o

recolhimento do material e a 
ProEcologic se encarregaria de 
recolher o material acumula
do e levá-lo para a reciclagem, 
em unidades industriais em 
Santa Catarina e Curitiba. A 
remuneração pelo material vai 
para a cooperativa, em mate
riais e equipamentos.

Por ter uma aparência dife
rente de outros plásticos, gran
de volume e baixo peso, o iso- 
por ainda não despertou gran
de interesse para reciclagem. 
Por isso, se transformou num 
problema para as cidades, 
ocupando grande espaço nos 
aterros sanitários. Em Lençóis 
Paulista, por exemplo, cerca 
de 30 metros cúbicos de iso- 
por vão para o aterro sanitário 
todo mês, segundo cálculo da 
Diretoria de Meio Ambiente.

O isopor é um poliestireno 
expandido, fabricado a partir 
de petróleo, com fórmula pa
recida com a de outros plásti

cos. Ele não se degrada no am
biente e calcula-se que demo
re 400 anos para se decompor. 
O uso do isopor explodiu nos 
últimos anos, principalmente 
na embalagem de móveis e 
eletroeletrônicos e nas bande
jas para acondicionar alimen
tos nos supermercados.

Apesar de não ser biode
gradável, o isopor pode ser 
reciclado gerando matéria-pri
ma para outros usos. Renato 
Sombrio explica que o pro
cesso de reciclagem é simples 
e totalmente mecânico, não 
envolvendo produtos quími
cos. "O material é prensado, 
retirando-se o ar que tem den
tro dele", explica. O resultado 
é um material duro, que pode 
ser utilizado para a fabricação 
de revestimentos para isola
mento térmico e acústico na 
construção civil, em molduras 
para quadros, réguas escolares 
entre outras coisas.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL, CELULOSE E PASTA DE 
MADEIRA P/PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2007
R E C E I T A S D E S P E S A S

C O N T A S C O N T A S por cta. da por cta.da
COD. DESIGNAÇÕES TOTAL COD. DESIGNAÇÕES Cont.sind. r.próprias T O T A L

RENDA TRIBUTÁRIA ADMINISTRAÇÃO GERAL
111 Contribuição Sindical 18.800,54 18.800,54 211 Diretoria (Art.521 § único) 42.260,00 42.260,00

RENDA SOCIAL 212 Departamentos 4.858,84 4.858,84
121 Mensalidades 15.858,62 213 Serviços 39.202,18 39.202,18
122 Carteiras Sociais 214 Edifício (conservação) 6.385,00 6.385,00
125 Rev. Desp. Gab. Odontoogico 219 Diversas Despesas 2.579,80 2.579,80
127 Rev. Desp.Colonia de Férias Contribuições Regulam.
128 Reversão Salão Barbeiro 221 Emprego e Salário 2.820,08 2.820,08
129 Outras Rendas (Confed.) 19.074,50 34.933,12 222 Federação 1.880,05 1.880,05

RENDA PATRIMONIAL 223 Confederação 940,03 940,03
131 Aluguel de Imóvel 1.485,00 Assistência Social
132 Aluguel de Móvel 231 Assistência Médica 1.345,00 1.345,00
133 Juros de Títulos 232 Assistência Hospitalar
134 Juros de Depósitos 233 Assistência Dentária 4.950,00 4.950,00
135 Correção Monetária 234 Assistência à Maternidade
136 Recuperações (exerc.ant.) 235 Assistência Judiciária
139 Outras Rendas 80.297,46 81.782,46 236 Colônia de Férias

RENDA EXTRAORDINARIA 237 Auxílios Diversos
141 Donativos 239 Diversas Despesas

141\1 Subv.Ent.Publ.I.N.S.S. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
143 Multa Mora Contr.Sindical 241 Esc.Alfab.Prevoc.

143\1 Multa Contratual 242 Bolsas de Estudo
149 Eventuais 243 Agências de Colocação

Totais de Rendas 135.516,12 244 Finalidades Esport.Sociais 1.881,00 1.881,00
MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS 245 Auxílio de Viagem

311 Bens Imóveis - Vendas 246 Cooperativa de Crédito
312 Mob.e Instalações-Vendas 248 Salão de Barbeiro 3.867,88 3.867,88
315 Veículos - Vendas 249 Cooperativa de Consumo
321 Títulos de Rendas ASSISTÊNCIA TÉCNICA
332 Depósitos Bancários 251 Ens.Técnicos - Prof.

Poupança-Saque 170.673,52 170.673,52 252 Congressos e Conferências
EXIGIBILIDADE 253 Estudos Cientifícos

324 Devedores Diversos 254 Prêmios A/Cientifícos
329 Juros e Alugueis a Rec. 255 Real.Estudos Econ.Financ. 3.600,00 3.600,00

256 Med.Divulg.Coml.Industrial 1.200,00 1.200,00
257 Cursos Sindicais
259 Asssitência Técnica

DESPESAS EXTRAORDINARIAS
7.540,00 7.540,00

261 Restituições
262 Multas
263 Desp.Arrec.Contr.Sindical 3.122,74 2.341,12 5.463,86

Total Custeio 8.762,90 122.010,82 130.773,20

APLICAÇÃO DE CAPITAIS
311 Bens Imóveis-Aquisições 1.381,00 1.381,00

Obras
Reconstr.

312 Mobiliário e Instalações-em Geral
Aparelhos

313 Biblioteca
315 Veículos - Aquisição
321 Títulos de Renda 7.331,46 7.331,46
332 Depósitos Bancários

Poupança-Saque 166.703,46 166.703,46

TOTAL 306.189,64 TOTAL 8.762,90 297.426,74 306.189,64
Saldo exercicio anterior Saldo que passa ex.futuro

TOTAL 306.189,64 TOTAL 8.762,90 297.426,74 306.189,64
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CALIL NUNES MACHADO JÚLIO CÉZAR BROQUÁ
Presidente Tesoureiro Contador CRC-SP 127.931

O feriado de Tiradentes, 
na segunda-feira 21, altera 
alguns serviços como os aten
dimentos de saúde e coleta de 
lixo em algumas cidades da 
região. Repartições públicas, 
bancos e o poder Judiciário 
não trabalham.

As contas de consumo co
mo água, luz, telefone e os 
carnês que vencem na segun
da-feira poderão ser pagos na 
terça-feira 22, quando o expe-

diente volta ao normal, sem 
multa. Na maioria das cidades 
onde circula O ECO, super
mercados ficam abertos até 
às 12h. Lojas ficam fechadas, 
segundo informam as associa
ções comerciais.

Na segunda-feira não have
rá coleta de lixo em Barra Bo
nita, Igaraçu do Tietê, Areió- 
polis, Borebi e Piratininga. Em 
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Agudos o serviço é normal.

F A C I L P A

Nossa Terra vai distribuir 
oito mil mudas de árvores

Pelo terceiro ano conse
cutivo a Ong Nossa Terra te
rá um estande montado na 
Facilpa (Feira Agropecuária 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista), com o projeto 
de distribuição de mudas de 
árvores nativas. Ao serão oi
to mil mudas. Aos pequenos 
proprietários rurais que apre
sentarem projeto de recupe
ração de áreas degradadas, 
serão disponibilizadas até 200 
mudas. O projeto é realizado 
em parceria com a Associa-

Shows da Facílpa

ção Rural de Lençóis Paulista, 
Duratex S/A, Escritório Con
tábil Regional, Grupo Lwart, 
Prefeitura de Lençóis, Viveiro 
Câmara, Viveiro Piraflora, Vi
veiro Nativas e supermercados 
Santa Catarina.

A Facilpa acontece entre os 
dias 24 de abril e 4 de maio no 
recinto José Oliveira Prado. As 
atrações são a praça de alimen
tação, parque de diversões, ex
posição de animais, rodeio em 
touro e cavalos e programação 
musical.

QUINTA-FEIRA 24 QUARTA-FEIRA 30
23h - Victor & Léo 23h - Guilherme & Santiago

SEXTA-FEIRA 25 QUINTA-FEIRA 1°
23h - André & Matheus* 23h - Hugo & Tiago*

s á b a d o  26 SEXTA-FEIRA 2
23h - NXZero 23h - João Neto & Frederico

d o m in g o  27 s á b a d o  3
23h - Edson & Hudson 23h - Roupa Nova

s e g u n d a -f e ir a  28 d o m in g o  4
23h - Jeito Moleque* 23h -  Daniel*

TERÇA-FEIRA 29 *shows com portões abertos
22h30 - Edu & Anderson* Ingressos para Victor & Léo - R$ 20

Venda antecipada - R$ 15

Para os demais shows, os ingressos custam R$ 16. Na venda antecipada, R$ 12.

M o m e n t o  Es p í r i t a
E DEUSTE AUXILIANDO

As lutas da tau caminha 
Nãn sãD p'ra ta castigar. 

SãD BxprassDBS da carinhn 
Da Deus nn tau caminhar.

A dnr que ta alcança agnra, 
Nãn a divina maldade.

E Deus praparandn a hnra 
Da grande felicidade.

A parda que haja padeces, 
Nãn a Deus ta castigandn.

E Deus darramanda massas 
Pnr anda vais caminhandn.

A difícil parantala 
Nãn a calaste vingança.
E Deus que p'ra ti apela,

Nd enseja que ara ta alcança.

Em cada peleja dura,
Que Deus ta deu p'ra vivar,
E a farnalha que ta apura 

P'ra que passas transcender.

TEIXEIRA, RbuI. Esp. J dsé Gtdssd. 
Pbtb umB vidB mBlhor bb ÍBrrB. 
Espíritos DivBrsos. NitBroi, RJ: 

EditorB ErátBr.

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

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

IravEssa Jaãa Ramalha, 11 Gracha DGAS na GEGAP
(próxima aa Asila) às 2D H às 14 H

F.:I4.32G4.G4I4 CEap@lpnat.CDm.br

mailto:CEap@lpnat.CDm.br


f o t o  F e m a n a d a  B e n e d e t t i

e d u c a ç ã o

Alçando
vôo
Alunos da escola municipal Maria 
Zélia Camargo Prandini participam 
do programa piloto 'Escola Integral'; 
unidade inaugura novas salas em maio 
e adota projeto em definitivo

Da Redação

Cursos de pintura, artesa
nato, dança, teatro, jardina
gem. Assim tem sido a rotina 
dos alunos da escola munici
pal Professora Maria Zélia Ca
margo Prandini, no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari, em Lençóis Paulista, 
desde o começo de 2007. Tra
ta-se do projeto piloto 'Escola 
Integral', que consiste em ofe
recer aos alunos de primeira à 
quarta série do ensino funda
mental o que a direção da es
cola chama de 'complementos 
educacionais' Quando não 
estão na sala de aula -  apren
dendo o que está previsto na 
grade curricular -  continuam 
na escola para outras ativida
des. A partir de maio, com a 
ampliação da unidade, o 'Es
cola Integral' deixa de ser pilo
to e passa a ser desenvolvido 
em definitivo.

"É uma forma de além de 
desenvolver as outras habi
lidades e competências dos

alunos, mantê-los longe das 
ruas", avalia Daniela Mar- 
cussi Lacoski, vice-diretora 
da escola.

No primeiro ano do pro
grama as aulas eram minis
tradas por professores con
tratados do setor de educa
ção. Esse ano, no entanto, 
Daniela explica que a Dire
toria de Educação fez uma 
parceria com a Ocas (Orga
nização Cristã de Ação So
cial) que contratou os pro
fessores e disponibilizou 
para o projeto.

O 'Escola Integral'começa 
a ser implantado de forma 
gradativa. Hoje a escola conta 
com aproximadamente 400 
alunos. O projeto vai atender 
280 crianças. "Nós temos fila 
de espera. Existem várias mães 
que nos procuram desejando 
inscrever os filhos nos cur
sos, mas infelizmente nós só 
podemos oferecer 20 vagas 
por horário devido ao espaço 
restrito", lembra Daniela. Por 
enquanto, quando termina o

Alunos da escola municipal Professora Maria Zélia Camargo Prandini que também adotou o ensino em período integral

horário de aula as crianças vão 
para a casa é só retornam para 
as atividades extra-curricula- 
res. O projeto da direção da 
escola é que, com o tempo, as 
crianças permaneçam na uni-

dade em tempo integral, in
clusive para fazer as refeições.

Desde que começou, por 
falta de espaço, os cursos 
acontecem em salas cedidas 
pelo Projeto Guri, que é de

senvolvido no prédio próxi
mo à escola. Mas a falta de 
espaço será sanada em breve. 
No começo de 2008 a escola 
recebeu recursos para a cons
trução de salas, exatamente

para atender essa finalidade. 
"Nós vamos ter salas específi
cas, especialmente preparadas 
para as aulas de dança, pintu
ra, artesanato, dança e canto e 
coral", destaca Daniela.

Modelo já é desenvolvido no jardim Primavera
O modelo de escola em 

tempo integral que começa 
a ser implantado na escola 
Professora Maria Zélia Pran- 
dini já é adotado por outra 
unidade da rede municipal: 
a escola Ézio Paccola, no jar
dim Primavera.

"Nós começamos lá no 
Ézio Paccola, em 2006, tam
bém oferecendo aulas de 
dança, música, teatro e ati
vidades pedagógicas, para 
servir com reforço escolar e

como uma forma de manter 
mais tempo os alunos na es
cola e fora das ruas", lembra 
a diretora de Educação de 
Lençóis Paulista, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzet- 
ti. No jardim Primavera, o 
projeto foi implantado gra
dativamente. Começou pe
la primeira série do ensino 
fundamental e foi acrescida 
uma série a cada ano.

Em Macatuba, o projeto 
de escola em tempo inte-

gral começou a ser posto em 
prática na rede municipal 
em maio do ano passado, 
na escola Caic Cristo Rei.

Atualmente, o projeto che
ga a cerca de 300 alunos de 
primeira à quarta série do 
ensino fundamental

Empresa Agrícola Bernardinense Ltda.
CNPJ n° 52.142.593/0001-24 / NIRE n° 35202258148 

E d ita l d e  C o n vo cação
Ficam convocados os Senhores Quotistas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a ser reali
zada às 14:30 horas, do dia 29 de Abril de 2008, na sede social, na Fazenda São José, Bairro São 
José, município de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço 
Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2007; 
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2007. 
Bernardino de Campos-SP, 14 de Abril de 2.008. André Luis Saffi Boso - Sócio-Administrador (19,22,24)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
EDITAL n° 01/2008

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
CRIADO PELOS ARTS. 3° E 9° DA LEI 1586/92, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N° 1633/93 

MANDATO -  28/07/2008 A 28/06/2011

0  CMDCA, abaixo representado pela sua presidente, no uso das suas atribuições que lhe são conferi
das por lei, faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que estarão 
abertas no período de 05 a 09 de maio de 2008, as inscrições para eleição dos membros do CONSE
LHO TUTELAR, criado pela Lei 1586/92 e alterado pela lei n° 1633/93, para o período de 28/07/2008 
a 20/06/2011, cujas normas e condições são as seguintes:

1 -  A candidatura é individual, de ambos os sexos, observando o que determina o art. 37, incisos XVI 
e XVII da Constituição Federal; sem vinculação político-partidária e o candidato deverá possuir os 
seguintes requisitos:

• Reconhecida idoneidade moral;
• Ter Idade superior a 21 anos, no momento da inscrição;
• Residir no município há mais de 2 anos;
• Possuir ensino médio completo;
• Possuir experiencia na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, pelo 
prazo mínimo de 2 anos, comprovada através de curriculo e documento idôneo que confirme a relação 
de experiencia em uma das áreas:
A) estudos e pesquisas;
B) atendimento direto;
C) defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente
• Não possuir antecedentes criminais;
• Não ter sido, por qualquer motivo, parte em processo administrativo disciplinar, do qual tenha sido 
condenado e exonerado de cargo ou de função pública;
• Não pertencer, de qualquer, aos quadros de servidores ativos e Segurança Pública, Civil ou Militar;
• Estar no gozo de seus direitos político;
• Aprovação em exame de aferição de conhecimentos específicos acerca Estatuto da Criança e do Ado
lescente, ECA.
• A prova de que se trata no paragráfo anterior, é de carater eliminatório, será de múltipla escolha e 
elaborada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente (CMDCA), com a fiscali
zação do Ministério Público;
• Será considerado aprovado na prova de conhecimentos específicos o candidato que obtiver 50% ou 
mais de aproveitamento.

II - O período para o pedido de registro de candidatura será de 05 a 09 de maio de 2008 na sala de reu
niões na Secretaria de assistencia Social do município, localizado na rua Arlindo Batista Artioli, 3-20, no 
horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas, mediante requerimento endereçado ao CMDCA, 
acompanhado de prova de preenchimento dos requisitos estabelecidados no item anterior, ou seja:

• Apresentar documento que comprove possuir experiencia na área de defesa ou atendimento dos di
reitos da criança e do adolescente, pelo prazo mínimo de 2 anos, comprovada através de curriculo e 
documento idôneo que confirme a relação de experiencia em uma das áreas:
D) estudos e pesquisas;
E) atendimento direto;
F) defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente;
• Cópia reprográfica da cédula de identidade e CPF;
• Comprovante de residencia no município há mais de 2 anos;
• Apresentação do Currículum Vitae;
• Reconhecida idoneidade moral representada por documento firmado por duas autoridades da cidade 
ou por cidadãos comuns, porém, ocupantes de expressiva representatividade na comunidade;
• Cópia reprográfica do Título de Eleitor, juntamen te com o comprovante de ter votado ou justificado 
na última eleição..
• 1 foto 3X4 recente.

O candidato impossibilitado de fazer sua inscrição pessoalmente deverá 
faze-lo mediante instrumento de procuração.

III -  Autuando o pedido de registro, abre-se vista ao representante do Ministério Público para eventual 
impugnação, no prazo de cinco dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

IV -  Concluindo o prazo para registro das candidaturas, o CMDCA dará publicidade dos nomes dos can
didatos registrados, em ordem alfabética, fixando o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para 
recebimento da impugnação. Havendo impugnação, os autos serão encaminhados ao Ministério Público 
para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

V -  Das decisões relativas às impugnações, caberá ao Poder Judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias con
tados da intimação. Vencida as fases de impugnação do recurso, o CMDCA mandará publicar a listagem 
dos candidatos habilitados pelo pleito.

VI _ A prova seletiva será realizada no dia 06 de julho de 2008, na Escola Municipal Odila Galli Lista, 
localizado na rua João batista Cavalari, 844 no horário das 8:00 as 11:00 horas. Comparecer munidos de 
documento de RG e caneta esferiográfica.

VII _ O CMDCA, dará a publicidade dos nomes dos candidatos aprovados e habilitados ao pleito. Os 
candidatos terão o prazo de dois dias para eventuais recursos junto ao CMDCA, que recorrerá ao Minis
tério Publico. Com prazo igual para comunicar aos candidatos o resultado do recurso.

VIII _ Caso o candidato que recorreu esteja habilitado para o pleito, O CMDCA publicará nova listagem 
constando os nomes dos candidatos para o pleito.

IX -  É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a 
realização de debates e entrevistas. Se dispor a Prefeitura Municipal de local adequado para propaganda, 
será cedido a todos os candidatos em igualdade de condições. No caso de debates ou entrevistas, haverá 
convocação prévia dos candidatos.

X -  O membro será eleito pelo voto obrigatório e secreto dos cidadãos previamente indicados e repre
sentativos da comunidade, a saber:

• 3 (três ) do Poder Legislativo;
• 3 (três ) do Poder Executivo;
• 2 (dois) do Rotary Clube de Macatuba;
• 2 (dois) do Lions Clube de Macatuba;
• 2 (dois) da Loja Maçônica Caridade e Concórdia;
• 2 (dois) da Casa da Criança Desidério Minetto;
• 2 (dois) da Casa da Criança Santo Antonio;
• 2 (dois) da Casa da Criança Cristo Rei;
• 2 (dois) da Casa SOS Renascer;
• 2 (dois) da Legião Mirim de Macatuba;
• 2 (dois) da APM da EE Fernando Valezi;
• 2 (dois) da APM da EE Jardim Europa;
• 2 (dois) da APM da EE Prof.® Fanny Altafim Maciel;
• 2 (dois) da APM da EM Odilla Galli Lista;
• 2 (dois) da APM da EM Waldomiro Fantini;
• 2 (dois) da APM da EM CAIC Cristo Rei;
• 2 (dois) da APAE;

XI -  A eleição será realizada no dia 18/07/2008, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
localizado na rua 9 de Julho, 15-20, iniciando-se a votação às 9:00 horas, encerrando-se às 11:00 horas. 
Encerrada a votação, em seguida será feita a apuração, podendo os candidatos apresentarem impugna
ções de plano pelo CMDCA, ouvindo o Ministério Público. Não se conformando o candidato com a 
decisão, caberá recurso ao Poder Judiciário no prazo de 3 (três) dias.

XII -  Concluída a apuração dos votos sob a fiscalização do Ministério Público, o CMDCA proclamará 
o resultado. Os cinco primeiros mais votado será considerado eleito, ficando os demais pela ordem de 
votação como suplentes. Havendo empate na votação, será eleito o candidato de maior idade.

XIII- São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, os previstos no art. 26, parágrafo único, 
e quanto às atribuições e funcionamento são previstas nos arts. 27 a 32, todos da Lei 1586/92 com as 
alterações da lei 1633/93.

XIV -  A atuação do Conselho Tutelar é a constante na Lei Federal n° 8069/90 e nas leis Municipais n° 
1586/92 e 1633/93.

XV -  O conselheiro fica ciente que deverá cumprir uma jornada de 30 horas semanais e trabalho, re
vezando-se entre si nos períodos da manhã, da tarde e da noite (plantão noturno), conforme plano que 
será fixado pelo CMDCA.

XVI -  O mandato do Conselheiro em exercício será mensalmente gratificado, a razão de R$ 670,00 
(seiscentos e setenta reais ), podendo ser corrigido de acordo com a permissibilidade legal, avaliação 
do trabalho e da disponibilidade financeira, tudo dependendo da manifestação do CMDCA. Em razão 
do mandato não gerar qualquer relação de emprego, será considerado serviço relevante prestado ao 
município.

XVII -  O candidato ou seu procurador, através da assinatura na ficha do período de inscrição, implicará 
na plena aceitação dos termos deste edital.

XVIII -  Os casos omissos porventura surgidos, serão resolvidos pelo CMDCA, ouvindo o Ministério 
Público.

Macatuba, 28 de Março de 2008 
Maria Aparecida Leda 
Presidente CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008 
INFORMATIVO - PUBLICAÇÕES DOS RESULTADOS DAS PROVA 

ESCRITAS

A Prefeitura Municipal de Areiópolis informa que os resultados referentes 
às Provas Escritas realizadas para os cargos de Bibliotecária, Coordenador 
Pedagógico, Diretor de Escola, Guarda Municipal, Lixeiro I, Monitor de 
Creche, Motorista, PEB I, PEB III - Ciências, PEB III - Educação Artística, 
PEB III - Educação Física, PEB III - Inglês, PEB III - Matemática, Pedreiro, 
Professor Municipal, Servente de Pedreiro e Tratorista do Concurso Público 
PMA 001/2008, previstos para serem divulgados no dia 19/04/2008, serão 
publicados somente no dia 26/04/2008, no Jornal “O Eco” e, em caráter 
informativo, na internet, no site da Equipe Consultoria e Assessoria - 
www.equipeassessoria.com.br.

As provas práticas para os cargos de Lixeiro I, Motorista, Servente de Pe
dreiro e Tratorista e o Teste de Aptidão Física (T.A.F) para o cargo de Guarda 
Municipal, ficam previstas para ocorrerem no dia 25/05/2008.

Areiópolis, 18 de abril de 2008.

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMPRESA AGRICOLA BERNARDINENSE LTDA -CNPJ: 52.142.593/0001-24 
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Quotistas:

Em cumprimento às disposições legais e contratuais, submetemos à apreciação de V.S.^s, o BALANÇO PATRIMONIAL e demais DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS referente aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas, permanecendo à 
disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Bernardino de Campos-SP, 15 de Abril de 2008 - A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 (EM REAIS)
A T I V O P A S S I V O

2.007 2.006 2.007 2.006
CIRCULANTE 2.912.691,50 2.579.282,26 CIRCULANTE 5.030.343,44 3.408.211,72
Caixa 10.939,10 11.160,44 Fornecedores 374.452,34 243.879,14
Bancos 399,74 10.320,93 Impostos e Contribuições 86.896,76 69.940,70
Estoques 2.593.473,50 2.270.501,07 Obrigações Trabalhistas 115.683,10 46.913,29
Impostos a Recuperar 302.605,75 260.023,33 Credores p/Financiamentos 247.862,41 353.140,07
Despesas Antecipadas 4.273,40 14.626,48 Outros credores 4.205.448,83 2.694.338,52
Aplicações Financeiras 1.000,00 1.000,00
Vlrs.Diversos a Realizar 0,01 0,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (504.018,55) 646.350,83
Fornecedores c/adiantam - 11.650,00 Capital Social 550.000,00 550.000,00
PERMANENTE 1.613.633,39 1.475.280,29 Prejuizo/Lucros acumulados (1.054.018,55) 96.350,83
Imobilizado 1.791.978,71 1.653.625,61 TOTAL DO PASSIVO 4.526.324,89 4.054.562,55
Depreciação Acumulada (178.345,32) (178.345,32) DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS-RS
TOTAL DO ATIVO 4.526.324,89 4.054.562,55 2.007 2.006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- R$ RECURSOS
2.007 2.006 Saldo do Exercício Anterior 96.350,83 64.340,34

VENDAS DE PRODUTOS 2.941.500,60 4.465.127,75 Lucro Líquido - 32.010,49
(-) Impostos s/vendas (191.197,51) (290.233,28) Prejuizo Líquido (1.150.369,38)

REC LÍQ OPERACIONAL 2.750.303,09 4.174.894,47 SOMA DOS RECURSOS (1.054.018,55) 96.350,83
(-) Custos dos Produtos (3.663.268,35) (3.862.376,82) SALDO FINAL (1.054.018,55) 96.350,83

LUCRO BRUTO OPERAC. (912.965,26) 312.517,65 DEMONST .DAS ORIGENS /APLICAÇÕES DE RECURSOS-RS
(-) Despesas Operacionais (163.287,50) (160.981,25) 2.007 2.006

RESULT. OPERACIONAL (1.076.252,76) 151.536,40 1 - ORIGENS - 32.010,49
Receitas Financeiras 0,01 - Lucro Líquido - 32.010,49
RES. ANTES CONT.SOCIAL (1.076.252,75) 151.536,40 2 - APLICAÇÕES 1.288.722,48 4.676,00
(-) Contribuição Social (31.768,18) (48.223,37) Aumento Ativo Permanente 138.353,10 4.676,00
RES.ANTES PROVISÃO I.R. (1.108.020,93) 103.313,03 Prejuizo Liquido 1.150.369,38 -
(-) Prov. P/Imposto de Renda (42.348,45) (71.302,54)
RES LÍQUIDO EXERCÍCIO (1.150.369,38) 32.010,49 3VAR.CAPIT.CIRCULANTE 1.288.722,48 27.334,49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM REA IS)
CAPITAL SOCIAL L.ACUMULADOS TOTAIS

PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2006 550.000,00 96.350,83 646.350,83
RESULTADO DO EXERCICIO - (1.150.369,38) (1.150.369,38)
PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2007 550.000,00 (1.054.018,55) (504.018,55)

DEMONSTRAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE (EM REAIS)
2.007 2.006 VARIACAO

ATIVO CIRCULANTE 2.912.691,50 2.579.282,26 333.409,24
(-) PASSIVO CIRCULANTE (5.030.343,44) (3.408.211,72) (1.622.131,72)
VARIAÇÃO PERÍODO (2.117.651,94) (828.929,46) (1.288.722,48)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 1-CONTEXTO OPERACIONAL: A Empresa tem como atividade principal o cultivo da
Cana-de-açucar;2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Legislação
em vigor;3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: A)ESTOQUES: são demonstrados ao custo médio de aquisição e/ou produção B)IMOBILIZADO:É
demonstrado ao custo corrigido até 1.995;C)PASSIVO CIRCULANTE:São demonstrados pelos valores contratados; D)RESULTADO:Apurado pelo regime de
competência de exercícios;4)CAPITAL SOCIAL:O Capital Social é de R$550.000,00, totalmente subscrito e íntegralizado, sendo representado por 550.000
quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada uma.

Bernardino de Campos - SP, 31 de Dezembro de 2007.
ANDRE LUIS SAFFI BOSO EDUARDO BOSO JOSÉ CARLOS GARCIA
Sócio-Administrador Sócio-Administrador T.C.CRC-1SP095895/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 59-2008
PROC: 47-2008 CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba CONTRATADA: JAUPAVI Terraplenagem e 
Pavimentação Ltda, no valor de R$ 58.500,00 . ASSINATURA: 15/04/2008 OBJETO: Aquisição de 150 
m̂  de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, com vigência até 31/12/2008. MODALIDA
DE: Convite 05-2008. PROPONENTES: 3.
Macatuba, 15 de abril de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 26-2008 - PRO
CESSO: 55-2008 - OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem para o exercício de 2008, entrega 
única em 15 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/05/2008 às 08:30 hs. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 18 de abril de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 28-2008 - PRO
CESSO: 58-2008 - OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos, entrega única em 30 dias. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08/05/2008 às 08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá 
ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou 
solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no 
endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 18 de abril de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 27-2008
PROCESSO: 57-2008 - OBJETO: aquisição de móveis (mesas, armários, cadeiras) destinados à Se
cretaria de Saúde, entrega única no prazo de 30 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
07.05.2008 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 
de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 18 de abril de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 21-2008
PROC: 50-2008 - EDITAL: 27-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: contratação de 
empresa corretora de seguros, para segurar diversos veículos da frota municipal, pelo valor global, com 
vigência de 12 (doze) meses, e vigência da apólice a partir de 18 de abril de 2008. A Pref. de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da 
licitação em favor de UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. representada por DAREMA CORRETO
RA DE SEGUROS LTDA pelo valor global de R$ 60.000,00; ficando portanto o representante legal 
convocado para assinatura do correspondente contrato, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 17 de março de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DO CONTRATO 60-2008
PROC: 50-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: UNIBANCO AIG SE
GUROS S.A. representada por DAREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - VALOR: R$ 
60.000,00 - ASSINATURA: 18.04.08 - OBJETO: Contratação de empresa corretora de seguros, para 
segurar diversos veículos da frota municipal, pelo valor global, com vigência de 12 (doze) meses, e 
vigência da apólice a partir de 18 de abril de 2008. VIGÊNCIA: 17.04.2009. MODALIDADE: Pregão 
21-2008. PROPONENTES: 01 
Macatuba, 18 de abril de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.I5/2008 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
I CONSFAC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA I

Endereço: Rua Joaquim Medeiros, 235 F
Cidade: Igaraçu do Tietê -  SP
CNPJ/CPF 07.315.508/0001-28

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de construção ci
vil, afim de executar obra de fechamento de quadra poliesportiva coberta na 
EMEF Mário de Barros Aranha, localizada na Rua Antonio Gonçalves da Sil
va, neste município, com fornecimento de material, mão de obra e equipamen
tos, de acordo com Memorial Descritivo anexo, que faz parte integrante de 
Edital de Licitação

VALOR: R$ 38.220,00 (Trinta e oito mil, duzentos e vinte reais)

PRAZO: 60 (sessenta) dias diretos após a assinatura do contrato 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Categoria Econômica Despesa Nome da Catesoria Econômica

49051990100 482 CONST. REF. E AMPL DE EDIF. 
PÚBLICOS

AREIÓPOLIS, 28 de março de 2.008

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

COMUNICADO
Venho por meio deste comunicar a população de Areiópolis que a Audiência 
Publica da Prestação de Contas do Setor da Saúde será realizada no dia 22 de 
abril às 19:30 horas na Câmara Municipal de Areiópolis.
Sem mais.
Neusa Maria Lourenção Pedroso 
Diretora Municipal de Saúde

REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇAO

EDEVAL VICENTE DA SILVA ME, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
NA CETESB, A LICENÇA PRÉVIA E A INSTALAÇÃO PARA TRANS
PORTE DE LODO, Á RUA: bARTOLOMEU BUENO DA sILVA N°321 
LENÇÓIS PAULISTA SÃO PAULO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TOMADA DE PREÇOS N° 06-2008 - AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 56-2008 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba OBJETO: contratação de empresa para execução 
de 2.500 m  ̂de recapeamento asfáltico em CBUQ de 1,5 cm e 10.408 m2 de pavimentação asfáltica em 
diverss ruas da cidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para 
execução no prazo de 30 dias MODALIDADE: Tomada de Preços ENCERRAMENTO: 08/05/08 -  
14:00 h. DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha-se aberta na Pref. Macatuba, a T.P. 06-2008, do tipo menor 
preço com fixação de preço máximo. Os interessados em participar deverão cadastrar-se na Prefeitura 
de Macatuba, até o terceiro dia anterior ao encerramento, às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 
27 da Lei 8666/93. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua Nove de 
Julho, 15-20, centro, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, nos dias úteis. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9818/3298-9819 
Macatuba, 18 de abril de 2.008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

COMUNICADO

Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Macatuba Ltda.Me, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU NA CETESB A RENOVAÇÃO DA LICEN
ÇA DE OPERAÇÃO PARA Preparações Sanitárias, Fabricação de Produtos de 
Limpeza e Polimentos, À R. Mato Grosso, 921 Distrito Industrial Macatuba 
-  SP.

COMUNICADO

ESTRUBART FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 
torna público que requereu da CETESB, a Licença de Instalação n° 7002593, 
e está requerendo a Licença de Operação para fabricação de estruturas metáli
cas, à RUA PORTO ALEGRE n° 190 -  VILA IRERÊ- LENÇOÍS PAULISTA 
-  SÃO PAULO.

http://www.equipeassessoria.com.br
http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


O coordenador de Saúde Bucal, Márcio Canepelle Santarém, divulgou levantamento da Diretoria de Saúde na quinta-feira 17

Um belo sorriso
Diretoria de Saúde apresenta balanço do programa 'Sorria Lençóis'; mais de nove 
mil crianças entre zero e 14 anos tiveram atendimento odontológico

Da Redação

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista apresentou na 
quinta-feira 17, em entrevista 
coletiva, um levantamento do 
programa de saúde bucal 'Sor
ria Lençóis' Só este ano, 9.292 
crianças entre zero e 14 anos 
passaram por atendimento 
odontológico.

O levantamento sobre a 
saúde bucal das crianças é rea
lizado pela Diretoria da Saúde 
desde 1996. Em 2005 houve 
uma modificação no método 
para que os resultados fossem 
mais exatos. Para o Coordena
dor Médico de Saúde Bucal, 
o dentista Marcio Caneppele 
Santarém, essa modificação

foi implementada e o método 
foi substituído porque existia 
uma variação muito grande 
nos levantamentos de um ano 
para o outro. Com o método 
absoluto esse problema pode 
ser corrigido.

"Hoje nosso levantamen
to consegue englobar entre 
95% e 96 % de todas as 9.292 
crianças do município, o que 
garante um resultado muito 
satisfatório e permite ter um 
auto-retrato da saúde bucal 
das crianças", ressaltou o co
ordenador.

Santarém diz ainda que 
pelo levantamento é possí
vel avaliar como as políticas 
implantadas pela diretoria 
estão surtindo efeito. "Eu

penso que, em todas as áre
as, a prevenção é o melhor 
caminho e é o que nós esta
mos fazendo na Diretoria de 
Saúde", explicou.

O levantamento mostra, 
por exemplo, que 90% dos 
dentes analisados são dentes 
hígidos, ou seja, não apresen
tam problemas graves como 
cárie ou fluorose. Outros 7% 
são dentes que foram restaura
dos e estão saudáveis. "O ín
dice de extração indicado ou 
dente extraído nos escolares 
não chega a 0,3% o que é um 
resultado muito bom", lem
bra Santarém.

O programa 'Sorria Len
çóis' conta com 20 dentistas. 
Com isso, eles conseguem re-

alizar duas consultas anuais 
em todas as crianças da rede 
municipal. Em 2008, o núme
ro de consultas deve aumentar 
para três por ano.

m é t o d o
O índice usado para ava

liar a saúde bucal em Lençóis 
Paulista é o CPOD - índice 
criado em 1937 para mensu
rar a prevalência de cárie nos 
dentes permanentes com fina
lidade epidemiológica. Para a 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde), o número médio 
de dentes cariados, perdidos 
e obturados deve ser menor 
do que 3. O CPOD de Lençóis 
Paulista em crianças de até 12 
anos é de 1,34.

l iv r o
O escritor Eli Campos 

passou por Lençóis Paulista 
para divulgar seu livro 'Pás
saros sem Asas'. O livro foi 
escrito em 1981 e é baseado 
na história real de sua esposa: 
a batalha para se recuperar de 
um grave acidente e voltar a 
andar. A obra pode ser adqui
rida pelo telefone (14) 3234
1929

POESIA
A Diretoria de Cultura 

apresentou na última quinta- 
feira 17, os vencedores do 
Concurso de Poesias Cidade 
do Livro. O evento aconte
ceu na Casa de Cultura e foi 
acompanhado da apresenta
ção da peça Rapunzel. Ênio 
Romani ficou em primeiro 
lugar com a poesia 'O Pinhei
ro'. Em segundo lugar ficou 
Fabio de Jesus do Valle, com 
o poema 'Um Samba Brasi
leiro. Na terceira colocação 
ficou Milton Moretto, com 
o poema 'É 150. Receberam

menções honrosas, Lucele- 
na de Freitas, com o poema 
'Perolando', Aparecida Cavar- 
son, com a poesia 'Em Paz'; 
e Roger Dias Barbosa, com o 
poema 'Caminhos'.

SELO
Na terça-feira 22, tem ce

rimônia de lançamento do 
selo comemorativo aos 150 
anos de Lençóis Paulista, às 
19h30, no Espaço Cultural 
'Cidade do Livro'. O evento, 
que é aberto ao público, terá 
apresentação dos alunos do 
Projeto Guri.

v e n d a s
Na terça-feira 22, tem 

a palestra 'Como contratar 
mão de obra temporária', às 
19h30, na sede da Acilpa (As
sociação Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista). Os 
interessados devem procurar 
o PAE (Posto Sebrae de Aten
dimento ao Empreendedor). 
Para se inscrever basta doar 
um litro de leite longa vida.

S O C I A L

Conselho capacita membros

M U S I C A

Hoje tem show com Tião Carvalho e Trio Forró
Lençóis Paulista recebe 

hoje show do cantor e com
positor Tião Carvalho e o Trio 
Forró. A apresentação, que 
acontece a partir das 20h, em 
frente à Casa da Cultura, faz 
parte do projeto Circuito Cul
tural Paulista, da Secretaria de 
Estado da Cultura.

O objetivo do Circuito 
Cultural Paulista é promover

a circulação de espetáculos 
culturais por todo o estado, 
democratizando o acesso à 
cultura. Até novembro, as 50 
cidades beneficiadas rece
berão espetáculos grátis de 
música, dança, teatro, circo e 
cinema. Na região, além de 
Lençóis foram escolhidas São 
Manuel e Jaú.

Tião Carvalho é maranhen-

se de Cururupu. Ainda meni
no começou seu aprendizado 
nas danças, músicas e festivi
dades maranhenses. Desde 
cedo, é fascinado pela sonori
dade dos grandes mestres do 
cancioneiro nordestino, co
mo João do Vale, Jackson do 
Pandeiro e Luiz Gonzaga.

Cantor, músico, dançari
no e compositor é fundador

e diretor artístico do Grupo 
CUPUAÇU (Centro de Es
tudos de Danças Populares 
Brasileira), de São Paulo, 
com quem gravou o CD 'To
adas de Bumba-Meu-Boi'. Su
as músicas já foram gravadas 
por grandes cantoras, como 
Ná Ozetti, Cássia Eller e Si- 
mone. (com assessoria de co
municação)

A Diretoria de Assistência 
e Promoção Social realiza nos 
dias 23 e 24 de abril um en
contro de capacitação para os 
membros do Conselho Muni
cipal de Assistência Social. O 
encontro será realizado na se
da da diretoria, na rua Ignácio 
Anselmo, a partir das 8h30.

A diretora de Assistência 
Social, Maria Joana Andriotti 
Marise, explica que a capacita
ção é oferecida sempre que há 
renovação da composição do 
conselho. Serão abordados os 
seguintes temas: atribuições 
do conselho e do Fundo Mu
nicipal de Assistência Social,

controle social, instâncias de 
controle social do programa 
Bolsa Família, os marcos le
gais do conselho, estrutura, 
funcionamento e políticas fe
deral, estadual e municipal de 
assistência social.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social tem caráter 
deliberativo e é responsável 
por avaliar e aprovar os pla
nos municipais de assistência 
social e os relatórios financei
ros da área. É composto por 
12 membros titulares e 12 su
plentes, que representam en
tidades da sociedade civil e o 
poder público.

A S F A L T O

Avenida Lázaro Brígido Dutra terá recape
A avenida Lázaro Brí- 

gido Dutra será recapeada 
em toda a sua extensão nos 
próximos dias. Além dela, a 
prefeitura programou para 
os próximos dias o recape 
do último trecho da avenida 
Papa João Paulo II, nas pro
ximidades do trevo de acesso 
da rodovia Marechal Ron- 
don, e da rua Jalisco, entre 
a avenida dos Estudantes e a 
rua Coronel Joaquim Ansel
mo Martins. O investimento 
na recuperação das três vias 
será de R$ 148 mil.

"Depois de pôr a casa em 
ordem e asfaltar os bairros 
onde as ruas ainda eram de 
terra, a partir do ano passado 
pudemos começar a recupe
rar o asfalto já existente, com 
recape", diz o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

O recape da Lázaro Brí-

gido Dutra e da rua Jalisco 
fazem parte do pacote de 
melhorias no entorno do re
cinto da Facilpa (Feira Agro
pecuária, Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista).

Na área, as diretorias de 
Obras e Meio Ambiente in
tensificaram a partir da se
mana passada o trabalho 
de duplicação da rua Olavo 
Bilac, entre a avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
e a frente do recinto.

O projeto prevê a dupli
cação da rua, numa extensão 
de 700 metros, e a constru
ção de duas rotatórias, uma 
em frente ao recinto e outra 
na altura da rua Guaianazes. 
A prefeitura está investindo 
R$ 350 mil na obra.

Por causa da construção 
da rotatória que está sendo 
construída no cruzamen

to da Lázaro Brígido com a 
Olavo Bilac, a prefeitura fe
chou na quinta-feira a ave
nida Lázaro Brígido para 
o tráfego de veículos. A via 
ficará fechada até o final de 
Facilpa, no dia 5 de maio.

Por causa da interdição, 
os motoristas que se dirigem 
ao Jardim Itamaraty, Jardim 
do Caju, à indústria Omi 
Zillo e bairros adjacentes de
vem utilizar a rua Olavo Bi- 
lac ou outros caminhos.

"A duplicação da Olavo 
Bilac é uma idéia antiga nos
sa e vai facilitar bastante o 
tráfego na época da Facilpa, 
que fica complicado por cau
sa do grande volume de car
ros. Com o recape da Lázaro 
Brígido, completaremos um 
grande investimento naquela 
região", explica Marise. (com 
assessoria de comunicação)

NÓS da equipe Foto Carlos, agradecemos a preferência de 45,8% da 
população lençoense. Obrigado!

Rua Dr. Antonio Tedesco, 814 
Centro - Fone [14] 3263-2540 / 3263-5455 

Lençóis Paulista 
w w w.fotocarloslp.com .br

http://www.fotocarloslp.com.br
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A equipe de vôlei adaptado de Lençóis Paulista comemora o bicampeonato nos Jogos Regionais do Idoso

B icam peã
Equipe de vôlei adaptado da Terceira Idade de Lençóis conquista bicampeonato 
nos Jori (Jogos Regionais do Idoso); evento aconteceu no município de Botucatu

Da r edação

Com vitória de 2 a 1 sobre 
Rinópolis, a equipe de vôlei 
adaptado da Terceira Idade de 
Lençóis conquistou o bicam- 
peonato da 12^ edição dos Jo
ri (Jogos Regionais do Idoso). 
A decisão foi na manhã de do
mingo 13. Os Jori foram rea
lizados de 9 a 13 de abril em 
Botucatu, reunindo 50 muni
cípios. Além do vôlei, o me
lhor resultado dos lençoenses 
foi o vice-campeonato de Wil
son Carlos Muller na natação. 
Na classificação geral, Lençóis

ficou em 19° lugar.
A delegação lençoense nos 

Jogos Regionais foi composta 
por 58 pessoas, entre atletas, 
dirigentes e pessoal de apoio. 
Os lençoenses competiram no 
atletismo masculino, bocha, 
coreografia, dança de salão, 
dominó, malha, natação mas
culina, truco, voleibol mascu
lino e feminino. Além das di
retorias municipais, a equipe 
lençoense teve a colaboração 
do Clube Esportivo Marim
bondo e da Ocas (Organiza
ção Cristã de Ação Social).

No primeiro jogo da com

petição, realizado na sexta-fei
ra 11, o vôlei lençoense bateu 
a representação de Águas de 
Santa Bárbara pelo placar de 2 
a 0. Na manhã de sábado 12, 
a equipe lençoense venceu So
rocaba, também por 2 a 0, e 
garantiu vaga na semifinal da 
competição.

O terceiro adversário foi 
Boituva. Em jogo equilibra
do, Lençóis garantiu a vitória 
por 2 a 1 e a vaga para a final, 
além da classificação para os 
Jogos Estaduais do Idoso. Na 
manhã de domingo 13, derro
tou Rinópolis por 2 a 1 e ficou

com o título.
No mês de junho, a equi

pe participa dos Jogos Estadu
ais do Idoso, em São José dos 
Campos. Vale ressaltar, que no 
ano passado Lençóis foi vice- 
campeã da competição, em 
Praia Grande. Formado pelos 
atletas Tiago, Alfredo, Passari
nho, Fernandão, Sasso, Leonil- 
do, Cristiano, Caldeira, André, 
João, Paschoarelli, Antonio, 
Ito e Coquinho, a equipe tem 
como técnicos os professores 
Eduardo Caldeira e Cristiano 
Brega. O grupo treina três ve
zes por semana.

J O I S

H o j e  t e m  f u t s a l  n o  T o n i c ã o

Hoje tem oito partidas de 
futsal masculino no ginásio 
de esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão. A ro
dada é válida pelos 61° Jois 
(Jogos Industriários do Sesi). 
Às13h, a Angico's de Bore- 
bi enfrenta a Zilor. No jogo 
de fundo, Moretto encara a 
RM Montagens. Já às 15h, a 
Lwart joga contra a Prefeitu
ra de Lençóis e, na seqüência, 
a Lwarcel A pega a Lpnet. Às 
17h, a Prefeitura de Lençóis B 
recebe a Duraflora. a Unimed 
encara a Zabet. Encerrando a 
rodada, às 19h, a Lwart Quí-

mica enfrenta a Lençóis Equi
pamentos e, na seqüência, 
tem confronto entre Frigol e 
Grupo Terra. Amanhã no Es
paço Lazer Zilor tem disputa 
no vôlei de areia masculino. 
Às 9h, Lwart B pega Lwarcel 
B. Depois, a Lwarcel A pega 
a Zilor A. No último jogo da 
manhã, a Zilor B enfrenta a 
Prefeitura de Lençóis.

No estádio Archangelo 
Brega, o Bregão, amanhã 
tem rodada do futebol de 
campo. Às 15h, Lençóis 
Equipamentos encara a Du- 
raflora B. No campo de fu-

tebol do Espaço Lazer, às 
13h30, tem confronto entre 
Zilor A e Lwart e, na seqü
ência, a Lwarcel A enfrenta 
a Lwart Química. Já no Grê
mio Lwart, às 13h30, tem 
Lwarcel B e Duraflora A. No 
jogo de fundo, a Prefeitura 
de Lençóis recebe a Zilor B.

Na segunda-feira 21, fe
riado de Tiradentes, tem dis
puta no futsal e no vôlei de 
areia masculino. O Tonicão 
será palco de oito jogos do 
futsal que começam a partir 
das 13h. No primeiro jogo, a 
Prefeitura de Lençóis B pega

FUTSAL
A equipe fraldinha de futsal da UME, que tem como 

técnico Pedro Torres, estreou com vitória na Copa Revela
ção de Avaré. Jogando na manhã de domingo 13, na qua
dra poliesportiva do Centro Avareense, os lençoenses bate
ram os donos da casa pelo placar de 6 a 3. Marcaram para 
a UME, Cadu, Matheus Cunha, Matheus Santos, Matheus 
Malavasi, Willian Caserta. Os adversários também fizeram 
um gol contra. Com a vitória, a UME obteve vaga para a 
fase seguinte da copa.

MALHA
Pela Liga Bauruense de 

Malha, amanhã em Igaraçu 
do Tietê, a equipe da UME/ 
São João joga contra os do
nos da casa. No sábado 12, 
na cancha de malha da vila 
São João, em partida amis
tosa, a equipe lençoense 
ficou no empate em 1 a 1 
com Boracéia.

m a r im b o n d o
Amanhã, no campo de 

futebol do CEM (Clube Es
portivo Marimbondo) tem 
semifinal do Campeonato 
de Futebol Society, categoria 
sênior B (atletas entre 28 e

41 anos). No primeiro jogo, 
que acontece às 8h45, o Flu
minense pega o Grêmio. Na 
partida de fundo, o Interna
cional joga contra o Cruzeiro. 
A final da competição está 
marcada para o domingo 27.

m a r im b o n d o  2
Na quarta-feira 23, tem 

as semifinais do Campe
onato de Futebol Society 
do CEM, categoria máster 
(acima 42 anos). Às 18h30, 
o São Paulo enfrenta o Pal
meiras. Na seqüência, a 
Ponte Preta recebe o Amé
rica. A final acontece no de 
maio.dia 7.

COPA LENÇÓIS
Amanhã, às 10h15, no estádio municipal Archange- 

lo Brega, o Bregão, tem 'derby' entre Expressinho/Pit- 
toli e Primavera/Millenium. Antes, às 8h15, a Rolamar 
enfrenta o União Cajuense. Em Alfredo Guedes, às 9h, 
a SR Peças recebe a Santa Luzia. Os jogos são válidos 
pela Copa Lençóis de Futebol Amador, promovida pela 
Liga Lençoense de Futebol Amador.

a Omi do Brasil e, no jogo 
de fundo a Polícia Militar 
encara o Grupo Terra. Os 
outros jogos da rodada são: 
Lwart x Metta Informática, 
Lwarcel A x Zilor A, Zilor B x 
Vinagre Belmont, Unimed x 
Manto Verde, Lwart Química 
x Lwarcel B e Santa Catarina 
x Moretto. Já no Espaço La
zer tem disputa no vôlei de 
areia masculino. Às 9h, tem 
Duraflora encara Lwarcel B. 
Depois Lwart A pega Zilor A. 
No último jogo da manhã, a 
Lwarcel C pega a Prefeitura 
de Lençóis.

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

Formação de Líderes 
presta trabalho voluntário

Os integrantes do Proje
to Formação de Líderes, do 
Grupo Lwart, têm participa
ção confirmada no Dia Glo
bal do Voluntariado Jovem, 
comemorado entre 25 e 27 
de abril. A prática habitual 
do projeto Formação de Lí
deres é realizar, durante o 
ano todo, diversas ativida
des voltadas para o desen-

volvimento social do m uni
cípio. Serão desenvolvidas 
atividades em creches, asi- 
los e hospitais.

Outros grupos de jovens 
voluntários de Lençóis e região 
podem cadastrar suas iniciati
vas e participar do Dia Global. 
Para isso, basta acessar o site: 

www.diaglobal.org e seguir 
as instruções.

Dra. Lucíana M. 5. Cortez
O á o n t o p e á i ^ a t r ^ a

► Odontologia para bebês, 
crianças e adolescentes

► Orientação para gestantes

>- Prevenção e promoção de saúde bucal
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 178 - SI. 4 - Lençóis Paulista - 8  f 14) 3264 6600

D rJosé
PASCOAL

Cortez
POLICLINICA- Rua Geraldo P. de Barros, 332 

Lençóis Paulista - Fone:(14) 3263-0920

UROLOGISTA
Membro da Sociedade 
Brasileira de Urologia
Membro da American 
Urological Association

Especialista em:
► ENDOCRINOLOGIAE METABOLOGIA 

► DISTÚRBIOS HORMONAIS 
► DIABETES

► OBESIDADE
Policlinica - Rua Geraldo P. de Barros, 332 - Lençóis Paulista - Fone: (14) 3263-0920 

BAURU: Rua Joaquim da Silva Martha, 19-33 - Fone: (14) 3234-2820

http://www.diaglobal.org
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Onda de 
protestos
MST intensifica ações do 'Abril 
Vermelho' e ocupa fazenda que fica na 
divisa entre Borebi, Agudos e Iaras; na 
quinta-feira, grupo impediu Marechal 
Rondon por mais de uma hora

Da Redação

As notícias envolvendo o 
MST (Movimento dos Sem-Ter- 
ra) dominou os noticiários na 
última semana. Por causa do 
'Abril Vermelho', movimento 
que lembra o massacre de El
dorado dos Carajás, os sem-ter- 
ra promoveram manifestações 
e ocupações de áreas em todo o 
país. Até o final da tarde de on
tem, 15 estados tinham registro 
de manifestações do MST.

Na região de Lençóis Pau
lista, a ação mais recente acon
teceu na madrugada de ontem. 
Por volta de 2h, um grupo de 
600 pessoas que estava acam
pado em uma área às margens 
da rodovia Marechal Rondon 
(SP -  300), em Agudos, ocu
pou uma fazenda que fica na 
divisa entre Borebi, Agudos e 
Iaras. Os integrantes ocuparam 
a sede da fazenda, que segun

do apurou o jornal O ECO, 
pertence à empresa Cutrale, 
com sede em Araraquara e ser
ve ao plantio de laranja.

Os integrantes do MST di
zem que a área ocupada tem 
2,5 mil hectares, mas que des
se total, pelo menos 800 já 
teriam sido considerados im
produtivos pelo Incra (Insti
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária). A ocupa
ção foi pacífica e enquanto a 
reportagem do jornal O ECO 
esteve no local não havia pre
sença da polícia. A empresa 
Cutrale não se manifestou 
a respeito da ocupação nem 
sobre um possível pedido de 
reintegração de posse.

Na sede da fazenda exis
tem pelos sete casas e dois 
barracões construídos em al
venaria. Possui ainda água en- 
canada e luz elétrica. O local 
é protegido por guarita e por

Na madruga de ontem, cerca de 600 sem-terra ocuparam fazenda de 
laranja na divisa entre os municípios de Borebi, Agudos e Iaras

tões eletrônicos.
De acordo com um dos co

ordenadores do movimento, 
Célio Romualdo Bernardino, 
a invasão foi pacífica e não 
houve resistência por parte 
dos seguranças que trabalham 
na fazenda. Bernardino voltou 
a afirmar que a invasão está 
dentro dos protestos contra o 
modelo de agronegócio e mo

nocultura da cana-de-açúcar e 
eucalipto existente na região e 
também lembrar o massacre 
dos 19 integrantes do MST em 
Eldorado dos Carajás, ocorri
do no Pará, há 12 anos. "To
dos esses atos estão dentro do 
movimento chamado Abril 
Vermelho, que tem manifesta
ções do MST por todo o país" 
salientou o coordenador.

Na quinta-feira, protesto interditou a Marechal Rondon 
por mais de uma hora; não houve violência nas ações

M anifestações se 
intensificaram  na terça

pacífica em Bauru. A gente 
resolveu ocupar como for
ma de pressionar. Hoje, 17 
de abril, estão completando 
12 anos de impunidade de 
Eldorado dos Carajás e jus
tamente num dia tão sim
bólico para os trabalhado
res rurais, a polícia comete 
um abuso desses conosco. 
As nossas reivindicações 
são legais", justificou João 
Nélio, um dos coordenado
res do grupo.

A polícia teve que des
locar um contingente de 
aproximadamente 40 poli
ciais para intermediar a ne
gociação pela liberação da 
rodovia. Os sem-terra só li
beraram a passagem quan
do o grupo que havia sido 
detido em Bauru retornou 
ao acampamento.

O grupo do MST ocu
pou uma área às margens 
da rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300) na manhã do 
sábado 12. Na terça-feira 
15, parte do grupo atraves
sou a rodovia, invadiu uma 
área pertencente à Duratex 
e munido de facões, foices 
e até motosserra derruba
ram aproximadamente 100 
árvores. Ainda na terça-feira 
15, o grupo realizou protes
to na Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimen
to), em Bauru.

Na quinta-feira, o grupo 
interrompeu a rodovia por 
mais de uma hora como 
forma de protesto. "Interdi
tamos em função de a polí
cia ter barrado alguns com
panheiros nossos que iam 
fazer uma manifestação



Depois de 14 anos como delegado em Barra Bonita, Claudemir Ferracini assume o cargo de assistente da Seccional em Jaú

Agora é na Seccional
Delegado de Polícia Civil, Claudemir Ferracini, deixa Barra Bonita para atuar na 
Seccional de Jaú; José Carlos Nunes assume o posto de delegado titular

Sandro A lponte

A partir de hoje assume a 
delegacia de Polícia Civil de 
Barra Bonita, o delegado ad
junto José Carlos Nunes. Ele 
ocupa o lugar de Claudemir 
Ferracini, recém promovido 
a assistente do delegado Sec
cional de Jaú, Antonio Piccino 
Filho. Com a saída de Ferraci- 
ni, o município passa a contar 
com apenas um delegado.

Natural de Jaú, Ferracini 
está em Barra Bonita desde 30 
de abril de 1994. Ele foi trans
ferido da capital para o inte
rior e foi assistente de Baltazar 
Segura Parra até a sua apo

sentadoria. "Fiquei por vários 
anos sozinho administrando 
a cadeia, delegacia, investiga
ção e Ciretran (Circunscrição 
Regional de Trânsito). Depois 
vieram alguns delegados e o 
último é o doutor José Carlos 
Nunes (adjunto)", comentou 
Ferracini.

"Muita coisa foi realizada 
por mim e minha equipe no 
combate ao crime organizado, 
de narcotráfico, atividades de 
polícia judiciária, administra
ção da cadeia, que foi muito 
trabalhosa. Os índices de escla
recimentos que conseguimos 
alcançar nesse período tam
bém são relevantes e quase que

na maioria das vezes atingimos 
as metas estabelecidas pela Se
cretaria de Segurança Pública", 
relatou Ferracini. "Por isso en
tre erros e acertos prefiro dizer 
que pela estatística que temos, 
foi bastante satisfatório".

Ferracini comandou a me- 
gaoperação que prendeu deze
nas de acusados de tráfico de 
drogas em um só dia, rebeliões 
que terminaram com morte 
de detentos, motins, mas tam
bém cita realizações positivas. 
"Tem a construção do prédio 
da Ciretran, que considero 
uma grande conquista para a 
cidade, a informatização da 
delegacia, a grade que cerca

todo o prédio. Enfim, posso 
dizer com toda tranqüilidade 
que a questão da criminalida
de está sob total controle no 
município".

Em Jaú, Ferracini cuida
rá do setor de inteligência, 
de três delegacias da região, 
inclusive a da Barra, e será o 
gestor de contrato de todas 
as delegacias subordinadas à 
Seccional. "Profissionalmen
te saio bastante feliz porque 
vou ocupar um cargo de as
sistente de seccional. Porém, 
deixo em Barra Bonita gran
des amigos e o respeito por 
todo cidadão que me acolheu 
muito bem", finaliza.

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

Ruas da Barra vão ganhar recape
A Prefeitura de Barra Bo

nita vai investir R$ 558 mil 
em recape em diversas ruas 
da cidade. Os recursos virão 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias). Serão execu

tados mais de 33 mil metros 
quadrados em asfalto, em 
mais de dez vias.

Entre as principais vias 
que vão ganhar asfalto novo 
está a rua Atílio Cervatti, no 
bairro Colina da Barra, que

vai receber 1.490 metros 
quadrados em asfalto e 330 
metros quadrados de guias 
e sarjetas.

A prioridade, segundo 
o prefeito padre Mário Tei
xeira (PC do B), é recuperar

ruas e avenidas de maior 
movimento e locais onde 
o asfalto está mais danifi
cado. A empresa Jaupavi, 
vencedora da concorrência 
pública, começou o serviço 
na terça-feira 15.

m a c a t u b a

Fórum  vai debater gravidez na adolescência
Violência sexual contra 

crianças, prostituição infantil 
e principalmente, gravidez na 
adolescência serão temas de 
discussão do 1° Fórum Muni
cipal sobre Adolescência e Se
xualidade, que será realizado 
pelas secretarias de Assistência 
Social, Saúde e Educação de 
Macatuba, dia 29. O evento 
acontece das 8h às 12h, no 
Teatro Municipal Renata Ly- 
cia dos Santos Ludovico e será 
aberto a toda população.

A vice-prefeita e secre
tária de assistência social, 
Maria Lucilla Nunes Gou
veia (PSDB), explica que a 
motivação para a realização 
foram os números aponta
dos pelo Comdeca (Conse
lho Municipal da Criança e 
do Adolescente) e Conse
lho Tutelar.

Dados da Seade (Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados) mostram que em 
2006, 11,44% das gestantes

Lucilla convida população para debater problemas na adolescência

de Macatuba eram menores 
de 18 anos. Em se tratando de 
abuso sexual contra crianças, 
o Conselho Tutelar da cidade 
registrou, só no ano passado, 
oito denúncias.

Lucilla destaca que esses 
números são importantes para 
se ter uma dimensão real dos 
problemas, mas o poder pú
blico e a sociedade civil devem 
unir forças para combatê-los.

Palestras do fórum

in t e r f a c e s  
d a  v io l ê n c ia  
s e x u a l  c o n t r a  
a d o l e s c e n t e s '
com Adriana Félix Provi- 
dello, coordenadora do Pro
grama de Enfrentamento ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
em Bauru

c o n v e r s a n d o  
s o b r e  s e x u a l id a d e  
n a  in f â n c ia  e n a  
a d o l e s c ê n c i a '
com Marly Rodrigues Bi- 
ghetti Godoy, psicoterapeu- 
ta infantil

c o n v e r s a n d o  
s o b r e  p r o s t it u iç ã o  
n a  a d o l e s c ê n c ia '
com Marly Rodrigues Bi- 
ghetti Godoy.

t e r ç a - f e i r a

m a c a t u b a
CSK de Macatuba é o 

grande campeão da 2® 
Copa Regional de Futebol 
Amador de Macatuba. O tí
tulo foi decidido na manhã 
do domingo 13, no estádio 
Amadeu Artioli, contra a 
equipe de Vanglória, por 4 
a 2, nos pênaltis. No tempo 
normal, a partida terminou 
empatada em 0 a 0. Frigol e 
Primavera/Millenium deve- 
riam disputar o terceiro lu
gar, mas nenhuma das equi
pes apareceu. O artilheiro 
da copa foi o jogador Rodri
go, da Santa Luzia, com oi
to gols. Adilson, do CSK, foi 
eleito o melhor goleiro.

s a f r a
Começou oficialmen-

te na terça-feira 15, a safra 
canavieira 2008/2009 para 
a microrregião de Lençóis 
Paulista com a moagem de 
cana nas usinas São José, 
em Macatuba, e Barra Gran
de, em Lençóis Paulista. As 
duas unidades pertencem 
às empresas Zilor. A queima 
da palha de cana-de-açúcar 
começou no domingo. Se
gundo a Ascana (Associação 
dos Plantadores de Cana do 
Médio Tiete) as expectativas 
para safra 2008/2009 são 
de um aumento em 14% da 
produção. Ao todo, as usi
nas São José e Barra Grande 
devem moer mais de oito 
milhões de toneladas de 
cana. A movimentação fi
nanceira gira acima dos R$ 
7 milhões.

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

p a s s a r e l a
Uma pequena comitiva 

lençoense esteve em São 
Paulo na segunda-feira 14, 
reunida com o secretário 
estadual dos transportes, 
Mauro Arce: o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB), 
o vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho e o diretor de De
senvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, Altair To- 
niolo (DEM), o Rocinha. O 
trio passou pela Secretaria 
dos Transportes para ver de 
perto o projeto de privati
zação da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300) e conferir 
se constavam dos benefí
cios previstos no edital de 
licitação obras prometidas 
para Lençóis Paulista, como 
a alça de acesso na altura da 
Cecap e a passarela ligando 
o Jardim Nova Lençóis ao 
Distrito Industrial além da 
inclusão de mais 16 qui
lômetros de marginal na 
rodovia Marechal Rondon. 
Manezinho ficou em São 
Paulo até terça-feira e vol
tou com mais novidades: a 
liberação de R$ 150 mil pa
ra o município.

a b r il  v e r m e l h o
Pelo menos um hectare 

de plantação de eucalipto, 
pertencente à empresa Du- 
ratex, foi cortado por inte
grantes do MST (Movimento 
dos Sem-Terra), na manhã 
da terça-feira 15. Desde o 
sábado 12, um grupo cons
tituído por aproximada
mente 600 pessoas ocupam 
a fazenda Água da Pilintra, 
em Agudos. Na manhã de 
quarta-feira, integrantes do 
grupo fizeram um protesto 
na Conab (Companhia Na
cional de Abastecimento) 
em Bauru. Na madrugada 
do sábado 12, um grupo 
de pessoas ligados ao MST 
(Movimento dos Sem Ter
ra), ocupou uma faixa de 
terra localizada entre a Am- 
bev e a alça de acesso que 
liga Agudos à rodovia Mare
chal Rondon (SP -  300). Se
gundo os líderes do grupo, 
a terra é improdutiva.

LEITE
A OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), subse
ção de Lençóis Paulista, está 
preparando a quinta edição 
da campanha do leite. Este 
ano, a mobilização vai aju
dar mais seis entidades as- 
sistenciais do município. As 
arrecadações começam em 
maio. A meta para este ano, 
segundo o advogado e pre
sidente da OAB em Lençóis,

Antônio José Contente, é ar
recadar 10 mil litros de leite 
longa vida. No ano passado, 
a OAB atingiu a marca dos 
oito mil litros. Os beneficia
dos são a Rede de Combate 
ao Câncer, Centro Espírita 
Antônio de Pádua, Casa da 
Mãe Piedade, Lar Nossa Se
nhora dos Desamparados e 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).

Câ m a r a
Na sessão de segunda- 

feira 14 a Câmara aprovou 
um projeto que autoriza a 
prefeitura a contratar pro
fissionais em regime tem
porário para as obras de 
construção dos dois mu
tirões de casas populares: 
um no jardim do Caju e o 
outro no bairro rural de Al
fredo Guedes. São 201 casas 
no Caju e 24 em Alfredo 
Guedes que serão erguidas 
em sistema de mutirão, ou 
seja, serão construídos com 
mão-de-obra dos próprios 
futuros moradores. Para is
so, a prefeitura precisa con
tratar técnicos (pedreiros, 
serventes e carpinteiros) 
que orientem os trabalhos.

b a r r a  b o n it a
A Prefeitura de Barra 

Bonita começou na terça- 
feira 15 o programa 'Barra 
mais Bonita', um mutirão 
de limpeza que passará por 
todos os bairros do municí
pio e alertará a população 
sobre os cuidados para não 
permitir a proliferação de 
criadouros do Aedes aegyp- 
ti, o mosquito transmissor 
da dengue.Para facilitar a 
campanha, o município foi 
dividido em dez setores. 
Até o dia 11 de junho, se o 
tempo colaborar, o serviço 
estará concluído.

a r e ió p o l is
A Câmara Municipal de 

Areiópolis aprovou o au
mento de salário de vereado
res, presidente da Câmara, 
vice-prefeito e prefeito para 
2009. Os índices de reajustes 
variam para cada cargo. O de 
vereador, por exemplo, é de 
50%, ou seja, dos R$ 1 mil 
pagos hoje os legisladores 
passam a receber R$ 1,5 mil 
em 2009. O salário do pre
sidente da Câmara também 
sobe e passa de R$ 2 mil pa
ra R$ 2.500. Salário de pre
feito sobe de R$ 5 mil para 
R$ 6,5 mil. Mas o maior au
mento foi para o cargo de vi- 
ce-prefeito. São pouco mais 
de 90%. De R$ 1,2 mil pagos 
atualmente para R$ 2,3 mil 
no próximo mandato.
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Astra Sedan 
MILENIUM 1.8-2001 

Prata - Completo

C 180 -2006-CLASSIC 
KOMPRESSOR 

G - Prata - Completo

Escorte Sw - GL1.8 4P 
2000 - G - Dourado 

Completo

Celta - 1.0 4PVHC 
2003 - Prata 

Básico

Astra Sedan - GL 1.8 
2005 - A - Prata 

Completo

Gol G3 1.6-4P 
POWER T. FLEX - 2004 

Prata - Completo - Ar

Escort HOBBY 1.6 
1993-A-Vinho 

Básico

Golf1.6MI4P 
2000 - Cinza 

Completo

Corsa Sedan -1.0 
CLASSIC - 2004 

A - Branco 
Ar Condicionado

Meriva CD 1.8 
FLEX POWER - 2004 

Preto - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993-Azul 

Completo - Ar

NXR Bros 150-ESD  
2007 - Preto 

Partida Elétrica 
e Freio a Disco

Palio EDX1.0-4P 
1998-Vinho 

Vidro Trava Alarme

Corsa - Super 1.0 
1997 - G - Cinza 

Alarme

Saveiro - G3 1.8 
2000 - A 

Prata - Completo

Saveiro - G4 1.6 - 2007 
SUPER SU RFT.- FLEX 

Prata - Completo

v e í c u l o s
V E N D A

GO L POWER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VECTRA GLS 2.0, ano

94, gasolina, cor cinza, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE GOLF GL,

ano 96, completo, R$ 

13.700,00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE GO L GERA

ÇÃO III, ano 00, bási

co. R$ 17.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE GO L CL,

ano 91, 1.6, cor bran

co, R$ 7.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 02 R$ 22.000,00. 

Fone (14) 3261-2779.

2006-VERDE-FLEX-COMPLETO 
r$S0B CONSULTA

VEÍCULO a n H I  co r  I I c o m b . OPCIONAIS 1
CORSA HATCH 4P1.6 1999 VERMELHO AR COND/LIMP/DES/TRAVA/AIARME

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA/ALARME
CORSA WAGON 1.016V 2000 CINZA G TRAVA/ALARME/LIMP./DESEMB.
ASTRA SELEGANCE 2.0 2006 CINZA FLEX C0MPLET0/2AIRBAG/AR DIG/RODAS/SOM

CELTAl.O 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
CORSA GL 1.4 4P 1996 CINZA G LIMP/DESEMB/TRAVA/ALARME
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR/DH/TRAVA/ALARME
GOL 1.000 2P 1996 PRATA G LIMP/DESEMB/ALARME
GOL CITY 4P 2005 PRATA FLEX RODAS

PALIO ELX 4P 1.0 2000 CINZA G COMPLETO + RODA
MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH/VE/TE/ALARME
ASTRASEDAN 2.0 2002 PRETO G CDMPLETD/RDDAS

GOL Ml PLUS 1997 VINHO G LIMP/DESEMB
MONTANACONQUEST 2006 VERMELHA FLEX COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 2002 PRATA G COMPLETO

COMPRAMOS SEU CARRO MESMO FINANCIADO  
FAZEMOS TROCA COM TROCO

F.114.3264-1000
V e í c u l o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VEND E-SE VO YAG E

ANO  90, álcool, R$

8.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

VEND E-SE M O N ZA  

GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 

completo. Fone (14)

3263- 7474.

VEND E-SE CELTA, 4

portas, cor preto, ano 

04. Fo n e (14) 3264

1222.

VEND E-SE CO RSA 

W IND, cor branco, 

ano 96. Fone (14)

3264- 1222.

VEND E-SE GO L 

1000, cor branco, 

ano 93/94. Fone (14) 

3264-1222.

VEND E-SE OM EGA,

ano 00, cor preto. Fo

ne (14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA,

ano 67, cor branco. 

Fone (14) 3264-1222.

VEND E-SE CELTA, 4

portas, ano 04, cor 

preto. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE M O N ZA 

SLE, 2.0, ano 91, cor 

cinza, álcool. Fone 

(14) 3264-1000.

VEND E-SE CELTA 1.0,

ano 06, cor preto, flex, 

ar condicionado. Fone 

(14) 3264-1000.

VEND E-SE FIAT UNO,

ano 91, cor branco, 

motor retificado, radio 

toca fita, IPVA 2008 

pago, R$ 6.500,00. 

Fone (14)3263-3312.

VENDE-SE GO L, ano

94, cor prata, em 

ótimo estado. R$

11.000. 00. Fone (14) 

3263-1209 ou (14)

9741-8248.

VEND E-SE RARIDADE,

Monza serie 500 EF, 4 

portas, completo, cor 

preto cobre. Fone (14) 

8153-6181, tratar c/ 

Cleiton.

VEND E-SE OU TR O 

CA POR CARRO DE 

M ENOR VALOR, Fox, 

ano 06, cor preto, 04 

portas, com 25 Km. 

Fone (14) 3263-3185 

ou (14) 9775-1230.

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.; 14.3264-1222 - Lençóis Paulista

VEICULO COR ANO
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

ASTRA SEDAN GU.8 2002 BRANCO
ASTRASEDAN C0NF0RT1.8 2005 PRETO

CORSA WIND 1996 BRANCO
CORSA WIND 1996 VINHO

CORSA CLASSIC SUPER 1.0 2005 CINZA
CELTA SPIRIT4P 2007 PRATA

CELTA 2P 2004 PRATA
CELTA 4P 2004 PRETO

VECTRA 2.0 2003 PRATA
VECTRA 2.0 2006 CINZA ARGUS

VECTRA CD 2.2 2003 PRETO
MERIVA 2003 PRATA

M0NTANA1.8 FLEX 2004/04 BRANCO
MONZA GLS 1995/96 VERMELHO
ZAFIRA2.0 2001 PRATA

ZAFIRAELEGANCE 2007/08 PRATA
NOVO CORSA HATCH-4P 2006 PRETO
CROSS FOX- 1.6 FLEX 2006 PRATA
ESCORT GUIA-ÁLCOOL 1987 AZUL

GOL 1993/94 BRANCO
G0LGIV2P 2006 BRANCO

G0LGIV4P1.0 2007 CINZA
FOX 1.0 4P 2007 PRATA

PARATI G4 4P FLEX 2006 PRATA
FIESTA 1.0 2P 1997/98 PRETO

VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 1995 PRETO
PALIO WEKEND 1.616V4P 1997 VERDE

PALIO ELX 1.0 4P 2008 PRETO
PEUGEOT 206 4P 1.0 2006 PRETO

PICASSO GX 2002/03 PRATA
NX150 1992/92 VERMELHO

JETSKY + CARRETA 1995/95 BRANCO
AUDI A31.8 2002 AZUL

FIT 2005 CINZA
FUSCA 1967 BRANCO

G0L1.016V4P 1998 BRANCO
HONDA CIVIC 2004 PRETO

ESCORT XR3 CONVERSÍVEL 1993 AZUL

GANHE UM
MASCOTINHO LUBREMA

VENDE-SE GO L GIII,

ano 00, 8 V, som, rodas 

15, 4 portas, cor prata. 

R$ 19.000,00. Fone 

(14) 9726-6932 ou 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE FUSCA, ano

74, cor branco, ótimo 

estado, R$ 3.800,00. 

Fone (14) 9726-6932 

ou (14) 3264-8430.

VENDE-SE FIESTA

ANO  95, 4 portas, com 

direção hidráulica, ar 

condicionado, motor 

novo, cor azul metáli

co. R$ 9.000,00. Fone 

(14) 9757-3965.

VENDE-SE SAVEIRO

CL, cor vinho, 1.6, ano 

99. Fone (14) 9652

0934. (Particular).

VENDE-SE CAM I

NHÃO 92-7-110 com

serviço, aceito carro, 

casa, ou terreno como 

parte do pagamento. 

Fone (14) 3264-8041.

VENDE-SE OU TRO CA 

CAM INHÃO, Volkswa

gen 6-90. Fone (14) 

9746-3931.

VENDE-SE ECO SPORT 

XLS, ano 04, completo. 

Fone (14) 3298-1318 

ou (14) 9715-9784.

VENDE-SE ESCORT  

85 Á l c o o l , marrom, 

alarme +  trava, por 

R$ 4.500,00, tratar 

fone: 14 32631609 - 

97511191 c/ Rogério, 

R: Major Ant.F.F.do 

Amaral, 393.

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

VENDE-SE CORCEL,

ano 79, cor verde, em 

ótimo estado. Tratar na 

Rua Tomé de Souza, 

n° 33.

VENDE-SE GOL, ano

91, motor AP original, 

álcool, cor branco. R$

6.200,00. Fone (14) 

9785-8074. Marcio.

VENDE-SE OU TRO CA

POR GO L ano 85/86, 

Chevette, ano 87, álco

ol, bom estado. Fone 

(14) 9778-2485 ou 

(14) 9726-9990 Juraci.

VENDE-SE KADET, ano

92, vidro, trava, alar

me, som, rodas. Fone

(14) 9718-5469 ou 

(14) 3263-2534.

VENDE-SE OU TROCA,

por maior valor, Vec- 

tra, ano 94. Fone (14) 

3263-4209.

VENDE-SE IPANEMA,

ano 93, álcool original, 

com direção hidráulica. 

Fone (14) 9716- 9464.

VENDE-SE CORSA 

SUPER PRATA ANO

97, 4 portas, trava, 

ar quente e alarme. 

valor R$ 8.000.00 mais 

financiamento tratar 

fone:91353379.

ESCORT HOBBY 94

R$ 7.300 OU ENT.

+ FINAC. RORIGO 

3264:2025 OU 

9122:2642

VENDO  GO L CL 1.6

1992 ÁLCOOL, VIDROS 

ELÉTRICOS, TRAVAS 

ELÉTRICAS E ALARME. 

IMPECAVEL R$9.500,00

GO L 94 GAS. 1.6 MO

TOR, AMORT. MOLAS 

FREIO SUSP, ESTOFA- 

MENTO, TD NOVO, 

BRANCO, AEROFOLIO, 

EXEC ESTADO, SUPER 

ECONOM ICO DOC. 

OK CONFIRA, $ 9,800 

C/ RAINER

AUTO MECihÊCA - RETÉRCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Pecos

Serviços de
monutençõo
mecânico

Serviços de 
usínagem

FONE:
3263- 1535

FAK;
3264- 3961

n. Prudente de Moraes, 206 
Vila Eden - Lençóis Paulista

AUDI A31.S 2DD3 AZUL GAS CDMPLETA

CIVIC EXMECANICD 2DDI CHAMPAGNE GAS CDMPLETD/RDDA

SCENIC EXP.I.GIGV 2DD4 PRETA GAS CDMPLETA

EDCUSI.S 2DDI GRANCU GAS CDMPLETD

EDCUS SEDAN 2.D 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD

GDLEI.G4P 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD/RDDA

GDLEI.GGENERATIDN4P 2DD3 AZUL GAS CDMPLETD/RDDA

PGLG HACTHI.G4P 2DD3 PRETU GAS CDMPLETD /RDDA

CGRSA SEDAN CLASSIC 2DD5 AZUL GAS TRAVA/ALARME

ASTRA SEDAN CDNEGRT2.G 2DD5 GEGE ELEX CDMPLETD/RDDA

VECTRA CD 2.D IGV I3G7 GRANCU GAS CDMPLETD/CDURDD/TETD

VECTRA GLS 2.2 2DDD AZUL GAS CDMPLETD C /A R  DIGITAL

VECTRA ELITTE2.D SV 2DD5 CINZA GAS A U T./C D U R D /A IR G A G /A G S

ZAEIRACD2.D 2DDI PRETU GAS T E T D /R D D A /C D U R D /T D P
U T  1 L

f
1 A  T R  1 a S

EIDRIND EURGÃD IGGG GRANCA GAS

MDNTANASPDRTI.S 2DD5 PRETA ELEX CDMPLETA

GLAZERDLX4.3 VG IGG7 CINZA GAS CDMPLETA

GLAZERDLX2.2 2DDD PRATA CUNVERT CDMPLETA

RANGER XLT2.STD U PLA  4X2 2DD2 PRATA DIESEL CDMPLETA

RANGER X LS2 .STD U P LA 4X 4 2DD4 PRETA DIESEL STDRM 4X4/ CDMPLETA/RDDA

RANGER X LT2.STD U PLA 4X4 2DD5 PRETA DIESEL CDMPLETA

EIDDDXLTTURGD MWM I3G5 CINZA DIESEL CDMPLETA

EIDDDXLTURGDMAXIDN I3G7 VINHU DIESEL CDMPLETA

S-IDCAG STENDIDA2.2 I3G7 GRANCA CDNVERT CDMPLETA

S-ID CAG SIMPLES 2.4 2DDI PRATA CDNVERT CDMPLETA/EUIPADA
S-IDCAG SIMPLES 2 .ST 4 X4 2DDD GRANCA DIESES D IR./R D D A /ED N A /EQ U IPA D A

S -ID D LX 2.ST D U P LA 4 X 4 2DDI PRETA DIESEL CDMPLETA

S -ID D LX 2.ST D U P LA 4 X 4 2DD3 PRATA DIESEL CDMPLETA

S-ID  EXECUTIVE2.STDUPLA4X4 2DD4 PRATA DIESEL CDM PLETA/CDURD/RDDA IG"

D 2DDELU XE MAXIDN I3G2 VINHU DIESEL CARRDC.de MADEIRA

E 2 5 D X L L 2DDD CINZA DIESEL TD DDSDPCIDNAISXLT/EQUIP.

E 25D XL 2DDD CINZA DIESEL CDMPLETA

Fotos motos/veículos/pick íps: 
no ww.bcar.com.br  

Consulte Condições  
ESPECIAIS  de 

Financiamento

VEND E-SE CHEVET

TE BRANCO , 1987, 

álcool ótimo estado 

f:97746422

VEN D O  G O L 93, a

álcool, 1.6 original. 

Vendo gol 05, flex, 

completo rallye, ex

celente estado com 

46.000 km. Fone: 

81426012.

VEND E-SE CO RSA 

C LA SSIC  2007 1.0 flex 

preto com: ar quente, 

alarme e trava. R$ 

5.500,00 + financiam. 

T Fone: 3263-1287 ou 

8144-6195

VEN D O  G O L CLI,

ANO 95, M OTOR 1.6 

ORIGINAL À ALCO O L, 

BRANCO, COM TRAVA 

ELÉTRICA E ALARME. 

CEL.: 8139 5230.

PALIO FIRE 2003 - 1.0

gas.: 4p cinza metálico. 

conj: vidro, trava, alar

me - limp. e desemb. 

tras. - 97417644.

VENDE-SE FUSCA

ANO  82 - Ótimo Es

tado Valor: 3.600,00 

Tratar com: Gilberto 

Vieira - 9727-5524 ou 

9687-7379

VENDO  GO L CL 1.6

A l c c o l  o r ig in a l

93/93, CINZA,DO C. 

OK,IMPECÁVEL , TRA

TAR (14) 3264-3344

ALUGUE UM CARRO

- QUER VIAJAR E NÃO 

TEM CARRO? LIGUE 

PARA WM LOCVEL E 

ALUGUE UM CARRO. 

14 - 3264-7191/3263- 

3819/9701-1020-9771- 

6640 E BOA VIAGEM.

V EN D O  UM VO YA G E,

ano 87, a álcool, em 

ótimo estado. Entrar 

em contato pelo tel. 

(14) 8124-1331 (Sil- 

vana ou Reginaldo).

C O R SA  G L 1.6 

MPFI HATCH ANO  

99 -BRANCO - GAS. 

ÓTIM O ESTADO R$ 

16.500,00. TRATAR 

FONE: 9790-8605 C/ 

M ÁRCIO.

PEU G EO T 206, ano

2.005, Feline 1.6 

com pletíssim o, único 

dono, PARTICULAR. 

Tratar telefone 9795

3935

JO R N A L O ECO

AN U N CIE! 

3269-3311 

TO D A S ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBAD OS

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, 
som automotivo, insulfilm, faróis, lanternas, 

spooler, neon em barras e muito maisl

rALARME P/ MOTOIR^SOM

C O N F e R t R

Fone: 14.32G3-583I
Rua CeI. Juaquim A. Martins, 955 - Centra - Lençóis Paulista

MODELO ANO COR OPCIONAIS MODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO

MONZA SLEFI 1993 CINZA ESCORT 1.6 GL 1996 PRATA
MONZA CLASS 1993 CINZA UNO MILLE EP 1996 VERMELHA

ZAFIRAELEGANCE 
VECTRA CHALLANGE 

ASTRASEDAN 
ASTRA ELEGANCE 
ASTRAADVANTAGE 

MERIVAJOY 
MERIVAJOY 
OMEGACD 

GOL CL 
FIESTA 

FIESTA EDGE 
ESCORT 1.8 GL

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

2005
2001
2003
2005
2006 
2007 
2007 
2003 
1991 
2000 
2003 
1995

PRATA
CINZA
AZUL
BEGE
CINZA
PRATA
PRATA
CINZA
AZUL

BRANCO
VERMELHO

BEGE

FLEX
COMPLETO

AR BAIG-RODA-AR Dl 
2 PORTAS - FLEX 

FLEX 
FLEX

COMPLETO

COMPLETO-AR

UNO MILLE EP 
SIENAFIRE FLEX 

PALIO EL 
PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND ELX 
PALIO WEKEND 

CB-500 
CG-150 ESD 

CBX-200 STRADA 
M.BENZ 1113 
PICASSO GX

1997
2008
1996
2000
2002
1999
2002
2005
1999
1978
2001

CINZA
PRATA
CINZA

BRANCA
CINZA

VERDE
PRETA
PRETA

VERMELHA
AZUL
PRATA

COMPLETA-AR

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% EA  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS
CARROS ACIM^DO ANO 1993 

FAZEMOS ATE 48 MESES
REFJNANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994
FINANCIAMOS . 

K0M6I-VANS E CAMINHAO

Fo n e s:3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3264-3033
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


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

Fone: (14) 3264-4345

MOTOCICLETAS
VENDA

COM PRAM OS SUA 
MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me
lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

FALCON, ano 00, cor 
vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 
06. Fone (14) 3264

4345.

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.

BIZ ANO  03 e 05. Fone 
(14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04.
Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, Ks, ano
05, vermelha. Fone 

(14) 3263-3466.

TW ISTER, ANO 05. Fo
ne (14) 3264-4345.

VENDE-SE TITAN ES,

ano 05, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.
HO N D A BIZ, 100, ano 
04, cor azul. Fone (14) 

3263-2610.
VENDE-SE X L X  250,

cor preta, para trilha. 

Fone (14) 3263-3466.
POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.
VENDE-SE CG TITAN 

150, cor preta. R$ 

4.300,00 Fone (14) 

9785-8074. Marcio.

VENDE-SE TITAN FAN,
ano 06, cor Preta. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE FAN 125,
ano 05. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE BIZ, cor

verde, ano 01, quitada. 

Fone (14) 3263-2745.

VENDE-SE TITAN, ano
99, cor azul metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE X L X  350 R,

cor azul, ano 90, do

cumento ok. Fone (14) 

9162-2323.
VENDE-SE TITAN 125,

ano 04. Fone (14) 
3264-4345. VENDE-SE BIZ 06, Par

tida elétrica, cor prata, 

único dono. Fone (14) 

3264-1721 ou (14) 

8135-0917.

VENDE-SE FAN 125,
ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano
02, cor vermelha. Fone 

(14) 326-2610.

VENDO  OU TROCO, 

MOTO YAM AHA 

FAZER 250 IE, 07/08, 

Azul, 4.000km. Tratar 

Fone : 3264-8040 ou 

9728-5868.

VENDE-SE TITAN, ano
99, cor Verde metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

Vendo Twister azul 

ano 2002 doc ok, em 

ótimo estado de con

servação pneus novos 

R$ 7.000,00 aceito tro

ca por moto de menor 

valor fone: 3263-5635.

VENDE-SE TITAN, ano
98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN
KS, ano 01, cor verde 

metálico. Fone (14) 
3263-3466.

VENDO TITAN KS 

2004 AZUL, IPVA e 

Licenciamento 2008 

pagos, 21 mil Km, 

R$4000,00. Tratar Mar- 

lon 97397772.

VENDE-SE BIZ KS, ano
02, cor verde metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN ES,
ano 04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.
BIZ 2004 VERDE - Ven

do ou troco por carro 

de baixo valor (até 

R$7000,00). Em ótimo 

estado. Fone: 3264

6167 com Roberta.

VENDE-SE OU TROCO 
POR CARRO de mesmo 
valor Fan CG 125, cor 

preta, ano 08, gasolina. 
R$ 5.600,00. Fone (14) 

9164-2241.

VENDO  MOTO BURG-

MAN Suzuki Amarela 

2007. R$ 2.200 + 25x 

R$ 171,80. Fone: 3263

2719 / 9121-2345.

VENDE-SE TW ISTER,
ano 03, cor vermelha. 

R$ 7.000,00. Fone (14) 
9757-3965.

VENDE-SE TITAN KS,
ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDO  MOTO 

XL250R ANO 83

M ECÂNICA EXELEN- 

TE DOCUM ENTADA 

R$2500.00 CEL 

97533161.

VENDE-SE TITAN 150
KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

EXCURSÃO PARA
SÃO PAULO
PARAÍSO
DAS COMPRAS

TRATAR:

3264-7919
ELIZA

9702-7108
ARLINDO

RESIDÊNCIAS
VENDA

ALUGA-SE 2 CÔM O

DOS, Bella Vista I, 

tratar na Rua General 

Ozório, 304.

ALUGA-SE SALÃO CO 

MERCIAL, 60m qua

drados, todo revestido, 

2 wc. Rua Henrique 

Lozinkas Alves, 1105, Jd 

João Paccola. Fone (14) 

3263-2764.

VENDO  UM TERRENO 

NO JARDIM MARIA 

LU IZA II, ótima loca

lização. FONE: 3263 

0143 ou 8114-4259.

VENDE-SE CASA NO

VA COM 2 QUARTOS,

sala, copa, cozinha, 

wc, lavanderia e gara

gem, João Paccola. R$ 

65.000,00. Fone (14) 

9692-9693.

VENDE-SE CASA,

Cecap I, Av Procópio 

Ferreira, 449, próximo 

ao mercado Doidão R$ 

42.000,00, aceito carro 

de ate R$ 10.000,00 

no negocio. Fone (14) 

3263-2327.

VEND O  2 TERRENO S

juntos no Jardim 

Itamarati na rua Jo- 

ara, próximos à Av. 

Maracatins, medindo 

806 M2, murado, 

por R$ 53.000,00. 

Tratar 9772-7716 com 

Cláudio.

VENDE-SE CASA JULIO 

FERRARI, tratar c/ Clovis 

9756-9459 - 8135-9216

CO M PRO  ROUPAS DE 
BEBÊ R E C É M -N A SC ID O  

ATÉ N Ú M E R O  6  
EM BOM ESTADO

F.; 14. 3264-2291 
9694-8714

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

Compra-se:
Casas: de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 

ROMEU SA N CTIS - Creci: 41388

[ Í B E B S H E B
T E R R E N O  E M  

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A
N O S SA  C A I X A  V E N D E  AO P U B L I C O  EM GE RAL  

D I A :  2 6 / 0 4 / 2 0 0 8  - ( s á b a d o )  à s  1 0 : 0 0  h.  
C / F I N A N C I A M E N T O  E P A R C E L A M E N T O

LENÇÓIS PAULISTA/SP -T E R R E N O  0 / C U LTU R A  DE ALGUM AS 
Á R V O R E S  F R U T ÍF E R A S  E DE P A ST A G E N S . P O S S U I C A S A  DE 
M ORADIA E RA N CH O . C O N S T R U Ç Õ E S  NÃO A V E R B A D A S NA 
M ATRÍCULA, R E G U LA R IZA Ç Ã O  PO R CONTA DO A D Q U IR EN TE  - 
(M ETA D E ID E A L  DA G L E B A  2, SEM  D E M A R C A Ç Ã O ). Á R E A  
TO TA L DE 12.947,00M2. FA ZEN D A  FA ZEN D A  VARGEM  L IM P A - 
(M ETADE ID EA L DA G L E B A  02) -  MATR. N  ̂ 8.329. C A R T Ó R IO  
DE R E G IS T R O  DE IM Ó V EIS  DE L E N Ç Ó IS  P A U LISTA . O B S .: 
O CU PAD O . LANCE MÍNIMO R$ 15.146,00
+ 159 Imóveis diversos, em São Paulo (Capital- Grande São 
Paulo - Litoral e em diversas cidades do interior). Serão ven
didos em São Pauio/SP: Av. Pauiista, 735 - (Club Homs 
(Auditório). Retire relação completa na Agência da Nossa Caixa. 

Veja relação detalhada c/ fotos INFORMAÇÕES
(11) 5586-3000www.nossoieiiao.com.br

O PO R TU N ID A D E:

Vendo casa na rua 

Cel. Joaquim Gabriel, 

esquina com a rua 13 

de maio no centro, 

medindo 140 M2, 

com 3 dorm, sendo 

uma suite, todos os 

dorm. c/ armários 

embutidos, sala de 

jantar, sala de tv, 

cozinha, wc, as, g a 

ragem, toda de laje, 

com bom acabam en

to. Tratar 9772-7716 

com Claudio.

VENDO  TERRENO NA 

JARDIM CAJÚ I na rua

Vergilio Borante por 

apenas R$ 8.000,00, 

medidno 200,00 M2, 

quitado e com IPTU 

2008 já quitado. Tra

tar - 9772-7716 com 

Claudio.

VENDO CASA NA RUA 

XV  DE NOVEM BRO

próximo ao SAAE, com 

3 dorm, sala, copa, 

cozinha, banheiro, 

lavanderia, garagem, 

em excelente estado, 

por ótimo preço. Tra

tar - 9772-7716 com 

Cláudio.

VENDE-SE CASAS: 

Itamaraty, Centro, Bac- 

cili, Capoani, Ubirama, 

Monte Azul. Tratar 

Fone: 3263-1287 ou 

8144-6195.

ALUGA-SE EDÍCULA

para festas em geral, 

com piscina. Tratar 

8119-5518.

VENDE-SE 1 OU 2 OU 

4,3 ALQUEIRES na Var- 

gem Limpa, aceita se 

casa e ou terreno como 

parte do pagamento. 

Tratar: 3263-4256 ou 

9777-1673

PROCURA-SE UMA 

CASA para alugar 

nas proximidade da 

Cecap e Itapuã valor 

a combinar com o 

proprietário tratar pelo 

fone 32642649 ou 

91268712.

VENDE-SE UM SO

BRADO em Macatuba 

com 3 quartos todos 

c/ sacada, banh, sala, 

copa/coz, lavabo, lav, 

edícula c/ despensa e 

banheiro, garagem Tel 

32642309.

VENDO  UMA CASA 

EM AGU DO S com seis 

cômodos garagem e 

edícula toda murada 

próximo ao centro tra

tar: (14)3262-3637.

VENDO UM TERRENO 

NO JARDIM MARIA 

LU IZA II, ótima loca

lização. FONE: 3263 

0143 ou 8114-4259.

PROJETOS RESIDÊN

CIAS / COM ERCIAIS

Atendemos toda a 

Região M.Feres Projetos 

CREA1039099 Rua José 

do Patrocínio n°991 

Lençóis Pta. 14-3264

3365.

R, PEDRO NATÃLIO LORENZETTI, 66 - LENÇÓIS PAULISTA/3P 
Tel.: (14) 3264-3343 CRECI 156B4

KB SERVIÇOS GERAIS 
EM PINTURA, 

FIBRA DE VIDRO 
ECONCERTO 
DE PISCINA

Fone/Fax: 14.3263-1816 - Cel.: 9143-1845
Av.Origenes Lessa,55 - Cecap - Lençóis Paulista

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula d  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 
ediculac/churrasqueira.
CENTRO: Rua IgnácioAnselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa c/261 m̂ , Terreno c/1230m^.
CENTRO: Rua XV de Novembro-sala de visita, sala de tvc/estante em alvenaria, 1 dorme/a/e, 1 suíte c/a/e, 1 
dorm s/a/e, sala dejantar (pisofrio), cozinha c/a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m .̂ 
Terreno 312m .̂ R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial d  wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv,sala de estar c/sacada, wcsocial,cozinhaea/cpiscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha d  ale, wc social, edicula d  churrasqueira, 
lavanderia edispença c/wc, garagem p/2 carros.
STA. CECÍLIA: R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia). 

TERRENO S
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m .̂
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/ 213m  ̂cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
SÃO JUD AS TADEU: R$ 85.000,00 casa c/2 dormitórios, 2 wc, 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;

EM PRESA
Empresa especializada em limpeza geral e impermeabilização em obras, em engenharia civil com equipamentos 
e maquinas completas.

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

VENDE-SE CHÁCARA, 

dentro da cidade, para 

residência,ou empresa, 

possui casa sede mais 

caseiro, com aproxima

damente 1000 metros 

quadrados de constru

ção, terreno á 150m 

da Rod. Mar. Rondon. 

Informações www.cha-

carateresa.pro.br.

PROJETOS RESIDÊN

CIAS / COMERCIAIS

Atendemos toda a 

Região M.Feres Projetos 

CREA1039099 Rua José 

do Patrocínio n°991 Len

çóis Pta. 14-3264-3365.

N O V E N A
Da Santíssima Virgem Maria: rezar 9 Ave Maria durante 9 dias. fazer 3 pedidos 
(sendo 2 difíceis e 1 impossível). Publicar no 9° dia mesmo sem fé. Veja o que 
acontece. L.C.C.S.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

( Í 4 ^  3264-4049
- Chaves 9791-7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Q uanto você já pagou  
de juros abusivos nos 

últim os 20 anos?
Recupere até 70% dos juros cobrados 

abusivamente pelos bancos, das pessoas 
físicas e jurídica, nos empréstimos 

bancários e no cheque especial

L A U T E C
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone
www.dividaedireito.com.br

Fone:14. 3234-7994
Rua G u sta vo  M aciel, 29-18 - A lto s  da C id a d e  - B auru  - SP

CO

UJ

>

O

lobitare
Venha conhecer o mais novo conceito de 

im obiliária. A habitare imóveis em parceria 

com escritório de arquitetura, tem o imóvel 

ideal para você e te auxilia na reforma e 

decoração.
VENDA

A S SE S S O R IA  AVALIAÇÕES
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1029 
Fone: 14. 3264-4151 - Centro 
CEP 18680-020 - Lençóis Paulista - SP 
e-mail: habitareimoveis@terra.com.br

http://www.nossoieiiao.com.br
http://www.dividaedireito.com.br
mailto:habitareimoveis@terra.com.br


RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO APARTAMEN
TO NO EDIFICIO beta
com ótimo acabamento 
em andar baixo. Tratar - 

9772-7716 com Cláudio.

VENDE-SE CASA, 
JULIO FERRARI, 2 dor
mitórios, sala, cozinha, 
wc. R$ 20.000,00 mais 
prestações. Fone (14) 
9783-6679. Tratar co 

Alexandre.

ALUGO SALÃO CO
MERCIAL, Rondon, Rua 

Gilson Claudinei Ber- 
nardes, n° 444, ótimo 
ponto reforma nova. 

Fone (14) 3263-6658. 
Tratar c/ Cleonice.

VENDE-SE TERRENO 
NO JD ITAPUÃ c/ 238
metros quadrados. R$
17.000. 00. Fone (14)

3263- 4258.

COMPRO CASA ATE 
R$ 40.000,00, João 

Paccola, Príncipe, Maria 
Luiza, Caju. Fone (14) 

3263-3721 ou (14)
3264- 8087.

ALUGA-SE EDÍCULA
com piscina. Fone (14)

3263- 4698.

VENDE-SE CASA, cons
trução nova, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, ga

ragem, área de serviço, 
Rua Lafaiete Muller Le
al, 251, Rondon. Fone 
(14) 3263-0520, (14) 

9793-9724 ou (14) 
9152-1544.

VENDE-SE TERRENO 
JD MARIA LUIZA II,

ótima localização. Fone 
(14) 3263-0143 ou 

(14) 8114-4259.

VENDE-SE OU TROCA 
POR CARRO, terreno, 

Jd Itamaraty, 400m. R$
23.000. 00. Fone (14) 

9746-3931.

VENDE-SE TERRENO,
Jd Itamaraty, c/ edícula, 

60 metros quadrados 
em construção (projeto 
I3D pronto), excelente 
oportunidade. CRECI 

76074. Fone (14)
3264- 4151.

VENDE-SE CASA, Vila 
Cruzeiro, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha, 
lavanderia, garagem 
coberta p/ 2 carros e 
mais 3 vagas desco

bertas. R$ 62.000,00. 
CRECI 76074. Fone 

(14) 3264-4151.

VENDE-SE CASA,
2 dormitórios, sala, 

cozinha e wc, Jd Julio 
Ferrari, aceita carro 

no negocio. Fone (14) 
9783-6679.

VENDE-SE CASA, jd Ubi- 
rama, 3 dormitórios (1 

suíte) todos com armário 
embutido, sala, sala jan
tar, cozinha com armário 
embutido, churrasquei
ra, lavanderia coberta, 

dependência de empre
gada. R$ 145.000,00. 

CRECI 76074. Fone (14) 
3264-4151.

VENDE-SE CASA, na
Cecap, com 3 quartos, 
sala, cozinha grande, 

banheiro, com casa nos 
fundos de 1 quarto, sala, 

cozinha e banheiro. R$
35.000. 00. Tratar na Rua 
Paulo Ronai, 171, ou Fo

ne (14) 9731-9142.

VENDE-SE CASA,
Parque Elizabete, 2 dor
mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 
social com Box Blindex, 
lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 
Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais peque
no financiamento, pres
tação atual. R$ 170,00. 
Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jd
Açaí, 1 dormitório, sala, 

cozinha, banheiro e 
edícula nos fundos. R$
24.000. 00 mais finan
ciamento. Fone (14)

3263-1118.

ALUGO SALAS p/ àrea 
da saúde no centro. Fo

ne - 32630728 hc.

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO (Compras) 

23/04, 26/04, 30/04, 
02/05, 07/05 e 10/05. 
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.

PROMOÇÃO FESTA 
PRONTA - SALÃO P/ 

300 PESSOAS,DJ,SOM E 
ILUMINAÇÃO APENAS 

R$799,00 NA DMP 
PRODUÇÕES NO PAU
LISTA SHOPPING.TLS- 

3264-2757/9711-1826.

ü» A d v o g a d o

Dr. Luís Antonio  M alagi
-------------  em novo endereço: -------------

Rua Cel. Virgílio Rocha, 642 - Centro 
F.: 3264-3165 - Cel.: 9701-6335 - Lençóis Paulista

EBENÉZER RESTAURANTE DA

* comida caseira »
Marmitex | Comercial | Prato Feito

* aceitamos encomendas *
Bolos I Salgados | Doces

F.: 14.3263-1869
Rua Argentina, 178 - Jd. das Nações - Lençóis Pauiista

ALUGA-SE P/ ANIVER
SÁRIO DE CRIANÇA,

tobogã e tribogã. Fone 
(14) 3263-1485.

FAMILIA MAGANHA
Experiência e Profissio
nalismo Músicas para 
seu evento. Casamen
tos, Aniversários, Ho

menagens, Formaturas. 
CONTATO-MICHELI 
3264-3203 MARCOS 

9728-5747.

“MORANGO DO PAN
TANAL" ISCA PARA 

PACU. ÓTIMO PREÇO! 
R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATU- 
BA, (14) 3268-1856 
CONTATO: LUIZ OU 

ANA (QUITANDA LUI- 
ZANA).

VENDE-SE MAQUINA
br a stem p  m u n d ia l ,
tanquinho Arno, gela
deira Brastemp, todos 

revisados com garantia. 
Tratar Primo Casali, 61, 
falar com Marcio. Fone 

(14) 9713-2132.

ALUGA-SE P/ ANIVER
SÁRIO DE CRIANÇA,

touro mecânico infantil 
bandido. Fone (14) 

3263-1485.

EXCURSÃO PARA 
CAMBURIU, vários 

passeios, Brusque e Flo
rianópolis, com descida 

de trem e etc... Saída 
dia 11/01/09, chegada 
17/01/09. Parcelamos. 
Fone (14) 3264-9887.

VENDO YES COSMÉ
TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO
NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 
AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 
81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

VENDE-SE PISCINA
DE FIBRA, mini bug, 

cama de casal, cama de 
solteiro, geladeira, CD 

para carro, TV. Fone 
(14) 9702-9538. Tratar 

com João.

VENDE-SE PEIXE Para- 
napanema, Pacu, File 

Tilapia e Piapara. Fone 
(14) 3263-4041.

VENDE-SE BANHO 
E TOSA, Baba Cão, 

completo mais carro, 
com 8 anos de ativida
de, ótima clientela. R$ 
28.000,00. Fone (14) 

9701-8992.

VENDE-SE GAIOLA de
boiadeiro para cami
nhão %  de Ipê, nova. 

R$ 1.500,00. Fone (14) 
9746-3931.

VENDE-SE TITULO do
Clube Esportivo Ma
rimbondo. Fone (14) 

9756-7451.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

■ Tobogã
• Castelo
• Piscina de Bolinha
• Touro Mec. Infantil (Bandido)
■ Máquina Algodão Doce e Crepp
■ Tribogã
(14) 3263-1485  

9791-4488

l̂ aniflcadoraeConfeitaiiâ

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

4P E I SHOP

PATAS
dnno G Tosa ÍMIHBanh  

HospGdagGm

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

VENDE-SE 40M de
piso de Ardósia 40X40 
com o rodapé. R$ 8,50 
o metro quadrado. Fo

ne (14) 9118-6938.

VENDE-SE FREEZER e
radio PX, Alan 87. Tra
tar Rua Silvio Capelari, 
Jd Príncipe. Fone (14) 

3263-3210 ou (14) 
8146-7213.

VENDE-SE CAIXA 
DUTADA com 2 street 
bass 12' com tela pro
fissional. R$ 450,00. 

Fone (14) 9718-4525.

VENDE-SE CAIXA DE 
CORNETA de um me
tro encarpetada para 6 
cornetas com 6 bocas 
azul. R$ 120,00. Fone 

(14) 9718-4525.

VENDE-SE MAQUINA
br a stem p  m u n d ia l ,
geladeira Cônsul R 26, 
tanquinho Arno todos 
revisados. Tratar Rua 
Primo Casali, n ° 61 

com Marcio. Fone (14) 
9713-2132.

VENDE-SE LIQUIDI
FICADOR NOVO, 1

celular Claro, 1 Alcatel. 
Fone (14) 3264-1866 
ou (14) 9783-2829.

VENDE-SE TROMPETE,
dourado, em ótimo 

estado de conservação, 
único dono. Fone (14) 

3264-2481.

COMPRA-SE GELADEI
RA, em bom estado. 

Fone (14) 9773-1977.

VENDO JOGO DE 
LATERAIS DE PORTA
(acabamento interno 
preto), novo na em

balagem lacrada, para 
Opala Cupê 2 portas. 

Tratar com Alexandre - 
Fone 9702-9704

VENDO CD PIONEER 
DEH-523 C/ CON TRO 
LE. Perfeito estado de 
conservação e funcio

namento. Ótimo preço. 
Tratar com Danieli - Fo

ne 9794-6054.

VENDE-SE LAVADORA 
DE ALTA PRESSÃO

Ideal para limpeza de 
quintal, carros etc... 

Contato:14-97465095

VENDO ESTUFA PARA 
SALGADOS com 10

bandejas dois andares, 
nova! Apenas 4 meses 
de uso! Vendo 20 ca
deiras estofadas com 
apoio escamoteavel 

cinza, nova!

TAPEÇARIA, reforma 
de estofados em até 
5X no cheque-pré, 

desc. de 20%  à vista.O 
melhor preço da 

cidade,agende um 
orçamento e confira. 

F.97346211-Elton.

COMPRO BETONEI- 
RA USADA 9602- 
8261/3264-1574

COMPRO GELADEIRA
em bom estado - no 
valor até R$80,00. 

Tratar com Júnior (14) 
3264.6684 / (14) 

9712.0870

VENDE-SE CAPACETE
CUSTOM KRAFT PRETO 
FOSCO - NOVÍSSIMO!

- R$100,00

PROMOÇÃO FESTA 
PRONTA - SALÃO 

P/ 300 PESSOAS, DJ, 
SOM E ILUMINAÇÃO 

APENAS R$799,00 NA 
DMP PRODUÇÕES NO 
PAULISTA SHOPPING. 
TLS-3264-2757/9711- 

1826

DMP PRODUÇÕES
- DJ, SOM, ILUMINA
ÇÃO, SALÃO E ACES

SÓRIOS P/ FESTAS. 
PAGUE EM ATÉ12X. 

PAULISTA SHOPPING. 
TLS-3264-2757/9711- 
1826 - www.dmppro- 

ducoes.com.br

ARTESANATOS: tape
tes em crochê, guar

danapos, bordados em 
geral. Tudo isso pelo 

menor preço Faça seu 
pedido pelo fone: 14 

32981119.

TROCO RADIO AMA
DOR c o b r a  19 DX +
fonte + antena maria 
mole no valor 280,00 

por aparelho de cd pra 
carro com saída rca 14

91618221 c/ rainer.

VENDO bar co  de 4 
METROS, borda baixa 
em excelente estado 

de conservação, tratar 
com Cleber Fadoni pe
lo telefone 9708-2604

FAÇO IMPRESSÃO 
EM CD E DVD, Obs. 

não é etiqueta adesiva, 
impressão direto na mí
dia, inclusive foto. Fone 
32642545 / 8122 6417 

/ 81239565.

VENDO ANTENA
p a r a b ó lic a  c o m 

pleta , calçados n°36 
e bolsas da Vitor Hugo 
original (semi novos). 

Fone 3263-0989

VENDO DVD PLAYER 
AUTOMOTIVO (DVD, 
CD, MP3, AM/FM) sem 

tela, Caixa Selada p/ 
Omega (1 sub 12“ e 
2 cornetas), Módulo 

Corzus. Falar c/ Tiraka 
8132.9002.

ATENÇÃO: Materiais 
para construção usa
dos: madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. Tra
tar fone: 9786-5951 ou 

3263-1287.

VENDO MÁQUINA de
refilar forros de calça

dos - ótimo preço- tra
tar 3264-5658.

MEGA PROMOÇÃO
DE MP3, MP4 E MP5 
SONY NA LOJA DMP 

PRODUÇÕES NO 
PAULISTA SHOPPING. 

TUDO EM ATÉ 6X 
NO CARTÃO VISA. 

TLS-3264-2757 / 9711
1826.

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

Cartuthos originais

Retarga de tarturhos de^ 
tintas e  toner 's

M anutenção em  im pressoras
Aceitamos:

VISA!
R. ICNACIO ANSELMO, 199 - Lençóis Pta. 

em frente ao Magazine Ameritana

HARD INFORMÁTICA
Instalação de Sistemas 
Operacionais, Jogos, 
Músicas, Defeitos e 

Mais Venham Conferir. 
R: Pará 10 Jd Cruzeiro 

Fone 3263-3052

VENDO INFORMATI-
CA com os melhores 
preço do mercado! 
Asus -  Acer -  Lg -  

Sansung -  Kingston 
- N-videa -A-bit - AMD 
Vale a pena conferir!! 

Fone:*81277100* 
Eduardo

MANUTENÇÃO DE 
MICROCOMPUTDOR

a domicílio com garan
tia e segurança. Ótimo 
preço. Ligue e compro
ve. Atendimento com 
hora marcada. Fone: 

9163-5093.

HARD INFORMÁTICA
Instalação de Sistemas 
Operacionais, Jogos, 
Músicas, Defeitos e 

Mais Venham Conferir. 
R: Pará 10 Jd Cruzeiro 

Fone 3263-3052

VENDO INFORMATI-
CA com os melhores 
preço do mercado! 

Asus -  Acer -  Lg -  San- 
sung -  Kingston - N-vi- 
dea - A-bit - AMD Vale 
a pena conferir!! Fone: 
*8127-7100* Eduardo

VENDO MICRO CE
LERON 2.4 GHZ, 512
Mb, Hd. 40 Gb - R$ 

600,00 em 2X. - Má
quina Digital Sony 

DSC-S730, LCD 2.4“ + 
Memory Card 1 GB. F. 

9163-5093.

MANUTENÇÃO DE 
MICROCOMPUTADOR
a domicílio com garan
tia e segurança. Ótimo 
preço. Ligue e compro
ve. Atendimento com 
hora marcada. Fone: 

9163-5093.

VENDE-SE NOTEBOOK 
ACER, Aspire 5310,

1 gb de memória, 80 
HD, gravador CD e

DVD, tela de 15.4“ .....
Contato: 9116-2050 ou 

9116-1981

VENDO COMPUTA
DOR: K6-2 500MHZ,

128mb, hd 8gb, 
som, vídeo, rede, fax- 
modem, sem monitor 

R$ 250,00. Fone: 3263
2719 / 9121-2345.

VENDO COMPUTA
DOR AMD ATLHON 
XP 1.500 - 760 RAM, 

monitor 17“ semi plana 
Philips, HD 40 GB, 

gravador e leitor CD. 
Fone: 32631287 ou 

81446195.

VENDO OU TROCO 
PENTIUM III, COMPLE

TO, com impressora. 
Tratar: (14)3263-4057. 

ROSILENE.

VENDA E MANU
TENÇÃO DE MICRO
COMPUTADORES E 

IMPRESSORAS. Temos 
os melhores preços!!

informações pelos 
fones:81464986 com 
Everton ou 81349944 

com Thiago.

CONSERTAMOS COM
PUTADORES com Pre

ços acessíveis e qualida
de, atendemos a domi
cilio; entrar em Contato 
Pelos Fones: 32632410 
ou Cel.91470827 Luis 

Fernando.

NA COOPERELP- 
ANGLO, princípios e 

valores humanos fazem 
parte do currículo 

escolar. Aproveite as 
últimas vagas e traga 

seus filhos para estudar 
em nossa Escola. Tel. 

3263 2472.

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS, com

material e mão-de-obra 
completa, planta de até 

70 metros é gratuita, 
residência em constru
ção e modelo. Fones 
(14) 3263-4328 ou 

9751-2160.

FERNANDO ACESSÓ
RIOS, peças e acessó
rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

SEJA UMA REVEN- 
DEDORA YES.Tratar 
na Av. Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 

1151, fone (14) 3263
2404.

TERRA PLANAGEM,
areia fina e grossa, 

pedra e serviços gerais. 
Fone (14) 9713-9058.

ESPETINHOS ALEN
CAR -  lingüiça caipira 
especial, promoção de 

espetinhos, somente R$ 
0.75 cada. Fazemos a 

festa pra você. Disk fo
ne (14) 3264-2592.

SERVIÇOS DE FUNI- 
LARIA E PINTURA, co
brimos todos os orça
mentos. Tratar na Rua 

Felipe Camarão, 85, Jd. 
Ubirama ou fone (14) 

3263-1884.

FUNILARIA E PINTURA 
EVENCAR, reforme seu 

carro, pagto de 40%  
mais 12 parcelas iguais. 
Fone (14) 8124-2674.

ADEFILP - Vendas de 
móveis usados para 

escritórios, armários, 
mesas, cadeiras (todas 
de inox), entre outros. 
Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL PREFEITURA/ 
INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 
Proj. CREA1039099 
R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 14
3264-3365.

NATURA PRONTA 
ENTREGA. Fone (14) 
3264-4251 / 9746

2701.

ILZA c a b e le ir e ir a ,
corte masculino, 

R$5.00, e feminino 
a partir de R$ 6.00, 
desfiado, R$ 7.00. 

Rua Procópio Ferreira, 
559, Cecap, Fone (14) 

81 19-5702.

SEDUÇÃO LINGERIE.
Venha conferir nossas 
lindas lingeries, traba

lhamos também c/ 
confecção feminina e 
masculina, Lingeries 

sensuais, espartilhos e 
fantasias. Rua Ciro Fer

nandes, 543, Cecap.

M A R M O R A R I A

MÁRMORES,

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS, 

TÚMULOS, ETC... F.: 14. 3263-2845
R ua  Jo s é  do Pa t ro c ín io ,  1 0 6 0  

C e nt ro  - Lenç ói s  Pa ul is ta

ESCOVA INTELIGEN
TE, redução de volume, 
unhas artísticas, escova 
definitiva e hidratação 

profunda. Fone (14) 
3264-7874.

IMPERDÍVEL!! Exce
lente oportunidade de 
ganho extra. Entrevista 
com Valmir, fone (14) 

8124-2367.

ALUGA-SE KOMBI
para entregas, via

gens e Fretes. Tratar 
c/ Nivaldo. Fone (14) 

9771-1693 ou (14) 
3263-4528.

TÉCNICO À DOMICÍ
LIO - rapidez e comodi
dade a sua disposição. 
Venda e manutenção 
de computadores. Ot. 
preços. Ligue e com

prove. 9163-5093

FAZEMOS GRAVAÇÃO
de DISCO DE VINIL 
PARA CD; Gravamos 

apenas a musica de Seu 
DVD de video Clipe, 

em CD. OBS: FAZEMOS 
COLETANEA DE MÚSI
CAS. CEL 91470827.

VENHA E CONHEÇA A 
MANEIRA MAIS FÁCIL
e natural para perder 
peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa
quim A. Martins, 1722, 
fone (14) 3264-7874.

EXCELENTE OPOR
TUNIDADE de ganho 
extra, apenas com in

dicação, ganho a partir 
de R$ 100.00, com 
chances de vínculo 

empresarial. Fones (14) 
3264-5004 ou 8124

2367.

INSTRUTORA DE DI
REÇÃO PARTÍCULAR 
PARA h a b il it a d o s .
Fone (14) 3264-4139 
ou (14) 9792-5986. 
Falar com Ana Maria 

Carrilho.

FILADÉLFIA CON
FECÇÕES E ARMA
RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 
armarinhos em geral 

venham conferir, e te
nha ótimo atendimen
to. Rua Orígenes Lessa, 
467, Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

CLINICA DOS CALÇA
DOS, Artigo em couro, 
consertos de calçados 
em geral. Fone (14) 
3263-3366 ou (14) 
8113-4638. Falar c/ 

Junior. Temos Convenio 
com associação dos 

Servidores Públicos, CE- 
CON (associação dos 

advogados) Av Cruzeiro 
do Sul, 397, Cruzeiro.

TEM TUDO, ferramen
tas, materiais elétricos, 

artigos p/ pesca, 
brinquedos, presentes, 
plásticos em geral, ma
terial escolar, utilidades 
domesticas etc. Rua Dr 
Antonio Tedesco, 169, 
Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

PINTURAS EM GERAL.
Fone (14) 8139-8799 
Edson ou (14) 8133

7032 Junior.

AGRADECIMENTO
No momento em que desligo da Diretoria 
da Rede do Câncer de Lençóis Paulista, 
onde desempenhei as funções de secreta
ria durante 12 anos, agradeço todos que 
confiaram em meu trabalho e ajudaram a 
atender os portadores de câncer de nossa 
cidade. Lençóis Paulista, 28 de março de 
2008. Tereza Elza Segalla Garrido.

PANIFICADORA NA
TIVA. Aceitamos enco
mendas p/ festa, doces 
e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 
Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

ROTISSERIE EBENÉZER
aceitamos encomenda, 
Kit festa, frango reche
ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa
ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

MÁRCIA MODAS, a
loja do nosso amigo 
Melo, moda infantil, 

infanto juvenil, adulto, 
masculina e feminina. 
Rua Jose Pedro Ludo- 

vico, 360, Açaí I. Fone 
(14) 3264-8442.

blu e  a n g e l  t e le -
MENSAGENS, mensa
gens fonadas, escritas 
(pergaminho, cartão 

e CD) e com carro de 
som, flores naturais e 
artificiais, cestas para 

todas as ocasiões e pre
sentes em geral. Rua Dr 
Antonio Tedesco, 859, 
Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3263-0511.

SERVIÇO DE CONS
TRUÇÃO, reformas e 
acabamentos. Fone 

(14) 9783-6679. Ale
xandre.

AULAS PARTICULARES 
DE INFORMÁTICA,

faço montagem e ma
nutenção de computa
dores, redes cabeada e 
sem fio. Melhor preço 
da cidade. Fernando. 
Fone (14) 9736-0822.

MANICURE E PÉDICU-
RE à domicilio, promo
ção do dia das mães, 
pé e mão R$10,00. 

Ligue e marque. Fone 
(14) 9673-3276, falar 

com Fernanda.

SERVIÇOS DE BAS- 
CULANTE PÁ -  carre
gadeira e retroescava- 
deira, areia fina, areia 
grossa, pedra, terra e 
terraplanagem. Fone 

(14) 9713-9058.

MEGA HAIR técnica 
nó italiano 150,00 + o 

cabelo, e técnica quera- 
tina / micro link 350,00 
+ o cabelo, agende seu 
horário - Studio G Ca

belos 3264-7033.

VENDE-SE DIVERSOS 
TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

VENDE-SE FILHOTE 
DE POODLE. Fone (14) 

9116-0605. Simone.

VENDE-SE FILHOTES
de poodle Micro Toy. 

Fone (14) 9791-2292.

VENDE-SE LINDOS 
FILHOTES de Rottwei- 

ler. Fone para contato: 

9712-4678.

d is k  m e d ic a m e n 
TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

d is k  FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

d is k  p iz z a  entrega rá
pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

d isk  m a r m itex  - Fo
ne 3263-0052.

LIG ODONTOLOGIA -
24h para toda região. 
Fone (0xx14) 3263- 

3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 
RIA. Forno a Lenha, 

pizzas e batatas rechea
das, delivery, sem taxa 

de entrega e temos 
bebidas. Fone (14) 

3263-5953.

O R A Ç A O
Intercessão do Glorioso 
Mártir Santo Expedito nos 
recomende. Oh! meu Deus 
junto a Vossa bondade a 
fim de que com sua ajuda 
obtenhamos o que os nos
sos próprios méritos são 
impotentes ao alcançar, que 
assim seja. Glorioso Santo 
Expedito, honrado pelo 
reconhecimento daqueles 
que invocam a última hora 
e para negócios urgentes, 
nós vos suplicamos que 
obtenhamos da bondade 
misericordiosa de Deus por 
intercessão de Maria Ima
culada “Data” a graça que 
com toda submissão soli
citamos à vontade Divina. 
(Pedir a graça). Oferece-se 
1 Ave Maria, 1 Pai Nosso e 
1 Glória ao Pai, por alcan
çar uma graça ofereço esta 
oração. Dia de Santo Expe
dito -  19 de abril.

SERRALHERIA
P O R T A L
P o rtõ e s  B a s c u la n te s  re v e stid o s  

em  c h a p a s  e  a lum ín io .

Fone/Fax (ia) 3 2 6 4 - 4 3  1 3

Rua M arechal Dutra, n° 338 , 
Jd . Ubiram a - Len çó is  Paulista  - SP

ADESTRAMENTO
ESPECIALIZADO
Obediência, guarda residencial e 
industrial, educação de filhotes, 

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

americano de adestramento. 
Prevenção contra envenenamento.

Marcos Prado
A D E S T R A D O R

3 2 6 3 - 5 6 9 2  e  9 7 1 4 - 4 6 5 3

http://www.dmppro-ducoes.com.br
http://www.dmppro-ducoes.com.br
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DOCE TERNURA MEN

SAGENS. Mensagens 

fonadas, pergaminhos, 

cd"s, cestas e flores, 

loucuras de amor c/ 

personagens. Rua 

Aimorés, 164, Vila Ca- 

choeirinha. Fone (14) 

3263-5544.

FAÇO FUNILARIA AU

TOMOTIVA, 40%  en

trada mais 12 parcelas. 

Rua Castro Alves, 169. 

Fone (14) 8124-2674.

DECORAÇÃO DE GES

SO, molduras em forros 

e paredes. Fone (14) 

3264-8642 ou (14) 

8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 

NELLI, autos em geral, 

sofá e fabricação sob 

medida. Fone (14)

3263- 4844.

MANICURE E PEDI- 

CURE Á DOMICILIO,

ligue e marque com 

Fernanda. Fone (14)

9673-3276.

MÚSICAS PARA SEU 

CASAMENTO OU

ANIVERSARIO Experi

ência e Profissionalismo 

FAMILIA MAGANHA 

CONTATO-MICHELI

3264-3203 / 9728

5747

CURSO DE MEGA 

HAIR e venda de ca

belos naturais, ganhe 

dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 

de abril, 922.

AGROPESCA E CIA,

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14)

3264- 9887.

FAÇA SEU ANIVERSÁ

RIO, casamento e co

memorações especiais 

no salão de festa e cia, 

cozinha completa, brin

quedos, mesas e ca

deiras. Ligue e agende. 

Fone (14) 3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14)

3263-4969.

PROCURO EMPRE

GO para cuidar de 

pessoas idosas, tenho 

experiência. Fone (14)

3263-3206 ou (14) 

9164-8546.

CASAMENTO SIM

PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263

0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

AULAS PARTICULARES

de matemática, profes

sora Ângela. Fone (14) 

8122-4317.

REFORMA DE ESTOFA

DOS e bancos de carro. 

Fone (14) 3264-4363.

CANSAÇO, STRESS? 

Faça massagens, aten-

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone

(14) 3264-2553.

PINTURAS, MASSA 

CORRIDA, grafiato e 

textura, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14)9738-7982.

O MELHOR 

CONTEÚDO DE

ENSINO DE INGLÊS 

DA INTERNET. 

GRATUITO. NÃO 

PERCA!!! INDIQUE AOS 

SEUS AMIGOS. SITE: 

http://ienglishcourse. 

blogspot.com/

TRABALHE EM CA
SA ENVELOPANDO 
IMPRESSOS. Não é

venda. Ganhe até R$ 

1.200,00 de ajuda de 

custo. Informações Cai

xa Postal 23201 Goiâ

nia GO Cep 74663-970 

ou pelo site. www. 

produtor.marketingreal. 

com.br

TENHA ÓTIMO ganho 

trabalhando nas suas 

horas vagas responden

do cartas, interessados 

enviar selo para Rua 

Antonio Moreto, 243, 

resposta imediata. Fone 

(14) 3264-7752.

OPORTUNIDADE PRO
FISSIONAL IMPLAN- 
TADOR de Sistemas 

com experiência na 

área e conhecimentos 

em rotinas administra

tivas. Eba Consultoria 

- 3263-7211.

CASAL PROCURA EM
PREGO em chácaras 

ou sitio, com experi

ência (gado, carneiros, 

trator, orta, leitaria, 

cercas elétrica etc...) 

tel 14 97597736 ou 14 

91217002.

TRABALHE EM CASA, 

e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta recru

tando pessoas, basta 

ter 18 anos, confira: 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre.

PROCURA DE EM
PREGO. Experiências. 

Mecânico Montador de 

Estruturas Aeronáutica. 

Motorista CNH A/E 

Curso de transporte 

coletivo.

S.S.C. Locado
ra de Veículos Ltda.- 
ME, rua Fernão Dias 
Paes, 334 -  Jd. Ubi- 
rama -  Lençóis Pau- 
lista/SP, com CNPJ 
07.501.757/0001- 
08 e I.E.: 
416.107.452.117, 
comunica o extra
vio do talão de NF. 
Serv. Transporte 
Mod. 7 série B-1 do 
n°000001 a 000050, 
não se responsabili
zando pelo uso inde
vido do mesmo.

U TRID O

Rações para 
vaca de Leite, 

boi de engorda, 
suínos, equinos, 

frangos e gaiinhas 
poedeiras 

fareio de miiho

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA

DECRETO EXECUTIVO N.° 091, DE 14 DE ABRIL 
DE 2008

“Determina regras para o fluxo de trânsito e para estacio
namento nas imediações do Recinto de Exposições ‘José 
Oliveira Prado’ no período de 24 de abril a 4 de maio 
de 2008, em face do evento denominado “XXXI Feira 
Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista
- FACILPA”.

O Prefeito do Município de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e,

Considerando que no período de 24 de abril a 4 de maio 
de 2008, serão comemorados os 150 anos de emancipação 
político-administrativa deste Município;

Considerando que nesse período será realizada, através da 
Associação Rural de Lençóis Paulista a XXXI FACILPA
-  Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista, no recinto de exposições “José Oliveira Prado”;

Considerando que, face à magnitude do evento, haverá 
grande afluxo de pessoas e veículos nas imediações do 
Recinto de Exposições;

Considerando que, devido a interdição da Av. Lázaro 
Brigido Dutra altura da subestação da CPFL até a Rua 
Olavo Bilac, ocorre um aumento de fluxo de 60 para 900 
veículos/hora;

Considerando que, com o desvio tal situação é agravada 
em razão dos shows a serem realizados no Recinto, am
pliando-se ainda mais o volume naquela região, tornando
0 acesso principal para as vilas Jardim Caju I e II, Ita- 
maraty e acesso a Rodovia José Benedito Dalbem -  LEP 
040, onde a mesma interliga a Rodovia SP-255 e empresas 
locais;

Considerando que esta administração deseja possibilitar a 
todos os munícipes, bem como a todos os visitantes, segu
rança, tranquilidade e fácil acesso ao local do evento;

Considerando finalmente a necessidade de readequar o 
tráfego de veículos naquela região,

DECRETA:

Art. 1° Fica determinado a colocação de obstáculos e can
celas, para limitar o trânsito durante os dias 24 de abril a 
4 de maio do corrente, durante o evento da XXXI Feira 
Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista - 
FACILPA, nas seguintes vias públicas:

1 - Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, entre as Ruas 
Santo Antonio e Oswaldo Cruz, com colocação de obs
táculos;
II - Rua Rubens Marcolino, esquina com a Rua Wilson 
Trecenti, com colocação de obstáculos;
III - Rua Santo Antonio, entre as Ruas Olavo Bilac e Coro
nel Álvaro Martins, com colocação de obstáculos;
IV - Rua Porto Alegre, entre as Ruas Coronel Álvaro Mar
tins e Olavo Bilac, com colocação de obstáculos;
V - Avenida Amadeu José Veloso, entre as Ruas Wilson 
Trecenti, Roberto C. Orlandini e Rua Jalisco, com colo
cação de obstáculos;
VI - Avenida Lázaro Brígido Dutra, entre as Ruas Coronel 
Joaquim Anselmo Martins e Olavo Bilac, com colocação 
de obstáculos.

Parágrafo único. A via esquerda da Avenida Amadeu José 
Veloso no sentido centro-bairro, será utilizada para o es
tacionamento de táxis, ônibus e saída de veículos do es
tacionamento da Facilpa, havendo a colocação de cancela 
na Rua Rubens Marcolino.

Art. 2° Fica assegurado aos moradores que possuam 
veículo e que residam na área em que o tráfego está limi
tado, o fornecimento de documento que permita o livre 
acesso às respectivas moradias.

Parágrafo único. O documento de livre acesso citado no 
caput será fornecido gratuitamente pela Associação Orga
nizadora da XXXI FACILPA, mediante comprovação de 
residência por parte do interessado.

Art. 3° Fica proibido, em ambos os lados da Rua Olavo 
Bilac, o estacionamento de veículos durante o período 
em que a Avenida Lázaro Brígido Dutra permanecer in
terditada, a fim de preservar a segurança dos motoristas e 
diminuir o risco de acidentes, ficando referida via pública 
como área de pedestre.

Art. 4° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de 
sua publicação.

Lençóis Paulista, 14 de abril de 2008.

Publicado na Diretoria dos Serviços Administrativos, 14 
de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Waldir Gomes
Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação — Pregão n° 054/2008 — Processo n° 
107/2008

Objeto: registro de preços para os serviços funerários -  
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 06 de maio de 2008 às 10:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispau- 
lista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de abril de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação — Pregão n° 055/2008 — Processo n° 
108/2008

Objeto: aquisição de diversos tipos de óleos lubrificantes 
para a frota de veículos da municipalidade -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 06 
de maio de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo en
contra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
b^ -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Pau
lista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 18 de abril de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
Processo Seletivo Simplificado 004/2008

A COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL, em 
cumprimento a Lei Municipal 3830 de 16 de abril de
2008, abre inscrições para contratação temporária nos 
termos:

I -  DADOS GERAIS
a) Função: MESTRE DE OBRAS 
a1) Carga Horária: 44 horas semanais 
a2) Padrão Salarial: CL 41
a3) Contrato de Trabalho temporário pelo período de 18 
(dezoito) meses 
a4) vagas: uma
a5) experiência mínima de um ano em construção de 
unidades habitacionais em regime auto-construção 
(mutirão) e em formação de monitores de treinamento

b) Função: ALMOXARIFE
b1) Carga Horária: 44 horas semanais 
b2) Padrão Salarial: CL 32
b3) Contrato de Trabalho temporário pelo período de 18 
(dezoito) meses 
b4) vagas:uma
b5) experiência mínima de um ano em construção de 
unidades habitacionais em regime de auto-construção 
(mutirão)

II -  DA INSCRIÇÃO
Os interessados poderão se inscrever nos dias 23 de 
abril de 2008, das 8.00 as 12.00 horas, na Diretoria de 
Obras da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista -  Av.

Brasil, n° 844 -  Lençóis Paulista, onde os candidatos 
preencherão ficha de inscrição e entregarão cópias dos 
documentos:
a) cópia da Cédula de Identidade (R.G.)
b) documentos que comprovem os critérios dos itens I 
“a5” e “b5”

III- DA CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos candidatos será efetuada seguindo o 
seguinte critério:
a) Tempo de Serviço conforme critério dos itens I “a5” e 
“b5” (um) ponto por mês de exercício.
b) Entrevista objetiva realizada por profissional 
da Diretoria de Obras com caráter habilitatório e 
eliminatório.

IV -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os candidato deverão ter disponibilidade para 
contratação imediata.
b) O critério para desempate na classificação será o de 
maior idade.
c) A contratação do candidato classificado estará 
condicionada ainda, a aprovação do mesmo pelo Setor 
de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal.
e) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o 
desempenho das funções demonstre-se insatisfatório.
f) As descrições das funções estarão disponíveis no local 
da inscrição.
g) Situações omissas no presente edital serão resolvidas 
pela Comissão Municipal de Serviço Civil.

Lençóis Paulista, 18 de abril de 2.008.-

MARCOS NORABELE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

MUNICIPAL DE ERVIÇO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

DECRETO EXECUTIVO N.° 092, DE 14 DE ABRIL 
DE 2008

“Determina regras para o comércio ambulante nas ime
diações do Recinto de Exposições ‘José Oliveira Prado’ 
no período de 24 de abril a 4 de maio de 2008, em face do 
evento denominado “XXXI Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis Paulista - FACILPA”.

O Prefeito do Município de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e,

Considerando que no período de 24 de abril a 4 de maio 
de 2008, será realizada a tradicional e regionalmente 
conhecida Feira Agropecuária Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista, que neste ano alcança sua edição de 
n.° XXXI, constituindo-se no ponto culminante das fes
tividades comemorativas dos 150 anos de emancipação 
político-administrativa deste Município;

Considerando que nesse período haverá um grande aflu- 
xo de pessoas e veículos nas imediações do Recinto de 
Exposições “José Oliveira Prado”;

Considerando que esta administração deseja possibilitar 
a todos os munícipes, bem como a todos os visitantes, se
gurança, tranquilidade e fácil acesso ao local do evento, 
evitando dessa forma possíveis transtornos com a per
manência de vendedores ambulantes na entrada da feira;

DECRETA:

Art. 1° Fica terminantemente proibido o comércio ambu
lante no período de 24 de abril a 4 de maio de 2008, na 
área compreendida entre as seguintes vias públicas:

I - Avenida dos Estudantes;
II - Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado;
III - Rua Jalisco;
IV - Rua Olavo Bilac;
V - Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins;
VI - Travessa Rui Barbosa.

§ 1°. Fica excluída do disposto no “caput” deste artigo a 
“Praça Dr. Marcos Moretto”.

§ 2°. Somente poderão utilizar a área descrita no pa
rágrafo anterior, os ambulantes que possuírem a ne
cessária inscrição municipal ou aqueles que procedam 
ao recolhimento das taxas devidas para o exercício do 
comércio ambulante e que sejam comprovadamente 
residentes e domiciliados neste Município.

Art. 2° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de 
sua publicação.

Lençóis Paulista, 14 de abril de 2008.

Publicado na Diretoria dos Serviços Administrativos, 14 
de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Waldir Gomes
Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Waldir Gomes, Diretor Administrativo Substituto da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea 
‘a ’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.829 de 16.04.2008................................. A ltera de
nominação da Pista de Cooper José Carlos Rodrigues 
de Lima para Praça de Esportes e Lazer José Carlos 
Rodrigues de Lima.
Lei 3.830 de 16.04.2008...............................  Dispõe so
bre a criação de funções temporárias, suas atribuições 
e respectivo número de vagas, estabelece a forma e o 
regime de contratação, para fins de atendimento ao con
vênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e a Companhia de Desenvolvimento Habitacio
nal Urbano do Estado -  CDHU, visando a edificação de 
unidades habitacionais em regime de auto-construção 
na cidade de Lençóis Paulista e no Distrito de Alfredo 
Guedes, e dá outras providências.
Lei 3.831 de 16.04.2008............................... Proíbe o uso
de telefone celular nos estabelecimentos de ensino do 
Município, durante o horário de aula.
Lei 3.832 de 16.04.2008................................ Dispõe so
bre a concessão de direito real de uso em área de terreno 
do Município a favor da empresa Drakma Transportes 
Ltda.
Lei 3.833 de 16.04.2008............................... Autoriza o
Executivo Municipal e o Diretor do Centro Municipal 
de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola, a 
ceder à COOPERINDICOS -  Cooperativa Industrial de 
Costura de Lençóis Paulista, 27 máquinas de costura.
Lei 3.834 de 16.04.2008................................ Autoriza o
Executivo Municipal a receber em doação, com encar
gos, área de 3.878,85 m^ de João Henrique Foganholi, 
situada na Fazenda Progresso e dá outras providên
cias.
Decreto 90 de 9.04.2008............................Dispõe sobre
suplementação de verbas no valor de R$ 104 . 500 , 00 .

Decreto 93 de 14.04.2008............................... Declarada
como sendo de utilidade pública, para o fim de ser desa
propriada, uma área de terra rural localizada em Alfredo 
Guedes, com 1.633,73 m^, pertencente a Cenira Louren- 
ço da Silva Motta e Outros.
Decreto 94 de 14.04.2008............................... Dispõe so

bre suplementação de verbas no valor de R$ 290.000,00 
(duzentos e noventa mil reais) para o Serviço Autôno
mo de Água e Esgotos -  SAAE.
Decreto 95 de 14.04.2008............................... Dispõe so
bre a nomeação do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional -  COMSEA de Lençóis Pau
lista.
Decreto 96 de 14.04.2008............................... Decreta
que a frota municipal própria e terceirizada deverá so
frer avaliação com relação a emissão de gases por ofici
na credenciada na CETESB.
Portaria 237 de 10.04.2008..........................Afasta nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento 
de saúde, Elaine Suzete Afonso, Agente da Conserva
ção e Limpeza.
Portaria 238 de 11.04.2008..........................Afasta nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento 
de saúde, Luciana Aparecida Valim de Lima, Professor 
de Educação Básica I.
Portaria 239 de 11.04.2008..........................Afasta nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento 
de saúde, Cláudia Mara Sanches de Souza, Professor de 
Educação Básica II.
Portaria 240 de 11.04.2008............................Prorroga
nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saú
de de Maria da Glória Justo Wernech, Agente da Con
servação e Limpeza.
Portaria 241 de 11.04.2008........................ Designa Da-
nielle Alberconi Souza, para exercer a função gratifica
da de Coordenador de Fiscalização de Obras, no perío
do de 5 a 14 de maio de 2008.
Portaria 242 de 11.04.2008........................ Altera a Por
taria n° 219 de 2 de abril de 2008.
Portaria 243 de 14.04.2008..........................Afasta nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento 
de saúde, Benedito Antonio dos Santos, Agente de Ce
mitério.
Portaria 244 de 14.04.2008........................ Altera a Por
taria n° 222 de 3 de abril de 2008.
Portaria 245 de 14.04.2008........................ Altera a Por
taria n° 223 de 3 de abril de 2008.
Portaria 246 de 14.04.2008........................ Altera a Por
taria n° 224 de 3 de abril de 2008.

Lençóis Paulista, 18 de abril de 2008.

Waldir Gomes
Diretor Administrativo Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Abril de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 1.235,61.
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t e c n o l o g i a

HENRIQUE MARTIN
DE LAS VEGAS

A tecnologia WiMax, para 
transmissão de dados sem fios 
em alta velocidade, parecia 
uma eterna promessa de gran
des fabricantes como Intel e 
Motorola. Agora a promessa 
parece estar saindo do papel, 
já que a WiMax foi um dos 
principais destaques da CTIA 
Wireless 2008, principal feira 
e congresso de telecomunica
ções voltado à mobilidade do 
mercado norte-americano.

A feira também mostrou a 
preocupação dos fabricantes com 
as telinhas dos celulares. Com 
aparelhos com cada vez mais 
capacidade de armazenamento, 
uma melhor interface para as
sistir a vídeos se consolida como

Há algo no ar
Maior feira de tecnologia sem fio dos EUA marca renascimento da WiMax e caça a 
melhores interfaces em portáteis

um dos desafios da indústria.
A CTIA não contou com 

muitos lançamentos de ce
lulares, apesar de os rumores 
indicarem que a indústria 
iria apresentar competidores 
de qualidade para a sensação 
iPhone. Na área, teve desta
que o Instinct, da Samsung,

chamado por alguns sites de 
'iPhone killer' (matador do 
iPhone, em jargão da indústria 
para concorrentes de peso de 
um produto de sucesso), mas 
que não teve tanto impacto 
quando foi mostrado. Ele vai 
ser restrito à operadora norte- 
americana Sprint.

Também destacaram-se o 
Windows Mobile 6.1, sistema 
da Microsoft para portáteis, e 
um novo buscador para celu
lares do Yahoo!.

A principal dica de que 
a Wi- Max mostra sinais de 
que vai voltar com força veio 
por parte da Nokia. A empre

sa mostrou seu N810 WiMax 
Edition. O aparelho tem uma 
pequena saliência na parte de 
trás, que abriga a antena em
butida para a WiMax. O dis
positivo móvel tem tela sensí
vel ao toque, GPS, 2 Gbytes de 
memória e executa uma versão 
do sistema operacional Linux

(chamada Maemo) desenvol
vida pela própria Nokia.

As redes WiMax conseguem 
cobrir áreas metropolitanas 
com velocidades de até 15 
Mbits por segundo, segundo 
previsões do WiMAX Forum, 
porém a experiência do usuá
rio deve ficar com velocidades 
entre 1 e 5 Mbits por segundo, 
com capacidade de uso em 
movimento.

Um estudo feito pelo Wi- 
MAX Forum anunciado duran
te a CTIA Wireless prevê que 
mais de 133 milhões de pes
soas usarão W iM ^ em todo o 
mundo em 2012, sendo 70% 
deles com dispositivos móveis 
e portáteis - mais de mil de
vem ter a capacidade até lá.

HENRIQUE MARTIN via
jou a convite da Nokia

Novos celulares 
decepcionam e 
aparelhos focam 
apenas EUA

A CTIA Wireless ficou 
devendo em lançamentos 
de celulares. A maioria 
dos fabricantes fez anún
cios focados no mercado 
norte-americano. Os des
taques foram clones do 
iPhone, da Apple (que 
não estava presente na 
CTIA), e alguns modelos 
específicos voltados a ne
gócios e entretenimento.

Os principais lança
mentos da Samsung e 
da LG foram baseados 
na tecnologia CDMA/ 
EV-DO (que está sendo 
aposentada pela Vivo no 
Brasil e sendo substituída 
pelo GSM/ EDGE/3G).

A Samsung mostrou o 
celular Instinct, com tela 
sensível ao toque. A LG 
aproveitou para demons
trar o enV2, com duas te
las (externa e interna).

A Motorola mostrou 
um novo design para seu 
smartphone Q, agora na 
versão 9 c.

E o tão falado sistema 
Android, desenvolvido 
por Google e parceiros, 
só apareceu em dois pro
tótipos. (HM)
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Mbits/s
é a velocidade prevista 
para a WiMax em regiões 
metropolitanas, conforme 
estudos do WiMAX Forum Aparelho da Samsung, 

Instinct, chamado de 'Iphone Killer'

BRUNO ROMANI
DE LAS VEGAS

No futuro o Big Brother es
tará no bolso de cada cidadão 
comum. A CTIA confirmou a 
tendência da popularização 
de produtos com a tecnologia 
GPS (sistema de posiciona
mento global por satélites).

E muitos desses equipa
mentos poderão mostrar on
de você, seus parentes, seus 
amigos ou até o bichinho de 
estimação estão.

Um dos expoentes desse 
mundo é a Loopt. A comuni
dade on-line (loopt.com) per
mite que se saiba onde as pes
soas de sua lista de contatos se 
encontram. Para isso, ambos 
precisam ser assinantes do 
serviço, que custa US$ 2,99 e 
autorizar o monitoramento.

Porém, preocupações rela
cionadas à segurança e à perda 
de privacidade foram levanta
das quando milhares de pes
soas nos EUA começaram a 
assinar o serviço.

Para proteger a privacidade, 
a Loopt permite desligar o mo
nitoramento quando quiser. 
Mais: o usuário poderá colocar 
uma falsa localização e assim 
enganar os amigos - ou o chefe.

O serviço da empresa se in
tegrou à rede social Facebook, 
permitindo que os membros 
do site também visualizem a 
posição global do usuário.

E ainda assim, a Loopt não 
acredita na perda da privaci
dade. O argumento de Chris 
Clark, diretor de atendimento 
ao consumidor, é que o Face- 
book oferece obstáculos o su
ficiente para que o usuário se 
proteja.

O Brasil ainda está fora 
dessa: representantes disseram 
ter planos de expandir a rede 
internacionalmente, mas por 
enquanto o foco é os EUA.

CONTROLE
A eAgency mostrou o 

Radar, serviço que permite 
que os pais monitorem as 
atividades no celular do fi
lho. Por cerca de US$ 10, os 
pais acompanham se pes
soas desconhecidas estão 
se comunicando com seus 
filhos.

Cada vez que uma pessoa 
que não pertence a uma lis
ta pré-autorizada pelos pais 
entra em contato via celu
lar, e-mail ou mensagem de 
texto, uma cópia do que foi 
escrito e falado é enviada 
automaticamente para o ce
lular e o e-mail dos pais.

E não foram apenas as 
crianças que ganharam um 
Big Brother. A PetsMobili- 
ty, empresa especializada 
em animais de estimação,

apresentou uma coleira que 
funciona com tecnologia A- 
GPS para que os cães pos
sam ser seguidos de perto 
por seus donos.

Com ela, será possível 
não apenas localizar os ani
mais, mas delimitar um pe
rímetro para eles chamado 
'cercas geográficas'.

Caso o animal saia des
sa área, o dono é comuni
cado. Se, mesmo assim, o 
animal conseguir se per
der, o dono terá como falar 
com o cachorro usando o 
celular, que enviará o sinal 
para a coleira que dispõe 
de alto-falante e um micro
fone. Qualquer pessoa que 
encontrar o animal poderá 
usar a coleira para respon
der ao dono. E a coleira é à 
prova de água.

g rá tis !
Nome: RG:
Cidade: Fone:

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

Texto do classificado:

O  c la s s i f i c a d o  n ã o  d e v e r á  u l t r a p a s s a r  o  n ú m e r o  d e  l i n h a s  d e s t e  c u p o m .  T o d o s  o s  c a m p o s  s ã o  o b r ig a t ó r i o s .  S e r á  p e r m i t id o  u m  ( 1 )  t e x t o ,  a o s  s á b a d o s .  
N ã o  s e r ã o  p u b l ic a d o s ,  a  c r it é r io  d o  jo r n a l ,  c la s s i f i c a d o s  c o m  d a d o s  in s u f ic ie n t e s  o u  d e  c o n t e ú d o s  d u v id o s o s .  A  p r o m o ç ã o  n ã o  é  v á l i d a  a t r a v é s  d e  t e le f o n e .

Veículos
Imóveis

•  Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020
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A partir de hoje, Postão, em Lençóis Paulista, traz novidades para seus clientes; lavagem rápida é de graça para quem abastece

Lava rápido e seguro
Postão em Lençóis Paulista oferece novo serviço de lavagem automática para seus 
clientes; equipamento limpa veículos sem riscar e usa produtos biodegradáveis

O Postão em Lençóis Paulista 
tem uma super novidade para os 
clientes: a aquisição de um novo 
equipamento para lavagem auto
mática. O diferencial da máquina 
é que, além de ser ecologicamen
te correta, não oferece não risco 
ao veículo. Desde a segunda- 
feira, o equipamento passa por 
testes. A partir de hoje, começa a 
funcionar definitivamente.

A novidade chega aos 
clientes do Postão de forma 
gratuita. É só abastecer o carro, 
caminhonete ou kombi com 
qualquer tipo de combustível

para ter direito à lavagem. Em 
menos de cinco minutos, o 
veículo está completamente 
limpo e brilhante.

O nome da máquina de
senvolvida pela Ceccato é 
Aries e o equipamento traz 
o conceito de simplicidade e 
tecnologia. O soft shine como 
é chamado o material, tem o 
aspecto de uma borracha, se
gundo explica o técnico da 
Ceccato, Jair Lança. Por isso 
é capaz de limpar e polir ao 
mesmo tempo.

O diferencial do soft shine,

segundo explica Lança, é antia- 
derência. "O soft shine de forma 
alguma permite o acúmulo de 
areia ou terra, por isso não tem 
como riscar o veículo. O que 
acontece com os outros equipa
mentos é que a sujeira que vai 
acumulando com o tempo, aca
ba riscando os veículos. Se não 
retém sujeira, não tem como 
riscar", garante o técnico.

O técnico da Ceccato lem
bra ainda que a máquina é 
ecologicamente correta, por
que favorece a economia de 
água e utiliza apenas produtos

biodegradáveis, como xampu 
e cera. "O equipamento é eco
nômico porque só joga a água 
onde é necessário. Já os produ
tos utilizados na limpeza são 
neutros. Não agridem o meio 
ambiente", explica Jair Lança.

SERVIÇO
A rapidez e eficiência da no

va máquina de lavagem automá
tica do Postão podem ser confe
ridas a partir de hoje. O Postão 
fica na avenida 25 de Janeiro, n° 
10. Para mais informações o te
lefone é o (14) 3264-3565. Novo equipamento lava e dá brilho sem oferecer risco aos veículos

lu sou louco por mê!
2 s mfm n  2008laeêis pmisri

Na trilha do sucesso, a dupla André S Matheusjá 
está eutreas20mais tocadasnasrádios doBrasB 
e emociona comgrandes sucessos espeeialmente 
seleeionadus para este show memorável.
A dupla André S Matheus traz à Facilpa 2008 
o mega-show e lança o Cd falando de Amor, em 
comemoração aos 150 anos de lençéis Paulista.

Você é convidado especial para dividir essa grande emoção.
m u n d o  DE AMOR

★  ★ ★ ★ ★  W W W . a n á r e e i n n t l i e t t s . c t t n i . b r
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F e r n a n d a  B e n e d e t t i

André & Matheus prepara lançamento do cd 'Falando de Amor'; dupla lençoense se apresenta na Facilpa no dia 25 de abril

Falando de A M O R
Da Redação

A dupla sertaneja André 
& Matheus pretende mostrar 
para a imprensa, ainda neste 
mês, o seu novo CD intitula
do 'Falando de Amor'. Aliás, a 
próxima semana reserva uma 
agenda de novidades. Está 
programado o lançamento 
do site da dupla e o show da 
Facilpa, em Lençóis Paulista, 
no dia 25.

O ano de 2008 tem sido 
de muito trabalho para os 
sertanejos. A dupla estreou 
seu programa semanal na TV 
Record regional, no dia 6 de 
abril, e se apresentou, no dia 
11, em rede nacional pela TV 
Bandeirantes, no programa 
Terra Nativa, dos irmãos Gui
lherme & Santiago. "Esses dois 
trabalhos foram muito bons 
para a divulgação da dupla. O 
programa Terra Nativa chega a 
todos os estados do Brasil. O 
nosso programa, 'Na Estrada

André e Matheus se preparam para 
lançar CD 'Falando de Amor'; agenda 
reserva semana cheia de novidades para 
os fãs como lançamento do site

com André & Matheus', trans
mitido nas manhãs de do
mingo, alcança os lares de 2,5 
milhões de pessoas em 117 ci
dades na área de cobertura da 
TV Record regional. Está tudo 
muito bom", comemoram os 
artistas.

O novo CD chega para co
roar um mês de grandes no
tícias para o público que se 
apaixonou pela dupla André 
& Matheus. "O CD Falando de 
Amor tem um toque de emo
ção muito especial", destaca 
Matheus. "Ele foi produzido 
por gente que entende da arte 
e as músicas de trabalho che
garam às paradas nacionais

entre as cem mais tocadas nas 
rádios", completa André.

Nesta semana o site www. 
paradaosertanejo.com.br, que 
aponta as músicas mais toca
das em todo o país, indicava 
que a música 'Te amo, que 
mais posso dizer', que André 
e Matheus cantam ao lado de 
Ovelha, estava na 12^ posi
ção. 'Pelo Telefone' está entre 
as cem mais tocadas há várias 
semanas e já ocupou também 
as primeiras colocações. 'Eu 
sou louco por você' também 
é outra música dos sertane
jos que vem sendo bastante 
executada nas emissoras de 
rádio. "Esse trabalho ficou,

realmente, muito bom. Todos 
os profissionais da música 
sertaneja que ouviram nosso 
CD elogiaram e destacaram 
o profissionalismo dos mú
sicos e da equipe de apoio", 
destacou André.

André e Matheus confiden
ciam que sua equipe de divul
gação prepara uma entrevista 
coletiva para a imprensa para 
ainda este mês. "A data está 
sendo definida de acordo com 
a agenda da dupla, mas va
mos conversar com a impren
sa, mostrar nosso trabalho e 
apresentar oficialmente para o 
público regional o CD 'Falan
do de Amor'. Também deverá 
ser anunciado nessa coletiva o 
lançamento do site oficial da 
dupla", revela Matheus. "Só 
podemos antecipar que o si
te será muito dinâmico, com 
conteúdo para fãs da dupla e 
para os profissionais da im
prensa e do mundo da músi
ca", completa André.

S u c e s s o  
é  q u e s t ã o  
d e  t e m p o

Sandro Alponte

Falar do novo CD da du
pla André & Matheus sem le
vantar suspeita é difícil pelo 
fato de que vejo e converso 
com os dois quase que toda 
semana e, talvez, a amizade 
fale mais alto. Mas, enfim, 
vamos lá. Vou procurar ser 
o mais imparcial possível e 
escrever como alguém que 
ouve e gosta de música ser
taneja desde criança (culpa 
do meu pai).

A primeira vez que ou
vi André & Matheus foi em 
2007, quando ainda era di
retor da Rádio Emissora da 
Barra, de Barra Bonita. Meu 
amigo e empresário da du
pla, Moisés Rocha, fechou 
contrato para a dupla se 
apresentar na Fepatur (Fei
ra Paulista de Artesanato e 
Turismo) e paralelo a isso 
lançamos uma promoção 
na rádio que sorteou um 
DVD para os ouvintes. Na
quele momento o sucesso 
era 'A gente se ama'. Gostei 
logo de cara da música e 
um dos locutores sertanejo 
da rádio, Carlinhos Ador
na, também. A mesma boa 
impressão teve o outro ser
tanejo da emissora, Nilton 
Santos, um dos líderes de 
audiência da REB e talvez 
um dos mais experientes 
apresentadores de progra
mas do gênero na região.

A partir dali comecei a 
acompanhar mais de perto 
a carreira da dupla. Ouvi o 
primeiro CD várias vezes, 
mas neste segundo trabalho 
André e Matheus demons
tram mais maturidade e se 
firmam num estilo que clas
sifico como sertanejo/pop

que deu certo. Méritos para 
os dois e toda a equipe de 
produção que tiveram a ou
sadia de lançar, gravar e não 
se renderam ao modismo 
que muitas vezes impera na 
hora de gravar um CD.

A receita do sucesso, 
felizmente (digo isso por
que senão seria tudo muito 
fácil), ninguém tem, mas 
mesmo antes do lançamen
to oficial do segundo CD, 
já é possível dizer que 2008 
promete ser o ano da arran
cada da carreira de André & 
Matheus. Três músicas des
pontam no novo trabalho. 
'Por Telefone' entrou no 
Paradão Sertanejo, site que 
aponta as músicas mais to
cadas no país, e dia-a-dia foi 
crescendo. Daí veio 'Te amo 
que mais posso dizer', que 
a dupla canta junto com 
o popular Ovelha. E ago
ra surge 'Eu sou louco por 
você', música que cantaram 
no programa Terra Nati
va, da Band. Muito poucas 
duplas conseguem divulgar 
um CD com várias boas op
ções. Sem contar 'A gente se 
ama', sucesso do primeiro 
trabalho.

Como disse acima, a re
ceita do sucesso ninguém 
tem. Mas a certeza que tive 
de que para André & Ma- 
theus isso é questão tempo, 
aconteceu recentemente. 
Visitei, há um mês mais ou 
menos, meu primo Marcos, 
que mora na capital. Ele é 
apaixonado por música ser
taneja. Bem mais que eu! 
Bom, pra resumir a conver
sa, voltei para Barra Bonita 
sem os dois CDs da dupla, 
o primeiro e o segundo, que 
levei para mostrar a ele.
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Pessoas que correm próximas a automóveis absorvem mais a poluição; na foto, Iranildo Pinto de Abreu correndo na Avenida Sumaré

Pintou sujeira
Exercícios em locais poluídos pioram a saúde de atletas ; efeitos recaem sobre 
diabéticos e pessoas com doença pulmonar e cardíaca diz pesquisa

MÁRCIO PINHO
DA FOLHAPRESS

A piora da qualidade do ar 
na Grande São Paulo em 2007 
reforçou o alerta de médicos 
sobre possíveis riscos de correr 
em avenidas ou parques muito 
poluídos em certos horários.

Se a idéia de que é me
lhor fazer exercícios, mesmo 
em locais poluídos, do que 
ser sedentário sempre foi o 
consenso médico, os cuida
dos com a poluição se tor
nam mais importantes após 
as avaliações de ar impróprio 
subirem 54% em 2007 e a 
frota da capital chegar aos 
seis milhões de veículos.

A principal atenção quan
to aos efeitos da poluição 
recai sobre o grupo de risco 
formado por diabéticos e pes
soas com doença pulmonar, 
insuficiência coronariana ou 
cardíaca. Segundo Ubiratan 
de Paula Santos, pneumolo- 
gista do Incor (Instituto do

Coração), eles devem evitar 
se exercitar em locais poluí
dos porque podem ter suas 
doenças agravadas.

Uma pesquisa publicada 
no ano passado no 'The New 
England Journal of Medicine' 
reforçou essa preocupação. 
Apesar de ter considerado 
apenas 20 participantes e ter 
recebido críticas, o estudo 
escocês mostrou que pessoas 
com doença coronariana que 
correram expostos à fumaça 
de diesel tiveram mais que 
duplicada a chance de isque- 
mia, além da redução em 35% 
de uma proteína que ajuda na 
vasodilatação.

s a u d á v e is
Mas os cuidados com a 

poluição valem também pa
ra pessoas saudáveis, apesar 
de os riscos não serem tão 
claros. "Pesquisas mostraram 
que quem mora em grandes 
avenidas, se exercita ou tra
balha nesses locais, como os

marronzinhos, ou que ficam 
durante horas no trânsito, têm 
mais chance de ter problemas 
cardíacos e respiratórios. Por 
que não poderia ocorrer o 
mesmo, a longo prazo, com o 
corredor saudável?" diz Ubira- 
tan de Paula Santos.

Para exemplificar o risco, 
o médico cita um estudo fei
to em Nova York que mos
trou que correr em avenidas 
por 30 minutos deixa o nível 
de monóxido de carbono no 
sangue equivalente a fumar 
dez cigarros.

O ozônio é outro dos vi
lões da poluição e pode pro
vocar asma e irritação nos 
olhos. Os materiais particu- 
lados também oferecem ris
cos. "Eles provocam inflama
ção pulmonar e irritação em 
terminações nervosas, o que 
pode alterar a freqüência car
díaca, aumentando a pressão 
sangüínea e favorecendo ou
tros problemas".

Para evitar isso, os médicos

dizem que o essencial é evitar 
correr ao ar livre em dias mui
to secos em que há inversão 
térmica e mais poluição no ar.

Outra dica é usar vias al
ternativas dentro dos bairros 
ou parques pouco poluídos. 
Se a escolha for mesmo pelas 
avenidas movimentadas, co
mo a Sumaré (zona oeste de 
SP), a saída é ajustar os trei
nos para horários de menor 
tráfego: antes das 7h30 ou 
após as 21h.

Os parques também cos
tumam permitir maior dis
persão dos poluentes, ainda 
que alguns também tenham 
aumentado o número de ava
liações impróprias.

MEDIÇÃO
A qualidade 'imprópria' do 

ar considera três níveis esta
belecidos pela Cetesb: inade
quada, má e péssima. Nesses 
casos, não deve ser praticada 
a corrida, diferentemente das 
avaliações regular e bom.

C E N T R O  DE 
R E A B IL IT A Ç Ã O

C R O I D R A L E IM P LA N T E S
CONVÊNIOS:

Grupo Lwart - Omi Zillo - Pânico 
São Francisco - Associação

financiamento em ate 60 X

Dr. Alexandre Rayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

Rua: Cel. Joaquim Gabriel, 344 
Centro Lençóis Paulista - SP 

Fone: (14) 3264-4695

UG
ODONTOLOGIfi

Rtendlmento 
em domicílio

Dra. Luclene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgência e 
Emergência 24h

C O M P O R T A M E N T O

Saiba identificar 
pessoas invejosas

Regiane Alves (Joana) e Humberto Martins (Renato)

CAROL HUNGRIA

A inveja, segundo psi
cólogos, é um sentimento 
muito nocivo, tanto para 
quem sente quanto para 
quem é alvo dele. Um bom 
exemplo do perigo que a 
inveja traz são as atitudes 
do médico Renato (Hum
berto Martins), de 'Beleza 
Pura'. Enlouquecido pelo 
namoro de Joana (Regia- 
ne Alves) com Guilherme 
(Edson Celulari), Renato 
perdeu a razão ao descobrir 
que seu desafeto iria, além 
de ficar com a sua ama
da, inaugurar uma clínica 
de estética concorrente da 
sua. Tomado pela inveja, 
o médico se arriscou para 
sabotar a clínica com um 
curto-circuito.

"A inveja no ambiente 
de trabalho é um problema 
para toda a empresa e po
de gerar uma competição 
negativa entre os funcioná
rios. No amor ou na amiza
de, esse sentimento é capaz 
de acabar com qualquer 
relacionamento", afirma 
Thiago de Almeida, pesqui
sador do departamento de 
psicologia da USP (Univer-

sidade de São Paulo).
Outro psicólogo es

pecializado em relacio
namentos, Alexandre Bez 
alerta que o invejoso tem 
algumas características es
pecíficas. "Essas pessoas se 
aproximam de outras pois 
querem possuir algo que 
lhe desperta desejo, como 
um objeto de valor, um 
emprego ou até mesmo a 
pessoa com quem o outro 
se relaciona", descreve.

Bez detalha que a faixa 
etária da maioria dos inve
josos vai de 16 a 35 anos. 
"É o período em que a per
sonalidade se desenvolve", 
diz. Outro traço marcante, 
segundo Bez, é que elas 
tendem a ter uma cor de 
pele amarela. "Com exce
ção dos orientais, que já 
têm a pele amarelada por 
natureza, o invejoso, se
gundo estudos realizados, 
não controla correntemen
te a produção de bile pelo 
fígado", esclarece.

Almeida reforça que, no 
caso de amigos invejosos, 
o melhor é se afastar. "São 
raros os casos de invejosos 
que assumem o problema e 
querem mudar".
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Prótese - Ortodontia - Clínica Geral 

Dr. Celso Coelho Ferrari
CRO 22004
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Lwart, Paníco, 
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Marjorie Estiano (Maria Paula)

Marjorie é contra final
Intérprete de Maria Paula queria que Ferraço se desse mal

Autor de 'Duas Caras' (Glo
bo), Aguinaldo Silva já decre
tou o futuro de Maria Paula 
(Marjorie Estiano) e Ferraço 
(Dalton Vigh): os dois termi
narão a trama juntos e felizes.

A redenção do vilão, po
rém, desagrada à mocinha da 
trama, vivida pela atriz Mar- 
jorie Estiano. Segundo ela, se 
estivesse no lugar da menina 
traída, não conseguiria per
doar o ex-marido. "Não dá 
para confiar novamente em 
uma pessoa que fez o que ele 
fez. Como é que alguém pode 
construir uma vida ao lado de 
uma pessoa como ele?", ques
tiona. E emenda: "É um erro a 
Maria Paula confiar novamen
te no Ferraço".

Marjorie arrisca até um fi
nal ideal para o vilão de 'Duas 
Caras': "Eu acharia maravilho
so se a Maria Paula desse um 
golpe nele no fim da novela. 
Sei lá, que ela desse um jei
to de armar para cima dele e 
conseguisse deixá-lo sem na
da. Gostaria de vê-lo pobre no 
Recife só com aquela máquina

de fazer dinheiro do começo 
da novela", diverte-se.

O coração da mocinha, diz 
Maria Paula, também merecia 
alguém melhor: o Claudius, 
vivido pelo ator Caco Ciocler. 
"Claro que, para isso, a relação 
dos dois teria de mudar bas
tante. Mas não posso reclamar 
pela personagem", completa 
Marjorie.

E não é só a intérprete da 
protagonista de 'Duas Caras' 
que acha complicado perdoar 
uma traição como a do vilão 
vivido por Dalton Vigh. Segun
do a psicóloga Sueli Castillo, 
desculpar alguém que causou 
tanta dor não é uma tarefa fá
cil. "Acreditar novamente em 
alguém que provocou sofri
mento quase sempre é uma 
árdua missão. Percebo que as 
pessoas retornam em nome de 
um amor, em nome de uma si
tuação, mas que sempre paira 
na relação um certo desassos- 
sego, como se o fato pudesse 
ou fosse acontecer novamente. 
Confiar da mesma maneira, 
agir como se nada tivesse acon

tecido e passar uma borracha 
em cima de tudo não é o que 
geralmente acontece", diz.

Eliete Medeiros, psicóloga 
especializada em relaciona
mentos, concorda. "O perdão 
como o da novela não é co
mum. Depois de uma situação 
dessa, sentimentos como rai
va, ódio e vingança afloram. A 
mulher que tem uma atitude 
como a de Maria Paula precisa 
ser forte e corajosa para aceitar 
a pessoa de volta", diz Eliete, 
que completa: "Mas, com o 
amor, os fantasmas podem ser 
superados".

Mesmo tendo um final 
feliz assegurado, Ferraço pas
sará por poucas e boas antes 
de conseguir sua redenção ao 
lado de Maria Paula e Renato 
(Gabriel Sequeira). Segundo 
o autor escreveu em seu blog, 
o vilão descobrirá seu paren
tesco com Juvenal (Antonio 
Fagundes), será quase morto 
por Sílvia (Alinne Moraes), 
confessará todos os crimes e 
passará dois anos preso. (Ana 
Carolina Rodrigues)

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

Segunda: Eneida diz a Gisele 
que reatou com Raul e que 
eles vão se mudar para a Aus- 
tria. Angelina passa a noite 
fora de casa.

Terça: Adriano arma para 
impedir o casamento de Béa- 
trice. Gisele conta a Bodão 
sobre sua mudança.

Quarta: Débora derrama 
molho de tomate no vestido 
de noiva de Béatrice. Ange
lina e Luana picham o muro 
do shopping, e são pegas.

Quinta: Angelina fica de cas
tigo, mas foge e vai ao Ca- 
taclisma. Fernandinho e Do
mingas colocam a rádio no 
ar. Bruno pede Angelina em 
namoro.

Sexta: Domingas desmaia. 
Adriano se declara a Béatrice 
na hora de seu casamento, e 
o padre pede que ela decida 
com qual dos dois irá se casar.

___ DESEIO PROIBIDO___

Segunda: Trajano investiga 
as fotos que Clemente tirou 
na quermesse e identifica 
Germano. Florinda encomen
da seu vestido para a final do 
concurso. Cândida entrega 
um vestido preto a Laura.

Terça: Laura se recusa a ves
tir luto por Henrique. João 
Antonio decide se casar com 
Teresa. Miguel faz uma reve
lação a Padre Inácio. Cândi
da expulsa Miguel e Laura do 
enterro de Henrique. Eleano- 
ra, Ernesto e Robert chegam 
a Passaperto para o teste com 
Florinda, que desmaia.

Quarta: Viriato e Magnólia 
acodem Florinda. Trajano in
terroga Miguel. Padre Inácio 
ensaia com Florinda para o 
teste, e no qual ela interpreta 
uma mulher apaixonada, e 
se declara a ele. Guará vê e 
se assusta.

Quinta: Guará conta o que 
viu a Maria Augusta, que lhe 
explica sobre o teste, decep
cionado-a. Florinda se encan-

ta por Robert. Galileu testa o 
fortificante em si mesmo.

Sexta: Edith e André visitam 
Chico. Trajano reúne todos os 
suspeitos pela morte de Hen
rique para uma acareação, e 
Laura comenta um fato que 
incrimina ainda mais Miguel.

Sábado: Florinda é aplaudida 
após o teste. Magnólia revela 
a Trajano que Cândida é mãe 
de André. Eulália e Argemiro 
se mudam para uma nova 
casa. Robert pisca para Ciro, 
que gargalha. Diogo recebe 
um telex do interventor.

_____ BELEZA PURA_____

Segunda: Norma interrompe 
a conversa de Renato e Joana 
e o ameaça. Ivete conta a 
Helena que o pai do seu filho 
é Betão, mas que ele não sa
be. Renato engana Suzy, que 
confessa que Norma boico
tou o projeto do Carcará.

Terça: Guilherme demite Erik. 
Renato chantageia Norma e 
os dois armam contra Joana. 
Raul e Meu Bem armam no
va cena, mas Suzy os surpre
ende. Araken diz a Anderson 
que Betão pode ser seu pai.

Quarta: Joana e Guilherme 
jantam juntos. Ivete confirma 
que Betão é pai de Anderson. 
Fernanda e Klaus namoram 
na casa de Guilherme. Klaus 
e Anderson brigam.

Quinta: Débora faz sua pri
meira venda na joalheria na 
qual trabalha. Joana cai na 
armadilha de Norma, e pede 
demissão da Beleza Pura. An- 
derson aceita Betão como pai. 
Ivete propõe abrir uma clínica 
em sociedade com Joana.

Sexta: Norma e Milton fla
gram Raul e Suzy no eleva
dor. A polícia prende o dono 
da joalheria e todos os seus 
funcionários. Joana aluga a 
casa em frente à Beleza Pura, 
e conta a Guilherme que irá 
abrir a Flor da Pele, sua con
corrente.

Sábado: Eduardo é preso 
quando tenta ajudar Débora

e ambos são liberados. Nor
ma debocha de Suzy. Joana 
conta a Ivete que Robson 
será sócio da clínica. Ivete se 
apresenta a Renato e avisa 
que será sócia de Joana.

______DUAS CARAS______

Segunda: Pastor Lisboa vol
ta à favela, acusa Edivânia de 
soberba e preconceito, e pe
de a Ezequiel que assuma a 
igreja. Ferraço diz a noiva que 
viu a marca em seu pescoço. 
Waterloo seqüestra Petrus. 
Juvenal sobe ao palanque 
para seu discurso e Dorival o 
atinge com um tiro.

Terça: Edivânia defende Al
zira de Dorgival, que foge. 
Dorgival vê Juvenal, sente 
uma forte dor e morre. Ju
venal retoma seu discurso, e 
ao final, um raio corta o céu. 
Alzira conta aos filhos que 
Dorgival morreu.

Quarta: Pastor Lisboa vai 
embora e Edivânia chora. 
Amora adormece e não vê a 
imagem de Bernardinho em 
sua bola de cristal. Ferraço 
expulsa Sílvia, que caminha, 
desolada, debaixo da chuva.

Quinta: Andréia vê Sílvia e avi
sa Branca, que leva a filha para 
casa. Ronildo rouba o dinheiro 
da associação, e faz Solange 
de refém. Petrus avisa à mãe 
sobre o seqüestro. Guigui e Ju
venal saem atrás de Ronildo.

Sexta: Ferraço demite João 
Batista. Evilásio conversa 
com os moradores da Porte- 
linha. Um ônibus no qual es
tão com Ronildo e Solange é 
parado numa blitz, e Juvenal 
troca de lugar com a filha, e 
sai de carro com Ronildo. A 
polícia os segue.

Sábado: Juvenal freia o carro 
e se atraca com Ronildo. Os 
policiais, protegidos, vigiam. 
Ouve-se um barulho, e Juve
nal avisa que Ronildo se atin
giu. Ronildo tomba nos bra
ços de Guigui, e Solange se 
abraça ao pai. Eva reza pelo 
filho e conta a Bijouzinha o 
que aconteceu. Branca acor
da e não encontra Sílvia.
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ÁRIES
L *  Bom período para 
H  iniciar negócios 

1 relacionados com a 
indústria, e proprie

dades. Contudo, não deixe de olhar 
e zelar pelo bem de seus familiares e 
não fuja das suas responsabilidades e 
problemas.

LEÃO
Melhores oportunida
des de soluções em 
assuntos jurídicos. O  
período indica possi

bilidades para consultas a médico ou 
dentista. Nesta fase, você não deve 
discutir nem brigar com ninguém.

S A G IT Á R IO
Período indicado para 
desenvolver-se social, 
profissional e men
talmente. Contudo, 

deverá tomar muito cuidado com sua 
saúde, evitando principalmente, so
brecarregar o seu sistema nervoso.

T O U R O
Você está predisposto 
a ter um episódio 
amoroso nesta fase, 
que lhe dará no futu

ro muitos aborrecimentos. Evite, por
tanto, qualquer coisa neste sentido. 
Cuide da saúde, da reputação, e não 
faça novos negócios.

V IR G E M
A posição da lua é 
ótima para compra e 
venda de proprieda
des e para construir 

casa própria se ainda não têm. Ótimo 
para o amor. Concentre-se mais nos 
seus afazeres, aproveitando a sua vita
lidade física atual.

C A P R IC Ó R N IO
Bom período para tra- 

^  1^1 tar com militares, polí
ticos e pessoas ligadas 
a igreja. Muito bom, 

também, para abrir uma caderneta de 
poupança ou para solicitar emprésti
mo de dinheiro. Não é conveniente 
aventurar-se em novos negócios.

G Ê M E O S
W z ^  Sua probabilidade de 
Ww ▼ êxito material serão 

aumentados nesta 
fase. Por outro lado, 

deverá prosperar no campo profissio
nal e social, e poderá conseguir o que 
pretende na vida artística. Bom dia 
para passeios.

LIBRA
Procure evitar as 

M  ações violentas e 
as palavras ásperas. 
Período favorável

para novas amizades que o ajudarão a 
progredir muito. Sucesso nas associa
ções, nos negócios e nos assuntos de 
dinheiro. Evite acidentes.

A Q U Á R IO
Boa fase para tratar 

^  J Í  de assuntos financei
ros. Todavia, seja cor
tês e procure medir 

bem as palavras, ao falar com as pes
soas do seu círculo social. Aguarde no
tícias boas através de telegrama, carta 
ou visita de uma pessoa inesperada.

se elevar e prosperar 
profissionalmente e socialmente se 
farão sentir com maior força neste 
momento. Analise e verá quanto pro
grediu e prosperou.

ESC O R PIÃ O
Fase propícia para 
tratar de assuntos 
importantes com 
autoridades civis e 

militares. Evite, porém assinar docu
mentos que possam comprometê-lo. 
Evite atritos com filhos ou pais e as 
pessoas que dizem ser amigas.

PEIXES
Indícios favoráveis 
nos seus assuntos

B L '  pessoais e profissio
nais. Obtenção de se

gredos importantes. Continue tendo 
confiança em si mesmo. A partir desta 
fase, você estará se encaminhando 
para um período excelente.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o
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A boate Coliseu e o Clube dos Amigos 
marcou o final de semana em Lençóis 
Paulista. Já em Agudos, a galera se reuniu 
na Choperia Nina!

Jornal O ECO Jornal O ECO

Jornal O ECO Jornal O ECO

- % ■ - '
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Éder, Ana Célia e Natália

Jornal O ECO Jornal O ECO

Jornal O ECO Jornal O ECO

Jornal O ECO Jornal O ECO

msm
Glaucia e Márcio, na Chopi;ria Nina Juliana, Daniele e Jean

PROMOÇÃO
FINAL DE SEMANA

Jornal O ECO
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R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469 
LENÇÓIS PAULISTA

FONE: 3263-0188 / 3263-3842

Jornal O ECO

. " Rua Rríncesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

13263-1399/3264-3984

Jornal O ECO

Jornal O ECO



ENTRE OS MELHORES

Eliane Oliveira, Moisés Rocha e Luiz Carlos Trecenti Hermínio Jacon e o deputado federal Mendes Thame Conceição Giglioli Carpanezi e Kátia Sartori

Na noite do sábado 12, o jornal O ECO ofereceu o prêmio Melhores 2007 para quem se destacou na indústria, comércio, prestação de serviços e também prestou uma homenagem para aqueles que fize
ram a diferença no seu trabalho ou na comunidade onde atuam. A festa, que se transformou numa alegre confraternização, aconteceu no CEM (Clube Esportivo Marimbondo). Os convidados esbanjaram 
sorrisos e desenvoltura ao som da banda Santa Esmeralda -  que inclusive foi um show à parte. Para a equipe do jornal O ECO , a festa teve um gostinho especial. Pela primeira vez o jornal foi eleito em 
pesquisa popular como o melhor na opinião da maioria dos entrevistados.

* * ★

PLANALTO CENTRAL Na semana passada, o empresário Ro
berto Maximino foi à Brasília para participar do 5° Seminário 
Nacional dos Programas Estaduais e Setoriais de Produtividade 
e Competitividade promovido pelo Sebrae e patrocinado pelo 
Grupo Gerdau. Além de ficar antenado nos mais novos concei
tos do mundo dos negócios, Maximino ainda conheceu pesso
almente Jorge Gerdau Johannpeter.

V ip
da redação

ENTRE ESTRELAS A reinauguração da Lençóis Revistas, 
no sábado 12, foi em alto estilo e em alto astral. O astrólo
go e proprietário da editora Alto Astral, João Bidu, veio es
pecialmente para a data. A família Domingues imortalizou o 
encontro. Sucesso para a mais tradicional banca de Lençóis, 
agora em nova roupagem.

RINDO À TOA A dupla na foto tem motivos para sorrir. Em 
ano eleitoral, estão com a moral em alta. Na segunda-feira 14, o 
prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos Júnior (PMDB), e o pre
feito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise (PSDB) recebe
ram o 'selo de prefeito empreendedor'. O certificado é conferido 
pelo Sebrae. (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas) para governantes que tiveram atuação de destaque. 
Coolidge recebeu o selo pela primeira vez. Já Marise ganhou o 
terceiro para sua coleção.

HISTÓRIAS PARA CONTAR
Outro escritor de renome que passou pela região na 

quarta-feira 16 foi Ignácio de Loyola Brandão. Ele partici
pou de um evento organizado pelo Alameda Quality Cen- 
ter, em Bauru. A fã lençoense, Nereide Daniel, foi pegar 
um autógrafo do ídolo.

HISTÓRIAS PARA OUVIR Na quarta-feira 16, a Bibliote
ca Municipal Orígenes Lessa, em Lençóis Paulista, recebeu 
um contador de histórias bastante ilustre. Trata-se do escritor 
Francisco Marins. A visita faz parte das comemorações pe
los 150 anos do município, no próximo 28 de abril. A espe
cialidade de Marins é o público infanto-juvenil. E com uma 
curiosidade: ele é o único escritor do país a figurar na famosa 
coleção européia 'Delphin', que reúne os clássicos de litera
tura juvenil de todo o mundo.

M atrícu las abertas curso de 
Cabeleireiro e M an icu re  
início das aulas
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