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Tipó veta nomes do PT para vice
Nomes indicados pelo PT para vice, Ronaldo Macedo e Alcimir do Carmo, foram recusados pelo pré-candidato Verde

Fernanda Benedetti

Reunião entre o pré-can
didato do PV à Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Ailton Tipó 
Laurindo, e representantes do 
PT no início dessa semana pra
ticamente selou a aliança entre 
os dois partidos. Ao PT, ficou 
a promessa de cargos num 
eventual governo, coligação na 
disputa pela Câmara dos Vere
adores e a adoção de bandeiras 
históricas aos trabalhadores no 
programa de governo Verde. 
Tipó ouviu as reivindicações 
do PT, que estava representado 
pelo seu presidente, Ronaldo 
Macedo, pelo vereador Edson 
Fernandes e pelo gerente da 
Caixa, Pedro Sérgio Barbosa, 
o Pepô. Aceitou todas. Mas 
colocou uma condição: o vice

pode ser do PT, mas o nome é 
escolha sua. No final da con
versa, Tipó deixou claro ao PT 
que não aceita os nomes indi
cados pelo partido para ser vi
ce na sua chapa. Segundo ele, 
o jornalista Alcimir do Carmo 
ou o advogado Ronaldo Ma
cedo não agregariam votos 
para vencer a disputa. Depois 
da recusa, o pré-candidato do 
PV pediu liberdade para esco
lher o seu vice. Dois nomes 
ganham força dentro do gru
po de Tipó para compor sua 
chapa nas eleições de outubro. 
O favorito é o ex-prefeito Ezio 
Paccola (PSDC). Outro nome 
muito cotado é o empresá
rio José Antonio Foganholi 
(PV), o Pardal. ►► Página A2

E D U C A Ç Ã O

Lençóis na elite e na 
lanterna do Enem

O Ministério da Educação 
divulgou na terça-feira 27 o 
desempenho de 4.830 escolas 
de ensino médio paulistas no 
Enem na prova de 2007. A ci
dade de Lençóis Paulista apare-

ce na elite e na lanterna do en
sino médico: a Cooperelp, es
cola particular, aparece na 60® 
colocação. A escola estadual 
Antonieta Grassi Malatrasi vem 
entre as últimas. ►► Página A5

Chuva causa acidentes e 
morte na Osny Matheus

Página A3

B A RR A  B O N I T A

Padre Mário vai tentar 
reeleição em outubro

O prefeito de Barra Bonita, 
padre Mário Teixeira (PC do 
B), anunciou nesta semana 
que vai disputar a reeleição. 
Ele acaba assim com as espe-

culações de que não seria can
didato. Na mesma entrevista, 
padre Mário comentou sobre 
obras, como recuperação do 
asfalto das ruas. ►► Página B2

E V EN T O

Marise e Bel organizam  
D ia do Reencontro

O prefeito de Lençóis Paulis
ta, José Antonio Marise (PSDB) 
e a diretora de Cultura, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti, 
convidam os lençoenses que

m í d i a

O ECO sorteia 
um notebook  
hoje pela rádio 
Hot 107 FM

moram fora da cidade para 
uma visita no dia 12 de julho. 
O Dia do Reencontro faz par
te da programação pelos 150 
anos da cidade. ►► Página A6

E N T R E V I S T A

Manezinho, 
o campeão 
de recursos

► ►  Página A4

PÉ NO M ATO Com  a vida moderna tão focada no m undo urbano e na tecnologia, mesmo uma 
sim ples visita à zona rural pode representar um passeio cheio de revelações e descobertas. Na 
terça-feira 27, a equipe do jornal O ECO  acom panhou um grupo de 24 crianças da escola m u
nicipal O dila Galli Lista à zona rural de M acatuba. A iniciativa faz parte do projeto 'Aprendendo 
com a N atureza', que beneficia m unicíp ios que estão inseridos dentro do Program a Estadual de 
M icrobacias Hidrográficas. ► ►  Página C1

A G U D O S

Caputti move 
ação contra 
Octaviani

O pré-candidato a prefei
to de Agudos, Jaime Caputti 
(PR), entrou na Justiça contra 
o prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB) depois que ele 
publicou a venda de sete veí
culos da frota municipal. Ca- 
putti, que é o vice-prefeito em 
exercício, diz que vai tentar 
anular o processo de licitação 
por meio de uma liminar. As 
justificativas de Caputti são 
de que o prefeito está se des
fazendo da frota para quitar 
dívidas da administração e 
de que os veículos estão sen
do oferecidos abaixo do pre
ço de mercado. ►► Página B1
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E D I T O R I A L

A educação e suas diferenças
C H A R G E

Voltamos ao ponto de parti
da: a educação. Hoje o jornal O 
ECO traz uma reportagem sobre 
o resultado do Enem que apre
senta uma discrepância quando 
é analisado o desempenho das 
escolas de Lençóis Paulista. De 
um lado, liderando o ranking 
das melhores escolas, está a Co- 
operelp, de ensino privado. Na 
lanterna, a escola estadual Anto- 
nieta Grassi Malatrasi, de ensino 
público.

A Cooperelp, escola que 
atende alunos da classe média 
alta, aparece com destaque em 
60° lugar em uma lista que tem 
quase cinco mil escolas do Bra
sil, 4.830 para ser mais exato. A 
escola estadual ficou na rabeira, 
em 4.712. Para alguns, isso pode 
parecer normal. Mas, é preciso 
repensar esta 'normalidade'.

O problema de tanta discre
pância, é bom lembrar, não está 
apenas relacionada à estrutura 
física e pedagógica das duas es
colas. Quem conhece as insta
lações da Cooperelp, seu corpo 
docente e a mão firme de sua 
diretora, sabe que este resultado 
reflete o trabalho de toda a equi
pe. Está na elite das escolas brasi
leiras porque merece, trabalhou 
para isto.

Mas, não se faz escola só com 
professores. É preciso ter alunos. 
Os estudantes da escola parti
cular têm um objetivo na vida. 
Estudar, prestar vestibular e cur
sar uma universidade pública, 
destas custeadas com dinheiro 
dos governos estaduais e federal. 
Como seus pais, que possuem 
uma condição financeira está
vel, almejam o melhor. Estudar 
enquanto podem para depois 
de formados terem um emprego 
digno e não passarem por priva
ções. Isto deveria ser a regra.

Na escola estadual Antonie-

ta Malatrasi, como lembrou sua 
diretora, não se pode falar que 
o estudo não é bom. Os profes
sores, a direção e a estrutura do 
prédio também são bons, claro 
que dentro dos padrões de uma 
escola pública. Quem também 
já esteve lá sabe dos projetos de
senvolvidos, da doação da equi
pe para fazer o melhor sempre.

Entretanto, a escola precisa 
dos estudantes. Lá na escola es
tadual a luta é para levar os alu
nos até a escola e faze-los enten
der que a educação é a melhor 
maneira de melhorar de vida. 
Convencer um grupo a fazer a 
prova do Enem foi difrdl, como 
lembrou a diretora.

Mais do que ações peda
gógicas, falta a estes alunos al
go que a escola não pode dar: 
faltam-lhes sonhos. Localizada 
na periferia, a escola Antonieta 
Malatrasi atende bairros caren
tes como a Vila Repke e o Jardim 
Primavera. Seus estudantes não 
têm tempo para pensar a longo 
prazo, eles precisam botar comi
da na mesa. A barriga ronca e a 
fome não espera. Não dá para 
pensar em faculdade. É preciso 
fazer alguma coisa que lhes ga
ranta pelo menos um emprego, 
não importa qual.

Infelizmente, estas crianças 
e adolescentes representam a 
maioria em nosso país. O retra
to do Enem mostra isso. Metade 
das escolas públicas não conse
guiu a nota mínima preconizada 
pelo exame. Até quando os nos
sos congressistas e governantes 
vão esperar para fazer a grande 
revolução no Brasil? A revolu
ção que não se faz com armas, 
mas com livros. É preciso que o 
desempenho conseguido pelos 
alunos da Cooperelp seja a re
gra, não a exceção. Aí quem sabe 
teremos um país mais justo.

A R T I G O

A vitória do esclarecimento
V iTOR Henrique Godinho

Sem dúvida representa uma 
vitória -  da sociedade e dos 
geneticistas -  a liberação de 
pesquisas com células-tronco 
embrionários pelo Supremo 
Tribunal Federal, na quinta- 
feira 29, após uma sessão his
tórica. Seis dos onze ministros 
votaram pela manutenção do 
artigo 5° da Lei de Biossegu- 
rança, que permite a utilização 
de células fertilizadas in vitro 
que seriam descartadas.

Mas a votação apertada 
reflete toda a complexidade 
da questão. Isso porque de 
um lado existem os interesses 
científicos, como o desenvol
vimento de curas para doen
ças degenerativas. Interesses 
econômicos ligados à explora
ção de medicamentos advin
dos dessas pesquisas, que ge
ralmente não é lembrado. De 
outro lado, as questões ligadas 
ao pensamento religioso, que 
questiona a utilização de em
briões por se tratarem, na con
cepção deles, de uma vida.

Penso que os argumentos 
do discurso religioso não de
vem ser ignorados e nem ex
cluídos do debate. Muitas des
sas pessoas estão preocupadas 
com a utilização indevida 
dessas pesquisas e defendem 
princípios éticos que sempre 
foram valorosos na nossa so
ciedade. Mas, isso não justifi
ca a proibição desses estudos. 
Principalmente, por que eles 
representam uma esperança 
para as pessoas que se encon
tram em cadeiras de roda ou 
que sofrem de doenças ainda 
sem cura. É inegável que elas 
podem ser uma saída.

Outra questão que per
meou os discursos foi o papel 
do Estado na sociedade brasi
leira atual. Afinal, se o Estado 
se constitui em uma entidade 
laica, ou seja, que não privile-

gra e nem incorpora em seus 
procedimentos visões religio
sas, como poderia admitir que 
a maior instância de sua justi
ça se posicionasse usando um 
desses argumentos? Se isso 
acontecesse, criaria uma pre
cedente para que, por exem
plo, o criacionismo substituís
se nos livros escolares a teoria 
darwinista de evolução.

Não quero dizer que o dis
curso religioso não tem valor. 
Só penso que são coisas dife
rentes. Um deve ser aceito pela 
fé. O outro deve seguir o rigor 
do empirismo científico e os 
dois têm seu devido lugar.

O problema é quando os 
dois se misturam. Adorno e 
Horkheimer, em seu 'Dialética 
do Esclarecimento', demons
tram como o esclarecimento, 
às vezes, acaba cedendo e se 
confundindo com o discurso 
religioso. O livro mostra como 
a população da Grécia transfe
riu para os mitos a responsabi
lidade de explicar a realidade.

A separação entre Estado e 
religião, portanto, é algo im
portante que foi conquistado 
e não se deve regredir nesse 
campo. Afinal, essa separação 
é boa tanto para o Estado, que 
pode tomar suas decisões com 
independência, como também 
para a religião que pode contar 
com fiéis que possuem firme
mente suas crenças e que, por 
outro lado, acreditam na criati
vidade e capacidade humana.

Penso que o imprescindí
vel nesse caso é lutar para que 
os resultados dessa pesquisas 
possam ser socializados e dis
ponibilizados para todas as 
pessoas, independente do cre
do, da etnia e da classe social. 
É preciso lembrar que grande 
parte dessas pesquisas será re
alizada com dinheiro público.

Vitor Henrique Godinho é
estudante de jornalismo

P O V O

Te rc e ira  C o lu n a
GATO NO TELHADO?

Reunião entre o pré-can- 
didato do PV à Prefeitura 
de Lençóis Paulista, Ailton 
Tipó Laurindo, e represen
tantes do PT no início dessa 
semana dou o tom de como 
será a aliança entre PT e PV 
nas eleições de outubro: a 
união deve ocorrer apenas 
na disputa pelas vagas no 
Legislativo lençoense.

CONDIÇÃO
Tipó ouviu as reivindica

ções do PT, que estava repre
sentado pelo seu presidente, 
Ronaldo Macedo, pelo vere
ador Edson Fernandes e pelo 
gerente da Caixa, Pedro Sér
gio Barbosa, o Pepô. Aceitou 
todas. E colocou uma condi
ção: o vice pode ser do PT, 
mas o nome é escolha sua.

QUASE
Tipó disse ao PT que o 

partido ocupará cargos num 
eventual governo seu. Disse 
também que fará um progra
ma de governo que atenda as 
principais bandeiras petistas, 
que defenderá o governo do 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em seus palanques e 
que fará um governo popu
lar. Ou seja: cantou a música 
que o PT queria ouvir. Mas 
será que cantou no tom que 
o partido queria ouvir?

DESAFINADO
No final da conversa, Ti- 

pó deixou claro ao PT que 
não aceita os nomes indica
dos pelo partido para ser vi
ce na sua chapa. O vereador 
e pré-candidato Verde disse 
que não poderia aceitar o 
jornalista Alcimir do Carmo 
ou o advogado Ronaldo Ma
cedo para ser seu vice. "Que
ro ganhar a eleição e preciso 
de um nome que traga vo
tos", explicou.

UM OU OUTRO
Feito o discurso, Tipó 

disse que aceita dois nomes 
do PT: o vereador Edson 
Fernandes ou Pepô, gerente 
da Caixa. Os dois disseram 
não à proposta do vereador. 
Pepô alegou compromissos 
profissionais. Edson disse 
que prefere a disputa pela re
eleição à Câmara. Depois da 
recusa, o pré-candidato do 
PV pediu liberdade para es
colher o vice de sua chapa.

ATALHO
Edson Fernandes não gos

tou do que ouviu e avisou que 
o PT não apoiou candidatos 
a prefeito em 2000 e 2004. 
"Podemos sair sozinhos de 
novo", ameaçou. Mas a ame
aça ficou apenas na ameaça. 
Mais pragmático, o PT de 
Lençóis Paulista deve fechar 
com Tipó na disputa pela 
Prefeitura local. No pacote, 
participação num eventual 
governo, aliança para eleger 
vereadores petistas e liberda
de ao pré-candidato Verde pa
ra a escolha do seu vice.

POLÊMICO
Dois nomes ganham for

ça dentro do grupo liderado 
por Tipó para ser seu vice nas 
eleições de outubro. O favori
to é o ex-prefeito Ezio Paccola 
(PSDC). Pesa contra ele, seu 
segundo mandato (1989/92), 
que teve como principal pro
tagonista o seu ex-chefe de 
Gabinete, Gilmar Dimas Pac- 
cola. A prova de que o segun
do mandato de Ezio foi no 
mínimo polêmico, foi sua 
pífia votação nas eleições de 
1996, quando tentou o tercei
ro mandato e foi rechaçado 
pela opinião pública.

PESO PESADO
Outro nome muito cotado 

nas hostes de Tipó é o empre
sário José Antonio Foganho- 
li (PV), o Pardal. Segundo 
quem conhece o coração dos 
Verdes, Pardal seria o nome 
ideal para compor a chapa 
de Tipó. Empresário bem su
cedido, calculam os verdes, 
ele agregaria força, prestígio 
e credibilidade à chapa li
derada por Tipó. Mas nessa 
equação tem um pequeno 
problema: em franco cresci
mento empresarial, Pardal 
nem aceita conversar e avisa 
que está fora do jogo político. 
Vai ficar apenas no apoio ao 
candidato do seu partido.

NANICO
Os números obtidos pelo 

vereador Palamede Consalter 
Júnior (PMDB) no levanta
mento encomendado pelo 
jornal O ECO à Factual Pes
quisas foi tão medíocre que 
seu partido, o PMDB, já pensa 
em tentar reverter a decisão do 
ex-vice-prefeito José Rubens 
Pietraróia de não ser candida
to à Prefeitura em 2008.

GESTÃO
No desenho feito por al

guns membros do PMDB, 
José Rubens anunciaria no 
in;icio de junho que será can
didato em 2008. Na verdade, 
seu grupo nunca descartou e 
sonha apaixonadamente por 
essa possibilidade. Os 6% 
(ou quase 2,5 mil votos) ob
tidos por Palamede na pes
quisa publicada no sábado 
passado pelo O ECO  apenas 
reforçaram esse desejo. O 
médico pode acabar ceden
do à pressão, avisa quem co
nhece o coração do PMDB.

CÂMARA
O presidente do PSB, 

Carlos Alberto Martins, já 
avisou que não pretende ser 
candidato à Câmara Munici
pal em 2008. Caminhando 
para o apoio ao PT, Martins 
quer voar mais alto, e em 
2010. Ex-tucano, o atual so
cialista afirma que pretender 
ser candidato à Câmara, mas 
Federal. Martins deseja ser 
deputado em 2010.

ADIANTADO
Martins já estaria bem 

adiantado nas suas articula
ções. Segundo gente ligada 
ao PSB, o presidente do par
tido já abriu escritórios em 
quase 100 municípios paulis
tas. Em cada um desses mu
nicípios, Martins tem um só
cio advogado. Na estratégia 
desenhada pelo ex-tucano, 
cada um desses advogados 
viraria um coordenador po
lítico nos seus municípios.

PACOTE
No início de junho, o 

prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) anuncia para quem 
vai seu apoio em 2008. Dis
posto a ajudar a eleger seu su
cessor, Marise quer divulgar a 
chapa completa (prefeito e 
vice). Somente por isso, o Pa
ço das Palmeiras demora para 
anunciar que o candidato do 
PSDB à Prefeitura é a diretora 
de Educação, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti. O vice 
deve sair do DEM.

PARCEIRA
Mesmo com a candidadu- 

tar não-oficializada, Bel Lo- 
renzetti tem aparecido consta- 
mente ao lado de Marise. E o 
representa nos eventos em que 
o prefeito não pode aparecer.
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"Para contribuir com o 
meio ambiente, eu procu
ro economizar nas despe
sas em casa, na redução 
do uso da água e energia. 
Também reciclo o lixo da 
minha casa para dar o 
destino certo"

Vera Lúcia do Santos, 
coletora

"Eu não jogo lixo na rua, 
pelo contrário pego todo 
lixo que fica em frente à 
minha casa. Economizo 
na água e na energia, 
além de participar da 
reciclagem do lixo gerado 
na minha casa".

Josefa Aparecida Sian 
Caxale, doméstica

"Para ajudar o meio 
ambiente a ficar limpo e 
preservado, eu não jogo 
lixo na rua e economizo 
no uso da água em casa. 
Assim estou contribuindo 
para a natureza".
Nivaldo Aparecido Góes, 

trabalhador rural

No final da tarde de ontem, o jornal O ECO flagrou trabalhadores em cima de um guindaste na avenida 
25 de Janeiro, no centro de Lençóis Paulista, sem a segurança necessária. Não havia nem uma corda para 
prevenir um acidente. Eles trabalhavam próximo ao semáforo.

FRASE

" N ó s  t e m o s  a  

i n t e n ç ã o  d e  

t o r n a r  e s s e  

e v e n t o  u m a  

t r a d i ç ã o .  N o  d i a  

s e r ã o  o f e r e c i d a s  

a t i v i d a d e s  

d e  l a z e r  à  

p o p u l a ç ã o  d a  

c i d a d e  e  à s  

p e s s o a s  d e  f o r a .

É  a  o p o r t u n i d a d e  

d e  t r a z e r  a  

f a m í l i a  q u e  m o r a  

f o r a  d a  c i d a d e  

p a r a  p e r t o "
José Antonio Marise, prefeito 

de Lençóis Paulista, explicando 
o Dia do Reencontro

P ARA PENSAR

"Os homens come
tem os mesmos cri
mes se bem que com 
aspecto diferente; 
uns carregam a cruz 
como pagamento de 
seu crime; outros, 
uma coroa"

Juvenal

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


A C I D E N T E

Chuva perigosa
Polícia Rodoviária registra três acidentes em horário de chuva forte nas estradas 
da região; na rodovia Osny Matheus, em Macatuba, um homem morreu

Fernanda Benedetti

Da  Redação

Três acidentes foram regis
trados quase que simultane
amente em rodovias região, 
em horário de chuva forte, na 
quinta-feira 29. Na ocorrência 
mais grave, um homem de 43 
anos morreu. Nos demais aci
dentes não houve vítimas.

A ocorrência mais grave foi 
na rodovia Osny Matheus (SP- 
261), em Macatuba, por volta 
das 8h de quinta-feira. Laércio 
Lourenço Bueno, de 42 anos, 
morreu na hora. O carro que 
ele dirigia, um Fiat Uno, com 
placas de São Paulo, bateu de 
frente em um caminhão baú 
com placas de Jaú. O acidente 
foi na baixada próxima à cur
va do Bonfim.

O Fiat Uno seguia no senti
do Macatuba-Lençóis Paulista. 
Segundo o motorista do cami
nhão, Durvalino Caldeira, que 
nada sofreu, aparentemente o 
condutor do carro perdeu o 
controle, rodopiou na pista, 
conseguiu desviar de um San
tana e se chocou frontalmente 
com o caminhão. De acordo 
com Caldeira, chovia bastante 
no momento do acidente. O 
Fiat Uno ficou completamen
te destruído. O caminhão teve

Um homem de 42 anos morreu depois que o carro que ele dirigia bateu de frente em um caminhão

parte da frente danificada.
Na rodovia Marechal Ron- 

don (SP-300), a Polícia Ro
doviária registrou mais dois 
acidentes no horário da chu
va forte, mas sem vítimas. O 
primeiro aconteceu no quilô

metro 295, em Lençóis Pau
lista, por volta das 7h30. Um 
Renault Clio seguia no senti
do interior-capital, quando o 
condutor perdeu o controle 
do carro e capotou.

O segundo acidente foi no

quilômetro 328 mais 300 me
tros da Rondon. Também por 
volta de 7h30. O motorista 
de um Fiat Uno que vinha no 
sentido interior-capital perdeu 
o controle do veículo e caiu na 
canaleta central da pista.

c a p a c e t e s

Adesivo volta a ser obrigatório amanhã
A partir de amanhã, 1° 

de junho, entra em vigor a 
Resolução 270/08 do Con- 
tran (Conselho Nacional de 
Trânsito), que torna obriga
tória a utilização de adesivos 
refletivos e do selo de qua
lidade do Inmetro (Institu
to Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade

Industrial) nos capacetes 
dos motociclistas.

Segundo o Denatran 
(Departamento Nacional 
de Trânsito), a medida vale 
para os equipamentos fa
bricados a partir de 1 ° de 
agosto de 2007. A norma 
estava prevista para ser ini
ciada em 1° de janeiro, mas

o Contran adiou para ama
nhã. A partir desta data, o 
motorista que estiver sem 
estes itens de segurança co
mete infração grave, ou seja, 
poderá ser multado em R$ 
127,69 e perder cinco pon
tos na CNH (Carteira Na
cional de Habilitação).

Ontem, a Polícia Militar

de Lençóis Paulista realizou 
uma verificação sobre as con
dições das motos da cidade. 
"Ainda não recebemos a au
torização para fiscalizar o se
lo do Inmetro, mas estamos 
inspecionando as viseiras e 
as condições dos capacetes", 
diz o comandante da Polícia 
Militar, capitão Alan Terra.

NOTAS POLICIAIS

r o u b o
Um roubo foi registra

do em Lençóis Paulista, na 
quarta-feira 28, por volta 
das 23h. Um rapaz de 15 
anos caminhava pela aveni
da José Antonio Lorenzetti, 
na Vila São João, quando 
um outro adolescente se 
aproximou, perguntou as 
horas e quando ele se vi
rou foi surpreendido com 
uma faca no pescoço. O 
assaltante pegou o MP3 e 
saiu correndo. A polícia foi 
acionada e fez uma patru
lha pelo local baseado nas 
descrições passadas pela ví
tima, mas não localizou o 
criminoso.

e n c a r c e r a d o s
Dois dos três homens 

que participaram de um 
roubo a um posto de gaso
lina em Macatuba, no dia 8 
de maio, foram presos pe
las polícias de Pederneiras e 
de Bocaina. Segundo infor
mações do delegado de Ma- 
catuba, Marcelo Bertoli Gi- 
menes, os assaltantes foram 
identificados com a ajuda 
das imagens das câmeras de 
segurança. A.A.S foi preso 
pela polícia de Pederneiras 
e Z.C.M, pela de Bocaina.

CHUVA
Na manhã de ontem, um 

motorista perdeu a direção 
de um Corsa na rodovia Jo
sé Benedito Dalben. Segun
do o boletim de ocorrência, 
no momento do acidente 
estava chovendo e a pista 
estava coberta por lama. O

motorista, 38 anos, perdeu 
a direção do carro e caiu no 
barranco da estrada, baten
do numa árvore. O homem 
sofreu um ferimento leve 
na testa e foi atendido no 
pronto-socorro de Lençóis 
Paulista.

FAMÍLIA
Na quinta-feira 29, uma 

mulher de 62 anos foi agre
dida com socos e pontapés 
por seu filho, 28 anos, de
pois de uma discussão no 
bairro Jardim Ubirama, em 
Lençóis Paulista. A Polícia 
Militar foi acionada e pren
deu o homem.

t r a t o r
Na tarde de quinta-feira 

29, um trator foi apreendi
do pela Polícia Militar no 
centro de Lençóis Paulista. 
Segundo o boletim de ocor
rência, a mulher que ope
rava a máquina não tinha 
habilitação e nem os do
cumentos para conduzir o 
veículo. O trator foi levado 
para o estacionamento da 
Polícia Civil.

AGUDOS
A Polícia Militar de Agu

dos registrou na manhã de 
ontem um furto em uma 
loja fotográfica, no centro 
da cidade. Segundo bole
tim de ocorrência, o caso só 
foi descoberto pela manhã 
quando os proprietários 
chegaram para trabalhar e 
notaram o arrombamento 
no teto e deram por falta de 
vários equipamentos.

F I S C A L I Z A Ç Ã O

Civil apreende 8 caça-níqueis em bares de Lençóis
A Polícia Civil de Lençóis 

Paulista apreendeu oito máqui
nas caça-níqueis em bares da 
cidade. A operação, comanda
da pelo delegado Luiz Cláudio 
Massa, vistoriou 62 bares no 
centro, Jardim Primavera e Ce- 
cap, nos dias 29 e 30 de maio. 
A proposta é inibir o jogo.

"Dessa vez nós realizamos 
uma operação em uma parte 
da cidade, mas temos planos 
para passar pela cidade toda", 
afirmou. O delegado ressaltou 
que os proprietários de esta-

belecimentos onde são encon
tradas máquinas caça-níqueis 
serão processados por contra
venção penal.

O delegado lembrou tam
bém que desde janeiro deste 
ano já foram apreendidas mais 
de 60 maquininhas, somadas 
as ações da Polícia Civil e da 
Polícia Militar.

r o n d a
Para tentar conter os furtos 

na região central, o delegado 
colocou os plantonistas da Po-

Grande

MATERIAIS:
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PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, ETC...
T u d o  co m  os m e lh o s  p re ç o s .

v e n h a  c o n fe r ir !
S a n m X n a
Materiais para Construção

lícia Civil nas ruas. "Eles circu
lam pelo centro da cidade e 
conversam com os comercian
tes para ver se eles perceberam 
algum movimento estranho 
e procuram abordar pessoas 
suspeitas", explicou.

A iniciativa é uma reação às 
reivindicações realizadas pelos 
comerciantes da cidade que 
reclamaram na última correi- 
ção, realizada dia 20 de maio, 
do excessivo número de furtos 
ocorridos na região central da 
cidade. De janeiro a março os

furtos aumentaram em 70%.
Na tarde de quinta-feira, 

quatro pessoas foram presas 
pela Polícia Militar. O delega
do tem indícios de que essas 
pessoas tenham envolvimen
to com boa parte dos furtos 
registrados no centro da ci
dade. "Alguns deles já têm 
passagens pela polícia desde 
quando eram adolescentes e 
antes de voltarem a Lençóis 
tinham furtado roupas e ócu
los na cidade de Itápolis e 
Agudos", ressaltou.
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M A N O E L  DOS S A N T O S  S I LVA
Conceição Giglioli Carpanezi

Em pouco mais de sete anos 
de mandato, ele conseguiu a li
beração de quase R$ 2 milhões 
para Lençóis Paulista -  foram 
R$ 1.831.320,00 no total. O 
vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, é 
campeão de verbas da Câmara 
lençoense. Apesar da carreira 
política relativamente curta, 
desponta como um dos nomes 
para vice-prefeito da chapa da 
situação, que terá a atual direto
ra de Educação e Cultura, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), como candidata. Car
go que discute com modéstia e 
para o qual avalia o nome do 
empresário Luiz Carlos Trecen- 
ti (DEM) como o ideal para a 
chapa. Manezinho conta que 
ganhou apreço pela política fa
zendo a cobertura das sessões 
legislativas da Câmara como re
pórter do jornal O ECO , empre
sa para a qual trabalha há mais 
de 20 anos. Ele sente orgulho 
em contar que começou na dis
tribuição do jornal. Atualmente 
dedica-se exclusivamente à co
bertura esportiva.

O ECO - Nos últimos me
ses o senhor tem recebido 
destaque especial na im
prensa de Lençóis Paulista, 
em função de verbas con
seguidas, de pedidos feitos 
e atendidos. Entre os verea
dores, o senhor é o que está 
tendo maior visibilidade na 
Câmara. A que atribui essa 
exposição?

Manoel dos Santos Silva 
(Manezinho) -  Eu atribuo ao 
trabalho de grupo, de conjunto 
com a administração munici
pal. Eu atribuo à minha relação 
com o governo do Estado, com 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). Eu atribuo esse traba
lho à minha relação com nosso 
deputado federal Mendes Tha- 
me (PSDB), o Arnaldo Jardim 
(PPS), com o ex-deputado es
tadual Milton Flávio (PSDB), 
com o deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) e Ricardo Izar 
(PTB), falecido recentemente. 
Eu atribuo isso ao chefe da Ca
sa Civil Rubens Cury (PSDB). 
Foram eles que abriram esse 
espaço nas secretarias, na área 
de saúde, educação, infra-estru
tura. Eu atribuo isso ao nosso 
jeito de ser. Eu penso que sou 
vereador e que estou aqui para 
fazer o trabalho que sempre fiz, 
que é o de ajudar as pessoas, 
procurar atender o povo, correr 
atrás das coisas mesmo.

O ECO -  O senhor entrou 
para a política em que ano?

Manezinho -  Em 2000, 
como candidato a vereador, 
pelo PSDB. Sempre fui PSDB. 
Fui secretário do partido no 
diretório municipal.

O ECO -  Na primeira vez 
que o senhor foi eleito teve 
quantos votos?

Manezinho -  Fui eleito 
com 300 votos e por incrível 
que pareça gastei na minha 
campanha R$ 300. O resto eu 
ganhei. Papel, camiseta, ga
nhei tudo. Gastei R$ 300 e por 
coincidência tive 300 votos. E

Campeão de verbas
Manezinho fala sobre os quase R$ 2 milhões em verbas que conseguiu em seus 
dois mandatos e sobre a possibilidade de ser o vice-prefeito da situação

eu gostaria de deixar claro que 
nunca pensei em ser candidato, 
mas sempre as pessoas diziam 
'Manezinho, você é um cara 
bom, você tem que ser candi
dato. E eu 'não, acho que ainda 
não é a hora.

O ECO -  Foi nessa campa
nha que surgiu o slogan 'Sou 
amigo do Mané'?

Manezinho -  Foi nessa 
campanha. Surgiu com o meu 
amigo Jaú (Edson Correa de 
Lima), que na época trabalha
va com a gente em O ECO e o 
Wanderley (Placideli) que saí
ram com uma brincadeira que 
todo mundo conhecia o Mane- 
zinho do ECO . Um dia o Jaú foi 
parado pela Polícia Rodoviária 
em Botucatu e ele brincou com 
o guarda: olha, o senhor não 
conhece o Mané? Eu sou amigo 
do Mané. E todo mundo ia em 
casa, pedia adesivo. E pegou.

O ECO -  E na segunda 
eleição, quantos votos o se
nhor teve?

Manezinho -  Quinhentos 
e noventa e dois. Quase dobrei 
a votação e mais uma vez fui o 
mais votado do partido.

O ECO -  O senhor falou 
que não pensava em ser can
didato. O senhor se filiou ao 
PSDB por influência de al
guém?

Manezinho -  Foi o seguin
te. No jornal eu sempre fazia a 
cobertura da sessão da Câmara. 
E sempre os vereadores, o Car- 
linhos Baptistella e o próprio 
Carlão Martins, o pessoal do 
PT sempre me procurava e di
zia: por que você não se filia ao 
partido? Aí eu procurei o meu 
ex-patrão, Ideval Paccola, que 
já tinha sido prefeito da cidade 
e que era peemedebista, para 
pedir conselho. E ele me disse 
o seguinte: olha Manezinho, o 
partido ideal para você entrar, 
que eu tenho certeza que você 
ganha, e eu também estou indo 
para lá, é o PSDB. Eu disse: olha 
Ideval, vou seguir o seu conse
lho. Procurei o Carlão, me filiei 
ao partido e aconteceu.

O ECO -  O senhor disse 
que começou a gostar de po
lítica porque fazia a cobertu
ra da Câmara. Com quantos 
anos o senhor começou a 
trabalhar no jornal?

Manezinho -  Com oi
to anos de idade. Conheci o 
Alexandre Chitto. O único 
emprego meu foi no jornal. 
Comecei entregando jornal, 
depois fui ajudar o Wanderley 
a paginar. Agora faço matérias 
de esportes.

O ECO -  Quando o senhor 
chegou em Lençóis Paulista 
com sua família tinha quan

tos anos?
Manezinho -  Eu tinha 

de três a quatro anos. Vim 
de Cupira, Pernambuco. Meu 
pai, naquele tempo, 1975, vi
nha fazer safra. Todos os anos 
meu pai vinha, acabava a sa
fra, voltava e trazia um da fa
mília a cada ano.

O ECO -  Nesses dois man
datos como vereador o se
nhor conseguiu quase R$ 2 
milhões em verbas junto aos 
governos estadual e federal. 
No primeiro mandato quan
to o senhor conseguiu?

Manezinho -  Mais de R$ 
400 mil nos quatro primeiros 
anos.

O ECO -  Quem ensinou o 
senhor a ser 'pidoncho' des
se jeito?

Manezinho -  Eu não sei ex
plicar. É da natureza.

O ECO -  Quando o senhor 
vai pedir uma verba para um 
deputado, é uma sugestão 
do prefeito ou o senhor vê 
o que o bairro precisa, o que 
a comunidade pede? Como 
o senhor faz para pedir esse 
dinheiro?

Manezinho -  Eu circulo 
muito por todos os bairros e 
tenho conversado muito com 
as lideranças de bairros, com a 
própria população e vejo a ne
cessidade. Pedido de dinheiro 
para saúde, para creche, infra- 
estrutura, asfalto, pego esses 
ofícios, encaminho aos depu
tados que eu tenho um trânsito 
mais fácil e comunico ao prefei
to que eu estou indo e peço que 
ele encaminhe à engenharia 
um pedido de projeto. Todos

eles o prefeito tem carimbado, 
tem aprovado.

O ECO -  O senhor já con
seguiu verbas conversando 
com deputados no palan
que em dia de desfile cívico, 
por exemplo. Existe alguma 
técnica?

Manezinho -  Não tem
técnica. É a natureza de pedir. 
Onde está um deputado, eu 
sempre estou pedindo. Às ve
zes nem especifico direito para 
o que é, mas consigo e depois 
sento com o prefeito, pergunto 
onde é a necessidade e aplico. É 
um dom. Eu não sei explicar.

O ECO -  Desde que o se
nhor entrou para política, 
mora no mesmo lugar, vive 
do mesmo jeito?

Manezinho -  Do mesmo 
jeito, o Manezinho de sempre 
na Cecap, na Cohab, não penso 
de jeito nenhum em sair de lá. 
É um povo que eu adoro, não 
só de lá, mas de todos os bair
ros onde eu sou bem recebido. 
Tenho um terreno ali no Jardim 
Itapuã, que é vizinho e, futu
ramente, se Deus quiser, que
ro fazer uma casinha lá, mas é 
emendado à Cecap. Não tem 
como fugir de lá.

O ECO -  Na história de 
vereança em Lençóis Paulista 
o senhor é o vereador que 
mais conseguiu verbas?

Manezinho -  Sim, eu fico 
até contente com isso, porque 
os meus companheiros de Câ
mara sempre têm subido na 
tribuna e elogiado o meu tra
balho. E realmente hoje eu fico 
feliz em poder ajudar a cidade, 
o prefeito a resolver os pro

blemas. Sou aquele vereador 
também que não tem ciúmes. 
Tenho conseguido audiências 
para vereadores amigos. Eu 
quero o bem da cidade. Não 
quero briga, quero ajudar.

O ECO -  Nesse processo 
pré-eleitoral o seu nome cir
cula como forte candidato 
a vice da chapa da situação, 
que deve ter a Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti candi
data a prefeita. O que o se
nhor acha disso?

Manezinho -  Olha, quando 
o prefeito e algumas lideranças 
conversaram isso comigo, até a 
imprensa, isso demonstra um 
reconhecimento do trabalho 
feito por mim durante esses se
te anos de Câmara. Fiquei mui
to feliz de ser citado como um 
dos possíveis candidatos. E ho
je eu ando pela cidade, pessoas 
que eu jamais imaginava que 
fossem me parar um dia estão 
vindo me parabenizar, dizendo 
que a Bel teria um grande vice.

O ECO -  Então o senhor é 
o vice da Bel?

Manezinho -  Não, eu não 
sou o vice da Bel. Eu acho que 
tem outros nomes para serem 
escolhidos, mas sou homem 
de partido. Se o partido preci
sar, posso ver. Mas temos um 
grupo muito bom, tem vários 
diretores que são credenciados 
para ser vice e que já foram ci
tados pela imprensa, mas ho
je o candidato é o Luiz Carlos 
Trecenti (DEM). Ele é a melhor 
opção de vice. Poderia tranqui
lamente ser candidato único 
para a prefeitura. E tem outros 
nomes também, Rocinha (Al- 
tair Toniolo), Dito Martins. 
Mas eu fico lisonjeado em sa
ber que meu nome foi recebi
do com grande satisfação.

O ECO -  Se o senhor não 
for candidato a vice, é can
didato a reeleição como ve
reador. E é verdade que um 
dos sonhos do senhor é ser 
presidente da Câmara?

Manezinho -  Não sei in
formar se eu poderei brigar 
pela presidência da Câmara. 
Se tenho condições de dispu
tar esse cargo. Gostaria, é meu 
sonho. Mas política tem fila. 
Estou na fila.

O ECO -  E todo político 
quer ser prefeito um dia. 
O senhor sonha em ser 
prefeito?

Manezinho -  Sonho ser 
prefeito. Tenho falado pelos 
quatro cantos da cidade que 
eu tenho um projeto, não é 
para já, é para daqui 15, 20 
anos. Se Deus me preparar 
antes, tudo bem. Mas quero 
voltar a estudar, me aperfeiço
ar mais na área política, mas

existe o projeto sim.

O ECO -  Além de sua per
formance como 'pedidor 
oficial de verbas', o senhor 
é o único negro na Câma
ra e acredito que de uma 
forma geral, na política de 
Lençóis...

Manezinho -  O primeiro 
foi o Geraldo Mota e depois fui 
eu. Mas independente de ser 
negro ou branco o mais impor
tante é atuar junto aos vários 
grupos da cidade.

O ECO -  Então o senhor 
sempre está atuando pela 
comunidade negra?

Manezinho -  Sim, sempre 
estamos reunidos, realizando 
eventos. Já realizei na Concha 
Acústica há quatro anos um 
evento em comemoração ao dia 
da consciência negra. Mas estou 
envolvido com todas as raças e 
tenho um contato muito bom 
com toda a comunidade.

O ECO -  Considerações 
finais?

Manezinho -  Eu queria 
só acrescentar, um sonho da 
população de Lençóis que é a 
pavimentação da rodovia Os- 
ny Matheus até Águas de Santa 
Bárbara. É um sonho antigo, 
foi matéria do jornal O ECO , 
foi matéria do Jornal da Cida
de de Bauru quando saiu que 
o Manezinho está ressuscitan
do o sonho da pavimentação. 
Gostaria de dizer que eu e o 
prefeito, através do Thame e 
Pedro Tobias, nós abrimos um 
canal muito importante na Se
cretaria dos Transportes, com o 
secretário Mauro Arce, que vai 
receber o título de cidadão len- 
çoense. Conseguimos retirar 
do secretário lá em Duartina 
que existe um programa esta
dual para pavimentar as estra
das que não são pavimentadas 
e ele garantiu que até 2010, 
final do governo Serra, a estra
da vai ser pavimentada. Então 
isso é fruto do trabalho. Estou 
sempre lembrando, insistindo. 
E sempre que a gente vai para 
São Paulo, eu ou o Marise, a 
gente tem batido na porta do 
secretário. E ele sempre tem 
nos tranqüilizado. Continuem 
sonhando. Não estou prome
tendo, estou brigando e se
gundo o secretário pode sair. E 
também dizer para a população 
continuar confiando em mim. 
Este é o Manezinho de sempre, 
o Manezinho brigador, que vai 
continuar correndo atrás de 
verbas. E para quem trabalha, 
tudo dá certo.
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Fernanda Benedetti

Alunos da Cooprelp fizeram bonito no exame do Enem, escola ficou em 60° lugar em ranking com quase cinco mil unidadesContraste
Lençóis ocupa as duas pontas do ranking do Enem: enquanto a Cooperelp aparece 
em 60° lugar, a escola estadual Antonieta Grassi Malatrasi está na lanterninha

Da  Redação

O Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) divulgou 
na terça-feira 27 o desempe
nho de 4.830 escolas do es
tado de São Paulo na prova 
de 2007. A cidade de Lençóis 
Paulista aparece na elite com a 
Cooperelp (Cooperativa Edu
cacional de Lençóis Paulista), 
na 60° colocação, e na lan
terna, com a escola estadual 
Antonieta Grassi Malatrasi no 
4.712° lugar.

Segundo Maria Cristina 
Giacomini Flosi, diretora da 
Cooperelp, a boa colocação 
foi fruto de muito esforço dos 
professores e alunos. "O exa
me do Enem é um termôme
tro do ensino. Hoje em dia os 
pais costumam ver a classifica
ção das escolas para matricu
lar seus filhos", diz.

Os estudantes da escola 
particular comemoram o re
sultado. Para o aluno Victor 
Frascarelli, 17 anos, a média 
mostra que o trabalho didá
tico da escola está sendo bem 
feito. Jéssica Cristina dos San
tos, 17 anos, concorda com o 
colega. "Essa pontuação nos 
incentiva ainda mais, até para 
a gente ultrapassar essa colo
cação", afirma a estudante.

Ao contrário do colégio 
privado, a escola estadual An- 
tonieta Grassi Malatrasi, loca
lizada na Vila Mamedina, não 
conseguiu um bom desempe
nho. Ficou em 4.712° lugar, 
uma das médias mais baixas 
do país. Segundo a diretora

da escola estadual, Clemen
tina Benedita Barbosa, a bai
xa pontuação não quer dizer 
que a qualidade do ensino 
está ruim. Segundo ela, a es
cola está fazendo o papel de 
incentivar os alunos para pelo 
menos fazerem o Enem. "Nós 
falamos aos alunos que o exa
me é bom e serve para medir 
o desempenho individual de
les", afirma.

De acordo com a diretora, 
os alunos não se interessam 
em passar no vestibular, até 
porque muitos deles não têm 
condições de se manterem 
fora da cidade. Além disso, 
ela aponta que o perfil dos 
estudantes é diferente, pois 
muitos fazem parte do ensino 
supletivo e estudam à noite. 
"Os alunos daqui pensam em 
fazer cursos técnicos, não o 
ensino superior. Isso porque 
muitos deles precisam traba
lhar para ajudar na renda fa
miliar", diz.

Mas não foi só a escola 
Antonieta Grassi Malatrasi 
que não obteve um bom re
sultado. Os dados relatam 
que as escolas da rede públi
ca estão deixando a desejar. 
De modo geral, os resultados 
das escolas do estado de São 
Paulo mostram a grande di
ferença da qualidade de ensi
no. Segundo o ranking, meta
de das escolas estaduais não 
conseguiram alcançar a mé
dia nacional da rede pública, 
que é de 48.081 pontos. Veja 
no quadro abaixo a colocação 
das escolas da região.

RANKING ESTADUAL DO ENEM

LENÇÓIS PAULISTA
COLOCAÇÃO ESCOLA
60" Cooperelp (particular)
473" Colégio Francisco Garrido (particular)
1.165" Prevê Cursos (particular)
1.717" Dr. Paulo Zillo (estadual)
1.988" Virgílio Capoani (estadual)
2.079" Vera Braga (estadual)
2.282" Rubens Pietraróia (estadual)
3.581" Leonina Alves Coneglian (estadual)
4.712" Antonieta Grassi Malatrasi (estadual)

b a r r a  b o n it a
COLOCAÇÃO ESCOLA
483" ETE Comendador João Rays (estadual)
766" Nivaldo Such Stupp (particular)
1 .236" Seta (particular)
2.605" Maria Luiza Ferreira Zambello (estadual)
2.850" Francisco Ferreira Delgado (estadual)
2.897" Geraldo Pereira de Barros (estadual)
4.437" Ricieri Morateli (estadual)

a g u d o s
COLOCAÇÃO ESCOLA
863" Instituto do Sagrado Coração (particular)
955" Seminário Santo Antonio (particular)
1.389" Farid Fayad (estadual)
2.146" João Batista Ribeiro (estadual)
3.695" Manoel Gonçalves (estadual)
2.895" Nilza Mara Santarém (estadual)

MACATUBA
COLOCAÇÃO ESCOLA
2.075" Dr. Osmar Francisco da Conceição (estadual)
2.788" Fernando Valezi (estadual)

p ir a t in in g a
COLOCAÇÃO ESCOLA
3.152" Eduardo Velho Filho (estadual)

a r e ió p o l is
COLOCAÇÃO ESCOLA
3.657" Pedro Augusto Barreto (estadual)

IGARAÇU d o  TIETÊ
COLOCAÇÃO ESCOLA
2.920" José Conti (estadual)
4.722" Camilo Sahade (estadual)

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

'Vipal', pintada e parada, 
não se apressem!

Alô Lençóis! Alô meu 
povo! Olha eu aqui na ter
ra em que oncinha não é 
só filhote de onça! E por 
falar nisso, domingo foi dia 
de vestir roupa de oncinha 
em São Paulo, só dava mar- 
manjo vestido de oncinha e 
rugindo!

E minha campanha 
pelos chutes nas ca
nelas começa a fazer 
efeito. O companheiro 
Norabele escreveu um 
artigo em O ECO  do 
último sábado saca- 
neando o ex-técnico 
do Santos. E como 
ele quis dizer: O 'Cas- 
banhas' não tem que 
se vangloriar, pois o 
Leão já estava morto! 
Hahaha! Esse foi um 
chute!

E a dona Maria, quando 
leu que o Nardeli empos
sou o Martins disse: 'Coita
do, mal entrou e já jogaram 
ele na poça?! Por isso que 
a política vive nessa sujei
ra!'. Enquanto isso, estão 
dizendo por aí que deram 
uma pintada na Câmara 
de Agudos. Depois da pin
tada e de todos os buracos 
serem tapados, os vereado
res disseram que vêm mais 
pela frente. Pela frente?! 
Hahaha!

E atenção, atenção, a 
Câmara Federal voltou a 
proibir a venda de bebidas 
na zona! Ops... Na zona 
rural das rodovias federais! 
Ainda bem que o Lula só 
viaja de avião! E terça-feira 
o Lula criou um fundo de 
catástrofe, deve ser pro caso 
de proibirem a venda de be
bidas também em Brasília! 
Hahaha!

Em Macatuba, o Pavão 
está reclamando da refor
ma da praça. Mas os pa
vões não ficam no Paraíso 
da Colina?! Hahaha! E sa
be o que o pavão disse pra 
pavoa? 'E aí, quer 'Danoni- 
nho'?! Hahaha!

É, é difícil... é difícil mas 
piora!

E no Parmera, o Luxa 
garante que não vai tolerar 
salto alto! E eu que pensa
va que essa história de salto 
alto fosse coisa do São Pau
lo. E por falar nisso, no dia 
da parada gay, um atacante 
marcou o gol de número 
24 com a camisa dos Bam...

Quer dizer, tricolor! Como 
diria o Simão: 'Mais direto, 
impossível!'.

E essa semana foi para
da, ou melhor, foi de Parada 
e passou disparada. Uuiii... 
No jogo do Curínthia tinha 
um patrocinador chamado 
'Vipal'. Será que foi depois 
disso que o time adotou a 
camisa roxa? Já estou até 
imaginando o Mano Me
nezes dizendo 'Depois que 
'Vipal', meu time mudou!'. 
Deve ter acontecido como 
na Câmara de Agudos, que 
passou a ser outra depois 
da pintada!

Por falar em 'Vipal', pin
tada, parada, não se apres
sem, pois como diria o Ro
naldo fenômeno: 'travesti é 
como torresmo, é uma de
lícia comer, mas ninguém 
recomenda'! Hahaha!

É, é difícil... mas se fi
zerem um cheque de cin- 
qüenta mil eu não chamo a 
imprensa!

E por falar em cinqüen- 
ta, acabaram com o trema, 
será que agora os pingüins 
irão desaparecer? Pois é, o 
Joãozinho perguntou pra 
professora se agora o pin- 
güim vai virar apenas um 
pinguim!

Pensa que é fácil?!
Como diria o pára-cho

que do mercedão: 'Dinhei
ro não traz felicidade, mas 
te ajuda a sofrer em Paris!'. 
Quer mais o que? Agora só 
a minha roupa de oncinha 
pra combinar com a garra
fa. Vou ver o que ainda en
contro em São Paulo!

O CARRO QUE 
VOCÊ QUER PELO 
PREÇO QUE VOCÊ 
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Dia do reencontro
Prefeitura programa calendário em julho para atrair antigos morador; Ainda há 
vagas para escolas interessadas participarem do evento

Fernanda Benedetti

Da  redação

Em comemoração aos 150 
anos de Lençóis Paulista, a Pre
feitura e a Diretoria de Cultura 
continuam organizando festa. 
Na sexta-feira 30, o prefeito José 
Antônio Marise (PSDB) convo
cou a imprensa para divulgar as 
próximas atividades. No próxi
mo dia 12 de julho será reali
zado o Dia do Reencontro. Se
gundo o prefeito, o evento tem 
como objetivo trazer à cidade 
antigos moradores. "Nós temos 
a intenção de tornar esse even
to uma tradição. No dia serão 
oferecidas atividades de lazer à 
população da cidade e às pesso
as de fora. É a oportunidade de 
trazer a família que mora fora 
da cidade para perto", diz.

O prefeito afirmou que já 
estão sendo enviados convites 
para ex-moradores virem parti-

Marise anunciou programação do Dia do Reencontro ontem

cipar do evento. A estimativa da 
organização é que compareçam 
em média 500 pessoas de ou
tras cidades. Segundo a diretora 
de Educação e Cultura, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti

(PSDB), uma série de eventos 
culturais estão sendo prepara
dos para receber essas pessoas. 
O evento também contará com 
a ajuda do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismos), que

irá promover roteiros turísticos 
com destino à Biblioteca Mu
nicipal Orígenes Lessa, Espaço 
Cultural Cidade do Livro, Museu 
Alexandre Chitto e Casa da Cul
tura. Além disso, a comunidade 
participante poderá visitar a ex
posição de orquídeas do Caolp 
(Clube de Amigos Orquidófitos 
de Lençóis Paulista), que está 
marcada para o mesmo dia.

As atividades serão iniciadas 
na Concha Acústica e aconte
cem entre 9h e 22h, com apre
sentações de dança, música e 
teatro para todas as idades.

CONVITE
Segundo Bel Lorenzetti, se 

alguma escola quiser participar 
do Dia do Reencontro com ati
vidades culturais, ainda há tem
po para o cadastro. Os interes
sados podem entrar em contato 
com a Diretoria de Cultura.

s a ú d e

Pronto Atendimento do Núcleo 
atende 500 pessoas em 15 dias

A Diretoria Municipal de 
Saúde divulgou nesta semana o 
balanço dos primeiros 15 dias 
de funcionamento da Unidade 
de Pronto Atendimento (PA) 
de Urgência e Emergência do 
Núcleo Luiz Zillo.

Em média, foram realizados 
33 atendimentos por dia, das 
18h às 22h, período de fun
cionamento da unidade, tota
lizando 500 pessoas atendidas 
pela unidade. O PA começou a 
funcionar em 5 de maio.

A unidade atende a popu
lação dos bairros da parte al
ta da cidade: Núcleo, Jardim 
das Nações, Nova Lençóis, 
Conjunto Júlio Ferrari, Jardim 
América e Parque Rondon.

Segundo o médico e coor
denador clínico da Ocas (Orga
nização Cristã de Ação Social),

Marcos Marise, que gerencia o 
PA, a procura pelo atendimento 
ficou concentrada em consultas 
médicas de rotina, pedido de 
exames e medicamentos."Vamos 
atender o trabalhador que não 
está passando bem, a criança 
com febre, o idoso hipertenso, 
as pessoas que realmente pre
cisam de atendimento médico 
naquele momento. Os pacientes 
que buscam consulta ou atendi
mento de enfermagem de rotina 
serão orientados a procurar as 
unidades de Saúde de referên
cia", completa o coordenador.

O PA presta atendimento 
de Urgência e Emergência em 
casos de febre, diarréia, vômito, 
dor abdominal, ferimentos com 
sangramento, traumas, fraturas, 
entre outras doenças. (com as- 
sessoria de Comunicação)

ORGANIZAÇAO SANTO ANTONIO 
DE AÇÃO SOCIAL

EDITAL PROCESSO SELETIVO

A Diretoria Executiva da Organização Santo Antonio de Ação Social, torna 
Público a abertura das inscrições gratuitas ao Processo Seletivo para Contra
tação de Pessoal, por tempo indeterminado, sob o regime de C.L.T., para atuar 
no projeto “Qualidade de Vida”, regido de acordo com as Instruções Especiais 
que ficam fazendo parte integrante do Edital do Processo Seletivo N° 03/08.

FUNÇÃO VAGA CARGA HORÁRIA SALÁRIO PRÉ -  REQUISITO
Instrutor 

de Capoeira 01 24 horas semanais R$ 12,57 
p/h

Professor de Educação física com CREF; 
Bacharel ou Licenciatura Plena.

Os interessados poderão inscrever-se no período de 02, 03 e 04 Junho de 
2.008, das 09h as 11h e das 13h as 16h, na Organização Santo Antonio de 
Ação Social (Creche Santo Antonio) na Rua Lucillo Delamura, 1-50, Jardim 
Capri, Macatuba -  SP.
DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR NO ATO 
DA INSCRIÇÃO:
a) Ficha de inscrição fornecida ao candidato no posto de inscrição;
b) Cópia da Cédula de Identidade;
c) Curriculum Vitae incluindo comprovante dos cursos e das experiências ci
tadas.
A Prova será realizada na Creche Santo Antonio, no dia 07 de Junho de 2.008, 
as 09h.
O Edital Completo do Processo Seletivo n° 03/08 estará afixado no local da 
inscrição.

Macatuba, 28 de Maio de 2.008.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Diretora Executiva da OSAAS

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 03/2006 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 02 de junho de 2008

Horário:14:00 horas

01 -  Elaine Migliorini Pinto

Lençóis Paulista, 29 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de cinco vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 01/2008
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 02 de junho de 2008

Horário: 14:00 horas

01 -  Alessandro Moreira Favorim
02 -  Gistelaine Dias Ortiz
03 -  Rafael Cardoso
04 -  Diego Pereira de Godoy
05 -  Antonio Lacerda Prado Filho 
Lençóis Paulista, 29 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 009/2008 - Processo 

n° 135/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 
engenharia, para prestar serviço de administração, coordenação e asses- 
soria técnica de obra, incluindo treinamento de mutirantes e cessão de 
equipamentos e ferramentas, destinadas à produção de 225 (duzentas 
e vinte e cinco) unidades habitacionais da Tipologia - CDHU TI24A, 
pelo regime de autoconstrução, de acordo com os termos dos Convê
nios firmados pelo Município de Lençóis Paulista junto à Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
-  CDHU -  Tipo: menor preço global -  Encerramento: 16 de junho de 
2008 às 14:00 horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 ho
ras do dia 13 de junho de 2008 -  O edital completo encontra-se dispo
nível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de maio de 2008. JÚLIO ANTO- 
NIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 292,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 5 7

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABO
RAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍ
CIO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal: faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono 
a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Municipal 
para o exercício de 2009 orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e 
dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

§ 1° As diretrizes, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e desta Lei 
considerar-se-ão modificadas por leis posteriores e pelos créditos adicionais abertos.

§ 2° Dispõe esta Lei, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das fi
nanças públicas e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle de 
custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e exigências para 
transferências de recursos para entidades públicas e privadas, sobre a autorização 
referida no art. 169, § 1°, da Constituição, e compreende os anexos de que tratam 
os §§ 1° a 3°, do art. 4°, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2° As metas e prioridades para o exercício de 2009 que a Administração 
Municipal, observado o disposto no “caput” do art. 7°, deve procurar atingir e 
observar na elaboração e na execução da lei orçamentária, são as especificadas no 
Anexo 3 (metas e prioridades), as quais terão precedência na alocação de recursos, 
não se constituindo em limite à programação das despesas.

Art. 3° As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2009 são as 
estabelecidas no Anexo 1 (Metas Fiscais), integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas anuais;
Tabela 2 - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício ̂ terior; 
Tabela 3 - Metas fiscais atuais compradas com as ficadas nos três exercícios 
anteriores;
Tabela 4 - Evolução do patrimônio líquido;
Tabela 5 - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
Tabela 6 -Receitas e despesasprevidenciárias do RPPS;
Tabela 7 - Projeção atuarial do RPPS;
Tabela 8 - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
Tabela 9 - Margem de expansão das despesas obrigatórias de ĉ áter contî ado.

Art. 4° Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públi
cas estão avaliados no Anexo 2 (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências), 
onde são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso ve
nham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo consideram-se passivos contingentes e 
outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes cuja existência será confirma
da somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. que não estejam 
totalmente sob controle do Município.

Art. 5° O projeto de lei orçamentária para 2009 será elaborado com observância 
das determinações da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, da 
Lei n° 4320/64, da Lei Complementar n° 101/2000, das Portarias e dos demais atos 
dos órgãos competentes do Governo Federal e do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. As informações gerenciais e as fontes financeiras agre
gadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos 
contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da 
execução orçamentária.

Art. 6° A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao 
Executivo até o dia 30 de agosto de 2008.

§ 1° O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta (30) dias antes do 
prazo fixado no “caput”, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 
2008, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas me
mórias de cálculo.

§ 2° Os créditos adicionais suplementares que envolvam só anulação de dotações 
do Legislativo, serão abertos por Decreto do Executivo, se houver autorização 
legislativa, no prazo de até três dias úteis contados da solicitação daquele Poder.

Art. 7° Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração 
buscará o equilíbrio das finanças públicas considerando, sempre, ao lado da situ
ação financeira, o cumprimento das vinculações constitucionais e legais e a impe
riosa necessidade de prestação adequada dos serviços públicos.

Parágrafo único. São vedados aos ordenadores de despesa quaisquer procedi
mentos que viabilizem a execução de despesas sem suficiente disponibilidade de 
dotação orçamentária.

Art. 8° A lei orçamentária não consignará recursos para inicio de novos projetos 
se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público.

§ l° A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de 
recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2° Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de re
cursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico- 
financeiros pactuados e em vigência.

Art. 9° A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1° A reserva de contingência será fixada em no máximo (1%) um por cento 
da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais 
abertos à sua conta.

§ 2° Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não preci
sará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a 
abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 
da Lei n° 4320/64.

Art. 10 Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade 
de outras esferas do Poder Público, desde que haja recursos orçamentários dispo
níveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de 
acordo, ajuste ou congéneres.

Art. 11 Para os fíns do disposto no art. 16, § 3° da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e 
com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa 
de licitação estabelecidos respectivaniente nos incisos 1 e II do art. 24, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 12 Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2009, o 
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de 
desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingres
so das receitas municipais.

§ l° Integrarão a programação financeira as transferências financeiras, de caixa 
para caixa, do tesouro municipal para as entidades da administração indireta e 
destas para o tesouro municipal.

§ 2° O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte 
da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocor
rer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 13 No mesmo prazo previsto no “caput” do artigo anterior, a Prefeitura e as 
entidades da Administração Indireta estabelecerão metas bimestrais para a realiza
ção das respectivas receitas estimadas.

§ 1° Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustra
ção na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados 
nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados 
nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da 
Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a limitação de em
penho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos 
resultados almejados.

§ 2° O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências 
deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movi
mentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3° Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados crité
rios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particu
larmente nas de educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos 
recursos vinculados.

§ 4° Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as des
pesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive 
as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 5° A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na 
hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, 
obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar n° 101/00.

§ 6° Na ocorrência de calamidade publica, serão dispensadas a obtenção dos re
sultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa 
situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar n°101/00.

§ 7° A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, 
no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se 
reverta nos bimestres seguintes.

Art. 14 Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20 e 22, 
parágrafo único, da Lei Complementar n° 101/00, e cumpridas as exigências pre
vistas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da 
despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empre
gos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1° Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer 
se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput;
III. no caso do Poder legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 
29-A da Constituição Federal.

§ 2° Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei 
complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente 
poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emer-

genciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente 
reconhecidas pelo respectivo Chefe do Poder.

Art. 15 Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da 
Constituição, cujo percentual será definido em lei específica.

Art. 16 Para atender o disposto no art. 4°, I, “e”, da Lei Complementar n° 101/00, 
os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos 
respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas li
quidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

Parágrafo único. Os custos e resultados apurados serão apresentados em quadros 
anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições 
encarregadas do controle externo.

Art. 17 As transferências de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 101/00, 
quando destinados à cobertura de déficits de pessoas jurídicas ou aos fins descritos 
no respectivo § 2°, serão precedidas da formalização de instrumentos contendo as 
obrigações e deveres.

Parágrafo único. No caso de transferências a pessoas físicas, deverão elas atender 
à lei disciplinadora dessas concessões.

Art. 18 As alterações propostas na legislação tributária, das quais poderão resultar 
acréscimos de receita, e que tenham previsão de apresentação ou já tramitem no 
Poder Legislativo quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, poderão 
ensejar a inclusão desses acréscimos, de maneira destacada, na previsão de receita, 
propiciando a fixação de despesas em igual montante, também de maneira desta
cada, observada a vedação de que trata o art. 7°, § 2°, da Lei n° 4320/64.

Parágrafo único. Não sendo aprovadas as alterações de que trata este artigo, os 
créditos orçamentários destacados serão considerados indisponíveis para quais
quer fins.

Art. 19 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita só será promovida se atendidas as exigências 
do ad. 14 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o caso.

Art. 20 Até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois 
de encerrado o exercício de 2008, ficam os Poderes Executivo e Legislativo auto
rizados a realizar despesas observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de 
cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese deste artigo as providências de que tratam 
os caputs dos artigos 12 e 13 serão efetivadas no mês de janeiro de 2009.

Art. 21 Fica o Executivo autorizado efetuar durante o exercício de 2009 transfe
rências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, quando necessárias em função de reorganização administrativa.

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Macatuba, em 30 de maio de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 30 de maio de 
2008, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da 
legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


JOIS

Xeque-mate
Xadrez, truco, futebol e vôlei esquentam a disputa nos Jois (Jogos Industriáiios do Sesi)

Da  r e d a ç ã o

As disputas nas modalida
des de xadrex, truco, fUtebol de 
campo e vôlei masculino movi
mentam os Jois (Jogos Industri- 
ários do Sesi) promovidos pelo 
Sesi de Botucatu em parceria 
com a Diretoria de Esportes e 
Recreação. Hoje, às 13h, no Es
paço Lazer Zilor tem disputa no 
xadrez. Também no Espaço La
zer, às 15h30, tem semifinal do 
futebol de campo. O confronto 
é entre Zabet e Zilor B. Na ou
tra semifinal, às 9h, no campo 
do Grêmio Lwart, a Lwarcel B 
joga contra a Lwarcel A.

Amanhã, a partir das 8h, 
no ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 72 
duplas disputam o título no 
truco. Também no Tonicão, a 
partir das 17h tem disputa no 
vôlei masculino. No primeiro 
jogo a equipe da Zilor A en
frenta a Zilor B. Na partida de 
fundo, a Lwarcel joga contra a 
Duraflora. Na terça-feira 3, na 
cancha do Csec acontecem as 
disputas no bocha.

Na noite de ontem, no Es
paço Lazer Zilor aconteceria a 
final do futsal 7 master entre 
Zilor A e Lwarcel B. Até o fe
chamento da edição, o jogo 
não havia terminado.

Hoje o Espaço Lazer da Zilor recebe a rodada de futebol de campo; a Zabet (foto) pega a Zilor B

p e n t a c a m p e ã o
Na manhã de domingo 25, 

no Grêmio Lwart, o jogador Ed
son José Moreira, o Chula, da 
Zilor, sagrou-se pentacampeão 
no pebolim. O segundo lugar

ficou com Eugênio Lourenço, 
também da Zilor. O terceiro lu
gar foi conquistado por Ricardo 
Cravero, da Zabet. Já no sábado 
24, no Espaço Lazer Zilor, teve 
disputa na damas. O título ficou

C I C L I S M O

P a sse io  c ic lís t ic o  c o m e m o ra  d ia  
m u n d ia l d o  m e io  a m b ie n te

Estão abertas as inscri
ções para a 6® edição do 
passeio ciclístico em come
moração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, que aconte
ce no dia 8 de junho. Para 
se inscrever é preciso doar 
três litros de leite tipo longa 
vida. O leite arrecadado será 
doado para o Ambulatório 
de Saúde Mental e Diretoria 
de Assistência e Promoção

Social. As inscrições podem 
ser feitas na secretaria do Gi
násio de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

A saída está programa
da para as 7h30, na praça 
em frente ao Tonicão. Antes 
do passeio, os ciclistas vão 
receber camisetas e farão 
exercícios de alongamento. 
A organização também vai 
distribuir lanches para os

participantes.
O passeio terá um per

curso aproximado de 30 
quilômetros por estradas de 
terra entre Lençóis e Alfre
do Guedes. A 6® edição do 
passeio ciclístico é realizada 
pelo projeto Bike e Saúde da 
prefeitura e Zilor Energia e 
Alimentos. O evento conta 
com o patrocínio do Grupo 
Lwart, Pão & Opção, Lufra-

ma Corretora de Seguros, 
Auto Posto Tigrão, Radical 
Bike e Bcar e apoio da Po
lícia Militar e das empresas 
Frigol, Econ Engenharia, 
Rhema, Transportadora Ri
beirão, Lençóis Equipamen
tos Rodoviários, Gelomar, 
Supermercados Santa Cata
rina, Ventura Fm, OB Logís
tica e New Door. (com asses- 
soria de comunicação).

b a s q u e t e

Mirim da UME/Unimed vence em  Avaré
Sob o comando de João 

Paulo Paschoarelli, as equi
pes de basquete mini, mirim 
e infanto da UME/Unimed 
jogaram no domingo 25, em 
Avaré, contra as donas da casa, 
em partidas válidas pela Liga 
Centro Oeste de Basquetebol.

Na categoria mini, a equipe 
lençoense bateu Avaré pelo pla
car de 38 a 36. A equipe mirim 
manteve a invencibilidade na 
competição ao bater o adver
sário por 44 a 42 em partida 
disputadíssima. A equipe avare- 
ense venceu o primeiro quarto

por 19 a 12. No segundo quar
to, a equipe lençoense atacou 
mais e, mesmo com a marcação 
mais forte, continuou atrás no 
marcador. Já no terceiro quarto 
começou a reação. O jogo ter
minou em 44 a 42 para as len- 
çoenses. Jogaram e pontuaram

^ lOCO

com Edvaldo Bernardo, o Do- 
nato, da Zabet. O segundo lugar 
foi conquistado por Elton Bona- 
lume, da Duraflora e o terceiro 
lugar ficou com Valdecir Rodri
gues, da Prefeitura de Lençóis.

para Lençóis: Isabela Velozo, 
Mirian, Renata, Ana Lívia, Ana 
Paula, Bruna Ferreira, Emanuel- 
le, Francielle, Natália, Jaqueline 
Souza e Raquel Roland.

A equipe infanto não foi 
feliz na rodada e perdeu de 33 
a 25 para Avaré.

PAULISTÃO
Hoje a Rede Vida trans

mite a partir das 19h a 
partida entre Araçatuba e 
Fernandópolis. O zagueiro 
lençoense André Gasparini 
está confirmado na zaga 
do Araçatuba que mantém 
100% de aproveitamento 
no Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. É jogo pa
ra ser conferido.

COPA l e n ç ó is
Palestra e Santa Luzia 

fazem amanhã o jogo de 
volta da Copa Lençóis de 
Futebol Amador, promovi
da pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. A partida 
acontece às 10h15, no está
dio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. No pri
meiro confronto, o Palestra 
bateu a Santa Luzia por 2 a 
0. O empate classifica o Pa
lestra.

m a r im b o n d o
Amanhã, no campo 

do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) acontece a 
quarta rodada do Campe
onato de Futebol Sênior B 
(atletas entre 29 e 42 anos). 
No primeiro jogo, às 8h30, 
o Cruzeiro encara o Vitória. 
Na seqüência, o Internacio
nal pega o Grêmio.

FUTSAL
Começa hoje, na qua

dra poliesportiva da praça 
Marcos Moretto, no bairro 
Bela Vista, a segunda fase 
do 1° Campeonato de Fut- 
sal Infantil da Vila da Prata, 
promovido pela Associação 
de Moradores de Bairro da 
Vila da Prata. Nesta fase os 
jogos são eliminatórios. Na 
primeira partida, às 16h, o 
Cajuzinho pega a Associa
ção Júlio Ferrari. No jogo 
de fundo, o Monte Azul 
enfrenta a Associação da 
Vila da Prata. Amanhã, às 
15h, a Bela Vista encara o 
Açaí e, na seqüência, o Júlio 
Ferrari joga contra o União 
Primavera. No último jogo 
da tarde, a Cecap enfrenta 
o vencedor da partida entre 
Cajuzinho e Associação Jú
lio Ferrari.

b a s q u e t e
Hoje, o Tonicão será pal

co de quatro jogos da Liga 
Centro-Oeste de Basquete

bol. Às 9h, a equipe mirim 
feminina da Unimed/Len- 
çóis enfrenta Ourinhos. Na 
seqüência é a vez da equi
pe mini-mirim feminina 
encarar Ourinhos. Às 14h, 
a equipe infantil feminina 
da Unimed joga contra São 
Carlos. No jogo de fundo, 
a equipe infantil masculina 
da UME/Lutepel pega São 
Carlos. Amanhã, a equipe 
sub 21 de basquete masculi
na da UME/Lutepel encara 
a agremiação do GREB de 
Bauru, em Bauru.

V ô l e i
A equipe de vôlei sub 21 

masculino Santa Catarina/ 
Coneglian, sob o coman
do de Douglas Coneglian, 
enfrenta hoje em Franca, a 
representação daquela ci
dade. O jogo é válido pelo 
Campeonato da APV (Asso
ciação Pró-Voleibol).

BOCHA
Pela quarta rodada do 1° 

Campeonato Integração de 
Bocha Regional de Bauru, a 
equipe Lençóis A tem parti
da em Macatuba, contra os 
donos da casa. Já a equipe 
Lençóis B, enfrenta a agre
miação de São Manuel, em 
São Manuel. No sábado 24, 
Lençóis A bateu Avaré pelo 
placar de 7 a 1. A partida 
aconteceu na cancha Ade
lino Lazari, no Csec. Em 
Botucatu, a equipe Lençóis 
B empatou em 4 a 4 com os 
botucatuenses.

MALHA
Amanhã, a equipe de 

malha da UME/São João 
enfrenta Boracéia, em Bo- 
racéia. O jogo é válido pela 
Liga Bauruense de Malha. 
Na manhã de domingo 25, 
na cancha de malha da vila 
São João, a equipe lençoen- 
se venceu a representação 
de Igaraçu do Tietê pelo 
placar de 2 a 0.

t o r n e io
Continuam abertas as 

inscrições para o 2° Torneio 
de Malha Vila Repke. O 
evento acontece no domin
go 8, a partir das 9h, na can
cha de malha da praça Otto 
Repke. As inscrições são gra
tuitas e podem ser feitas no 
Bar Repke, que fica na rua 
Carlos Foganholi, n° 71.

2 ANOS SEM VOCE...
SAUDADE...
COMO DESCREVER ESSE SENTIMENTO?
UM NÓ...7 
UM APERTO...?
A D O RD EN Ã O TERM A IS...
COMO DÓIÜ!
LEMBRAR E TER QUE FINGIR QUE NÃO LEMBRO MAIS, PARA 
NÃO DEIXAR TRANSPARECER AUE TRISTEZA QUE NAO QUEREM 
VER EM MEU ROSTO.
SEI QUE ESSE SENTIMENTO NÃO É APENAS MEU. SUA FALTA 
E ALGO DOLOROSA PARA TODOS AQUELES QUE TIVERAM A 
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M E I O  A M B I E N T E

Transformação
Parceria Cooprelp e ProEcológic vai possibilitar reciclagem de 
isopor; hoje material vai parar no aterro sanitário de Lençóis

Fernanda Benedetti

Da  Redação

A usina de reciclagem de 
Lençóis Paulista começa um 
projeto que pode ser pionei
ro no Estado de São Paulo. 
Uma parceria deve ser firmada 
entre a Cooprelp (Cooperati
va de Reciclagem de Lençóis 
Paulista) e a ProEcológic, de 
São Paulo, para reaproveitar o 
isopor. Atualmente o material 
é descartado no aterro sanitá
rio. A idéia é produzir objetos 
com a reciclagem do isopor, 
como molduras para quadros. 
Na quinta-feira 29, a empresa 
trouxe para Lençóis a máqui
na que faz a compactação do 
material com o objetivo de 
verificar a viabilidade econô
mica do empreendimento. A 
máquina veio para ser testada, 
mas não ficou no município.

Em abril, dois representan
tes da ProEcológic visitaram 
Lençóis e apresentaram ao 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) uma proposta de con
vênio que poderia servir de 
embrião para a implantação 
do projeto em outras cidades 
do estado.

Segundo o Diretor de Meio 
Ambiente, Benedito Martins, 
essa primeira visita ainda não 
é um compromisso de con
tinuidade do trabalho. "Os 
proprietários da empresa se 
interessaram pelo trabalho, 
vieram até a cidade duas vezes 
para conversar sobre a viabi
lidade do projeto com o pre
feito Marise e, por isso, essa 
é uma experiência embrioná
ria para ver se vai compensar 
economicamente, tanto para 
a empresa como também pa
ra a cooperativa", ressaltou 
Martins. A forma de cobran
ça ainda vai ser definida, mas 
Martins disse que a empresa 
paga pelo quilo do produ
to compactado. O diretor de 
Meio Ambiente disse que não

Máquina usada na compactação de isopor para reciclagem

tem números sobre a quanti
dade de isopor produzida em 
Lençóis Paulista.

Se o convênio for mesmo 
firmado, a empresa paulista
na fica responsável por trazer 
a máquina para fazer a com
pactação e transformação do 
material e a usina teria o papel 
de recolher e juntar o isopor. 
Esse trabalho já é realizado 
com empresas particulares da 
capital e a prefeitura de Len
çóis Paulista vai ser o primeiro

órgão público a participar do 
trabalho. Existem planos para 
que Lençóis Paulista seja uma 
sede regional, reciclando o 
isopor dos municípios abran
gidos pelo Comitê de Bacias 
Hidrográficas Tietê-Jacaré. "O 
prefeito Marise propôs às 34 
cidades que fazem parte do 
Comitê de trazer o isopor para 
ser compactado aqui em Len
çóis, assim a empresa teria um 
maior volume para trabalhar", 
ressaltou Martins.

ESGOTO m o d e l o

O diretor do SAAE de Lençóis 
Paulista, José Alexandre Moreno, 
participou entre os dias 25 e 30 
de maio, da 38® assembléia na
cional promovida pela Associação 
Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento. O evento teve 
como tema central 'Saneamento 
Ambiental: Novas Formas de 
Gestão Pública' e aconteceu em 
Salvador, Bahia. Moreno partici
pou dos painéis institucionais no 
segmento de Política e Gestão de 
Serviços de Saneamento, apre
sentando o projeto para a implan
tação do Sistema de Tratamentos 
de Esgotos em Lençóis Paulista.

SAAE retoma aplicação de inseticida na rede
O SAAE (Serviço Autô

nomo de Água e Esgotos) 
de Lençóis Paulista reto
ma na segunda-feira 2, o 
controle de pragas na rede 
de esgotos.

A aplicação começa a ser 
feita na rede de esgotos do 
Jardim das Nações, Nova 
Lençóis e Núcleo Luiz Zillo. 
O trabalho segue até o dia 
18 de junho, totalizando 
1688 Poços de Visita (PV) 
da rede de esgoto em todos 
os bairros da cidade.

"A rede de esgotos apre
senta condições ideais pa
ra a proliferação de pragas, 
principalmente baratas e 
ratos, que transmitem do
enças e ameaçam a saúde 
humana", explica o dire
tor do SAAE, José Alexan
dre Moreno. Os produtos 
utilizados são de baixa to
xicidade e segundo More
no, tem trazido excelentes 
resultados.

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO

2/6 - Jardim das Nações, Nova Lençóis, Núcleo Luiz Z illo

6/6 - Vila Repke, Maria Cristina, Parque São José, Vila 
M am edina, Vila Éden, Antonieta II, Jardim Primavera e 
Cecap

12/6 - Jardim Itamaraty, Jardim Lago da Prata, Jardim 
Hum aitá e Village
13/6 - Jardim Nova Irerê, Jardim Irerê, Bela Vista, 
Ubirama e Parque Antártica
16/6 - Vila Paccola, São Judas Tadeu, Gleba Marco, 
Jardim da Prata, Antonieta I, M arim bondo e Jardim 
Granville
17/6 - Vila Maestra Am élia, Vila V irgílio  Capoani, Jardim 
Ipê, M orum bi, Vila Santa Cecília, Alfredo Guedes e Vila 
Nossa Senhora Aparecida 
18/6 - Centro

D e  olho no seu IP T U
Veja onde seu IPTU  está sendo aplicado

B a r r a ^
Bonita Cuidando de você! Cuidando da cidade!
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Mais um 
problema
Caputti denuncia Octaviani no Ministério Público de 
Agudos; vice-prefeito e pré-candiato da oposição alega que 
frota de veículos está vendida aos poucos pelo prefeito

F,otp:J.o mal O ECO

Ká tia  Sartori

O pré-candidato a prefei
to de Agudos, Jaime Caputti 
(PR), entrou na Justiça contra 
o prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB) depois que ele 
publicou a venda de sete veí
culos da frota municipal. Ca
putti, que é o vice-prefeito em 
exercício, diz que vai tentar 
anular o processo de licitação 
por meio de uma liminar. Pa
ra ele, Octaviani está acaban
do com a frota de veículos do 
município, já que esta não é a 
primeira venda. A ação cível 
pública foi protocolada na 
Comarca do município no dia 
20 de maio.

A justificativa de Caputti 
é de que Octaviani estaria se 
desfazendo da frota munici
pal, oferecendo os veículos 
por um preço abaixo de mer
cado. Ele conta que soube da 
venda por meio de publicação 
em jornal. "Há um bom tem
po que vêm sendo vendidos os 
veículos da prefeitura. Então o 
Carlos (prefeito) anunciou a 
venda de mais sete veículos,

sendo duas pás-carregadeiras 
(ano 2001 e 2002), dois cami
nhões basculantes, uma esca
vadeira, uma motoniveladora 
e uma caminhonete S-10. En
tão eu entendo que a prefei
tura precisa desses veículos, 
porque ainda têm dois bairros 
grandes sem asfalto e precisa 
do maquinário para dar ma
nutenção a esses bairros e a 
zona rural de Agudos é muito 
grande", argumenta Caputti.

"Foi motivo de festa a 
aquisição de desses veículos 
no primeiro ano do mandato. 
Foram comprados 61 veículos 
e já foi vendida uma grande 
parte da frota. Hoje vai preju
dicar e muito a cidade de Agu
dos", completa.

Na ação, Caputti acusa o 
prefeito de estar vendendo 
os veículos para poder quitar 
dívidas da municipalidade. 
Para elaborar a ação, o vice- 
prefeito diz que consultou 
sites especializados em co
mercialização de veículos 
para ter uma idéia do valor 
de mercado. Por exemplo, 
no caso da caminhonete

S-10, ano 1.999, Caputti 
diz que o veículo está sendo 
vendido pela prefeitura por 
R$ 18 mil, enquanto num site 
especializado foi encontrada 
uma caminhonete do mesmo 
modelo, ano 1998, cotada a 
R$ 22,6 mil.

Caputti também diz que 
existe irregularidade no edi
tal, já que não é especificado 
quem foi a comissão avalia
dora para a venda dos veícu
los. "Ele (Octaviani) não está 
vendendo a frota para renovar. 
Ele está vendendo e não está 
repondo esses veículos. O pro
blema é vender e não repor, 
deteriorando o patrimônio 
público", avalia.

Caputti entregou uma có
pia da ação ao jornal e infor
mou que o Ministério Público 
pediu explicações ao prefeito 
para avaliar o caso e decidir se 
aceita a denúncia ou não.

O prefeito José Carlos Octa
viani (PMDB) atendeu a repor
tagem de O ECO de forma gros
seira, com acusações, palavras 
de baixo calão e referendou que 
não dá entrevista ao jornal.

O vice-prefeito de Agudos Jaime Caputti entrou com ação contra Octaviani por venda da frota

Foto: lornal O ECO

CENAS DO ABANDONO A fonte luminosa da praça Tiradentes, em Agudos, foi abandonada 
pelo poder públicos nos últimos meses. Apesar de representar um verdadeiro cartão postal para a 
cidade, carece de limpeza e manutenção. A água acumulada ainda reserva uma armadilha e traz um 
risco para a população, uma vez que virou ambiente ideal para proliferação do mosquito da dengue.
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b a r r a  b o n i t a

Padre na disputa
Prefeito de Barra Bonita, padre Mário Teixeira (PC do B), chama imprensa e 
confirma: vai disputar a reeleição

Da  Re d a ç ã o

Depois de muito mistério 
o prefeito padre Mário Teixei
ra (PC do B), de Barra Bonita, 
decidiu anunciar à imprensa 
que vai disputar a reeleição 
no município. Uma pesquisa 
eleitoral divulgada no Jorna 
da Barra há aproximadamen
te dois meses, em que o chefe 
do Executivo apareceu com 
5% da intenção de votos, foi 
motivo de especulações sobre 
a possível ausência dele na 
disputa eleitoral de outubro. 
Agora padre Mario afirma ca
tegoricamente que quer ser 
prefeito novamente.

A informação foi dada na 
quarta-feira 28, durante en
trevista coletiva. "Confesso 
que quando vi os números da 
pesquisa fiquei desanimado e 
pensei seriamente em não ten
tar a reeleição. Mas, por outro 
lado, nossa administração é 
bem avaliada pela população e 
isso precisa ser bem propagado 
durante a campanha eleitoral", 
comenta o prefeito. "Então 
conversei com os assessores 
mais próximos e decidi que 
vou participar da convenção 
como candidato a candidato e 
disputar a eleição municipal".

Para ter seu nome aprova
do em convenção, o prefeito 
conta com o apoio de outros 
dois partidos, além do PC do 
B: o PDT e o PSL. "É um gru
po que está bem unido e que 
me apóia para a reeleição", diz 
padre Mário. "Mas também já 
tive uma boa conversa com o 
PT e o PSB para tentar trazê-los 
para nosso grupo. A conversa 
está bem encaminhada e ain
da quero falar com o pessoal 
do PRB e PMN. Vamos fazer Padre Mário acaba com o mistério e diz que vai participar da reeleição

um forte grupo de esquerda".
Sobre possíveis nomes de 

vice-prefeito, o chefe do Exe
cutivo não adiantou nada.

COLETIVA
Durante a entrevista o 

prefeito também falou sobre 
obras que estão em andamen
to e que espera que estejam 
prontas até o início do perío
do eleitoral.

Na semana passada foi libe
rada para a Prefeitura de Barra 
Bonita R$ 900 mil para o iní
cio da estação de tratamento 
de esgoto. O município já tem 
uma em funcionamento nos 
altos da cidade que trata cer
ca de 15% do esgoto do mu
nicípio, mais especificamente 
dos bairros Sonho Nosso e 
CDHU. "Essa outra seria para 
tratar do restante", disse o pre
feito. "Já demos início no ano 
passado com toda a colocação 
dos emissários que irão levar o 
esgoto até onde ela será cons
truída. Com isso tiramos todo 
aquele mau cheiro que existia 
na área turística da cidade".

Na última quarta-feira, o go
verno do Estado informou que 
os recursos de 2008 do Dade 
(Departamento de Apoio e De
senvolvimento das Estâncias), 
no valor de R$ 1,4 milhão, já 
estão disponíveis. A administra
ção irá utilizar o dinheiro para 
melhorar a pavimentação asfál- 
tica de várias ruas da cidade.

Ainda na área de obras, o 
prefeito padre Mário comen
tou que a empresa metalúr
gica JLJ deu início à terrapla
nagem no terreno em que irá 
construir a fábrica de caldeiras 
de usinas e que teve início a 
reurbanização da avenida Pa
pa João Paulo 2°.

M A C A T U B A

Trezena de Santo Antonio 
começa amanhã

A comunidade católi
ca de Macatuba realiza a 
partir de amanhã a treze- 
na de Santo Antonio, com 
missas todos os dias, até 
13 de junho, na matriz. 
Nesse período também 
tem a festa para o santo, 
que nesse ano será mais 
curta: a quermesse será 
nos dias 7 e 8, e de 12 a 
15 de junho.

De acordo com o padre 
José Raimundo de Carva
lho a equipe que organiza 
o evento decidiu diminuir 
os dias de festa por causa 
da funcionalidade. "To
mando como exemplo os 
anos anteriores a equipe 
acredita que esses dias são 
suficientes para uma boa 
festa", justificou o páro
co. "Serão dois finais de 
semana, sem shows, mas 
acredito que com boa mo-

vimentação do público".
A festa de Santo Anto- 

nio é realizada na praça 
em frente à igreja com bar
racas de doces e salgados, 
brinquedos para as crian
ças e barracas de prendas. 
Tudo preparado e organi
zado pelos fiéis. "No ano 
passado arrecadamos cer
ca de R$ 40 mil que estão 
sendo utilizados até hoje. 
Reformamos o salão da 
igreja, estamos refazendo 
toda a instalação elétrica 
e uma parte ainda está in
vestida", informou o pa
dre. "Com o dinheiro des
te ano vamos trocar o piso 
do presbitério, reformar a 
capela e melhorar o som".

O trabalho de organi
zação da festa é voluntá
rio e a pessoa que quiser 
colaborar pode procurar a 
secretaria da igreja.

FIQUEiPOR DENTRO

d ip l o m a d o s
Os adolescentes do projeto 'Bem Viver o Futuro é Ago

ra' receberam o certificado de conclusão da capacitação no 
dia 20 de maio. Ao todo foram beneficiados 40 jovens, 
20 meninos e 20 meninas da Legião Mirim e da Legião 
Feminina. A capacitação continua este ano. A maioria dos 
adolescentes que participaram do projeto já se encontra 
inserida no mercado de trabalho.

e n t r e v is t a
O deputado estadual 

Pedro Tobias (PSDB) es
tará hoje no programa Vi
sita na Record. Tobias será 
o primeiro entrevistado 
do programa que começa 
ao 12h30, na TV Record 
de Bauru. Na entrevista, 
o deputado deverá abor
dar temas ligados à saúde, 
educação e infra-estrutura 
urbana. Além disso, tam
bém falará sobre política 
e os preparativos do PSDB 
para as eleições municipais 
deste ano.

c u r s o
Nos dias 2 e 6 de ju

nho o PAE (Posto Sebrae 
de Atendimento ao Em
preendedor) de Lençóis 
Paulista realizará o curso 
Aprender e Empreender, 
entre 19h e 23h. A oficina

tem como objetivo des
pertar habilidades e esti
mular os participantes a 
empreender. As inscrições 
devem ser feitas no PAE. 
Para participar o candida
to deverá doar um litro de 
leite que será destinado a 
uma instituição da cidade. 
As vagas são limitadas.

FESTA
A abertura oficial da 

programação de aniversá
rio dos 108 anos de Maca- 
tuba será realizada no dia 
1° de junho com o haste- 
amento da Bandeira e exe
cução do Hino Nacional 
na Praça Santo Antônio 
às 11h. Após a solenidade 
será realizado o Primeiro 
Encontro de Carros Anti
gos com a participação de 
expositores da cidade e 
convidados da região.

t e r ç a - f e i r a

d a n ç a  d a  c a d e ir a
A indefinição do su

plente que assumiria a vaga 
deixada pelo vereador li
cenciado João Miguel Die- 
goli (DEM) na Câmara de 
Lençóis Paulista perdurou 
até minutos antes da sessão 
legislativa de segunda-feira. 
Dois ex-vereadores - Cleuza 
Spirandelli (PTB) e Carlos 
Martins (PSB) disputavam 
a cadeira vaga. O ex-tucano 
Carlos Martins acabou em
possado pelo presidente 
Nardeli da Silva (PV), dei
xando Cleuza de fora do 
Legislativo. A ex-vereadora, 
que já reivindica a vaga no 
Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo com base na 
lei de infidelidade partidá
ria, deve recorrer da decisão 
também na Justiça local.

COLISÃO
Um acidente envolven

do um Fusca e um cami
nhão deixou dois jovens -  
um rapaz de 20 anos e uma 
moça de 19 - gravemente fe
ridos. Eles estavam no Fus
ca. O motorista do cami
nhão nada sofreu. A colisão 
foi registrada no começo da 
tarde de segunda-feira, na 
rodovia Osny Matheus (SP- 
261), próximo ao aeroporto 
José Ângelo Simioni, mais 
especificamente no quilô
metro 116. Fernando Henri
que Pascoalinotto dirigia o 
Fusca, placas GPB 1943, de 
Lençóis Paulista no sentido 
Lençóis Paulista -  Macatu- 
ba. No banco do passagei
ro, estava Rafaela Espíndola 
da Silva, de 19 anos. Eles fo
ram atingidos lateralmente

por um Ford Cargo, DVO 
9817 de Bauru.

CASA NOVA
No próximo mês, a Polí

cia Militar de Macatuba vai 
estar em novo endereço. O 
destacamento construído 
pelo prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) para a 
PM será inaugurado no dia 
13 de junho -  data em que 
o município completa 108 
anos - em cerimônia mar
cada para as 9h. O destaca
mento foi construído na rua 
São Paulo, em frente à pra
ça do Cruzeiro, na estrutura 
do antigo lanchódromo. 
Segundo o comandante da 
Polícia Militar em Macatu- 
ba, sargento Josué Francisco 
da Silva, até o dia 10 de ju
nho a mudança já deve ter 
acontecido. No dia 13, às 
10h30, Coolidge também 
faz a inauguração oficial do 
Cras (Centro de Referência 
em Assistência Social). O 
prédio ficou pronto no fi
nal do ano passado e já está 
funcionando.

r e f o r m a
A Câmara de Vereado

res de Agudos 'José André 
Guarido' acabou de passar 
por reforma. O prédio ga
nhou pintura, as calçadas 
foram refeitas e também 
teve o conserto de rachadu- 
ras, além da implantação 
de calhas. O presidente da 
Casa, Nelson Assad Ayub 
(PP), o Nelsinho, disse que 
outras melhorias estariam 
sendo providenciadas. Ele 
não soube precisar o valor 
da reforma.

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

ÁLCOOL
Nas bombas dos postos 

de combustíveis da região, 
o preço do álcool hidrata
do não cai apesar da safra 
canavieira 2008/2009 já ter 
começado. Em cotação feita 
pelo jornal O ECO , Borebi 
(R$ 1,50), Barra Bonita (R$ 
1,29), Lençóis Paulista (R$ 
1,28) e Macatuba (R$ 1,27) 
apresentam os preços mais 
altos. De acordo com o Ce- 
pea/Esalq/USP (Centro de 
Estudos Avançados em Eco
nomia Aplicada), até a últi
ma sexta-feira o litro do álco
ol hidratado saiu das usinas 
a R$ 0,66. Queda de R$ 0,10 
em uma semana. O proble
ma é que a queda de preços 
não chegou ao consumidor.

Á r e a  d e  l a z e r
Os estudantes da escola 

estadual Leonina Alves Co- 
neglian, em Lençóis Paulis
ta, estão reivindicando me
lhorias para o bairro onde 
moram, a Vila Cruzeiro. O 
descontentamento dos alu
nos da oitava série C chegou 
por meio de carta na semana 
passada ao Jornal O E C O .

in c ê n d io
Um incêndio registrado 

na quarta-feira 28, na Fá
brica de Estopas Macatuba, 
mobilizou as brigadas de 
incêndio do município e 
até o Corpo de Bombeiros 
em Bauru. O fogo come
çou por volta de 11h30 e 
foi controlado por volta das 
13h. Segundo Vanessa Ro
sa, filha do proprietário da 
fábrica, o incêndio foi cau
sado por uma fagulha que 
saiu de uma das máquinas 
empresa. No dia 31 de ju
lho de 2007, pelo mesmo 
motivo, a fábrica também 
pegou fogo. Na ocasião, to
do o estoque foi queimado. 
Ninguém se feriu.

d u p l ic a d o
O prefeito de Agu

dos, José Carlos Octaviani 
(PMDB), retomou na sema-

na passada as obras de du
plicação da avenida Richard 
Freudenberg. Os trabalhos 
haviam começado no mês de 
março, mas tiveram que ser 
interrompidos por causa do 
período de chuvas. A previsão 
é que o acesso esteja pronto 
em seis meses. A obra está 
orçada em R$ 2,2 milhões. A 
maior parte dos recursos saiu 
da própria prefeitura.

AFTOSA
Criadores de gado em 

todo o Estado de São Pau
lo tem até hoje para vacinar 
seus rebanhos contra a febre 
aftosa. Na microrregião do 
jornal O ECO , a expectativa 
é de 115 mil animais sejam 
imunizados. A Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo deu 
início a campanha no dia 1° 
de maio. A vacinação ocorre 
anualmente em duas etapas 
-  meses de maio e novem
bro. São Paulo está há 12 
anos sem registro da doença.

LEGISLATIVO
A Câmara dos Deputados 

aprovou na terça-feira 27 a 
proposta de emenda consti
tucional que pode aumentar 
de dez para quinze o núme
ro de cadeiras de vereadores 
em Lençóis Paulista para o 
próximo mandato. A medi
da também reflete nas cida
des da região. A PEC 333/04 
foi reformulada pelos depu
tados e aumenta o contro
le dos gastos das Câmaras, 
sem reduzir a representação 
de eleitores no legislativo 
municipal. De acordo com 
a proposta aprovada em pri
meira votação, as Câmaras 
terão número de vereadores 
proporcional à população 
local, em uma escala que 
vai de 1 (nove vereadores) 
a 24 (55 vereadores). Nessa 
escala, Lençóis teria 15 par
lamentares, Macatuba onze, 
Barra Bonita e Agudos treze, 
Areiópolis, Piratiniga e Bo- 
rebi continuariam com no
ve vereadores cada.
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Astra Sedan 
CONFORT 1.8 - 2003 
A - Branco - Completo

S10 2.4 S - 2003 - 
GNV Preta - 

Dh Trava Alarme

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

Completo

Astra Sedan 
CONFORT 1.8 - 2005 
A - Prata - Completo

Corsa Super 1.0 MPFI 
1997 - G - Cinza 

Trava Alarme

Monza - GLS 2.0 4P 
1995 - A

Dourado - Completo

Gol G3 1.0 8V - 4 P 
2004 - A - Prata 
Dh Trava Alarme

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week ELX 1.3 
Fire - 4P - Flex Cinza 

Completo - Ar

Saveiro - G4 1.6 - 2006 
Total Flex - Super Surf 

Preta - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993 - Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 

A - Branco - Ar

Palio EDX 1.0 - 4P 
1998 - Vermelho 

Vidro Trava Alarme

Corsa Sedan SUPER 1.0 
2002 - A - Prata 
Trava Alarme

Gol G3 1.0 8V 4P 
2005 - A - Prata 

Básico

Saveiro CL 1.6 MI 
1999 - G 

Prata - Básica

VEÍCULOS
VENDA

GOL POWER 1.6, ano
04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 
e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE MONZA GL,
2.0, 4 portas, ano 93, ál
cool, cor azul, completo. 

Fone (14) 3263-7474.

VENDE-SE CHEVETTE,
86/87, cor doura

do, bom estado, R$ 
3.800,00. Tratar Rua 

Siqueira Campos, 141. 
Fone (14) 9726-9990, 

fala c/ Juraci.

VENDE-SE GOL 1000,
cor branco, ano 93/94. 
Fone (14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA, ano 
67, cor branco. Fone 

(14) 3264-1222.

VENDE-SE CELTA, 4
portas, ano 04, cor 

preto. Fone (14) 3264
1222.

VENDE-SE MONZA
SLE, 2.0, ano 91, cor 

cinza, álcool. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE CELTA 1.0,

ano 06, cor preto, flex, 
ar condicionado. Fone 

(14) 3264-1000.

VENDE-SE ESCORT 

HOBBY, 1.6, ano 

93, álcool, cor vinho, 
completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE MONZA SL 

EFI, ano 93, cor cinza. 

Fone (14) 3264-3033.

VENDE-SE OMEGA

CD, ano 03, cor cinza. 
Fone (14) 3264-3033.

VENDO UM RENAULT 

CLIO COMPLETO,

Modelo 2002, RN 1.0 - 

16 Válvulas. Completo 

(vidro elétrico, trava e 

alarme, direção hidráu

lica e ar condicionado), 

cor preto metálico, 

roda esportiva, 4 por

tas. Ótimo estado de 

conservação. Fone: 

(14) 9122-2074 com 

André Silva.

VENDE-SE FIESTA, ano
00, cor branco. Fone 

(14) 3264-3033.

CORSA CLASSIC PRE
TO 2007/2008 1.0 

FLEX, com ar quente, 

trava, alarme. Estado 
de 0km - Único Dono 

- R$ 6.800,00 + financ. 

F: 8144-6195 ou 3263
1287.

VENDE-SE OU TROCA 

CORSA SEDAN, ano 

01, 1.6, completo, 
cor prata, em ótimo 

estado. Fone (14) 

8138-9409 ou (14) 
3264-9261.

VENDO VECTRA preto 
ano 94, 2.0, GLS, ga

solina, completo Tratar 

Fone: 9122-4974.VENDE-SE GOL SPE- 
CIAL, ano 03/02, 2 por

tas, álcool original, IPVA 

e licenciamento pagos. 
Fone (14) 3263-0846, 

falar com Ricardo.

VENDE-SE FUSCA ano

82, ótimo estado...
3.600,00. Tratar: 9773

0094 -  Paulo.

VENDE-SE GOL, ano 

97, cor branco, com 

alarme, trava, som. R$ 
12.800,00. Fone (14) 

8114-5619.

VENDO SAVEIRO

1.8 Gas. Ano 99 Cor 

Marron e Santana 
Quantum 2.0 Gas. Ano 

92 cor Azul Marinho - 

Informações pelo FONE 
(14) 9798-0454.VENDE-SE GOL, ano 

01, gasolina, já finan

ciado. R$ 6.000,00 
de entrada mais 39 x 

500,00 fixo. Fone (14) 

8131-5906.

VENDE-SE OU TROCA 
UM VOYAGE ano 87, á

álcool, em bom estado. 

R$ 5800,00 Telefone: 
(14) 81241331 Silvana 

ou Reginaldo.VENDE-SE GOL, ano

91, cor cinza, álcool. 
Fone (14) 9737-3907.

VENDE-SE GOL G4, 2
portas, ano 06, flex, cor 

cinza. R$ 22.500,00, 

aceito troca. Fone (14) 
9726-6932 ou (14) 

3264-8430. 1 MOTOCICLETAS I
1 VENDA 1

VENDE-SE GOL, ano 

89, gasolina. Fone (14) 

9792-1805.

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me
lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.VENDE-SE GOL BOLA,

ano 97, cor prata, em 
ótimo estado. Fone 

(14) 3263-3871 ou 

(14) 8147-7440.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 
3263-3466.

VENDE-SE UM CAR

RO, A3, completo, 
documentos tudo 

certo, com chave de 

reserva. Cor preto. R$ 
35.800.00 tel: 9721

8408 com Marcelo.

HONDA BIZ, 100, ano 
04, cor azul. Fone (14) 

3263-2610.

GOL CL 1.6 ÁLCOOL 

ORIGINAL, IMPECÁVEL, 

TRATAR 9162-0738

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14) 

3264-4345.

VENDO TRAFIC diesel 

16 lugares. Contato: 
14 91015595- 143264 

5658. VENDE-SE TITAN 125, 

ano 04. Fone (14) 
3264-4345.VENDO OU TROCO 

UM CORSA 2001 

BRANCO 2P NO VALOR 
DE 8.000,00 + FINAN

CIAMENTO PARC. 47 

(R$336,00) TRATAR 
FONE 9701-3173.

DI MOTOS, parcela
mos a venda de moto 

usada, mediante a pro

vação do credito. Fone 
(14) 3263-3466.

L U B R E m n
Veículos

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222

Bauru
[14] 3214-4888

COR ANO
ASTRA HATCH 2.0 20 03 CINZA

ASTRA SEDAN G L1.8 20 02 BRANCO
CORSA CLASSIC ÁLCOOL 20 0 5 AZUL

CORSA CLASSIC SUPER 1.0 20 0 4 CINZA
CORSA WIND 1996 VINHO
HONDA CIVIC 20 0 4 PRETO

CELTA SPIRIT4R 200Z PRATA
CELTA 2R 20 0 4 PRATA
CELTA 4R 20 0 4 PRETO

PARATI 1988 VINHO
VECTRA 2 .0 20 0 6 CINZA APGUS

VECTRA CD 2.2 20 03 PRETO
MEPIVA 20 03 PRATA

LIESTA SEDAN 1.6 20 0 5 PRETO
MONZA GLS 1 9 9 5 /9 6 VERMELHO
ZAEIRA2.0 2001 PRATA

ZAEIPAELEGANCE 2 0 0 Z /0 8 PRATA
1200 S R O P T -4x4 2 0 0 4 /0 5 CINZA

CPOSS E O X -1 .6  ELEX 20 0 6 PRATA
BMW 3281 1996 VINHO

GOL 1 9 9 3 /9 4 BRANCO
G 0LG IV2R 20 0 6 BRANCO

G 0 L G IV 4 P 1 .0 200Z CINZA
DODGE BOLARA 1980 VERMELHO
LIESTA 1.0 2R 19 9 Z /9 8 PRETO

VERSAILLES 2 .0  GUIA 4R 1995 PRETO
PALIO WEKEND 1 . 6 16V4R 199Z VERDE

PALIO E IX 1 .0  4P 20 0 8 PRETO
PEUGEOT 2 0 6 4 R 1.0 20 0 6 PRETO

RICASSOGX 2 0 0 2 /0 3 PRATA
N X 1 5 0 1 9 9 2 /9 2 VERMELHO

1ETSKY +CARRETA 1 9 9 5 /9 5 BRANCO
AUDI A 3 1.8 20 02 AZUL

EUSCA 196Z BRANCO
ESC0PTXR3 CONVERSÍVEL 1993 AZUL

TORNADO 25 0 20 0 4 PRATA
LIESTA HACTH 4R 20 03 PRATA

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.: 1 4 .3264-1222  - Lençóis Paulista

VENDE-SE TITAN 150,
Ks, ano 05, cor verme- 

lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE FAN 125, 

ano 04. Fone (14) 
3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano
99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN 150

KS, ano 06, cor azul. 
Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN KS,
ano 01, verde metálico, 

R$ 3.300,00. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE TITAN ES,
ano 05, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE XLX 250, 

cor preta, para trilha. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor azul metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

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

TITAN, 125, ano 04, 
cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

VENDE-SE BIZ +, ano 

04, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

RESTAURACilD • CONSERTO • REEORRIA 
Alto Falantes • Cornetas • Tweeter

TODAS AS MARCAS E MODELOS
m m

TUDO EM 6 MESES DE GARANTIA
nil. PBEI. JÁCDMO N. PACCOIü, 332 • PO. RDIIDDN •LINCIIIS PU. 

[DII[;1432C3DG3!I*9U7224S

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

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE XL 250 R,

ano 83, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE DT 180, 

para trilha. Fone (14) 
3263-2610.

VENDE-SE CB 400,
ano 81, cor preta. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE BIZ, ano

06, cor prata, partida 

elétrica. Fone (14) 
3264-1721 ou (14) 

9735-4338.

VENDE-SE TITAN, ano

02, c/ partida elétrica e 

freio a disco, cor azul. 
Fone (14) 3263-2607 

ou (14) 3264-1004. 

Vega Motos.

VENDE-SE TITAN, ano

05, 150 cilindradas, 
cor vermelha. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 
Motos.

VENDO BIZ PRETA 
2005 100c, ótimo esta

do. Tratar 32633887.

R. Prudeme de Moraes. 20E 
Rua Piedade, 82 9  - C en tro  - L e n ç ó is  P a u lista  H  Vila Eden-lOilÇÓÍS Paulista 

E-m ail: dalbentelatin@ bol.conn.br

VEÍCULO ANO COR COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERMELHO G AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA / ALARME
CORSA WAGON 1.0 16V 2000 CINZA G TRAVA / ALARME /LIMI>/DESEMB.

ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO / RODAS
CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

CORSA GL 1.4 4P 1996 CINZA G LIMP / DESEMB / TRAVA / ALARME
CORSA SED CLASSIC LIFE 2005 PRATA ALC TE/ALARME

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / VE / TE / ALARME
VECTRA GLS 2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO / RODAS
VECTRA GLS 2.0 1996 AZUL ALC COMPLETO / RODAS
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB
SAVEIRO CL 1.8 1994 VERDE ALC VE / CAPOTA MARITIMA
SAVEIRO 1.6 G4 2006 PRETO FLEX COMPLETO/TRAVA/ALARME

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS
XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO / RODAS / SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

F.: 14. 3264-1000
V b Í C u I o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

M o m e n t o  Es p ír it a
P R E C E  D E  T O D O  D I A

Senhor, concede-me a censciência des meus muitos erros.
Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito.
Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou.

Que eu consiga, mais que os outros, detectar as 
fragilidades que me são comuns,

Dá-me a Tua força para que eu possa superar-me, a Tua luz 
para não caminhar nas trevas, a Tua paz na luta que me aflige.

Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde 
em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos 

meus compromissos.
Senhor, não me deixes entregue à invigilância 

e ao assédio do mal.
Sê meu abrigo e a minha inspiração!...

Assim seja.

C arlos A. B acca lli, Esp. Irm ã o  Ja sá , livro : VIGIAI E ORAI.

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

P A L E  S T R A S
3 E G Ü N D A - F E I R A 3 Á B A D Q 3

Travessa João Ramalho, 22 Creche OCAS na CECAP
(próximo ao Asilo) às 20 H às 14 H

F.: 14. 3264.6414 ceap@lpnet.com.br

instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, insulfilm, faróis 
som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e muito mais!

PRDMDÇÃD VÁLIDA DE 3I/D 5 À D7/DB/2DD8

ALARME P/ CARRO POSIiTiRONl

Fone: 14. 3263-5831
Rua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lençóis Paulista

M O D ELO A N O COR O PCIO NAIS M O D ELO A N O COR
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA GOL 16V POWER 2002 PRATA
CORSASEDAN GLS 2000 PRATA COMPLETO GOL 1.0 2006 BRANCA

CORSA WIND 1998 VERMELHA FUSCA 1983 AZUL
CORSA SUPER 1998 PRATA LOGUS CLI 1995 VERMELHO
VECTRA GLS 
MONZA SL EFI 
ASTRA SEDAN

1999
1993
2003

PRATA
CINZA
AZUL

FIESTA 
FIESTA 

FIESTA CLX 
ESCORT GL 1.6

2000
1995
1997
1998

BRANCO
VERDE

BRANCO
BRANCO

MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX UNO MILLE EP 1997 CINZA
MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX SIENA FIRE FLEX 2008 PRATA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA COMPLETO PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
OM EGACD 2003 CINZA PALIO ELX 1.3 FLEX 2004 PRATA

S-10 1996 CINZA PICASSO EX 2001 PRATA
SAVEIRO 
FOX 1.0

1988
2005

VERMELHO
CINZA

DIESEL
TRAVA-AL-LIMP-DESEM

CIVIC LX 
CIVIC LX 
BIZ 100 

BIZ

1998
2001
2004
2003

PRATA
PRATA
AZUL

VERMELHAFOX 1.0 2007 PRETO TRAVA-AL-LIMP-DESEM
GOL 1.0 2006 PRETO TRAVA-ALARME CBX-250 TWISTER 2002 PRETA

GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA CG-150 TITAN KS 2004 VERMELHA

O PCIO NAIS

COMPLETO

VIDRO-TRAVA-LIMP-DES

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

REFJNANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS _ 
KOMBI-VANS E CAMINHAO

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

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


STRADAADV. EXTFLEX 

FIORINO lEGAS 

F-lOOOXLT TURBO D 

RANGER ALT 2.8 4X2 D 

RANGER XLS2.8TCD4X4 

RANGER XLT2.8TCD4X4 

S-102.2 CSGAS 

S-104.3V6 CSGAS 

S-10 2.2 CEGAS 

S-10 2.8TCS 4X4 DIE 

S-10 2.4 CS4X2GAS 

S-10 2.8TCD 4X4 DIE 

S-10 2.8TCS 4X4 DIE 

S-10 2.8TCD4X4DIE 

S-10 2.8TCD DLX4X2DIE 

S-10 EXECUTIVE2.8 4X4 

SILVERADO 4CCTDIE 

SPORTAGE 4X4 DIE

^ C A R
A U T O S ^

TROCA COM TROCO

HONDA CIVICEXGAS 99

HONDA CMC EXGAS 01

AUDI A3 1.8 TGAS 01

AUDI A3 1.8 GAS 03

SCENIC EXP. 1.616VGAS 04

PALIO FIRE FLEX FLEX 07

PALIO FIREFLEX FLEX 07

ESCORTHOBBYl.O GAS 96 

F0CUSHATCH1.8GL6AS 01 

FOCUSSEDAN2.0LGAS 02 

EC0SP0RTXLS1.6 GAS 05 

GOLRALLYE FLEX 05

FOX 1.0 2P FLEX 04

POLO HATCH 1.5 GAS 03 

VECTRACD2.016VGAS 97 

VECTRAGLS2.0GAS 98 

ZAFIRAELEQANCEFLEX 05 

ZAFIRAELEGANCEFLEX 05

1 T A X A S  E S P E C IA IS  1

KASINSKIGF125 03

KASINSKIGF 125 03

QUADRI PITBULL200 07

QUADRI F0URTRAX4X4 OKM

BIZ 100 KS 02

BIZ 100 ES 04

BIZ 100 ES 05

TITAN 125 KS 02

TITAN 125 KSE 03

TITAN 150 KS 06

TITAN 150 KS 06

TITAN 150 ES 05

TITAN 150 ES 07

TITAN 150 ESD 05

TITAN 150 ESD 08

TITAN 150 SPORT 05

CBX 200 STRADA 99

CBX200 STRADA 01

CBX 250 TWISTER 05

Xü(350 88

CB 600FH0RNET 05

XRTORNADO 06

NX4FALC0N 01

CBX 750 F 88

CBX750F 88

CBX 750FINDY 91

CBR450 90

CBR 500 F 97

CBRllOOXX BLACK 97

SHADOW 600 98

YAMAHA YBR 125K 05

YAMAHA YZF RI 06

SUZ.BURGMAN 07

SUZ. GSX750F 95

SUZ.BANDIT 1200S 05

SUZ.BANDIT 12O0S 08

SUZ.HAYABUSA 02

SUZ.SRAD 750 07

V-STRON 06

KINCO ZING 150 02

HARLEYDAVIDSON DEUCE 00

LAVA MOTO 
COM ÁGUA 

QUENTE

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE TWISTER,

ano 06. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TWISTER,

ano 05, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,

ano 07, cor preta, 

único dono, com 7 mil 

km. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE BIZ, 100 

cilindradas, partida 

elétrica, cor preta. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE CB, ano

00, cor azul. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE V. BLADE,

250 cilindradas, ano 

08, zero Km, cor preta. 

Fone (14) 3263-2607 

ou (14) 3264-1004. 

Vega Motos.

FINANCIAMOS sua

moto, 0 km e também 

usadas. . Fone (14) 

3263-2607 ou (14) 

3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE HUNTER, 

100 cilindradas, a partir 

de R$ 130,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE WEB, a par

tir de R$ 183,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE MAX 125 

CILINDRADAS, a partir 

de R$ 185,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE MOTARD,

220 cilindradas a partir 

de R$ 292,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE STX, 200 

cilindradas a partir 

de R$ 259,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDO MOTO TITAN

ES ano 2006 cor azul 

Valor R$ 5.500 Tratar 

com Tatiana 97629017.

VENDO MOTO CG 

TITAN 150 ES - VEN

DO Santana Quantum 

92 - DI - Gas. VENDO 

Saveiro Ano 97 Gas. - 

Tratar (014) 9798-0454 

- Falar com Jefferson.

URGENTE... Abaixei 

de 7.000,00 para R$ 

6.800,00 Twister azul 

2002 doc. ok em ótimo 

estado de conservação 

fone: 3263-5635.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 

dormitórios, sala, 

cozinha c/ azulejo, 

banheiro social com 

Box Blindex, lavan

deria e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais pe

queno financiamento,

prestação atual. R$ 

170,00. Fone (14) 

3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jd 

Caju I, 3 dormitórios, 

sala, cozinha grande, 

a/s, edícula no fundo, 

churrasqueira. R$

26.000. 00 mais finan

ciamento. Fone (14) 

3263-4345, falar c/

Deise.

VENDE-SE CASA no

centro. 3 dormitórios 

(1 suíte) todos c/ ar

mário embutido, sala 

p/ 2 ambientes, copa, 

cozinha, lavanderia, 

dep. Empregada, es

critório e garagem p/

3 carros. R$ 175 mil. 

Fone (14) 3264-4151 

ou (14) 8152-7999. 

CRECI76074

VENDE-SE CASA no Jd.

Ipê. 3 dormitórios (1 

suíte), 2 salas, sala de 

jantar, copa, cozinha, 

lavanderia, rancho com 

churrasqueira, depósito 

e 1 banheiro. R$ 210 

mil. Fone (14) 3264

4151 ou (14) 8152

7999. CRECI76074.

VENDE-SE SOBRADO 

NA RONDON. 3 dor

mitórios, sala de TV, 

sala p/ 2 ambientes, 

copa, cozinha, churras

queira e 2 vagas. Fone 

(14) 3264-4151 ou 

(14) 8152-7999. CRE- 

CI76074.

PROCURA-SE para alu

gar casa ou apartamen

to, diretamente com o 

proprietário. Fone (17) 

9744-1756.

VENDE-SE TERRENO

Jd Monte Azul, bem 

localizado. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, espaçosa 

com piscina. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA, R$ 42.000,00, 

Av Procópio Ferreira, 

449, próximo ao Su

permercado Doidão, 

Cecap. No negocio 

aceita casa de menor 

valou ou carro de ate 

R$ 10.000,00. Fone 

(14) 3263-2327.

ALUGA-SE PRÉDIOS 

COMERCIAS, sendo 

2 no centro, Av 9 de 

Julho, com 50 metros 

quadrados, e na Rua 

Jose do Patrocínio com 

69 metros, e outro 

terreno, Jd São João, 

próximo a oficina, com 

600 metros quadrados, 

parte coberta e lavador. 

Fone (14) 9711-0563 

ou (14) 9711-2577.

R: 3264 3131

R Piedade, 56 

Centro 
Lençóis Pta.

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO  

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.: 14. 3264-2291 
9694-8714

VENDE-SE CASA
(construção nova), 2 

quartos, sala, cozinha, 
wc, garagem, área de 

serviço, quintal grande. 
R Lafayette Muller Leal, 
251, Pq Rondon. Fone 
(14) 3263-0520, (14) 

9793-9724 ou (14) 
9152-1544.

VENDE-SE TERRENO, 
331,48 metros quadra
dos, Av Jacomo Nicolau 
Paccola, lado par. Fone 

(14) 3263-0755 ou 
(14) 3263-2290.

VENDE-SE TERRENO,
500,67 metros quadra
dos. Rua Gino Augusto 
Antonio Bosi. Fone (14) 

3263-0755 ou (14) 
3263-2290.

VENDE-SE TERRENO
800 metros quadrados, 

Av Jacomo Nicolau 
Paccola. Fone (14) 
3263-0755 ou (14) 

3263-2290.

VENDE-SE TERRENO,
Jd João Paccola, Rua 

Valter Moretto, lado al
to, parte murado. Fone 

(14) 9692-9693.

VENDE-SE CASA, Jar
dim América, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, 2 
banheiros, lavanderia, 

área com churrasqueira 
, garagem p/ 2 car
ros, salão comercial, 
R$ 90.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, 
Núcleo H. Luiz Zillo,

4 dormitórios, 2 salas, 
cozinha, banheiro, 

garagem, nos fundos, 1 
banheiro, área de servi
ço, 1 dispensa, churras
queira. R$ 55.000,00. 
Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 
46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO,
Parque Residencial 

Rondon, 3 dormitórios, 
sala, copa, cozinha,
2 banheiros, área de 

serviço, garagem.
R$ 75.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd
Nações, 2 dormitórios, 
2 salas, copa, cozinha, 

banheiro, área de 
serviço, garagem.

R$ 40.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CHÁCA
RA, 20.000 metros 

quadrados, São Judas, 
sem benfeitorias. Tratar 

Toninho Santangelo 
Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO, 
Rua Fortunato Zillo c/ 

360 metros quadrados. 
R$ 16.000,00. Tratar 
Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 
Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd
Caju, 3 dormitórios 

sala, cozinha grande, 
wc, edícula no fundo, 
garagem toda de pi
so, churrasqueira. R$ 
27.000,00 mais pres

tação falar com Deise. 
Fone (14) 3263- 4345.

ALUGA-SE EDICULA
para festas em geral. 
De seg. á sexta: R$ 
80,00 sábado ou 

domingo: R$ 120,00 
sábado e domingo: R$ 

200,00 Tratar 8119
5518.

VENDE-SE LOCADORA 
DE VIDEO, 5 anos de 

atividade, mais de 600 
títulos em dvd, mais 

de 500 clientes ativos. 
R$ 18.000,00. Fone- 

91639657/32644470.

VENDO TERRENO NO 
JD. MARIA LUIZA EN

TRADA + PRESTAÇÕES 
TEL: 9738-3489.

VENDO CONSTRU
ÇÃO 120m2 sala, copa, 

cozinha, banheiro, 3 
quartos, 1 c suite e clo- 
se, garagem para 2 car
ros no jd. Maria Luiza I 
aceito carro no negocio 

9142-5452.

FAÇA SUA OFERTA!
SALA ed Luiz Paccola, 
alugada, linda, aca

bamento de primeira. 
Aceito troca: carro, 
moto, terreno, gado 

de corte ou parcelo. F: 
8122-7015.

VENDE-SE OU TROCA- 
SE CASA VILA BACCI-
LI, c/ 4 dorm., 2wc., 
sala, coz, copa, com 

edícula, piscina, chur- 
rasq. e garagem - tratar 

tel. 9786.8998 ou 
9775.4299.

VENDO TERRENO no
VILLAGE - Av. dos Estu
dantes - com muro e 

calçada - R$ 29.000,00 
- Fones (14) 3264 1333 

- (14) 9799 9719.

NEGOCIAÇÕES DE 
IMÓVEIS: Casas - Ita- 
maraty, Centro, Capo- 
ani, Ubirama, Baccili, 

Monte Azul, Rondon e 
outros. F: 8144-6195 

ou 3263-1287.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

FAMILIA MAGANHA

Experiência e Profissiona

lismo Músicas para seu 

evento. Casamentos, Ani

versários, Homenagens, 

Formaturas. CONTATO- 

MICHELI 3264-3203 

MARCOS 9728-5747.

"MORANGO DO 
PANTANAL" ISCA PARA 
PACU. ÓTIMO PREÇO! 
R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATUBA, 
(14) 3268-1856 CONTA
TO: LUIZ OU ANA (QUI

TANDA LUIZANA).

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 COSMÉTI
COS: PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, SABONETES, 
MAQUIAGENS, ETC. PA
RA SENTIR AS FRAGRÃN- 
CIAS, LIGUE: 32635691 

OU 81226742 FALAR 
COM GRAÇA.

TELEMENSAGENS 
MAGIAS DO AMOR

CESTAS, FLORES, MEN
SAGENS E CARRO DE 
SOM, ESSA SEMANA 
TODAS AS CESTAS 
COM 10% DE DES

CONTO Á VISTA TEL -  
32637019 / 32631568.

VENDE-SE CAIXA DE 
SOM, entrada para vio
lão, teclado, televisão, 

MP3, aparelho de som. 
Tratar Rua Tome De 
Souza, 33. Fone (14) 

3264-8514.

EXCURSÕES P/ SÃO 
PAULO 04/06, 07/06, 
11/06, 14/06,18/06, 
21/06, 25/06, 28/06, 
02/07, 05/07,09/07, 
10/07, 12/07, 16/07, 
18/07, 19/07, 23/07, 
26/07, 30/07, 02/08, 
06/08, 09/08, 13/08, 
16/08, 20/08, 23/08, 
27/08, 30/08, 03/09, 
06/09, 10/09, 13/09, 
15/09, 17/09, 20/09, 
24/09 e 27/09. Fone 

(14) 3264-7919 ou (14) 
9794-7639 Eliza. (14) 

3263-6938 ou (14) 
9702-7108 Arlindo.

EXCURSÃO P/ MONTE 
SIÃO 08/06, Apare
cida Do Norte 27/09 
e 27/12, Hopi Hari 

23/08, Ibitinga 20/07, 
Holambra 21/09. Fone 

(14) 3264-7919 ou (14) 
9794-7639 Eliza. (14) 

3263-6938 ou (14) 
9702-7108 Arlindo.

NINTENDO GAME 
CUBE PLATINUM

Destravado (roda jogos 
alternativos), com um 
controle originial, 1 Jo
go Sonic Heroes origi

nal, 1 memory card ori
ginal 251 blocos. Tratar 
com Giovani Bolonha, 

fone: 9133-8081.

R ES ID Ê N C IA S
AP. R E S ID E N C IA L  PA IN ER A S: R$ 32.000,00 + financiamento. 3 Quartos, sala, cozinha, wc. 3° andar.
JD . NOVA LE N Ç Ó IS : 2 Dormitórios (1suite), wc social c/ blindex, sala, cozinha c/ azulejo, a/s anexo, ampla varanda, racho c/ churrasqueira, terreno 
de 506 m ,̂ todo gramado, área construída 186m^.
PQ. E L IZ A B E T E : R$ 45.000,00 + pequeno financiamento, prestação anual R$ 170,00, 2 dormit., sala, cozinha c/ azulejo, banheiro social box 
blindex, lavanderia e garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiliada.
CEN TR O : Ampla residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m^.
JD . MORUMBI: R$ 150.000,00, 3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula c/ churrasqueira, garagem p/ 2 carros.
JD . UBIRAM A: R$ 110.000,00,3 dormit., sala visita, sala jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais edicula c/ churrasqueira.
CEN TR O : Rua IgnácioAnselmo esquina c/ Virgílio Rocha, casa c/ 261 m ,̂ Terreno c/ 1230m^.
CEN TR O : Rua XV  de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm c/ a/e, 1 suíte c/ a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), 
cozinha c/ a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. Terreno 312m^. R$130.000,00
CEN TR O : Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/ wc. Parte superior 2 dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv, 
sala de estar c/ sacada, wc social, cozinha e a/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, lavanderia e dispença c/ wc, garagem p/ 2 
carros.
STA. C E C ÍL IA : R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).

T E R R E N O S
D. ITAM ARATY: R$ 22.000,00 - 396m^. Lado de cima da rua com calçada e mureta prontos.
D. ITAM ARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m^.
JD . ITAPO Ã: 3 terrenos juntos, c/ 213m^ cada, sendo 2 de esquina

S ÍT IO S
FARTURIN HA: Sitio, 14 alqueires, com plantio de cana, no 2° corte, energia e água.
SÃ O  JU D A S  TADEU: R$ 85.000,00 casa c/ 2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
V IRG ÍLIO  RO CHA: 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.
RO C i NHA: 2,12 alqueires, Água, energia, pomar, rio lençóis, Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ Embarcador.
PRÓXIM A A O  RIO C LA R O : 3 alqueires c/ casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas nascentes, pastagem, cercado. 
Excelente localização.

ED ÍC U LA
JD  ITAM ARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armário embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com armários embutidos; W C Social com box 
blindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda e W C externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

EM P R ESA
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

FORRO DE PVC Insta
lado e na medida certa. 
Pelo menos 50% mais 
barato que o forro de 
madeira. Orçamento 

sem compromisso. Fo
ne: (14) 8152-5953.

PROMOÇÃO MP3, 
MP4 E MP5 SONY 

COBRIMOS QUALQUER 
OFERTA!!! PAGUE EM 
ATÉ 6X NO CARTÃO 
VISA. DMP PRODU
ÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING. TLS: 3264
2757 / 9711-1826.

PROMOÇÃO FESTA 
PRONTA - SALÃO, 

SOM, ILUMINAÇÃO, 
DJ, TELÃO E ACES

SÓRIOS A PARTIR DE 
R$799,00. DMP PRO

DUÇÕES NO PAULISTA 
SHOPPING. TLS-3264- 

2757 / 9711-1826.

PROMOÇÃO DE FÉ
RIAS!!! FECHANDO 
SUA FESTA NO MÊS 

DE JUNHO GANHE NA 
HORA UM MP3 PLAYER 

SONY. DMP PRODU
ÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING.TLS-3264- 
2757 / 9711-1826

VENDO SAXOFONE 
TENOR marca Weril 
(laqueado). boquilha 

A7(ton crisley dourada) 
valor 1.100,00 reais. 

Tel: 91343629 - André

VENDO CÂMERA 
DIGITAL Sony S60 

4.1 megapixels com 
zoom óptico de 3x R$ 

300,00. Semi-nova, 
pouco uso. Tel: 3263

2719 / 9121-2345.

VENDO CELULAR LG
MG120 com tela colo
rida, operadora TIM. A 
vista R$ 55,00. Vendo 
PC CPU: K6-2 500mhz 
completo com 64mb, 
por R$ 220,00. Fone: 

9121-2345.

VENDO CORTADOR DE 
FRIOS COMERCIAL ELÉ
TRICO CORPO EM ALU
MÍNIO ÓTIMA LÂMINA, 

MÁQUINAS COMERCIAIS 
EM GERAL, PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO LIG: 3264
7004 - 9711-396.

ATENÇÃO: Materiais 
Construção Usados - 

Madeiras, telhas, forros 
de PVC, etc. + 1 porta de 
correr e vitrine de vidro 

temperado. F: 9786
5951 ou 3263-1287.

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

Sítios e Chácaras: Várias

Compra-se:
C a sa s : d e  R $ 3 0 m i l ,  R $ 5 0 m i l  c o m  d o c u m e n t a ç ã o  

e m  o r d e m

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

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

CENTER CAR
VEÍCULOS

14  ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

í?̂ :'?̂ fín̂í'n"ĉ  3263-5354/3264-3439
R U A  F O R T U N A T O  Z IL L O , 1 9  - L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A  

(ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W  / í i f y  3264-4049 
^  ^  9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHiA

Quanto você já pagou de juros 
abusivos nos últimos 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

V i s i t e  n o s s o  s i t e  e  a g e n d e  u m a  v i s i t a  p e l o  t e l e f o n e

www.dividaedireito.com.br
F o n e :  1 4 .  3 2 3 4 - 7 9 9 4

Rua Gustavo Maciel, 29-18 - Altos da Cidade - Bauru - SP

©EMPALUX
A  EN ER G IA  PA SSA  POR AQUI

Av. Rui Barbosa, 626-B - Tel.: 14. 3261-2338  
Cel.: 9101-7185 - A gudos - SP

D i c a 's
I m o b i l i á r i a

A g u a r d a m o s  a  v i s i t a  d e  n o s s o s  
C i i e n t e s  e  a m i g o s

Dirteu Roberto Moreira 
Creci: 19007

Carmen LA. Moreira 
Creci: 39390

http://www.dividaedireito.com.br


INFORMÁTICA

VENDO INFORMÁTI

CA com os melhores 

preço do mercado! 

Asus -  Acer -  Lg -  San- 

sung -  Kingston - N- 

videa -A-bit - AMD Vale 

a pena conferir!! Fone: 

*81277100* Eduardo

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.

COMPUTADOR AMD 

ATLHON XP 1500/760 

RAM/Monitor 17" S.P./ 

HD 40GB/Grav. e Leitor 

CD. e 1 MONTAIN BIKE 

alumínio, shimano F: 

8144-6195 ou 3263

1287.

BANHO E TOSA COM 

GRANDE PROMOÇÃO

de tosas nesse fim 

de semana.leve seu 

cachorrinho e ganhe 

um ossinho para sa

borear apos o banho. 

91489190 / 81425693.

VENDE-SE DIVERSOS 

TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

STAR DOG BANHO E 

TOSA. * banhos medi

cinais e tosas * hidrata- 

ção de chocolate * tosa 

na tesoura com ótimos 

preços. Confiram fone 

91071600 / 81425693.

VENDE-SE FILHOTES

de Pastor Alemão com 

pedigree. Fone (14) 

9714-4653.

ORAÇAO
Novena à Vii^em Maria, 
rezar 9 Ave Maria, durante 
9 dias, faça 3 pedidos, 1 im
possível e 2 difíceis, mande 
publicar no 9° dia, veja o q 
acontece. M.A.S.O.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG 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.

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.

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.

FERNANDO ACESSÓ

RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

SEJA UMA REVENDE- 

DORA YES.Tratar na Av. 

Padre Salústio Rodri

gues 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.

DRENAGEM LINFÁ- 

TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 

Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

ILZA CABELEIREIRA,

corte masculino, 

R$5.00, e feminino 

a partir de R$ 6.00, 

desfiado, R$ 7.00. 

Rua Procópio Ferreira, 

559, Cecap, Fone (14) 

8119-5702.

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.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

■ Tobogã

• Castelo

• Piscina de Bolinha

• Touro Mec. Infantil (Bandido)

■ Máquina Aigodão Doce e Crepp

■ Tribogã

(14) 3263-1485  
9791-4488

l̂ aniflcadoraeConfeitaiia^

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

R $ 7 2 ,5 0
G rátís 100 m inN)9ngalinha8
R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap
DISK: 3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3264-3029

Cartuíhos originais
Retarga de tarturhos de 
tintas e toner 's
Manutenção em impressoras

Aceitamos:VISAR. ICNÁaO ANSELMO, 199 - Lenfóis Pta. 
em frente ao Magazine Ameritana

4PET SHOP

PATAS
B a n h o  e T o s a  

H o s p e d a g e m

R: 14. 3 2 6 3 -0 3 4 6 "^
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

ESCOVA INTELIGEN

TE, redução de volume, 

unhas artísticas, escova 

definitiva e hidratação 

profunda. Fone (14) 

3264-7874.

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.

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.

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.

PINTURAS EM GERAL,

massa corrida, textura, 

grafiato, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14) 9738-7982.

BLUE ANGEL TELE- 

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.

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.

MEGA HAIR técnica nó 

italiano 150,00 + o ca

belo, e técnica querati- 

na / micro link 350,00 

+ o cabelo, agende seu 

horário - Studio G Ca

belos 3264-7033.

EBENÉZER RESTAU

RANTE DA ERMELIN-

DA, comida caseira, 

marmitex, marmitex 

econômica, prato 

feito, prato econô

mico e comercial. 

Rua Argentina,178,

Jd Nações. Fone (14) 

3263-1896.

PERSONAL HAIR MÔ

NICA FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(14) 9107-6010 ou 

(14) 3264-2553.

YES COSMÉTICOS:

PERFUMES, HIDRATAN- 

TES, MAQUIAGENS, 

ETC. MÊS DE LANÇA

MENTOS E PROMO

ÇÕES, COM PREÇO 

BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 -  GRAÇA.

VENDE-SE PRODU

TOS CAZO . Fone (14) 

3263-2145 tratar com 

Bruna.

DOCE TERNURA 

MENSAGENS. Men

sagens fonadas, per

gaminhos, cd's, cestas 

e flores, loucuras de 

amor c/ personagens. 

Rua Aimorés, 164, Vila 

Cachoeirinha. Fone 

(14) 3263-5544.

M A R M O R A R IA

MÁRMORES,

^  jm

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS,

TÚMULOS, ETC... F.: 1 4 . 3 2 6 3 -2 8 4 5
R u a  J o s é  d o  P a t r o c í n i o ,  1 0 6 0

C e n t r o  - L e n ç ó i s  P a u l i s t a

DECORAÇÃO DE 

GESSO , molduras em 

forros e paredes. Fone 

(14) 3264-8642 ou 

(14) 8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 

NELLI, autos em ge

ral, sofá e fabricação 

sob medida. Fone 

(14) 3263-4844.

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 pro

moção especial de 

reabertura, banho 

medicinal gratuito e 

ainda buscamos na 

sua casa. Fone (14) 

3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone 

(14) 3263-4969.

CASAMENTO SIM

PLES, sofisticado; 

musicas que traduzem 

seus sentimentos, 

várias opções instru

mentais e/ou vocais. 

Fone (14) 3263-0065 

falar com Vanessa a 

partir da 14:00 hs.

CANSAÇO, STRESS?

Faça massagens, 

atendimento em do

micilio. Mônica Fuzzi. 

Fone (14) 3264-2553.

ALFABETO E LETREI

RO. Fone (14) 9108

1835.

CONSTRUTOR DE RE

SIDÊNCIAS com ma

terial e mão de obra 

completa, construção 

como referencia e 

modelo, Rua Rogério 

Giacomini, n° 602. 

Fone (14) 3263-4328 

ou (14) 9751-2160.

PROMOÇÕES STU-

DIO G faça mão + pé 

= ganhe 1 mão / faça 

1 hidratação e ganhe 

1 mão / faça escova e 

ganhe sobrancelhas, 

agende seu horário 

3264-7033.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A T Á L IO  L O R E N Z E T T I ,  N ° 112 - L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

Fone: (14) 3264-4345

GRANDE OPORTUNI

DADE de ter uma ex

celente fonte de renda 

extra, ou simplesmen

te ter a vantagem de 

consumir os produtos 

com desconto de ate 

40% . Racco Cosméti

cos. Fone (14) 3263

0509.

MANICURE E PEDICU-

RE a domicilio, valor 

e agendamento por 

telefone. Fone (14) 

9782-0768.

PRISCILA MONTEI

RO CABELEIREIRA 

& MAQUIADORA

Atendemos Noivas, 

Madrinhas, Damas e 

Debutantes R. 7 de 

Setembro 828 - Casa 

da Noiva - (014)3264- 

8528.

VOCÊ TEM CARTA,

MAS TEM MEDO 

DE DIRIGIR? DEIXO 

VOCÊ FERA NO VO

LANTE, INSTRUTORA 

PARTICULAR COM 

CARRO ADAPTADO. 

ROSE= FONES 3263- 

7019/3263-1568

ATENDIMENTO 

ODONTOLOGICO DE 

URGÊNCIA E EMER

GÊNCIA 24hs Atendi

mento à domicílio com 

equipamento portátil 

de última geração. 

tel. 32633646 ou 

91338272

STAR DOG oferecendo 

serviços de banho e 

tosa com vários tipos 

de tosas. Cobrimos 

qualquer oferta. Não 

percam as promoções. 

Confiram 91071600 / 

8142569.

BANHO E TOSA com

ótimos preços, leve 

seu cachorrinho para 

fazer um banho e ele 

ganhara um ossinho 

para saborear. Não 

percam, 9148-9190 / 

8142-5693.

COBRANÇAS, ENTRE

GAS, outros serviços 

com moto F: 8121

5856.

VAGAS TAMBÉM PA

RA MAIORES DE 40 

ANOS Pessoas comu

nicativas com 2° grau 

para trabalhar em pes

quisa. Experiência em 

vendas é valorizada. 

Trabalho externo. En

viar CV para: campo@ 

esope.com.br. Colocar 

código da vaga: 952.

EMPRESA EM EX

PANSÃO CONTRATA

profissional em vendas,

2° grau completo, 

possibilidade de cresci

mento. Enviar Currículo 

para: vendasts@yahoo. 

com.br.

EMPRESA EM EX

PANSÃO CONTRATA

supervisor de vendas, 

cursando superior em 

áreas relacionadas e 

experiência. Enviar Cur

rículo para vendasts@ 

yahoo.com.br.

PROCURO TRABALHO

com regime de con

tratação CLT, ou como 

autônomo, na área de 

criação. Possuo curso 

extracurricular de in

formática e webdesign 

básico.

« O rn a is
jornal!

TERÇAS
QUINTAS
SÁBADOS

3269-3311

1- galoneira
2- overloque 

1-travet
2-maq.reta

1maq.2agulha alternada 
1-maq.interlot 

1-fechadeira de braço 
1-maq.de cos 

1-fechadeira plana 
2-maq.de corte 

1-maq.fechar sacaria 
1-maq.de transfer 

1-mesa de corte grande 
1-mesa de corte pequena

9691-1291
FALAR COM IDALINO

T e n h a  s e u  p r ó p r io  n e g ó c io  
e m  c a s a  b a ix o  in v e s t im e n to !

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESESl

ESCREVA 
PARA CAIXA POSTAL 1021 
CEP: 17202-010-JA Ú -SP

[ S O g ( J S ° ( n i < s ! i ) s w » H o j

c a  Canon LexMiVRK X  '

R. José do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

SERRALHERIAPORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14 )3264 -4313

Rua Marechal Dutra, n° 338 
Jd. Ubirama - Lençóis Paulista - SP

€^iiU3L C f a â í t M t

Cortes - Mechas 
Coloração em geral 
Cauterizaçâo dos fios 
Novidade: Escova Marroquina

R; R a p o zo  Tavares, 315 -  Jd . U b iram a  
F o n e :  3 2 6 4 - 6 0 0 9  -  9 7 1 S 7 1 1 4

F I .  A I V I B  O Y A  N  ~ r

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

' r -  ■ ’— à l i

[ 3 2 6 3 ^ 5 7 .7 2 V I 9 7 9 1 = 3 2 7 3 ]

CHÁCARA AO GABRIEL
CON FRATERHIZAÇÕES

CORVO BRANCO

FALAR!
9I62 0521

ROSANGELA



Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitu
ra Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:
Decreto 119 de 20.05.2008.......................... Dispõe sobre
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de 
R$ 121.600,00.
Decreto 120 de 26.05.2008.......................... Altera disposi
tivo do Decreto Executivo n° 104 de 29 de abril de 2008.
Decreto 122 de 29.05.2008............................ Dispõe sobre
ato de remoção de Diretor de Escola.
Decreto 123 de 29.05.2008.................................. Dispõe
sobre desapropriação de área pertencente a Luciano Ber- 
nardes Filho.
Decreto 125 de 29.05.2008............................ Eleva a tarifa
dos transportes coletivos da empresa Viação Mourão Ltda 
para R$ 1,80.
Decreto 126 de 29.05.2008............................ Dispõe sobre
o processo extemporâneo de remoção de Coordenadores 
Pedagógicos, para o ano de 2008 e dá providências cor
relatas.
Portaria 313 de 9.05.2008....................... Abre nos termos
da Lei municipal n° 3.660/06, processo sumário em rela
ção a funcionário público municipal portador da Cédula de 
Identidade RG n° 18.220.271.
Portaria 332 de 21.05.2008....................... Prorroga nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de Gra- 
ziela Rondina Giacomini, Coordenadora Pedagógica.
Portaria 333 de 21.05.2008.......................... Prorroga nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de 
Andréia Aparecida da Luz Grigollo, Vigilante.
Portaria 334 de 21.05.2008....................... Prorroga nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de Elia- 
na Pisani Arruda, Agente da Conservação e Limpeza. 
Portaria 335 de 21.05.2008....................... Afasta nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saú
de, Maria Aparecida Tangerino dos Santos, Professor de 
Educação Básica I -  Readaptado.
Portaria 337 de 21.05.2008....................... Designa Andréia
Regina Pedroso para exercer a função gratificada de Coor
denador de Cadastro Físico e Imobiliário no período de 9 de 
junho a 8 de julho de 2008.
Portaria 339 de 26.05.2008....................... Designa Sueli
Mariano Almeida da Silva para prestar serviços junto a Se
ção de Administração Geral do Fórum de Lençóis Paulista. 
Portaria 340 de 26.05.2008....................... Cassa a autoriza
ção concedida através da Portaria n° 179 de 28 de fevereiro 
de 2007 ao taxista Romão Batista de Souza.
Portaria 341 de 26.05.2008....................... Prorroga nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de Paulo 
Roberto Moreira, Agente da Conservação e Limpeza. 
Portaria 342 de 26.05.2008....................... Afasta nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saú
de, Luciana Aparecida Valim de Lima, Professor de Edu
cação Básica I.
Portaria 343 de 26.05.2008....................... Concede nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, licença gestante a Re- 
giane Rezende da Silva Baldassi, Agente Administrativo.
Portaria 344 de 27.05.2008....................... Prorroga nos
termos da Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de 
Clarice Aparecida Alencar Garcia, Diretor de Escola. 
Portaria 345 de 27.05.2008....................... Concede nos ter
mos da Lei Municipal n° 3.660/06, licença gestante a Silva- 
ni Valéria dos Santos Herrera, Monitor de Creche.
Portaria 346 de 27.05.2008...................... Nomeia Ana Ma
ria Firmino Mucci para a função temporária de Professor de 
Educação Básica I-Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 347 de 27.05.2008....................... Nomeia Regina
Célia Silva para o cargo de Agente da Conservação e Lim
peza.

Portaria 348 de 27.05.2008....................... Nomeia Elaine
Nazareth do Carmo para o cargo de Agente da Conservação 
e Limpeza.
Portaria 349 de 27.05.2008....................... Nomeia Maria
Elena Valério Lopes para o cargo de Agente da Conserva
ção e Limpeza.
Portaria 350 de 27.05.2008....................... Nomeia Valdete
Ribeiro Correa para o cargo de Agente da Conservação e 
Limpeza.
Portaria 351 de 27.05.2008....................... Nomeia Daniela
Cristina Cardoso Mansano para o cargo de Agente da Con
servação e Limpeza.
Portaria 352 de 27.05.2008....................... Nomeia Simone
Gomes da Silva para o cargo de Agente da Conservação e 
Limpeza.
Portaria 353 de 27.05.2008....................... Nomeia Elisan-
gela Pereira dos Santos para o cargo de Monitor de Cre
che.
Portaria 354 de 27.05.2008....................... Nomeia Maribel
Aparecida Breda Moreira para o cargo de Monitor de Cre
che.
Portaria 355 de 27.05.2008....................... Nomeia Karla
Danielle Moraes para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 356 de 27.05.2008....................... Nomeia Flávia
Henrique de Oliveira para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 357 de 27.05.2008....................... Nomeia Tatiana
Prandini para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 358 de 27.05.2008....................... Nomeia Geisibel
Aparecida Tosta Faco para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 359 de 27.05.2008....................... Nomeia Uilson
Vaz da Costa para o cargo de Vigilante.
Portaria 360 de 27.05.2008....................... Nomeia Paulo
Ricardo Vanni de Bortoli para o cargo de Agente Admi
nistrativo.
Portaria 361 de 27.05.2008....................... Nomeia Tales
Luan Valvassori para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 362 de 27.05.2008....................... Exonera Ana
Paula Balsi do cargo de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 363 de 27.05.2008....................... Exonera Rogério
Pimentel Correia do cargo de Agente de Serviços Urbanos 
-  pedido.
Portaria 364 de 27.05.2008....................... Exonera Wan-
derlei Garcia de Freitas do cargo de Agente da Conservação 
e Limpeza -  pedido.
Portaria 365 de 27.05.2008....................... Designa Edival-
do Aparecido Botaro para exercer a função gratificada de 
Encarregado de Coleta de Lixo, no período de 2 de junho a 
1° de julho de 2008.
Portaria 366 de 27.05.2008....................... Exonera Leonar
do Antonio Tomaz do cargo de Agente da Conservação e 
Limpeza.
Portaria 367 de 27.05.2008.......................Nomeia Rony
Luis Milanesi para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 368 de 27.05.2008....................... Nomeia Rosan-
gela Amorim Bezerra para o cargo de Agente da Conser
vação e Limpeza.
Portaria 369 de 27.05.2008....................... Nomeia Erica
Fernanda Bertoli Ribeiro para o cargo de Agente da Con
servação e Limpeza.
Portaria 371 de 29.05.2008....................... Nomeia Simone
Mari Justo para o cargo de Diretor de Escola.
Portaria 372 de 29.05.2008....................... Nomeia Cristia-
ne Aparecida Baptistella Guiari para o cargo de Diretor de 
Escola.
Portaria 373 de 29.05.2008....................... Designa Elia-
ne Maria Ramponin para exercer a função gratificada de 
Encarregado de Equipe no período de 1° a 30 de junho de 
2008.

Lençóis Paulista, 30 de maio de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Maio de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 426,46.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

EXERCÍCIO ANTERIOR 1° QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 12.202.080,98 13.354.920,92

R$ % R$ %
3 4

Despesas Totais com Pessoal 200.115,67 1,64 202.533,68 1,52
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) m iii S iü ü ü ü S  761.230,49 5,70
Limite Legal (art. 20) 732.124,86 6,00 801.295,26 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE AREIOPOLIS 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
1° QUADRIMESTRE DE 2008 
I - COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

II -INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III - DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades financ.em 31/12

Caixa
Bancos — C/Movimento
Bancos — C/Vinculadas
Aplicações Financeiras

Subtotal
(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12
Total das Disponibilidades:

R$

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Inscrição de Restos a Pagar R$
Processados 0,00
Não Processados 0,00

Total da Inscrição: 0,00

0,00
Areiopolis, 28 de maio de 2008

Adriano Romualdo de Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal

Claudio Aparecido Cavalheiro 
Contador - CRC SP 1SP171069/o-0

Graziela Faria
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

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

RETIFICAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 10/2008 — Elizandra Lúcia Gilioli Vidal, 
Professora de Educação Básica I na “E.M.E.I.F. Irma Car- 
rit” e Professora de Educação Infantil na “Creche Oliveiro 
Emiliano Ribeiro” junto ao Município de Lençóis Paulista. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumu
lação legal.

Ato Decisório n.° 38/2008 — Daniela Fernanda de Souza 
Cordone, Professora de Educação Básica I na “E.M.E.I.F. 
Prof .̂ Amélia Benta do Nascimento Oliveira” junto ao Mu-

nicípio de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutá
rio, neste Município. Acumulação legal.

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 77/2008 — Michele Ferreira Tenório, 
Professora de Educação Básica II na “E.M.E.I.F. Guiomar 
Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e na “E.E. Prof.  ̂Vera Braga Franco Giacomini” e 
“E.E. Prof.  ̂Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Municí
pio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 78/2008 — Antônia Lúcia Costa Oliveira, 
Professora de Educação Básica I na “E.M.E.I.F. Irma Carrit” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Edu
cação Básica II na “E.E. Prof.  ̂Leonina Alves Coneglian”, 
“E.E. Virgílio Capoani” e “E.E. Prof.  ̂Antonieta Grassi Ma
latrasi” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Lençóis Paulista, 30 de maio de 2.008.
WALDIR GOMES 

Diretor Jurídico

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Maio de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 166,87.

COMUNICADO
A Açucareira Zillo Lorenzetti 
S.A. torna público que recebeu da 
CETESB, a Licença de Operação 
Renovável n° 7002756 para as ati
vidades de Fabricação de Açúcar, 
Álcool, Levedura e Energia em 
seu parque industrial localizado 
na Fazenda São José, zona rural 
do município de Macatuba-SP.

COMUNICADO
Strina S.A. Indústria e Comércio 
de Papéis, torna público que soli
citou junto à CETESB a Licença 
Prévia de Instalação e Operação 
para a atividade de “Fabricação 
de Artefatos de Papel, Papelão, 
Celulose e Cartão, sito à Fazenda 
São Pedro do Sertãozinho, Ro
dovia SP 261 Km 136,7 - Zona 
Rural de Macatuba - SP “

3 X m ais

O ECO
Um senhor  Jornal

3 2 6 9  3 3 1 1

T I n s t i t u t o  d e  P r e v i d ê n c i a  

M u n i c i p a l  d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a
T

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE LENÇÓIS 

PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do 
Instituto de Previdência Municipal 
de Lençóis Paulista - IPREM, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e, em 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Mu
nicípio, torna público o seguinte ato 
oficial:

Portaria n°. 017/2008 de 29.05.2008...
Concede conversão de Aposentadoria 
por Invalidez em Pensão por Morte, 
com proventos integrais ao Sr. Gon- 
çalo Abile Fernandes, por ocasião 
do falecimento da funcionária Cleuza 
Portes Fernandes.

Lençóis Paulista, 30 de Maio de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência 

Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Pre
vidência Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cum
primento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público o seguinte ato oficial:

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

EXERCÍCIO: 2008 - MÊS ASSINAT: MAIO

ADITIVO AO CONTRATO N.° 001/2006; DATA ASSINAT: 
15/05/2008; CONTRATADO: Sanches e Associados Consultoria 
Ltda.- EPP; CNPJ: 07.473.217/0001-68; OBJETO: Prorrogação 
do prazo de vigência; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; VALOR: R$ 
51.600,00 (Cinquenta e Um Mil e Seiscentos Reais); MODALI
DADE: CONVITE N.° 001/2006; FUNDAMENTO: Artigo 57, 
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 31/05/2008; EMPENHO: 
071/2008.

Lençóis Paulista, 30 de Maio de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA 
Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

Período de Referência : Janeiro/2008 a Abril/2008
R E C E I T A DESPESA

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 4.504.085,64 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 850.724,10
Receitas Correntes 4.504.085,64 Despesas Correntes 849.029,10
Receitas de Contribuições 2.443.030,39 Pessoal e Encargos Sociais 3.256,41
Receita Patrimonial 1.531.857,85 Outras Despesas Correntes 845.772,69
Outras Receitas Correntes 529.197,40

Despesas de Capital 1.695,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 418.207,46 Investimentos 1.695,00
Transferências Financeiras Recebidas 418.207,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 271.303,67 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 535.552,74
Retenções de Terceiros 271.303,67 Retenções de Terceiros 271.303,67
Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 264.249,07
Créditos a Receber Créditos em Circulação
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 49.084.058,94 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE 52.891.378,87
Caixa Caixa
Bancos 248,59 Bancos 156.261,44
Aplicações Financeiras 49.083.810,35 Aplicações Financeiras 52.735.117,43
T O T A L 54.277.655,71 T O T A L 54.277.655,71

Lençóis Paulista, 14 de Maio de 2008.
ANTONIO MARCOS MARTINS JULIO ANTONIO GONCALVES ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO

DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

MUNICIPIO D E LENÇÓIS PAULISTA 

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 

Período de Referência : Janeiro/2008 a Abril/2008

R  E  C E  I T  A D E  S P E  S A

Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E  SUPLEMENTARES

Receita de contribuições 3.251.000,00 1.013.284,19 2.237.715,81 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 5.000.000,00 1.531.857,85 3.468.142,15 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83

Outras receitas correntes 10.000,00 528.838,84 -518.838,84 Outras despesas correntes 3.399.000,00 3.188.983,77 210.016,23

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 269.000,00 4.175,00 264.825,00

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RESERVA D E CONTINGENCIA

Receita de contribuições (i-o) 4.723.000,00 1.429.746,20 3.293.253,80 Reserva de Contingência 10.564.000,00 10.564.000,00

Outras receitas correntes (i-o) 358,56 -358,56

Subtotal (1) 12.984.000,00 4.504.085,64 8.479.914,36 Subtotal (1) 14.344.000,00 3.294.866,94 11.049.133,06

DEFICIT TOTAL 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 SUPERAVIT TOTAL 1.209.218,70 -1.209.218,70

T O TA L(1  + 2 ) 14.344.000,00 4.504.085,64 9.839.914,36 TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 4.504.085,64 9.839.914,36

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 14  de M aio de 2008.

JULIO ANTONIO GONCALVES 

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Maio de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 377,70.

DEM ONSTRATIVO DAS DESPESAS COM  PESSOAL 
(Artigo 22; Artigo 59, § 1°,incisos II  e IV  e § 2° da Lei Complementar 101/00)

M UN ICÍPIO  DE AREIO PO LIS 
POD ER LEGISLATIVO M UNICIPAL
1° QUADRIM ESTRE DE 2008 Valores expressos em R$

DESPESAS COM  PESSOAL M AIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEM BRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO M ARÇO M ÊS REF.: 
ABRIL

TOTAIS:

Despesas com Pessoal Ativo 13.213,59 14.232,50 13.244,34 13.529,16 11.759,49 12.421,39 14.017,96 30.866,54 0,00 13.453,82 13.120,09 13.698,97 163.557,85
Mão-de-Obra terceirizada 0,00
Encargos Sociais 3.053,81 3.053,81 3.135,09 3.097,26 3.042,06 3.008,62 3.008,62 7.966,81 0,00 3.249,91 3.177,37 3.182,47 38.975,83
Inativos 0,00
Pensionistas 0,00
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras despesas com pessoal 0,00

Subtotal 16.267,40 17.286,31 16.379,43 16.626,42 14.801,55 15.430,01 17.026,58 38.833,35 0,00 16.703,73 16.297,46 16.881,44 202.533,68
(-) DEDUÇÕES (§1° do art. 19)
Indenização por demissão (inc. I) 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.267,40 17.286,31 16.379,43 16.626,42 14.801,55 15.430,01 17.026,58 38.833,35 0,00 16.703,73 16.297,46 16.881,44 202.533,68

Adriano Romualdo de Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal

Claudio Aparecido Cavalheiro 
Contador - CRC SP 1SP171069/o-0

Graziela Faria
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 
ALTERAÇÃO 4 DO CONTRATO 67-2007 
(Originário do Convite 17-2007) FINALI
DADE: prorrogar vigência por mais 30 dias, 
ou seja, até 27/06/08 CONTRATANTE: 
Município de Macatuba CONTRATADA: 
Águia Cereais de Bauru Ltda OBJETO: for
necimento parcelado gêneros alimentícios 
para composição cestas básicas aos carentes 
ASSINATURA: 27/05/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR — Prefeito 
Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 
ALTERAÇÃO 3 DO CONTRATO 68-2007 
(Originário do Convite 17-2007) FINALI
DADE: prorrogar vigência por mais 30 dias, 
ou seja, até 27/06/08 CONTRATANTE: 
Município de Macatuba CONTRATADA: 
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda 
OBJETO: fornecimento parcelado gêneros 
alimentícios para composição cestas básicas 
aos carentes ASSINATURA: 27/05/08. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR — Prefeito 
Municipal

0,00



m í d i a
Divulgação

Seriados no micro
Em busca da audiência de jovens que baixam séries na internet, empresas criam novas 
formas de entretenimento audiovisual, que combinam os mundos da TV e do PC

d a n ie l a  a r r a i s

Fãs de séries de TV já não 
esperam meses para assistir à 
nova temporada de seu progra
ma favorito. Baixam da inter
net episódios que acabaram de 
ir ao ar nos Estados Unidos - e 
com legenda em português.

Atrás dessa audiência on
line, grandes redes como NBC 
e Fox põem na internet, logo 
após sua exibição na TV, epi
sódios de séries como 'Lost' - 
mas apenas para os EUA.

Redes sociais como o MyS- 
pace investem em conteúdo 
próprio, como a série 'Beyond 
the Rave', que foi disponibili-

zada para o público brasileiro 
na semana passada.

As ações tentam atender a 
um público exigente, que preza 
por agilidade e qualidade. "A 
gente quer que uma série que 
estreou em 2008 seja exibida 
em 2008", diz Bruno Carvalho, 
do www.ligadoemserie.com.

A internet pode estar mu
dando o consumo de seriados 
no Brasil. Pesquisa da Globo- 
sat feita em 2007 mostra que, 
em 2003, de cada cem teles
pectadores de séries no horário 
nobre da TV paga, 53 tinham 
mais de 35 anos. De janeiro 
a maio de 2007, essa propor
ção passou para 64 a cada cem

consumidores de séries.
A participação dos mais jo

vens na audiência, no entanto, 
caiu. Em 2003, 17% dos teles
pectadores tinham entre 25 e 
34 anos. Hoje, só 13% estão 
nessa faixa. Em 2003, 18% es
tavam na faixa dos 18 aos 24 
anos. Em 2007, essa participa
ção caiu para 13%.

Para Angela Connell, ana- 
lista-sênior da Lifelounge, que 
faz pesquisa sobre o mercado 
de TV, a tendência de assistir 
a seriados pela internet ganha 
força entre os jovens porque 
eles já nasceram na época da 
conexão banda larga e estão 
acostumados a lidar com celu-

lares e tocadores de vídeo.
"O tempo gasto com a mí

dia tradicional tem diminuído. 
Embora a influência de progra
mas de TV tenha crescido no 
mercado jovem, hã uma ten
dência de ver TV on-line e no 
próprio celular", afirmou 
em entrevista ã Folha.

Nesta edição, co
nheça quem baixa se
riados, saiba quais 
são os aspectos 
legais da práti
ca e veja como 
'Gossip C.riT 
aponta o fti- 
turo da TV 
na rede.

"Gossip Girl" aponta caminho para a TV
Em 'Gossip Girl', uma fo

foqueira anônima manda 
mensagens de texto compro
metedoras para os celulares 
de uma turma bem-nascida de 
Nova York. A menina também 
mantém um blog, onde trai
ções são escancaradas, e pile- 
ques, anunciados como se em 
outdoors.

A série tem sido apontada 
como um marco na convergên
cia entre televisão e internet. 
É o primeiro caso de um pro
dução que apresenta fraco de
sempenho quanda exibida no 
meio tradicional, mas alcança 
grande repercussão na rede.

Os espectadores assistem 
ao seriado na internet e come
çam o boca-a-boca, postando 
opiniões e fofocas sobre os 
atores e seus personagens em 
blogs e sites de fãs.

'A combinação da pre
missa da série, da idade dos 
espectadores e da tecnologia 
disponível deu a "Gossip Girl' 
uma vida on-line própria (...). 
Não é uma televisão com ho
ra marcada, é uma conversa 
24 horas', disse a 'New York 
Magazine'.

Até abril, a CW Television 
Network disponibilizava epi
sódios por streaming (trans
missão direta pela internet, 
como no YouTube).

Mas a presidente de entre
tenimento da empresa, Dawn 
Ostroff, tirou essa opção do ar. 
A 'Wired' classificou a decisão 
como a pior da carreira da exe
cutiva, por não chegar a uma 
conclusão de como lucrar com 
essa nova maneira de assistir à 
televisão.

Desde então, os episódios, 
que costumavam ficar em pri
meiro lugar entre os mais bai
xados no iTunes, chegaram a 
cair para o sétimo lugar.

ABERTURA
De olho em um público 

que faz malabarismos para 
assistir ao que quer, na hora 
que quer, o mercado norte- 
americano busca soluções pa
ra manter a audiência.

Desde o ano passado, gran
des redes de televisão, como 
NBC, Fox, CBS e ABC _que 
têm em suas grades séries co
mo 'CSI', 'The Office', 'Lost' e 
'Ugly Betty'_, oferecem pro-

gramas para exibição gratuita 
no portal AOL, mas apenas 
para quem mora nos EUA.

O Hulu (www.hulu. 
com), que tem à frente a 
News Corp. (dona da Fox e 
do MySpace) e a NBC Uni
versal, também reúne séries, 
vídeos e filmes _alguns em 
alta resolução_ apenas para 
o público americano.

No Brasil, a TerraTV (ter ra- 
tv.terra.com.br) tenta suprir a 
lacuna e oferece episódios di
vididos em partes e com legen
das de séries, como 'Desperate 
Housewives', 'Alias' e 'Lost'.

Para Dan Manu, que edita o 
Television Without Pity (www. 
televisionwithout pity.com), 
as emissoras têm que encon
trar uma maneira de tornar a 
exibição de séries na internet 
tão lucrativa quanto na TV.

'Dessa forma, não vai im
portar por que meio as pessoas 
vão assistir aos episódios', afir
mou à Folha. 'No mundo digi
tal, o que está disponível em 
um país em um dia vai estar 
disponível em qualquer lugar 
depois de algumas horas. Não 
adianta ir contra isso ' (DA)

Baixar 
não é crime, 
mas infração

Baixar conteúdo pro
tegido por direito autoral 
não é crime, desde que a 
cópia única seja para uso 
privado, sem visar lucro, 
de acordo com especialis
tas ouvidos pela Folha.

Quem baixa episódios 
de séries para consumo 
próprio não comete cri
me, e sim infração da pro
priedade intelectual, de 
acordo com Túlio Viana, 
professor da PUC Minas e 
advogado especialista em 
crimes informáticos.

Ao infringir a proprie
dade intelectual, um usu
ário pode ser multado e 
ter o objeto em questão 
apreendido, como o com
putador. "Mas preso ele 
não pode ser de jeito ne
nhum", afirma Viana.

Disseminar esse tipo 
de conteúdo em sites, fó
runs ou programas, no en
tanto, pode ser configura
do como crime. "O autor 
fica sujeito a pagar pelo 
número de downloads. Se 
não der pra identificar es
se número, ele paga 3.000 
vezes o valor do vídeo. E 
fica sujeito a pena que va
ria de dois a quatro anos", 
diz o advogado especialis
ta em direito digital Rena
to Opice Blum. (DA)

http://www.ligadoemserie.com
http://www.hulu
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Vega Motos 
reinaugura loja em 
Lençóis oferecendo 
motos com a 
melhor relação 
custo x  benefício 
e assistência

Sundown, a marca de mo
tos que mais cresce no Brasil, 
também mostra sua força em 
Lençóis Paulista com a rei- 
nauguração da Vega Motos. 
A concessionária Sundown, 
que possui duas lojas em Bau
ru, mudou de endereço em 
Lençóis Paulista para melhor 
atender seu cliente. Desde o 
dia 24 de maio o atendimen
to está sendo feito na rua Pe
dro Natálio Lorenzetti, 193, 
bem no centro da cidade. 
Além da venda de motos ze
ro quilômetro, a loja também 
oferece serviço de assistência 
técnica especializada.

Aliar estilo com tecnolo
gia é uma das vantagens de 
ter uma Sundown. Detalhes

D u a srod as
que só quem passou pela Ve- 
ga Motos pode perceber - co
mo o painel que identifica as 
marchas e também o toque 
do celular. Isso sem falar do 
preço, o melhor da categoria.

Mais que isso, as motos da 
Sundown são consideradas as 
mais econômicas do merca
do brasileiro e chegam para 
o consumidor com o melhor 
custo x benefício. "Aqui nós 
cobrimos as ofertas das ou
tras lojas. Mas é difícil, pois 
nosso preço é o mais barato 
do mercado”, garante Marcos 
Paccola, o Marquinhos Japo
nês, da Vega Motos.

O serviço de pós-venda in
clui revisões periódicas e pre
ventivas, reposição de qual

quer peça, além do serviço 
'Box Rápido' que não deixa 
o cliente esperando para tro
ca de óleo, lâmpadas, cabos, 
ajuste, lubrificação de corren
te e colocação de acessórios.

ASSISTÊNCIA
A oficina mecânica da 

Vega Motos conta com 
equipamentos de ponta e 
técnicos especializados o 
que garante um bom aten
dimento para revisões peri
ódicas e preventivas. "Nós 
fizemos isso pensando no 
bem estar do cliente. É mui
to mais fácil levar sua moto 
para a revisão em um lugar 
confiável e acessível”, expli
ca Marquinhos Japonês, que

especializou-se no Japão.

MEIO AMBIENTE
Além de agradar com pre

ços atrativos, a Vega Motos 
também se preocupa com o 
meio-ambiente. Na oficina 
existem cinco recipientes pa
ra o destino de materiais reci
cláveis. "Temos o cuidado de 
separar os materiais em cada 
recipiente, pois nos preocupa
mos com o meio ambiente”, 
ressalta Marquinhos Japonês.

SERVIÇO
A Vega Motos fica na rua 

Pedro Natálio Lorenzetti, 
n°193, no Centro de Lençóis 
Paulista. O telefone para con
tato é (14) 3263-2607.

T E C N O L O G I A
A InfoLP é a mais nova em

presa do ramo de suporte em 
informática para Lençóis Pau
lista e região. Os empresários 
Adriano Prado e Telis Vieira 
oferecem serviços de con
sultoria, criação de projetos, 
manutenção em cabeamento 
de redes , redes wireless e ser
vidores (Windows e Linux), 
além de oferecer soluções em 
softwares para indústria, co
mércio, com venda dos equi
pamentos e instalação. "O 
que nós estamos propondo é 
resolver problemas e encon
trar soluções para que a em
presa obtenha no tempo cer
to o retorno desejado”, define 
Prado. Os serviços oferecidos 
são novos e diferenciados.

A InfoLP também está 
oferecendo um serviço novo: 
o backup remoto pela inter
net. O serviço garante que 
os arquivos de uma empre
sa fiquem protegidos contra 
danos ao microcomputador, 
roubo, incendio, etc. "Desde 
que exista um microcompu
tador conectado à internet 
, um software vai realizar o 
backup, e transmití-lo para 
os servidores da InfoLP auto
maticamente, todos os dias”, 
afirma Prado.

Segundo os empresários, a 
InfoLP surgiu para atender as 
necessidades individuais de 
cada empresa ou até de com
putadores residenciais, seja 
qual for a necessidade.

Para empresas, além de 
implantação de redes e servi
dores, a InfoLP oferece servi
ços personalizados. Um deles 
é a instalação de serviços de 
comunicação interna nas em
presas, ou entre empresas e fi
liais, através do sistema Voip 
- tecnologia usada para con
verter dados da internet para 
a telefonia. Por meio de um 
software é possível fazer uma 
ligação como a de telefone, só

Os empresários Adriano Prado e Telis Vieira apresentam serviço diferenciado e prometem resolver problemasInfoLP
é solução na área
de inform ática
que pelo computador. Além 
disso oferecem consultoria 
na busca por softwares livres 
que ajudam na organiza
ção das empresas. "Uma das 
ferramentas que nós temos 
apresentado é um sistema de 
compartilhamento de infor
mações, que funciona como

uma agenda para uma empre
sa. Por esse sistema, fica mais 
fácil organizar as rotinas, fa
zer reserva de equipamentos, 
salas ou materiais, por exem
plo”, explica Vieira.

SERVIÇO
Quem quiser saber mais

sobre o trabalho da InfoLP e 
sobre a importância da tec
nologia para a organização 
empresarial pode visitar o 
site da empresa: www.infolp. 
com.br. Para contratar os ser
viços da InfoLP os telefones 
são (14) 9717-9317 ou (14) 
8134-4700.

http://www.infolp
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O s  s e g r e d o s  d a
Programa ensina crianças na prática a importância de cuidar do meio ambiente

Fotos: Fernanda Benedetti

Ká t i a  Sa r t o r i

Para as crianças a mata é um 
lugar cheio de mistérios e aven
turas. Com a vida moderna tão 
focada no mundo urbano e na 
tecnologia, mesmo uma sim
ples visita à zona rural pode re
presentar um passeio cheio de 
revelações e descobertas.

Na terça-feira 27, a equipe 
do jornal O ECO acompanhou 
a visita dos alunos da 3^ série 
C, da escola municipal Odi- 
la Galli Lista, à zona rural de 
Macatuba. O grupo é formado 
por 24 crianças. A iniciativa faz 
parte do projeto 'Aprendendo 
com a Natureza', que beneficia 
municípios que estão inseridos 
dentro do Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas.

O objetivo é fazer as crian
ças compreenderem a impor
tância da produção sustentável 
e do respeito ao meio ambien
te. "E eles realmente aprendem 
com esse passeio. Nós fazemos 
uma avaliação depois e pode
mos constatar isso", diz a en
genheira agrônoma da Casa da 
Agricultura de Macatuba, Rita 
de Cássia Andrade, que coor
dena e acompanha as visitas.

O caminho e a paisagem ru
ral já são um teste para o conhe
cimento dos pequenos: "você 
viu o boi?" ou "você sabe que 
dentro da cana tem caldo?" são 
algumas das perguntas recor
rentes. O passeio começa pela 
nascente do Córrego Aguinha,

Na primeira etapa do passeio, crianças beberam água na nascente do Córrego Aguinha

que teve a mata ciliar recupe
rada com a ajuda do programa 
estadual. Oportunidade de to
mar água na fonte e deixar um 
presente para a natureza: uma 
árvore. "Tem que plantar num 
lugar que bata sol e que seja 
fresco. Ela vai ajudar a proteger 
a nascente de deslizes de terra", 
ensina o estudante Felipe Leda.

A viagem está apenas co
meçando. A segunda parada 
é um viveiro de mudas, locali
zado no bairro rural do Cam- 
pinho. No caminho, mais des
cobertas. Primeiro, nos frag
mentos de mata que sobraram 
da vegetação original de Ma
catuba, as crianças aprendem 
a diferença entre mata nativa

e a mata que foi recomposta. 
A vegetação original esconde 
muitos mais mistérios: ani
mais, aves. A mata ciliar foi 
plantada no lugar das árvores 
que o homem destruiu.

As crianças também apren
dem a identificar os vestígios 
do homem, no lixo jogado às 
margens das estradas de terra 
ou mesmo no meio da mata. 
"Que desrespeito com a natu
reza", admira Rafael Aparecido 
Turcarelli. "Quem faz isso pare
ce que nunca foi à escola. Nem 
parece gente grande", emenda 
Bárbara Varasquim.

No viveiro, destino final 
do passeio, eles aprendem que 
é preciso muito empenho pa

ra se cultivar uma árvore. É um 
processo que exige dedicação e 
que leva tempo. Para finalizar, 
plantam uma sementinha, que 
com cuidado vai germinar.

Cada um vai guardar uma 
lembrança do passeio. Isabela 
Silva Garrido diz que gostou 
mesmo foi das plantinhas. Já Ar- 
thur Galassi Cruzeiro conseguiu 
catar pedras para sua coleção.

Para a professora da turma, 
Lenice Rocha Prado, que já par
ticipou da visita por cinco vezes, 
fica uma recordação para a vi
da toda. "Eles extravasam. Este 
momento eles vão guardar para 
o resto da vida. Muito tempo 
depois me encontram na rua e 
ainda se lembram", garante.

No viveiro Nativas, cada aluno plantou uma semente de árvore
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Pen drive de 1 Gb - PQI - Apenas R$ 25,90 cada!
Pen drive de 2 Gb - PQI - Apenas R$ 39,90 cada!
Pen drive de 8 Gb - Dane Elec - Apenas R$ 139,90 cada!
Caixa de Som USB 250W - CIS - Apenas R$ 14,30 cada!
CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Diversas Marcas - R$ 0,65 cada!
CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Sony - R$ 0,80 cada!
DVD-R Gravável 4.7 Gb - 8x / 16x - Diversas Marcas - R$ 0,90 cada! 
DVD-R regravável 4.7 Gb - Diversas Marcas - R$ 2,50 cada!
Teclado p/ comput. - PS2 / USB - Div. Marcas - A partir R$ 11,85 cada! 
Mouse - PS2 / Serial / USB - Diversas Marcas - A partir R$ 6,80 cada! 
Grampo galvanizado - 26/06 cx c/ 5000un - Dublin - R$ 1,75 cada! 
Grampeador Alicate + 2 cx de grampos - Yes - R$ 9,90 cada! 
Formulário Contínuo - 80 colunas cx c/ 3000 fls - Propel - R$ 49,50 
Durex grande - 12x40 - Adelbrás - R$ 0,70 cada!
Papel Sulfite 75g - Pct. 500 fls - R$ 9,90 cada!
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Nosso Papel é o melhor pra você

F.: 14. 3263-0708 / 3263-2831
Rua Dr. Antônio Tedesco, 791 - Lençóis Paulista

A  ce lu lo se  de e u calip to  da Lw arcel, p ro d u zid a  de form a 
sustentável, é m atéria-prim a para d iversos tipos de papéis, 
co m o : papéis de im prim ir e escrever, papéis de uso sanitário  
e papel cartão para em balagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



Aniversário, casamento, a turma do 
click e também quem passou pelo  
Espaço Saboroso, em Agudos. Tudo 
isto no Giro Social da semana! GRANDE PROMOÇÃO DE 

FRAUDAS GERIÁTRICAS
TODOS OS TAMANHOS, APARTIR DE:

É a Farmais fazendo mais barato pra você

D R O G A R I A S !
E A D j '; f i

R. XV de Novembro, 812 - F.: 14. 3263-0177 
R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454
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GAS. COMUM R$ 2,439
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T E R C E I R A  I D A D E

Jogos oferecem 'treinamento cerebral' 
com intuito de fortalecer memória de 
idosos; para neurologista, há benefício

MÁRCIO PINHO

Manter a cabeça ativa é uma 
estratégia para evitar a perda 
de memória em idosos e mini
mizar ou adiar o aparecimen
to de demências. Apostando 
nisso, empresas de eletrônicos 
têm colocado no mercado jo
gos on-line ou de videogame 
voltados a esse público.

Atividades que antes eram 
feitas apenas no papel, como 
cruzadinhas, sudoku e varia
dos exercícios para treinar a 
mente agora podem ser feitos 
em aparelhos eletrônicos.

Diversas pesquisas foram 
realizadas para comprovar os 
benefícios dos jogos. Muitas 
delas, com patrocínio das pró
prias empresas fabricantes. Po
rém, médicos ligados à saúde 
dos idosos ouvidos pela Folha 
questionaram até que ponto 
os produtos podem melhorar 
o funcionamento cognitivo.

Eles defendem que os jogos 
e outras atividades ajudam a 
preservar a mente, mas que os 
benefícios são restritos.

p r o d u t o s
Uma das empresas a perce

ber o filão foi a Nintendo, que 
lançou jogos como o Brain 
Age. Nele, o usuário pode 
acompanhar uma partitura, 
identificando as notas, fazer o 
troco de valores em dinheiro, 
escrever as palavras que escuta 
e memorizar uma ordem de 
números para depois lembrá- 
la. Conforme o desempenho, 
o jogo diz se o cérebro do usu
ário está em forma ou não.

Depois dele, a linha 'brain 
gym' (ginástica cerebral) ganhou 
concorrentes, como o MindFit 
e o Brain Fitness Program. Este 
último, vendido nos EUA, tem 
como slogan 'seus netos irão lhe 
agradecer'. Já o MindFit foi tema 
de uma pesquisa recente sobre 
jogos. Divulgada em 2007 por 
pesquisadores em Israel, ela 
mostrou que os usuários do 
MindFit e de videogames clás
sicos tiveram melhoras na me
mória especial de curto prazo e 
na atenção. O estudo foi patro
cinado pela fabricante CogniFit 
e envolveu 121 voluntários.

Mas foi outra pesquisa, di
vulgada em 2006, que chamou 
em especial a atenção dos médi
cos. Comandada por institutos 
de saúde do governo americano, 
o estudo avaliou 2.832 pessoas e
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Mente ativa
constatou que os que receberam 
treinamento de raciocínio, trei
no de velocidade ou memória 
tiveram desempenhos melho
res em exercícios que um grupo 
controle - que não recebeu trei
namento. Eles foram melhores 
até cinco anos depois.

Os resultados vão no mes
mo sentido do que diz Carlos 
Paixão, da Sociedade de Geria
tria do Rio de Janeiro. Para ele, 
jogos e outras atividades po
dem melhorar a memória nas 
pessoas que têm transtornos 
cognitivos que não são consi
derados demência.

Porém, segundo ele, não há 
nenhum trabalho realmente 
sério até hoje que mostre que a 
estimulação cognitiva previna 
o aparecimento de demências.

Sonia Brucki, médica da 
Academia Brasileira de Neuro
logia, também diz que jogos 
eletrônicos têm a mesma pro
priedade que outras ativida
des por manterem a mente da 
pessoa ativa de alguma forma.

"A atividade pode ajudar au
mentando as sinapses entre os 
neurônios. Ajuda a evitar a per
da de memória e algumas do
enças degenerativas e pode pos
tergar o aparecimento de outras. 
Mas não pode ser em excesso. E 
se o paciente tiver que ter uma 
doença como o Alzheimer, vai 
ter de qualquer jeito".

Sonia diz que, treinando 
com jogos, o usuário pode 
ficar mais veloz em perceber 
um estímulo visual na tela, 
mas isso não quer dizer que 
ficará mais rápido em outras 
atividades do cotidiano.

"Quem garante que vai 
deixar o reflexo mais rápido 
no carro. É muito mais inte
ressante tentar lembrar uma 
notícia do que ficar lendo um 
computador", afirma. Entre as 
atividades recomendadas pela 
médica estão palavra-cruzada, 
sudoku e jogo da memória.

ON-LINE
Além do videogame, a in

ternet é também terreno vasto 
para proliferação desse tipo de 
jogos, a maioria voltados ao 
público em geral. Um deles, 
o www.brainbuilder.com pro
mete resultados em poucos 
meses. Há também sites em 
português com jogos de racio
cínio, sem a promessa de me
lhorar a memória, entre eles o 
http://rachacuca.com.br/.

Videogame é forma encontrada por 
empresária para manter mente ativa

M^TTE ATIVA

^ g o s  podem estimular 
sinapses entre os 
neurônios

M E ir á lA
»  É a função do cérebro 
relacionada ao processo de 
retenção de informações de 
experiências vividas

COMO FUNCIONA
»  Estímulos são captados pelos 
sentidos, associados e armazena
dos em diferentes áreas do 
cérebro, por curto ou longo prazo

COM A IDADE
»  0 número de neurônios to 
cérebro diminui de forma natural 
ou estimulado por doenças 
degenerativas

0  QUE FAZER
»  Os médicos iidicam uma 
alimentação saudável, exercícios 
físicos e atividade cerebral 
permanente para evitar ou adiar o 
aparecimento de demências

ATIVIDADE CEREBRAL
»  Com a mente em funciona
mento são acionados genes que 
ativam as sinapses (ligações 
entre 05 neurônios). Eles 
reativam conexões e criam novas, 
tentando compensar aquelas 
perdidas com o envelhecimento

Aos 65 anos de idade, 
Ana Maria Vanderlinde tem 
como um de seus hobbies 
os jogos eletrônicos. Seja na 
casa de seus netos na Gran
ja Viana, em Cotia (Grande 
SP), onde joga videogame 
ou no Age Seniors Center, 
centro voltado para a tercei
ra idade em São Paulo, onde 
usa o computador, Ana põe 
os neurônios para funcionar 
com diferentes jogos.

Entre os 'games' preferi
dos estão o golfe e o tênis,

jogos em que ela diz treinar 
a atenção e a coordenação 
motora. "Jogo um de corrida 
em que preciso decorar os 
obstáculos nas curvas para 
ganhar pontos. Ajuda a trei
nar a memória", afirma.

Manter a mente ativa e se 
divertir são objetivos da em
presária, que ainda costuma 
participar de campeonatos 
de palavras-cruzadas, mas 
em papel.

Ana se programa para 
começar em julho um novo

programa de jogos de treina
mento cognitivo pelo com
putador. "Já joguei e terei 
uma vantagem em relação 
aos outros", diz.

Segundo Cristiane de 
Paula Felipe, coordenadora 
dos programas do Age Se
niors Center, os exercícios 
com jogos serão mais uma 
forma de manter a memória 
dos idosos preservada. "O fo
co é melhorar a atenção, que 
pode ser um dos motivos do 
problema de memória".

Memória

COMO OCORREM  
A S SIN APSES

CONTROVÉRSIA
0 que se discute é o alcance dos 
benifícios e se um jogo eletrônico 
tem 0 poder de melhorar a 
memória de uma forma genérica 
ou se especifica mente na 
atividade proposta. A repetição 
de problemas apresentados é um

Pró A Qrío
___________________________________________________________________________>

*  Convênios:
Lwart, PaDÍco, 
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♦^Doenças de pele, cabelo e unhas^*

♦^Tratamentos Estéticos^*
, «Aplicação de toxina botulínica. 

i îíi îoRadiofrequência para celulite e flacidez. 
^'♦ Preenchimento de rugas faciais.

♦ Peeling faciais e corporais.
♦ Tratamento com luz intensa pulsada para 

rejuvenescimento, vasinhos e manchas. 
♦ Depilação a laser / LIP.

C o n ve n io s: e o utro s.
Rua Geraldo P. de Barros, 398 - Centro - Fone: 14. 3263-0466 - Lençóis Pta.

Fone: 14. 3268-1611 - Macatuba

UG
OCXDNTOLOGIfi

Atendimento 
em domicílio

Dra. Luciene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgência e 
Emergência 24h

CLÍNICA GAME - VACINAÇÃO
A Clinica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado da sociedade brasileira de imunizações.

VACINA PR O TEG E CO N TRA
PREVENAR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICAC Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Varicela ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacolo de últero. Verrugas Genitais

Mais informações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Juliano e Vagner Juliano Júnior 

Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 1 3264-8139 - Lençóis Paulista

Há 20 anos nossa equipe 
trabalha pela excelência de 
nossos produtos e serviços.
Nossa empresa também cumpre 
todas as exigências de órgãos 
reguladores de saúde. Conheça

-estrutura e descubra porque 
FaiSHá^ l Homeopática Lençóis é uma das 

l Ü n n i^ irdHiS ^ is em homeopatia e manipulação.

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

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

Lençóis Paulista - SP
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http://rachacuca.com.br/


N O V E L A

Longe do final feliz
Em 'Caminhos do Coração' Maria e Marcelo ficam separados

Divulgação

FOLHAPRESS

A novela dos mutantes ter
mina hoje, mas, ao contrário 
do que costuma acontecer 
nos finais dos folhetins, Ma
ria (Bianca Rinaldi) e Marcelo 
(Lenardo Vieira) não terão um 
final feliz. Segundo o autor da 
trama, Tiago Santiago, a re
conciliação do casal vai ficar 
a para a próxima novela, 'Os 
Mutantes', que começa na se
gunda, dia 2 de junho.

Maria bem que tentará 
encontrar o amado, mas será 
impedida por um ataque de 
lobisomens. Ao ser inocen
tada de todas as acusações 
pelas quais é perseguida pela 
polícia, a mocinha verá Mar
celo (Leonardo Vieira) em um 
carro na saída do tribunal e irá 
atrás dele. A invasão dos lobi
somens, porém, fará com que 
a mocinha tenha de lutar, per
dendo Marcelo de vista.

Enquanto os mocinhos 
continuam a brincar de gato 
e rato, o último capítulo se
rá marcado pela revelação de 
quem é o mandante dos as
sassinatos da trama. São qua
tro suspeitos e César (Cássio 
Scarpin), por meio de um ho- 
lograma, revelará o mandante 
no julgamento de Maria.

Ítala Nandi defende sua 
doutora Júlia. "Ela é uma cien
tista que ama o que faz. Não 
acredito que mandaria matar 
os mutantes, é a obra de sua 
vida", afirma. Sebastião Vas
concelos também alega ino
cência. "No início da trama, 
Mauro só queria saber de mor
rer. Não vejo porque ele iria se 
dar a esse trabalho todo".

Ao contrário dos vetera-

A  atriz Liliana Castro que interpreta a personagem  Janete

nos, Mônica Carvalho diz que 
Amália pode, sim, ser a vilã. 
"Ela tem todos os motivos, 
já que tem certeza de que o 
pai foi roubado por Sócrates 
(Walmor Chagas) e que tem 
direito à fortuna", conta. A 
sede pelo poder também po
de ter movido Rodrigo. E, a 
julgar pelo final dos dois, que 
fogem do país, pode ser que a 
dupla tenha agido junta todo 
esse tempo.

No mais, a maioria dos 
mutantes continuará como es
tá. Janete (Liliana Castro) terá 
uma premonição assustadora 
que vai nortear todo o início 
da próxima novela e fará com 
que a Liga do Bem tenha mais 
uma missão. Em outras pala
vras: a batalha continua a par
tir da próxima segunda.

EXPLOSÃO
O último capítulo de 'Ca-

minhos do Coração'vai deixar 
vários ganchos para o início 
de 'Os Mutantes'. Além do de
sencontro dos protagonistas, 
Janete (Liliana Castro) terá 
uma premonição: se os mu- 
tantes do bem não consegui
rem salvar dois bebês, Lúcio, o 
menino luz, e Juno, a menina 
da super comunicação, o futu
ro da humanidade estará nas 
mãos dos mutantes do mal. 
"Ela terá visões de como será 
o mundo com e sem as crian
ças. Se o mal predominar, os 
danos serão irreparáveis", 
conta Santiago. Entre eles, está 
a explosão da avenida Paulis
ta - que será feita por meio de 
maquetes e computação gráfi
ca. E Santiago adianta que, em 
'Os Mutantes', outros cartões- 
postais de São Paulo estarão 
na mira dos bandidos, como a 
recém-inaugurada ponte Otá
vio Frias.

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

Segunda: Bodão viaja para Áus
tria. Chiara ganha um peixe sa
grado.

Terça: A galera faz pedidos ao 
peixe sagrado.

Quarta: Raiden grava um CD 
com a música que Gustavo fez 
para Angelina.

Quinta: Débora rompe com 
Gustavo. O  peixe sagrado some.

Sexta: Gustavo vence o festival 
de música. Andréas joga o peixe 
sagrado no lago.

CIRANDA DE PEDRA

Segunda: Laura enfrenta Frau 
Herta. Conrado discute com 
Eduardo. Afonso suborna 
Franzé para seguir Daniel, que 
percebe. Rogério consegue 
que Dona Ramira e Elzinha 
sejam soltas. Seu Memé ofe
rece o grêmio como abrigo 
para Juraci, Deusdete e outros 
flagelados. Luciana beija uma 
foto de Faísca e Gracinha, que 
estava dentro do avental. Con
rado dispensa Otávia, que tem 
uma crise nervosa.

Terça: Virgínia chama Daniel 
para atender Otávia. Urânia dá 
dinheiro a Peixe para expul
sar todos do grêmio. Rogério 
convida Bruna para tomar um 
sorvete e Afonso os observa. 
Laura passa mal e Luciana a 
socorre. Juraci intimida Peixe, 
pega suas roupas e vai embora 
do grêmio com os outros fla
gelados. Laura se levanta so
nâmbula e cai da escada.

Quarta: Daniel examina Laura. 
Virgínia pede ajuda a Julieta. 
Bruna humilha Pedro. Marga
rida e Divina encontram Faísca 
com Juraci. Afonso vasculha a 
sala de Natércio e se encanta 
por uma foto de Bruna. Otávia 
se insinua para Daniel.

Quinta: Cícero permite que 
Conrado suspenda Eduardo. 
Otávia adormece no colo de 
Laura. Natércio chega à casa 
de Daniel para buscar a filha 
e Luciana revela que Otávia se 
insinuou para o médico. Natér- 
cio e Luciana discutem. Natér- 
cio tenta levar Laura para casa, 
mas Daniel a beija.

Sexta: Natércio chama Daniel e 
Laura de imorais, deixando-os 
constrangidos. Afonso conven
ce Idalina a abrir o escritório 
para ele no sábado. Conrado 
suspende Eduardo por três dias. 
Arthur é ovacionado em sua 
volta ao Brasil.

Sábado: Arthur beija Letícia, 
que reage. Os fotógrafos e re
pórteres registram. Idalina fla
gra Afonso mexendo na mesa 
de Rogério e ele a beija. Otávia 
dá um susto em Virgínia. Cíce
ro vai à pensão conversar com 
Eduardo. Elzinha quita sua dí
vida com Madame Lenah. Frau 
Herta obriga Otávia a tomar re
médios. Laura sai para ver Otá
via debaixo de um temporal.

____ BELEZA PURA____

Segunda: José Henrique e Shei
la tentam limpar a procuração 
e a apagam. Guilherme e Joana 
gravam o programa juntos. Gui
lherme flagra Sônia mexendo 
em suas coisas. Uma explosão 
acontece no orfanato e Joana e 
Betão tentam salvar uma criança. 
Celso chantageia Norma.

Terça: Guilherme e Sônia discu
tem. Joana socorre a criança reti
rada dos escombros e Renato se 
prontifica a operá-la. Felipe de
fende Klaus. Robson pede Rakelli 
em casamento. Sônia encontra o 
livro de Alex. Gaspar pergunta a 
Ivete se é o pai de Rakelli.

Quarta: Ivete assume que Gas
par é o pai de Rakelli. Joana acei
ta jantar com Renato. Felipe leva 
uma revista rara para Eduardo, 
que adora. Guilherme vigia Nor
ma, que entrega uma pasta a 
Celso. Gaspar aparece no noiva
do. Márcia e Alex desembarcam 
no Rio de Janeiro.

Quinta: Guilherme segue Cel
so, que foge. Ivete sugere que 
o noivado seja feito outro dia. 
Márcia e Alex flagram Eduardo 
e Débora se beijando e eles re
velam que se casaram. Joana 
concorda em voltar a traba
lhar com Renato. Ivete conta 
a Betão que Gaspar é pai de 
Rakelli. Fernanda e Luiza se 
emocionam no reencontro 
com os pais. A equipe de bus
ca avisa José Henrique que há 
um homem branco morando 
com os índios.

Sexta: José Henrique e Sheila via
jam para a Amazônia. Eduardo 
sugere que todos fiquem moran
do juntos provisoriamente. Ivete 
faz uma festa surpresa de noiva
do para Rakelli e Robson. Uma 
índia corre para pegar os peixes 
trazidos por um branco, Olavo.

Sábado: Norma arma para Mil
ton. Helena revela seu disfarce a 
Joana. Gaspar revela a Rakelli que 
é seu pai. Sheila e José Henrique 
se perdem na selva.

_____ A f a v o r it a _____

Segunda: Flora sai da prisão. 
Alicia ameaça seu pai Romildo. 
Lara vai ao encontro de Cassiano 
na fábrica. Alicia é presa. Flora é 
atropelada por Zé Bob, que a so
corre. Flora procura Irene. Gon- 
çalo e Copola se enfrentam. Lara 
pergunta por Flora a Irene.

Terça: Cassiano apresenta Lara 
a Copola. Pereira contrata Di- 
norá para atrapalhar a vida de 
Flora. Cilene expulsa Halley de 
casa. Alicia é solta. Shiva Lênin 
e Elias discutem. Flora desco
bre que foi roubada e Salete a 
manda embora. Rita diz à mãe 
que encontrou Zé Bob, o pai de 
Camila. Irene vê um homem en
tregando um envelope a Dodi. 
Zé Bob vê Flora chorando e se 
oferece para ajudá-la.

Quarta: Zé Bob leva Flora pa
ra sua casa e os dois se beijam. 
Lara recebe a família de Cassia- 
no em sua festa de aniversário e 
apresenta-a a Gonçalo e Irene. 
Zé Bob fala mal da festa para Do- 
natela, que se diverte. Irene pede 
que Flora conte o que sabe sobre 
Donatela e Dodi.

Quinta: Flora conta a Irene sua 
história e a de Donatela. Alicia 
chama Zé Bob para dançar. Didu 
discute com Dodi. Augusto de
põe sobre a abdução da mulher 
que ama e Diva chora. Flora se 
emprega em uma lanchonete. 
Irene descobre que Dodi está 
enganando Gonçalo. Lara se 
aproxima de Flora numa mani
festação da faculdade.

Sexta: Flora pega uma echarpe 
que Lara deixa cair. Diva e Pepe 
lembram o dia em que fugiram 
juntos. Edivaldo, Greice e Maria do 
Céu descobrem que a casa pro
metida por Romildo não existe.

H O R Ó S C O P O  3 1 / 0 5  A 0 6 / 0 5
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
L* Aproveite a fase atual 
H  para colocar em dia as 

1 obrigações do seu se
tor de trabalho. Quan

to a saúde, é necessário estar prevenido, 
pois tanto terá a possibilidade de curar- 
se de um mal passageiro ou sofrer um 
rápido declínio da resistência física.

LEÃO
Fase em que tudo 
correrá de acordo 
com seus planos.
Êxito no amor. Uma 

excelente fase para começar uma pro
funda reflexão sobre todos os acon
tecimentos que marcaram o ano para 
você e para as pessoas próximas.

SAGITÁRIO
Momento dos mais 
afortunados para 
você, mas desde que 
evite a indecisão.

Deverá, também, impor sua personali
dade ao tratar com terceiros para que 
seu crédito e reputação aumentem.

TOURO
Bom fluxo astral e 
compra e venda de 
produtos para lavoura 
e agropecuária. Pode

rá, também, lucrar inesperadamente 
através de jogos, sorteios e da loteria. 
Será favorecido no campo amoroso 
e familiar.

VIRGEM
Como você não aceita 
derrota dentro de um 
plano mental eleva
do, deverá realizar o 

máximo nesta fase a fim de chegar ao 
auge de suas pretensões. Pode contar 
com o favor de todos. Excelente para 
uma visita ao dentista ou ao médico.

CAPRICÓRNIO
O  sol lhe promete 

^  1^1 um período dos
mais favoráveis. Fará 
bons negócios, bons 

planos com relação ao futuro, felizes 
passeios e contatos pessoais, ótimas 
relações sociais, sentimentais e amo
rosa. Aproveite.

GÊMEOS
W z ^  Momento favorável 
Ww ▼  as suas transações 

financeiras e para 
comprar ou vender 

bens móveis e imóveis. Terá êxito 
também ao tratar de assuntos sociais 
e no lançamento de novas idéias pro
fissionais.

LIBRA
Alguém poderá lhe 

M falar tentando tirar 
vantagem de um ne
gócio. Esteja mental

mente preparado para exigir mais de 
pessoas individualistas, que pensam 
unicamente em si mesmas. Este é um 
de seus melhores períodos do ano.

AQUÁRIO
Tendência a tristeza 

^  J Í  e ao pessimismo. De
verá evitar tais coisas 
para que tudo possa 

correr bem para você neste momento. 
Cuide de sua saúde, evite acidentes e 
só viaje se for de extrema necessida
des. Elevação mental.

verão ser deixados de 
lado. Evite, também, que abusem de 
sua boa fé e procure neste momento 
ser ativo, enérgico e trabalhador.

ESCORPIÃO
Momento em que 
poderá lucrar pelos 
esforços que fizer no 
trabalho e em ativida

des comerciais e industriais. Viagens 
favorecidas bem como a saúde e o 
amor. Tudo voltará ao normal nesta 
fase.

PEIXES
Esperanças bem 
sucedidas, desejos 

B L '  concluídos e exal
tação profissional 

e social, estão previstos para você 
agora. Muito boa influência também 
aos assuntos pessoais e as artes de um 
modo geral.

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

SOLUÇÃO

MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA G A RIBA LD I, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R$ 1.080,00



L A N  C  H  □  N  E T E  
R E S T A U  R A N T E

R.: Dr. Antonio Tedesco, 822 
Lençóis Paulista - SP

E A C E S S Ú R ia S

PRDIViaÇAD
1 5 %  desc. À x/ista

_ ou
sem  Juros

5 e m p re  □ m e lh o r p ara  
você  e m  p eças  e  acessórios

□ i s k  p e ç a s :

3SG4-E817 / 3264-43Se
Av. P re f. Jácom o ISI. 

Paccola, 5 3 E  - Lençóis P ta .

® 3264-3479
w w w .r o g e te .c o m .b r

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

A bertura de 
F irm a s S e rv iç o s  
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5- CEI 9.829

A galera de Lençóis Paulista e região 

esteve reunida na Churrascaria Gaúcha, 

na Quinta Santa Cecília e no Clube dos 

Amigos, no último final de semana

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

A U T O  P O S T O

A N H A

aqui seu q a RRQ
GASTA menos NOVIDADES

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

* Confira

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GQQD CAR
p r o m o ç ã o

FINAL DE SEMANA

Gas. Comum
o)

;E )acal.Iioa .(ia  I ®
I LENÇÓIS PAUUSD

REDE DO CÂNCER DE
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' l e n ç ó is p a u u s t a -s p

HIDEATAÇÃ® E QfflBBAÜDrâSAÇâ® PO7ÔNDSA
exclusividade 

PHOTON C fiirlpv
H A I R  U O N  \^insy

N A  E S C O V A  G R A D A T I V A  T R A N S F O R M A  E  
T R A T A  C A B E L O S  V I R G E N S ,  C O M  M E C H A S ,  

D E S C O L O R ID O S  O U  C O M  C O L A R A Ç Ã O .

Av. Castelo IBranco; 7 S 7 °!0oneSj

R. 7 de Setembro, 963 - Lençóis Paulista - Fone: 14. 3264-6249
EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

http://www.rogete.com.br


Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

da redação
MOMENTO A DOIS

O casal André e Natália Sasso foi flagrado, no sábado 24, 
no Jantar Dançante do U^C (Ubirama Tênis Clube) em Lençóis 
Paulista. O evento foi regado a boa música e comida.

m o t iv a ç ã o
A Diretoria de Saúde de 

Lençóis Paulista promoveu 
no dia 16 de maio o 3° 
Encontro Motivacional de 
Enfermagem para os pro
fissionais da área. O even
to aconteceu no salão da 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais). 
O grande destaque foi a 
presença do padre Beto, 
de Bauru. Doutor em ética 
pela Universidade Estadu
al Ludwig-Maximilian de 
Munique, Alemanha, fez 
uma palestra com o tema 
'Ética na Vida'. Na foto, Ma
ria Aparecida Paccola, Ana 
Rita, padre Beto, Fernanda 
Ayub e Ticianelli Júnior

UNIÃO Estava m arcado para a noite de ontem  o ca 
sam ento de Rosalva A d rian a  Rocha e Carlos A ugusto  
M ariano. O  belo  casal receberia am igos e convidados  
num a cerim ônia ín tim a  e aconchegante no Lions Clube  
de Lençóis Paulista. Dos co legas do jo rnal O ECO, am i
gos e fam iliares ficam  os votos de fe licidade eterna.

SOB n o v a  d i r e ç ã o  O empresário José Antonio Silva, mais conhecido como Neno, é o novo presidente 
da Acilpa (Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). Ele assumiu o comando no dia 14 de abril 
e já está em ritmo de intensa atividade. Na foto, Neno aparece ao lado do tesoureiro José Aparecido Balsi.

APRESENTE ESTE CUPOM PREENCH 

NAS LOJAS SERV FONE E CONCORI 

U M  V IVO  CONTROLE COM A CON 

PAGA DURANTE U M  ANO

IDO NOME:

IA A

T .  ENDEREÇO:
IA  ^

CIDADE: TELEFONE:

Habilite sua linha por apenas ^

R$ 32,00 mensais e fale 1  

640 minutos de vivo

NOITE DAS ARÁBIAS Com a presença de muitos convidados, o Rotary Club de Agudos 
realizou no sábado 17 mais uma edição do Jantar Árabe. Como sempre, o evento atraiu ro- 
tarianos de outras localidades. Na foto, os rotarianos de Piratininga Cézar, Mônica e Ovídio 
ao lado do presidente do Rotary de Agudos, Manuel Pescinelli.

para vivo ou e de

vivo para fixo.  ̂ ^ "

Aproveite!

São mais de 5 modelos para você escolher

Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1 920 - Lençóis Pta Rua Ignácio  Anselm o, 812 - F.: 3263-0960 - Lençóis Pta.


