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A equipe de natação de Barra Bonita foi um 'bicho-papão' nos Jogos Regionais de Lins. Até a manhã de ontem, o grupo havia alcançado 20 medalhas e está em 1° lugar no quadro de medalhas da segunda 
divisão. A equipe de basquete masculino de Macatuba conseguiu vitória dramática sobre Brotas (foto à esquerda). Na primeira divisão, a equipe feminina de futebol de Lençóis se reabilitou ontem goleando as 
linenses por 5 a 0 (foto à direita). "Esse resultado foi bastante importante, porque não precisaremos mais depender de resultado para se classificar à próxima fase", disse o técnico Adolfo Martini. ►► Página A9

LEI SECA
Luís Cardoso/Ag. Bom Dia

Motorista Lourival Adão passa por teste do bafômetro

Polícia da região 
não tem bafômetro

Eleições atrasam 
obras em Lençóis 
e Barra Bonita
Durante campanha eleitoral, prefeitos estão proibidos de realizar licitação, 

mesm o para convênios já assinados; processos serão retomados em outubro

A perigosa dobradinha 
álcool/direção não está com 
seus dias tão contados co
mo o governo e as polícias 
afirmam. Por uma questão 
muito simples: faltam bafô- 
metros, o instrumento para 
comprovar se o motorista 
consumiu ou não álcool.
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Na região, apenas Bauru re
cebeu bafômetros. Segundo 
o comandante da 5® Cia. 
da Polícia Militar, capitão 
Alan Terra, a averiguação se 
o motorista está bêbado ou 
não é feita pelo policial ou 
por meio de exame de san
gue. ►► Página B1

Os prefeitos de Lençóis 
Paulista e Barra Bonita terão 
que engavetar algumas obras 
até outubro por causa do perí
odo eleitoral. Em Lençóis Pau
lista, faltou para o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) licitar 
R$ 884 mil para obras em bair
ros. Em Barra Bonita, a prefei
tura tem R$ 4,5 milhões em 
convênios assinados com o go-

verno estadual e federal, inclu
sive para começar a construção 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto, mas enquanto a cam
panha não tiver fim, os recur
sos vão ficar paralisados. Em 
Lençóis Paulista, as obras são 
de infra-estrutura em vários 
pontos da cidade a serem feitas 
com recursos de emendas par
lamentares. O problema é que

por receberem recursos repas
sados pelos governos estadual 
e federal, as obras não podem 
ser iniciadas no período oficial 
de campanha, que começa em 
julho. O prefeito padre Mário 
Teixeira, em Barra Bonita, assi
nou convênio para a liberação 
de R$ 2,3 milhões com o gover
no federal -  verba que vai pos
sibilitar o início da construção

Divulgação

I N T E R N E T

Pane pára 
serviços de  
b an cos e 
prefeitura

Uma pane no Speedy - 
serviço de internet banda lar
ga da Telefonica - na tarde 
quarta-feira 2, deixou mais 2,2 
milhões de pessoas em todo 
Estado de São Paulo sem aces
so à rede mundial de compu
tadores. Em Lençóis Paulista, 
o 'apagão' afetou três bancos, 
lojas de eletrodomésticos, lo- 
téricas e serviços públicos. A 
pane provocou revolta. Mui
ta gente não conseguiu pagar 
contas, sacar dinheiro, quitar 
boletos vencidos, abrir empre
sas e pagar tributos. Segundo 
os técnicos da Telefonica e Cis
co, o que causou o apagão foi 
uma falha grave nas linhas de 
transmissão de dados entre a 
operadora e outros provedores 
de informação. ►► Página A7

NATUREZA
SELVAGEM
Ficar na cama até 
mais tarde no fim de 
semana não atrai os 
lençoenses Juliano 
Baccili Bolonha, 30 
anos, Flamarion 
Franco Camargo, 34 
anos, mais conhecido 
como Lão, e Maurício 
Ferreira Diniz, 46 
anos. Para eles, 
descansar do dia-a-dia 
atribulado da semana 
requer contato 
com a natureza, 
num ambiente 
selvagem, fugindo 
completamente da 
rotina na cidade.
Eles são adeptos do 
trekking.
►► Página C1

da Estação de Tratamento de 
Esgoto, mas como o processo 
de licitação não foi realizado, 
ficará engavetado até outubro. 
O município também assinou 
convênio para a liberação de 
R$ 1,4 milhão. O município 
também firmou convênio com 
o Ministério dos Esportes para 
a reforma de um estádio e gi
násio. ►► Página A3

E N T R E V I S T A

Z ezo d iz  que  
Câmara de  
Vereadores 
está 'boazinha'

O ex-prefeito de Macatu- 
ba José Gino Pereira Neto, o 
Zezo, acha que a Câmara de 
Vereadores está muito 'boa- 
zinha'. Dado como adversá
rio certo na disputa pela pre
feitura com o atual prefeito, 
Coolidge Hercos Júnior, Zezo 
surpreendeu ao sair candidato 
a vereador. Em entrevista a O 
ECO, ele diz que desistiu da 
candidatura a prefeito porque 
não tem dinheiro para fazer a 
campanha. ►► Página A4



E D I T O R I A L

Direção sem álcool
Sem dúvida, o assunto mais 

comentado nas mesas de bar -  
e também longe delas -  é o de
creto de lei do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva que pune 
severamente os motoristas que 
forem surpreendidos dirigindo 
depois de consumir álcool. O 
decreto prevê multa salgada, 
de R$ 955, e até suspensão da 
carteira de motorista por um 
ano, para o motorista que tiver 
consumido no mínimo dois 
copos de cerveja.

A lei vem permeada de po
lêmica por várias razões. Pri
meiro, porque o decreto foi as
sinado sem que as autoridades 
responsáveis pela fiscalização 
tivessem condições de fiscalizar. 
Tanto a Polícia Militar quanto 
a Polícia Rodoviária não pos
suem bafômetros -  o aparelho 
que mede o consumo de álcool 
pelos motoristas. Esta é uma re
alidade tanto das grandes cida
des, quanto do interior.

Os motoristas também 
questionam se a lei precisava 
ser tão rígida sobre a quanti
dade de álcool considerada 
abusiva, que segundo os tes
tes, equivalem a duas latas 
de cerveja ou até mesmo dois 
bombons de licor.

Que muita gente está fazen
do do trânsito brasileiro um 
verdadeiro campo de batalha, 
onde pessoas estão morren
do por negligência, ninguém 
contesta. A dúvida é quanto à 
durabilidade da lei, já que te
oricamente mexe com a vida 
de muita gente - e sua eficácia 
como arma preventiva. Ao que 
parece, os motoristas continu
am dirigindo alcoolizadas.

A 'lei seca', como está sen
do denominada, apresenta-se 
frágil porque foi apresentada 
sem que o governo realizasse 
campanhas educativas. Tam
bém porque não se propõe a 
resolver o problema da im
punidade para quem mata 
no trânsito. Ainda é difícil no 
Brasil qualificar de homicídio 
doloso, ou seja, quando há in
tenção de matar -  mortes cau
sadas por motoristas bêbados 
ou imprudentes. Conseqüen- 
temente, quem tirou a vida 
de outro por imprudência ao 
volante dificilmente cumprirá 
pena por isso.

Por último, vale lembrar 
que a lei em vigor no país é a 
do jeitinho brasileiro. Quem 
tiver oportunidade e conheci
mento, burla qualquer regra.

A R T I G O

Biocom bustível não é vilão da fom e
M ilton  M onti

Virou moda dizer que o 
biocombustível ameaça o es
toque mundial de alimentos. 
Essa conversa dos países ricos 
ganhou coro até da ONU e do 
Bird. Conclamo ao bom senso 
de não lançar afirmações irres
ponsáveis, em defesa da con
centração de riqueza nos países 
desenvolvidos. Essa especula
ção já inflacionou o preço dos 
alimentos em todas as nações, 
penalizando as populações 
mais carentes do mundo.

O biocombustível não 
compromete o estoque mun
dial de comida. Aceitar isso é 
admitir um freio internacional 
ao desenvolvimento do Brasil, 
que ganha posições como po
tência energética, com as reser
vas de petróleo na camada pré- 
sal, o etanol e o diesel verde.

Sempre fomos o celeiro do 
mundo, porque exportávamos 
alimentos e porque temos ter
ritório, clima e tecnologia pa
ra a agricultura. O Brasil nun
ca foi valorizado por isso. Mas 
usou essa vocação e desenvol
veu sua tecnologia de forma 
responsável. Viabilizou uma 
nova fonte de energia, limpa, 
renovável, economicamente 
viável e compatível com a pro
dução de alimentos. É isso que 
incomoda nossos críticos.

Até recentemente, o trans
porte nacional era feito com 
diesel e gasolina importados, 
deixando o país vulnerável 
à oscilação do petróleo. Essa 
vulnerabilidade sempre foi um 
problema para o custo de vida 
dos brasileiros. Se o preço do 
petróleo subia, a nossa vida era 
inflacionada. O barril de petró
leo saltou de 29 dólares para 
140 dólares, afetando o Brasil 
e todos os países importadores 
do produto. Os organismos in
ternacionais não se rebelaram

contra esse descalabro.
Se o estoque de alimen

tos está baixo e isso ameaça 
o abastecimento mundial, é 
porque os países do tercei
ro mundo não tiveram ajuda 
tecnológica vinda das nações 
ricas. E ainda hoje sucumbem 
aos obstáculos naturais, im
pedidos de produzir mais ali
mentos para a humanidade.

As nações produtoras de 
comida sempre ficaram no se
gundo plano, entregaram ba
rato sua produção para abas
tecer o insaciável mercado dos 
países desenvolvidos. Estes, 
sim, não partilharam suas tec
nologias com as nações em 
desenvolvimento. Por isso, o 
discurso de que a bioenergia 
gera escassez de comida só in
teressa aos países ricos.

A ONU tem sido um orga
nismo omisso. Não cobra dos 
países ricos que invistam para 
equilibrar a balança social no 
mundo. Pelo contrário, quando 
tem essa oportunidade, como 
agora, joga seu peso a favor dos 
ricos. Esse detalhe ainda não foi 
incluído na discussão em torno 
da alta mundial no preço dos 
alimentos.

Isso só acontece porque 
faltam líderes mundiais que 
olhem com compaixão para o 
drama de quem morre de fome 
na periferia do mundo. O que 
desejamos, de verdade, é que o 
Brasil ocupe esse espaço e mos
tre que a hegemonia pode ser 
abalada quando alguém faz a 
lição de casa. Que sejamos um 
novo líder no mundo, mas que 
tenhamos sensibilidade hu
manitária e determinação para 
equilibrar, de fato, o cenário 
internacional, assim como fize
mos na questão energética.

Milton Monti é deputado 
federal e vice-líder do Governo 

na Câmara Federal
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LARGADA
Começa oficialmente 

amanhã o período eleitoral 
em todo o País. Os candidatos 
a prefeito e vice podem fazer 
campanha até o dia 4 de outu
bro. As eleições estão marca
das para o primeiro domingo 
do mês, dia 5 de outubro.

SANTINHO
Mas para o material de 

campanha ganhar as ruas 
e os 'santinhos', banners e 
cartazes estamparem as fotos 
dos candidatos ainda vai de
morar alguns dias. Isso por
que as candidaturas devem 
ser registradas até hoje. O 
prazo para homologação vai 
até a próxima semana. Só de
pois das candidaturas serem 
homologadas pelos juízes 
eleitorais de cada município 
é que o candidato poderá pe
dir a abertura de registro de 
campanha no CNPJ (Cadas
tro Nacional de Pessoas Ju
rídicas) e abrir a conta ban
cária que vai movimentar os 
recursos da campanha.

NÃO PODE
Por isso, nos próximos 

dias o que será visto pelas ru
as é candidato fazendo corpo 
a corpo. Pedir votos pode. 
Panfletar não. Dar entrevista 
como candidato e falar dos 
planos de governo pode. Car
ro de som na rua não pode. 
Ou seja, tudo que demandar 
recursos, mesmo que seja do
ação, precisa esperar a abertu
ra das contas de campanha.

NÃO DEU
Até que cada candidato 

coloque sua campanha na rua 
de mala e cuia, nos bastidores 
do poder a coisa esquenta. 
A ex-vereadora e presidente 
do PTB em Lençóis Paulis
ta, Cleuza Spirandelli, não 
conseguiu na Justiça tomar o 
lugar ocupado pelo vereador 
Carlos Alberto Martins (PSB), 
o Carlão, na Câmara de Vere
adores de Lençóis Paulista.

m a n d a d o
Quando Carlão Martins 

foi empossado vereador, em 
junho. Cleuza entrou na Jus
tiça com um mandado de 
segurança dizendo que a va
ga deixada por João Miguel 
Diegoli (DEM), afastado em 
licença-médica por ter ope
rado o joelho, era dela.

CASO
Isso porque a presidente 

do PTB acusa João Miguel de 
infidelidade partidária. O ca
so tramita em São Paulo.

l im in a r
Por aqui, a Justiça enten

deu que a liminar não tinha 
razão de ser e indeferiu o pe
dido de Cleuza para afastar 
Carlão Martins. O presidente 
da Câmara, Nardeli da Silva 
(PV), já recebeu cópia da de
cisão e um pedido para que 
explique porque deu posse 
a Carlão Martins ao invés de 
Cleuza Spirandelli. É bom 
lembrar que Carlão Martins 
é o primeiro suplente da co
ligação PSDB/PTB formada 
em 2004. Cleuza é a segunda 
suplente e seu argumento está 
baseado na lei de infidelidade 
partidária, já que Carlão tam
bém mudou de partido.

INFIEL
Já o processo de infidelida

de partidária contra João Mi
guel continua tramitando na 
Justiça Eleitoral de São Paulo. 
A decisão deve sair nos próxi
mos dias. Parecer do procu
rador Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves diz que João Mi
guel deve perder o mandato 
eletivo. Normalmente, o de
sembargador acompanha o 
parecer de seu procurador. Se 
isto acontecer, João Miguel só 
deverá voltar a ocupar uma 
cadeira no Legislativo se con
seguir se eleger vereador nas 
eleições de outubro.

BOREBI
Com cerca de 1,4 mil elei

tores, o município de Borebi 
pode ter até 40 candidatos a 
vereador. Número recorde, se 
confirmado. Vale lembrar que 
a Câmara de Vereadores pos
sui apenas nove vagas.

sem  fu n d o
As contas do ano passado 

dos partidos PV e do PTB de 
Borebi foram rejeitadas pela 
Justiça Eleitoral de Lençóis 
Paulista. Segundo parecer da 
juíza Ana Lúcia Aiello Garcia, 
exposto no mural do Cartório 
Eleitoral, os dois partidos não 
apresentaram os extratos ban
cários das movimentações re
alizadas no ano passado. Em 
virtude da decisão, os partidos 
ficam impedidos de receber 
verbas do fundo partidário.

O FUNDO
O fundo partidário é com

posto de repasses do orça
mento da União e se destina 
à manutenção dos partidos 
políticos. Neste ano, PV e PTb 
não podem receber.

DE FORA
O PV de Borebi tem como 

presidente a ex-prefeita Leila 
Ayub. Já o PTB é comandado 
pelo prefeito Luiz Antonio Fi- 
notti Daniel. Nem Leila e nem 
Finotti serão candidatos nesta 
eleição. Os dois vão apoiar 
a candidatura do ex-prefeito 
Antonio Carlos Vaca (PSDB) 
que tem como vice Luiz Car
los Pescinelli (PTB).

INDEFINIDO
O PT de Agudos ainda não 

definiu quem será o candidato 
a vice-prefeito na chapa enca
beçada por Marco Antonio da 
Silva. O partido realizou con
venção no dia 29 de junho, 
mas só apresentou candidato 
a prefeito. Dois nomes foram 
cogitados. O do ex-vereador 
Adauto Polidoro Bernardino 
(PT) e o do médico pediatra 
Roberto Otuka (DEM). Os 
dois negam a possível candi
datura e referendam que não 
têm pretensão política.

BARRA
O prefeito de Barra Bonita 

e candidato a reeleição, padre 
Mário Teixeira anunciou on
tem que sua companheira de 
chapa será a professora Gislene 
Aiello, os dois são do PC do B.

OUTRO
Quem também definiu a 

candidatura em Barra foi o mé
dico Celso Aranha (PSC). Ele 
terá como vice a comerciante 
Fátima Ricci Gabriel (DEM). 
Com isso, o número de candi
datos a prefeito é de seis: Padre 
Mário, Celso Aranha, José Car
los de Melo Teixeira (PPS), o 
Nenê, Marcelo Cavinato (PT), 
Silvio Finato (PP) e Antonio 
Osvaldo De Luca (pSDC).

IGARAÇU
Em Igaraçu do Tietê, a 

campanha ganhou mais um 
candidato a prefeito. Apare
cido Jovanir Pena Júnior terá 
João Manuel Luquezzi como 
vice. Os dois são do PP. A lista 
ainda inclui o prefeito Gui
lherme Fernandes (PSDB) e 
Wamberto Piccoli (PSB).

h o m e n a g e m

"A lei seca deveria ser 
mais rigorosa ainda. Por
que o infrator não deve
ria ter o direito de pagar 
fiança e ficar em liberda
de. O certo seria que ele 
fosse preso e pagasse pelo 
que fez. A pessoas que 
provocam um acidente de 
trânsito não devem sair 
impunes".

Claudionor Rodrigues,
aposentado

"Eu acho muito boa a lei 
seca. Porque só assim o 
povo para de beber. Mas 
não concordo que os in
fratores paguem fiança".

José Alexandre da Silva, 
motorista

"A lei seca deveria ser 
mais rigorosa na puni
ção. O motorista que sai 
embriagado e causa aci
dente ou é pego bêbado 
na direção deveria ficar 
preso e não pagar fiança 
e sair. Agora em relação 
ao índice de álcool, ele 
deveria ser mais alto. 
Porque o motorista que 
bebe um copo de cerveja 
não sai bêbado pela rua, 
é diferente daquele que 
bebe exageradadamente".

Alex Sandro da Silva, 
operador de recepção de

O deputado estadual Pedro Tobias (PSDB) homenageou o lençoense Abilio Dal Ben, dando o nome dele 
ao viaduto sobre a rodovia Marechal Rondon onde será construído o futuro trevo do bairro Progresso. O 
projeto de lei foi aprovado pela Assembléia Legislativa e sancionado pelo governador José Serra no último 
dia 27 de junho. Abilio Dal Ben trabalhou durante toda a vida na Usina Barra Grande e tinha uma chácara 
em frente ao futuro trevo, ainda de propriedade de seus filhos, Maria Elena Dal Ben Paulino, Antonio 
Ernesto Dal Ben, Elizabeth Maria Dal Ben de Pádua e Célia Maria Aparecida Dal Ben.

FRASE

"O importan
te é que esta é 
uma associa
ção form ada 
por deficien
tes, para defi
cientes"

Diusaléia Oliver, presidente 
da Adefilp (Associação dos 

Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista), que acaba de ser 

declarada de utilidade pública 
pela Assembléia Legislativa do 

Estado

P ARA PENSAR

"Há pessoas que só be
bem em circunstâncias 
muito especiais. Mas 
consideram especiais 
todas as circunstâncias 
em que bebem"

Millôr Fernandes

cana
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ELEIÇÕES 2 0 0 8

Até outubro
Período eleitoral atrasa obras de R$ 884 mil nos bairros de Lençóis Paulista e 

bloqueia quase R$ 4,5 m ilhões em convênios já assinados em Barra Bonita

Da  Redação

As limitações do período 
eleitoral vão atrasar a realização 
de obras no valor de R$ 884 
mil em Lençóis Paulista. Em 
Barra Bonita, a prefeitura tem 
R$ 4,5 milhões em convênios 
assinados com o governo esta
dual e federal, inclusive para co
meçar a construção da Estação 
de Tratamento de Esgoto, mas 
enquanto a campanha não tiver 
fim, os recursos vão ficar parali
sados. Até os R$ 250 mil que a 
administração do padre Mário 
Teixeira (PC do B) havia reser
vado para o projeto de internet 
gratuita terão que ser utilizados 
depois da campanha.

Em Lençóis Paulista, as 
obras são de infra-estrutura em 
vários pontos da cidade a serem 
feitas com recursos de emendas 
parlamentares. O problema 
é que por receberem recursos 
repassados pelos governos es
tadual e federal, as obras não 
podem ser iniciadas no perío
do oficial de campanha eleito
ral, que começa em julho. "As 
emendas estão sendo liberadas, 
estamos sendo chamados para 
assinar os convênios, mas não 
dá tempo de fazer as licitações", 
explica o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). Nestes casos, 
a prefeitura só pode iniciar as 
obras após a eleição.

Nesta semana, Marise foi 
chamado na quarta-feira pela 
Caixa Econômica Federal para 
assinar o convênio para o repas
se de R$ 295 mil para o recape 
de ruas na Vila Mamedina, Vila

Na lista de obras que vão ter que esperar as eleições está a duplicação da ponte da rua Lázaro Brígido

Éden e Maria Cristina. A verba 
virá do Ministério das Cidades, 
por emenda do deputado fede
ral Milton Monti (PR).

Do governo estadual chega
ram recentemente R$ 330 mil 
para a duplicação da ponte na 
avenida Lázaro Brígido Dutra, 
em frente ao recinto da Facilpa. 
O pedido foi feito pelo deputado 
federal Ricardo Izar (PTB). Nesse 
caso, também falta a licitação.

Na mesma região, a constru
ção de duas quadras poliespor- 
tivas na área da Sidelpa também 
vai ficar para depois da eleição. 
A verba, de R$ 97,5 mil, virá 
do Ministério dos Esportes, por 
meio de emenda parlamentar 
do deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS). As quadras, para 
futsal, handebol, basquete e vô
lei vão integrar o futuro Parque

Sidelpa, mesma área onde será 
construído o Teatro Municipal.

O Ministério das Cidades 
também promete liberar ou
tros R$ 100 mil, numa emen
da apresentada pelo deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS), 
para recape. Também a pedi
do de Jardim virão R$ 59 mil 
da Secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo para a 
construção de uma praça no 
conjunto Júlio Ferrari, entre as 
ruas Salvador Gonçalves, João 
Calegari, Arlindo Pachoarelli e 
Vidal da Cunha, num terreno 
de 2.372 metros quadrados. Ela 
terá uma quadra poliesportiva, 
playground com brinquedos 
para crianças e jardins.

b a r r a  b o n it a
O prefeito padre Mário Tei-

P O L I C I A

Lençóis tem dois roubos e uma tentativa de furto
A tarde de ontem foi agita

da para as polícias Civil e Mi
litar de Lençóis Paulista. Dois 
roubos e uma tentativa de fur
to foram registrados em um in
tervalo de menos de três horas.

O primeiro roubo aconteceu 
por volta das 15h em um estabe
lecimento comercial no Centro. 
Segundo informações da Polícia 
Civil, dois homens armados,

usando capacetes, entraram no 
estabelecimento a anunciaram 
o assalto. Uma das vítimas disse 
que eles a empurraram, abriram 
o caixa e levaram cerca de R$ 4 
mil em dinheiro.

A funcionária de um escritó
rio contábil da cidade foi assalta
da por volta das 16h. Ela estava 
trafegando de moto, parou no 
cruzamento da avenida Brasil

com a rua Gustavo Teixeira, e foi 
surpreendida por dois homens 
em uma moto. Segundo ela, o 
que estava na garupa desceu e 
entrou na sua frente o que a obri
gou a parar. Ele tirou a chave de 
sua moto e anunciou o assalto. 
Os assaltantes levaram um ma
lote da empresa com dinheiro e 
todos os seus documentos. O va
lor não foi divulgado. Nenhum
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NOTAS POLICIAIS

Arquivo: Fernanda Benedetti

xeira, em Barra Bonita, assinou 
convênio para a liberação de 
R$ 2,3 milhões com o governo 
federal -  verba que vai possi
bilitar o início da construção 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto, mas como o processo 
de licitação não foi realizado, 
o processo ficará engavetado 
até outubro. O município tam
bém assinou convênio com o 
Dade (Departamento de Apoio 
das Estâncias) para a liberação 
de R$ 1,4 milhão. O departa
mento é do governo estadual, 
o dinheiro é específico para es
tâncias turísticas, já foi liberado 
e será aplicado em recapeamen- 
to de ruas, assim que o período 
eleitoral passar. O município 
também acabou de firmar con
vênio com de R$ 1 milhãos no 
Ministério das Cidades.

a r m a s
Duas armas calibre 32, uma faca cromada e munição 

de calibre 32 e 38 foram apreendidas pela Polícia Militar 
ontem, por volta das 15h, no Jardim Ubirama. As armas 
foram descobertas por acaso, por um oficial de Justiça que 
cumpria um mandado de pedido de internação. As armas 
estavam dentro de uma caixa de sapatos em um guarda- 
roupas. A numeração estava raspada.

f l a g r a n t e
Um rapaz de 18 anos foi 

preso ontem em flagrante, 
depois de assaltar uma ado
lescente na avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola. A 
adolescente disse que ca
minhava pelo local quando 
foi abordada pelo rapaz. 
Ele a empurrou e pediu que 
ela entregasse a câmera di
gital, o celular e o dinheiro. 
A vítima chamou a Polícia 
Militar que, pelas descri
ções, prendeu o jovem na 
Vila Cruzeiro. Ele já tinha 
passagens pela polícia e foi 
encaminhado ã cadeia de 
Duartina.

PINTINHOS
Dois homens foram pre

sos em flagrante em Agudos 
na madrugada de quinta- 
feira por furtas 25 pinti- 
nhos de uma granja, locali
zada numa estrada que lia 
Agudos a Bauru. Segundo o

delegado Eduardo Herrera 
dos Santos, a dupla é sus
peita de ter cometido ou
tros furtos contra pintinhos 
e gado. Eles foram presos 
em flagrante e levados para 
a cadeia de Duartina.

FIOS E CABOS
Mais de mil metros de 

cabos telefônicos foram 
furtados entre os dias 2 e 3 
de julho nas proximidades 
do bairro rural de Alfredo 
Guedes. Um funcionário 
da Telefonica relatou que 
o primeiro furto ocorreu 
na manhã do dia 2. Uma 
equipe foi até o local e 
resolveu o problema. Na 
noite do dia 3, os alarmes 
da empresa acusaram um 
novo furto, praticamente 
no mesmo trecho da li
nha. Por causa dos furtos, 
os moradores de Alfredo 
Guedes ficaram mais de 50 
horas sem telefone.

dos ladrões foi encontrado.
Às 16h30, foi registrada 

uma tentativa de furto a um 
supermercado no Núcleo Luiz 
Zillo. Os funcionários viram 
uma pessoa em atitude sus
peita, abordaram-na na saída 
do supermercado e chamaram 
a polícia. Ele foi preso em fla
grante tentando levar barras de 
chocolate e um pacote de café.

LüBREm n
Veículos
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JOSE G I N O  PEREI RA NETO

N o v o s
r u m o s

Na última hora, Zezo -  principal opositor de reeleição de 

Coolidge -  retira candidatura a prefeito e disputa vaga na Câmara

Jornal O ECO

Conceição  Giglioli Carpanezi 
E Ká t ia  Sarto ri

Parecia certo que o ex-pre
feito José Gino Pereira Neto 
(PSC), o Zezo, seria o princi
pal opositor nas urnas do pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), que tenta a reeleição 
em outubro. Na última hora, 
Zezo retirou a candidatura e se 
propõe a disputar apenas uma 
vaga na Câmara de Vereadores. 
A decisão muda completamen
te o quadro político de Macatu- 
ba para o próximo pleito. Com 
a desistência de Zezo, Coolidge 
terá como único adversário o 
Professor Júlio César Assis Du
arte -  nome totalmente desco
nhecido até então -  e que vem 
em chapa puro sangue do PSB.

Teoricamente, a disputa 
fica mais fácil para Coolidge, 
cujo governo tem ampla apro
vação popular. Mas Zezo tem 
retrospecto político de mais 
de uma década e como políti
co nato, conserva reduto elei
toral que pode ser suficiente 
para ajudar a eleger uma opo
sição forte no Legislativo para 
um próximo mandato de Co- 
olidge, caso eleito.

A decisão de Zezo vem 
acompanhada de um racha 
no PSC. A candidatura ao Le
gislativo municipal desagrada 
correligionários, como o ve
reador Benedito Jordão, o Si
queira, que chegou a agredir 
Zezo com um tapa durante a 
convenção do partido, realiza
da no último domingo.

O ECO -  O que levou o 
senhor a não concorrer ao 
cargo de prefeito?

José Gino Pereira Neto, 
o Zezo - O que acontece é o 
seguinte, esse pessoal do PSC, 
deputados e o Carlão Merluzo 
(organizador de campanhas 
políticas na região), me procu
raram dois anos atrás mais ou 
menos para que eu montasse 
o partido do Régis de Oliveira 
(deputado federal pelo PSC) 
em Macatuba. Como eu tinha 
um compromisso com o PTB 
de anos e estava próximo da 
eleição, para mim era inviável. 
Eu tinha o compromisso de 
pedir votos e fazer a campanha 
do Campos Machado (depu
tado estadual) em Macatuba. 
E até eu recebia um valor por 
esse trabalho que eu fazia. Daí 
veio essa proposta pra eu mon
tar o partido e em função disso 
eu procurei algumas pessoas. 
Nisso o Everaldo (Everaldo 
Andrade, atual presidente do 
PSC) passou pela oficina, es
távamos conversando e eu fa
lei se ele não queria me ajudar 
a montar o partido, que toda 
papelada estava comigo. E ele 
montou o partido. Depois das 
eleições, eles me procuraram 
de novo, o Carlão Merluzo, in
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clusive, para que eu fosse para 
o PSC. E ofereceram para mim 
toda a estrutura de campanha, 
todos os recursos que fossem 
possíveis para eu sair candidato 
a prefeito em 2008. Diante da 
proposta, eu aceitei. E o Carlão 
ficou atrás de fazer todo esse 
trabalho de marketing, correr 
atrás de recurso. Inclusive ele 
tinha uma pesquisa de 2007.

O ECO - O senhor apare
cia bem nesta pesquisa?

Zezo - Para ser honesto 
aparecia bem. Naquela época, 
2007, quem fez a pesquisa foi 
um instituto de Londrina e nes
sa pesquisa as coisas estavam 
bem equilibradas, mas o Car
lão dizia que até 2008 ele (pre
feito Coolidge Hercos Júnior) 
teria uma vantagem maior, 
mas que a gente teria como ti
rar. E disse: eu vou precisar da 
documentação sua porque em 
maio nós vamos começar a fa
zer um trabalho. Eu fui para o 
PSC com o objetivo de ser can
didato a prefeito. No final de 
abril, o Carlão teve uma reu
nião comigo e com a minha 
mulher, dizendo como seria 
a campanha. Passado alguns 
dias, a gente recebeu a notícia 
de que ele estava internado na 
UTI em Jaú. Passados mais al
guns dias, chegou a notícia de 
que o Carlão tinha morrido. 
Foi assim, de repente. Ficamos 
sem saber o que fazer.

O ECO - Mas já faz al
guns meses que o Carlão 
morreu. Quando aconteceu 
o senhor já começou a pen
sar que não poderia mais 
concorrer?

Zezo - Não. Porque aí o 
Everaldo assumiu a coorde
nação de algumas cidades e a 
promessa foi mantida. Nin
guém me disse: Zezo, não vai 
ter os recursos, aquilo que foi 
prometido não tem mais. Eu fi- 
quei aguardando. Na última se
mana, eu fui para a convenção 
com o objetivo de ser candidato 
a prefeito, só que no sábado an
tes de ter a convenção eu fiquei 
surpreso com uma reunião que 
os candidatos a vereador do 
partido estavam fazendo às es
condidas, sem o presidente que 
é o Everaldo. Eles me ligaram 
depois, dizendo que queriam 
falar comigo lá no escritório do 
PSC. Ligou o Siqueira, várias 
pessoas que estavam reunidas 
e queriam falar comigo. Eu 
perguntei: que reunião é essa 
se nós vamos ter a convenção 
amanhã? Disseram: não, a gen
te precisa conversar com você 
urgente senão não vamos nem 
para a convenção. Eu fui e eles 
colocaram para mim o seguin
te: a gente quer saber se você se
rá candidato a prefeito ou não. 
Eu disse: eu sempre fui candi
dato a prefeito. Só que eu quero

saber se vai ter os recursos que 
o pessoal me prometeu. O Si
queira se manifestou e eu per- 
cebi que ele já estava criando 
um movimento, caso eu não 
fosse candidato a prefeito, para 
que eu também não fosse can
didato a vereador.

O ECO - Eles não querem 
o senhor candidato a vere
ador?

Zezo - Foi o que eu entendi 
e depois se confirmou no dia 
da convenção. Eu até gostaria 
muito de ser candidato, por
que a minha mulher sairia co
mo candidata a vereadora pelo 
PTB. Ela sairia candidata a ve
readora lá e eu sairia candidato 
a prefeito aqui. Só que, infeliz
mente, eu cheguei na conven
ção, a gente conversou, estava 
tudo normal, saiu uma vota
ção para decidir os candidatos 
a vereador e saiu o assunto, de 
quem seria o prefeito. Eu per
guntei dos recursos. O Everal- 
do me disse que infelizmente 
o Carlão havia falecido e que 
não haveria recursos. E eu não 
aceitei. Porque o que me so
brou da eleição de 2004 foi 
conta para pagar. Até às véspe
ras daquela eleição todo mun
do estava comigo. O próprio 
Gélo (Ângelo Antonio Martins 
Lista -  presidente da Câmara 
na época e atual secretário de 
Desenvolvimento de Coolid- 
ge) chegou e perguntou: está 
tudo pronto para a reeleição? 
Como é que é? Eu dizia que 
estava meio difícil, mas que a 
gente tinha como reverter. Eles 
diziam vamos, porque 'Fula
no' está com a gente, 'Beltrano' 
também está. E ele acabou de 
sair dali e foi com o Coolidge. 
Eu lancei a minha campanha, 
com pouca estrutura, porque 
não tinha como voltar mais e 
perdi a eleição.

O ECO - O senhor foi com 
três partidos na época?

Zezo - Três partidos. O 
PSL, o PHS, que tinha acaba
do de ser montado, não tinha 
nem candidato, e o PTB. Se o 
PPS viesse com a gente, que 
era o Gélo, o Manoel Abel 
também vinha, que era o PP. 
E tinha outras conversas. Mas 
quando o PPS se mandou, em 
cima da hora, o resto se man
dou também.

O ECO - Por tudo que o 
senhor passou em 2004, se 
sentiu um pouco abandona
do. Agora o senhor perce
beu que poderia acontecer 
tudo de novo e recuou, vai 
ser candidato a vereador e 
daqui a quatro anos disputa 
a eleição para prefeito?

Zezo - Exatamente. Se eu 
fizer um bom trabalho, até 
porque eu acho que dá para 
fazer um bom trabalho. A Câ

OMERCIAL

UTRA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

mara de Macatuba, eu acho 
que deveria lutar um pouco 
mais pelo povo. Hoje nós te
mos um problema na agricul
tura, os agricultores pequenos 
todos quebrando e a gente não 
vê movimento nenhum. Você 
precisa pegar esses deputados, 
que sempre precisaram da Câ
mara, era hora de fazer um 
movimento, como fizemos 
em 97, fomos para Brasília, 
de ônibus. Nós colocamos vá
rios ônibus de agricultores lá 
em Brasília, fizemos com que 
o Congresso ouvisse a gente. 
E de lá saíram muitas coisas 
boas. Alguém tem que tomar 
essa iniciativa.

O ECO - E como ficou o 
partido agora?

Zezo - Nós fizemos coliga
ção com o PTB. Estamos lan
çando nove vereadores e uma 
mulher pelo PSC. E pelo PTB 
no momento são cinco can
didatos, porque quando nós 
saímos da convenção, muitas 
pessoas que eram candidatas 
a candidata, alguns eram fun
cionários públicos e aí eles 
recuaram. Algumas pessoas 
pediram desfiliação.

O ECO - E esse racha que 
o senhor teve agora com o 
Siqueira, quebrou o partido 
também?

Zezo - Infelizmente, eles já 
tinham conversado nesse sen
tido, que se eu não saísse can
didato a prefeito também não 
me apoiariam como vereador. 
Talvez eles entendessem que 
eu fosse tirar voto de alguém, 
mas eu acho que é o contrário. 
Quanto mais voto tem, mais 
você consegue cadeira.

O ECO - Mas se fala em 
Macatuba que voto do Zezo 
é do Zezo. Se o senhor le
var todos os votos vai tirar 
deles...

Zezo - Deve ser isso. No 
meu reduto eleitoral, no bom 
sentido, você pega do teatro pa
ra cima, eu sou muito forte. E 
graças a Deus eu tenho manti
do minhas amizades, indepen
dente de política. Infelizmente 
eu estou um pouco afastado.

O ECO - O Siqueira che
gou a agredir o senhor fisi
camente?

Zezo - É, ele perdeu o con
trole. Não tinha nada a ver. 
Eu simplesmente estava con
versando com uns amigos e 
ele falando no corredor que 
eu não ia ser candidato. Todo 
mundo falando. E eu disse: se 
você não me der a vaga aqui 
eu vou na Justiça. E continuei 
conversando. Aí eu disse para 
ele: Siqueira, eu não sei porquê 
você está com medo. Vamos 
disputar, quem sabe a gente vai 
até se eleger junto. E virei. Ele 
me deu um tapa. Aí chegou o 
pessoal do deixa disso.

O ECO - O senhor pre
tende processá-lo por isso?

Zezo - Não, eu deixo por 
conta do partido. Acho que 
quando as coisas se acalma
rem, tudo vai se acertar.

O ECO - Mas o senhor fez 
boletim de ocorrência?

Zezo - Eu fiz porque me 
mandaram fazer, isso é norma.

O ECO - E te machucou?
Zezo - Eu andei meio sur

do por uns dias. Mas agora já 
está normal.

O ECO - E esse apoio que 
o senhor está declarando 
para o Professor Júlio?

Zezo - Eu não estou decla
rando nada. Eu não falei na
da. Nessa pesquisa, eu trans
firo 24% do eleitorado para 
aquele que eu disser que estou 
apoiando. E até dava para bri
gar. O prefeito está sendo bem 
avaliado, está fazendo as coi
sas, isso é a coisa mais normal 
do mundo. Quando você tem 
dinheiro, você fica até mais 
bonito, você faz plástica. Ago
ra eu peguei a prefeitura numa 
época em que todos os muni
cípios estavam quebrados. As 
pessoas não estavam conse
guindo manter o patrimônio. 
O patrimônio estava sendo fa
lido. A gente não achava justo 
o governo do PSDB dar tanto 
dinheiro para cidades grandes 
e para nós não davam nada.

O ECO - Então o seu 
apoio para o Júlio não está 
declarado. E o partido, já 
discutiu isso?

Zezo - Eu gosto do Júlio, 
acho ele um bom menino. 
Chegou a trabalhar comigo na
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Cultura, aí surgiu uma propos
ta e ele foi para Pederneiras. Se 
realmente o partido entender 
que temos que dar uma mão 
para o Júlio e o Júlio aceitar, 
não tem porque não apoiar.

O ECO - Nos bastidores 
já se comenta que o senhor 
está eleito e que ainda con
segue levar mais um ou dois. 
O senhor sente isso?

Zezo - (risos) Não. Eu fico 
feliz de ouvir isso, mas acho 
que tudo começa do zero. Eu 
como vereador, pegava no pé 
do ex-prefeito Zé Henrique 
(José Henrique Soares PV -  
1997 a 2000) porque a gente 
precisava ir para Brasília, ir pa
ra São Paulo e o Zé não saía da 
prefeitura e nem largava os ne
gócios dele. Não me acho elei
to. Vou procurar os amigos, as 
pessoas que gostam de mim. 
Vou de casa em casa, aquele 
que achar que eu mereço seu 
voto, eu agradeço. E eu vou 
para a Câmara para ajudar.

O ECO - O que o senhor 
acha que falta nesta Câma
ra que está aí hoje?

Zezo - Eu acho que falta ati
tude, transparência, atender o 
povo. Porque eles estão lá para 
atender o povo. A partir da ho
ra que a Câmara começa a ficar 
boazinha, está acontecendo al
guma coisa. Ela está ali para fis
calizar o prefeito. Antigamente 
os vereadores levavam o orça
mento para casa para discutir e 
hoje não há mais isso. Que Câ
mara que é essa? São poderes 
distintos. Tem que trabalhar, 
correr atrás, investir no distrito 
industrial. Eu acho que Maca- 
tuba deveria atender o povo, o 
mais pobre, o mais carente.
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ELEIÇÕES

Atrás de votos
Começa amanhã a corrida eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador; material 

de propaganda só pode ganhar as ruas depois que comitês e contas sejam formados
Arquivo: Fernanda Benedetti

A chefe do cartório Eleitoral de Lençóis Paulista, Maria Carolina Dias Alonso; registro de candidaturas podem ser feitos até hoje

Pa u lo  Edu ardo  Tonon

Está oficialmente aberta, a 
partir de amanhã, domingo, o 
período da campanha eleito
ral 2008. Os políticos têm até 
o dia 4 de outubro para divul
gar suas propostas. A eleição 
que escolherá quem serão os 
representantes do povo nos 
próximos quatro anos acon
tece no dia 5 de outubro, pri
meiro domingo do mês.

Entretanto, o eleitor ainda 
deve esperar mais um pouco 
para ver a campanha de seu 
candidato nas ruas. Isso porque 
há prazos a serem cumpridos. 
Hoje é o último dia para que as 
candidaturas sejam registradas 
no Cartório Eleitoral de cada 
município. Após o registro, o 
juiz eleitoral tem entre cinco a 
sete dias para fazer a homolo
gação de cada candidatura. A 
partir daí, os partidos possuem 
10 dias úteis para compor seus 
comitês financeiros, que tam
bém devem ser registrados no

Cartório eleitoral funciona 
em novo horário

A partir de hoje, o Car
tório Eleitoral de Lençóis 
Paulista passa a funcionar 
em novo horário. De se
gunda-feira à sexta-feira, 
das 13h às 19h. Aos sába
dos, domingos e feriados, 
das 14h às 19h.

O registro dos can
didatos a prefeito, vice

prazo de três dias.
Essa oficialização dá iní

cio ao processo de geração de 
CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica) do candidato 
pela Receita Federal, que vai 
checar todas as informações 
dos partidos e candidatos em 
um período estimado de 15 
dias. Somente de posse desse 
número é que as contas ban-

e vereadores de Lençóis 
Paulista e Borebi devem 
ser realizados até às 19h 
de hoje.

O Cartório Eleitoral de 
Lençóis Paulista fica no 
Centro de Atendimento 
ao Cidadão, na rua Anita 
Garibaldi, antiga escola 
Francisco Garrido.

cárias poderão ser abertas. 
Todo o dinheiro usado na 
campanha precisa passar por 
esta conta. Caso contrário po
derá ser considerado dinheiro 
ilegal e a candidatura corre o 
risco de ser suspensa. Depois 
de todo este processo é que o 
material de divulgação pode 
chegar às ruas.

A chefe do Cartório Eleitoral

de Lençóis Paulista, Maria Ca- 
rolina Dias Alonso, explica que 
a propaganda irregular será en
quadrada em todas as previsões 
legais da legislação eleitoral. "O 
candidato não pode nem arre
cadar dinheiro se ele não tiver 
uma conta bancária aberta, por
que ele ainda nem tem o recibo 
eleitoral na mão", afirma.

Além de todo esse processo, 
todo dia 6 de cada mês, até o 
final da campanha, os partidos 
e candidatos têm que divulgar 
pela internet um relatório dis
criminando os recursos em di
nheiro que tenham recebido e 
os gastos que foram realizados.

Maria Carolina lembra que 
a população deve ficar atenta 
para denunciar os abusos co
metidos pelos candidatos. A 
denúncia das infrações já pode 
ser feita de forma anônima pe
lo site www.presp.mpf.gov.br. 
Já o cartório Eleitoral só pode 
receber denúncias de candi
datos ou de partidos, mas de 
forma oficial.

Parecer de procurador regional eleitoral diz 
que João Miguel deve perder mandato

O vereador João Miguel 
Diegoli (DEM) pode per
der seu mandato a qualquer 
momento. Pelo menos se a 
decisão depender do procu
rador regional eleitoral, Luiz 
Carlos dos Santos Gonçal
ves, que expediu um pare
cer favorável à ação movida 
pela presidente municipal

do PTB, Cleuza Spirandelli, 
na terça-feira 1° de julho. 
Cleuza acusa João Miguel 
de infidelidade partidária. 
O caso deve ser julgado nos 
próximos dias.

João Miguel, que está 
em licença saúde, foi eleito 
pelo PTB em 2004 e deixou 
partido em setembro do ano

passado sem alegar uma 
justificativa. A infidelidade 
partidária é uma medida po
lêmica, mas que tem sido o 
motivo de várias cassações 
por todo o país. Procurada 
pela reportagem do ECO, 
Cleuza preferiu se manifestar 
apenas no momento da deci
são final Justiça Eleitoral.

João Miguel não foi en
contrado para comentar o 
assunto, mas sua candida
tura à reeleição já está defi
nida. Ele vai no bloco da si
tuação que tem Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti 
(PSDB) como candidata a 
prefeita e Luiz Carlos Tre- 
centi (DEM), para vice.

CHUTE  
NA CANELA
POR R. SINATRA

Socorro! Preciso de uma chapa!
Alô Lençóis! Alô povão! 

Olha eu aqui na terra das 
andorinhas líquidas! Estou 
chegando cego em terra 
de rei! Será que eu preciso 
votar este ano? Pelo jeito 
sim, mas prefiro continu
ar cego até lá! Como diria 
um amigo, parece que está 
acontecendo uma disputa 
feudal, ou ganham a rainha 
e o rei, ou ganham os bo
bos da corte! Seja qual for 
o resultado, eu vou perder 
mesmo! Hahaha!

E o chute na canela devia 
ser chute nos políticos, afi
nal, este é o ano de enxotar 
esses imputadores! Se vier 
me abraçar pra ganhar voto, 
chute! Se vier dar a mão a 
troco de votos, chute! Presen- 
tinho? Chute! Mas se me der 
uma andorinha, aí sim, eu 
abraço, aperto a mão e acei
to... Só não voto! Hahaha!

E eu tinha avisado que ia vir 
bomba! É festa de São João!

E disseram pra um amigo 
meu que pra ser candidato é 
preciso ter uma chapa, sabe 
o que ele conseguiu? Perder 
mais de duas horas na fila 
da radiografia no hospital 
de Lençóis! Hahaha!

É difícil! Mas com o Raio- 
X melhora!... Só a saúde pú
blica que nunca melhora!

E o Lula que está proi
bindo todo mundo de beber 
nas estradas... Está fazendo 
isso porque tem motorista 
particular, senão... E por fa
lar no Lula, parece que teve 
festa junina em Brasília, os 
políticos tinham que ir a 
caráter... Acho que deu tudo 
errado, desde quando políti
co tem caráter? Aliás, pra po
lítico o importante é o "cara

ter", o "cara ter" dinheiro, o 
"cara ter" carro importado e 
o "cara ter" mansão!

E muita gente está insa
tisfeita com o bafômetro. 
Um companheiro disse que 
as mulheres feias vão fazer 
passeata contra a lei seca! 
Com a lei seca quem vai 
ficar de castigo é a mãe do 
Joãozinho... Assim, sem ál
cool, quem vai querer?

Parece que em Lençóis 
tem político encontrando 
a solução pra lei seca, e a 
campanha vai ser assim: 
"Com o bafômetro nas ru
as, só coquinha é que resol
ve"! Hahaha!

E estão dizendo que 
depois do PAC, o Lula está 
criando um plano contra a 
inflação, é o Plano de In
flação Contida e Assistida. 
PICAS! Hahaha!

É difícil... Mas com PI
CAS acaba melhorando!

Vai falar isso para as 
feias que protestam contra 
a lei seca! Hahaha! Pior 
que isso, só festa junina de 
político. O lado bom é que 
eles nem precisam ensaiar a 
quadrilha, fazem isso o ano 
todo! Hahaha!

Como eu gosto de dizer 
nesses anos eleitorais, a festa 
junina acabou, mas as bom
bas estão só começando a es
tourar! E na terra da cachaça, 
da pseudo-rainha e dos bobos 
legítimos, nada melhor do 
que a frase daquele mercedão, 
que diz: "Em terra de cego 
quem tem um olho... vê cada 
coisa!"... Então vamo-se em
bora porque a coisa tá fican
do feia e não tem coquinha 
que melhore minha situação! 
É só andorinha mesmo!

DIREITO DE RESPOSTA
P R A D I N H O  E S C L A R E C E  O  P O V O  L E N Ç O E N S E

Como homem público que sempre fui, tenho por obrigação 
esclarecer a população de nossa cidade no seguinte:

1- ) Que estou me retirando da política, pelo menos no que 
se refere as eleições de 2008, pois não estarei pleiteando ne
nhum cargo eletivo, quer de vereador, prefeito ou vice prefei
to.

2- ) Não estarei apoiando politicamente nenhum grupo polí
tico, quer da situação, quer da oposição, pretendo me manter 
neutro para essas eleições.

3- ) Confesso que o meu voto será definido durante a cam
panha eleitoral, dependendo do desempenho de cada candi
dato, quer de vereador, prefeito ou vice prefeito.

4- ) Como demonstração de isenção política, e prova do 
alegado, já pedi o meu desligamento do (Pp ) Partido Progres
sista, em 08/Maio/2008.

5- ) Finalmente, peço a gentileza de, todas as vezes que 
este órgão de comunicação pretender fazer uso do meu nome 
ou mesmo alusão à minha pessoa como ex prefeito, ou ainda, 
outra forma que dê conotação à minha pessoa, seguir rigoro
samente o código de ética dos jornalistas, que explicitamente 
determina que em toda matéria a ser publicada, se deva ou
vir as pessoas envolvidas, pois parece-me que, se por puro 
prazer ou mesmo interesse, tornou praxe deste jornal usar a 
minha pessoa ou o meu nome para especulações políticas, 
independente do que penso, da minha opinião, ou do dever 
com a verdade.

JOSE PRADO DE LIMA -  PRADINHO
RG. n° 6.976.875/SSP/SP
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Mudança
de curso
Encontro discute perspectivas para o setor sucroalcooleiro; 

o econom ista Plínio Nastari diz que álcool será o principal 

produto derivado da cana nos próximos anos
w

Palestra de Plínio Nastari reuniu mais de 200 plantadores de cana no teatro de Macatuba

Conceição Giglioli Carpanezi

A cana-de-açúcar vive um 
momento único desde que 
as primeiras mudas da plan
ta chegaram ao Brasil, em 
1.500. Perspectivas de espe
cialistas do setor apontam 
que o açúcar vai deixar de ser 
o principal produto extra
ído da planta em um curto 
espaço de tempo. O álcool 
combustível ganha destaque 
no mundo e, impulsionado 
pelo alto preço do petróleo 
e a certeza que o combustí
vel fóssil vai acabar um dia, 
será o principal produto da 
cadeia. "O etanol será a pri
meira geração da cana. Até 
2015 o mercado interno será 
o principal responsável pela 
demanda. Já a partir de 2015, 
o mercado externo vai divi
dir esta demanda", afirma 
Plínio Mário Nastari, presi
dente da Datagro, empresa 
especializada em assessoria 
de planejamento energético, 
desregulamentação do setor

sucroalcooleiro, dentre ou
tras questões. Isso tudo alia
do a outra grande mudança. 
Até 2017 toda a cana produ
zida tem que ser cortada por 
máquinas.

Nastari, que é economis
ta agrícola, esteve em Ma- 
catuba na última terça-feira 
onde realizou uma palestra 
para os associados da Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê). O 
encontro aconteceu no teatro 
municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico e contou 
com a presença de quase 200 
pessoas, a maior parte plan
tadores de cana.

Na visão do economista, 
além do álcool, a cana-de- 
açúcar vai ganhar mais es
paço na matriz energética, 
com o uso do bagaço e da 
palha para gerar energia elé
trica. Isto já é uma realidade 
na maior parte das usinas 
da região Centro-Sul quan
do o assunto é co-geração, 
ou seja, quando as usinas

produzem energia para sua 
demanda. Já a venda desta 
energia vem ganhando es
paço. Para se ter uma idéia, 
só a Usina Barra Grande, de 
Lençóis Paulista, vendeu 241 
mil megawats para a CPFL 
(Companhia de Energia de 
São Paulo) em 2007. Quan
tidade suficiente para abas
tecer uma cidade de 800 mil 
habitantes. No mês passado, 
o governo divulgou que pela 
primeira vez na história do 
Brasil a energia proveniente 
dos canaviais ultrapassou a 
produção das hidrelétricas.

A cana-de-açúcar tam
bém passa a ganhar espaço 
e status na alimentação e no 
setor de petroquímico. Nas- 
tari explicou que a sacarose 
da cana surge como uma 
excelente opção para substi
tuir o amido de milho tanto 
na indústria farmacêutica 
quanto na de alimentação. 
O preço mais em conta e a 
espessura melhor seriam os 
principais atrativos.

Na lista de novos merca
dos, o economista fala do 
interesse de gigantes da in
dústria têxtil para a produ
ção de polietileno a partir 
da cana-de-açúcar. Além de 
ser ecologicamente correto, 
o polietileno verde, como 
está sendo chamado, é mais 
barato que o produzido a 
partir de derivados do petró
leo. Além de fibras têxteis, o 
material já está sendo usado 
na indústria de produção de 
plásticos.

Com a cana-de-açúcar re
cebendo o olhar aguçado de 
tantos investidores, Nastari 
acredita que o preço da tone
lada de cana vai melhorar e 
que cada vez mais os planta
dores precisam se organizar. 
"Os grandes grupos não têm 
interesse em plantar cana. 
Eles não dominam a técnica. 
É aí que o produtor de cana 
entra, ele vai vender a maté
ria-prima para a indústria e, 
por isso, precisa estar organi
zado", comentou.

Sustentabilidade é o 
desafio do setor

M ercado d o á lcool cresce m ais de 12% ao ano
Enquanto o consumo de 

açúcar no mundo está es
tagnado na casa de 3,3% ao 
ano, a demanda por álcool 
combustível cresce 12,2% ao 
ano. Segundo o economista 
agrícola Plínio Mário Nastari, 
até 2015 o álcool cresce mais 
no mercado interno. Depois 
disso, a expectativa é de au
mento na demanda externa.

No Brasil, 77% das ven
das de automóveis e comer
ciais leves são de flex-fluel, 
movidos tanto a gasolina

quanto a álcool. As vendas 
acumuladas de flex evolu
íram de 48,2 mil unidades 
em 2003 para 376,6 mil em 
2004, 1,2 milhão em 2005, 
chegando agora a 2 milhões 
de veículos. Os números são 
da Anfavea (Associação dos 
Fabricantes de Veículos Auto
motores).

Segundo dados da Unica 
(União da Indústria Cana
vieira), divulgados em 30 
de junho, de janeiro a maio 
foram consumidos 5 bilhões

de litros de etanol hidratado. 
No mesmo período do ano 
passado, o montante ficou 
em 3,23 bilhões de litros, o 
que representou um cresci
mento de 54,8% em relação 
ao ano anterior. Em nove 
estados brasileiros, o cresci
mento ultrapassou a marca 
dos 100% no período, com 
destaque para Mato Grosso, 
onde o consumo cresceu em 
219,7%.

Nastari acrescentou que 
o uso de álcool combustível

no Brasil, trouxe, além de um 
importante incremento para 
o setor, uma outra novidade. 
"O consumo de combustíveis 
não sofre muita alteração 
quando o preço está em alta 
ou em baixa. Isto é histórico. 
Com a chegada dos carros 
flex e o álcool hidratado nos 
postos, observamos que o 
consumo passou a ser maior 
em função do preço. Ou se
ja, quando o preço do álcool 
baixa, o brasileiro anda mais 
de carro", finaliza.

As notícias apresenta
das pelo presidente da Da- 
tagro, Plínio Mário Nasta- 
ri, mostram que nem tudo 
são flores para o setor su- 
croalcooleiro. O aumento 
da demanda e a melhora 
nos preços aos produtores 
é tida como certa pelo es
pecialista, mas ele afirma 
que muita coisa ainda pre
cisa melhorar. "O grande 
desafio do setor é garantir 
a sustentabilidade social 
e ambiental. Isso vai ser 
fundamental para garan
tir novos mercados. Mas é 
bom lembrar que além de 
garantir esta sustentabili- 
dade, será preciso provar 
que ela existe", destaca.

O economista disse 
ainda que nos últimos 20 
anos o grande desafio do 
setor sucroalcooleiro foi 
mostrar competitividade e 
que agora o foco muda.

Em suas conclusões, 
Nastari enfatizou que os 
preços do açúcar e do ál
cool vão ser regulados pelo 
mercado mundial e que o 
Brasil tem tudo para ser o 
principal produtor de ál
cool, açúcar e outros de
rivados da cana e que isto

assusta parte do mundo. 
"Hoje temos esta produção 
gigantesca de cana ocu
pando uma área de apenas 
7,2% das áreas agricultá
veis no país", comentou.

Outro ponto importan
te é que ele acredita que 
em quatro ou cinco anos 
vá faltar usina no Brasil. 
"Neste ano, 35 novas usi
nas entram em operação. 
No ano que vem serão 
mais 43. Só que a expec
tativa é de que será cada 
vez mais difícil conseguir 
liberação ambiental para 
novas unidades indus
triais", comentou.

As fragilidades também 
foram apontadas. Para Nas- 
tari, faltam mecanismos 
que estimulem a formação 
de estoques de álcool, é 
preciso uma regulamen
tação fiscal que se mostre 
eficiente e que o Ministério 
Público do Trabalho reve
ja seus conceitos. Ele disse 
que há ações contra plan
tadores de cana porque o 
sabonete usado nos aloja
mentos é líquido e não em 
pedra. "As leis devem ser 
cumpridas por todos, mas 
temos exageros", finaliza.

SILENCIO INTERIOR
Sempre que atendia as multidões esfaimadas de amor, de justiça, de compreensão, 
de pão e de paz, o Mestre Nazareno retirava-se da balbúrdia produzida 
pela massa, a fim  de encontrar-se como Pai. Isto não equivale dizer que 
em qualquer momento ficasse sem o Seu pensamento ou a Sua assistência. 
Tratava-se de uma form a especial de melhor reconfortar-se com a Sua 
Presença, am pliando a capacidade de amor e de caridade para com os 

infortunados caminhantes da vilegiatura humana. No silêncio, orava' 
a Deus, e, do silêncio, enriquecido de majestade e triunfo, volvia às multidões 
agitadas que O buscavam com os seus problemas e distúrbios, que logo 
se acalmavam e se modificavam nas estruturas profundas que os geravam. 
Quando sintas que o desequilíbrio te sitia a casa mental e estás a um passo 
da queda, recolhe-te ao silêncio e reabastece-te de paz. Perceberás que 
o vigor e a coragem serão restabelecidos e a harmonia tomará conta dos teus 

pensamentos, palavras e ações.
Divaldo P. Franco, Joanna de Angelis Esp., 

Lições para a Felicidade,
Livr. Espírita Alvorada, 2003.
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A p a g ã o
virtual

Jornal O ECO

Pane da Telefônica parou serviço de 

internet em todo estado de São Paulo por 

mais de 24 horas; apagão interrompeu
serviços bancários e trouxe prejuízos Aluna de escola de informática tenta usar a internet e não consegue; apagão virtual foi de 24 horas

Da  Red ação

Uma pane no Speedy - ser
viço de internet banda larga 
da empresa Telefônica - na 
tarde quarta-feira 2, deixou 
mais 2,2 milhões de pessoas 
em todo Estado de São Pau
lo sem acesso à rede mundial 
de computadores. Em Lençóis 
Paulista, o 'apagão' afetou três 
bancos, lojas de eletrodomés
ticos, lotéricas e serviços pú
blicos de saúde e tributação. 
A pane provocou revolta e 
indignação. Muita gente não 
conseguiu pagar contas, sacar 
dinheiro, quitar boletos venci
dos, abrir empresas e pagar tri
butos. A Telefonica, por meio 
de nota, informou que até a 
noite de quinta-feira cerca de 
80% das conexões já haviam 
sido restabelecidas na capital 
e no litoral. Ontem, em al
gumas cidades do interior, o 
serviço ainda apresentava len
tidão e falhas no acesso.

Em Lençóis Paulista, os 
bancos Santander, Nossa Cai-

Apagão foi causado por falha nas 
linhas de transmissão, diz empresa

Segundo os técnicos da 
Telefonica e Cisco, empre
sa que fornece 80% desses 
equipamentos para a Telefo- 
nica, que trabalhavam na re
solução do problema, o que 
causou o apagão foi uma 
falha grave nos 'backbones', 
que são as linhas principais 
de transmissão de dados 
entre a operadora e outros 
provedores de informação. 
Uma das hipóteses para a fa
lha, segundo a Cisco, é uma 
sobrecarga na rede.

A Telefonica informou

xa e HSBC literalmente fecha
ram as portas por causa da pa
ne, o que gerou reclamações. 
"Ninguém vai me ressarcir

que a rede afetada atende a 
grandes empresas privadas 
e órgãos de administração 
pública nos âmbitos fede
ral, estadual e municipal. 
Em nota, a empresa informa 
que deslocou toda sua equi
pe técnica para solucionar 
o problema o mais rápido 
possível.

Para quem perdeu o pra
zo de contas, ainda há dú
vidas sobre quem vai arcar 
com os prejuízos. Boletos 
que venceram ontem de
vem ser pagos -  com juros

pagar agora, não é?", ques
tionava Demetrio Rocha. Ele 
tinha contas que venciam na 
quinta-feira 3. Uma mulher,

-  normalmente. O geren
te geral da Nossa Caixa de 
Lençóis Paulista, José Leo
nardo Apis, informou que 
até ontem pela manhã não 
havia nenhum comunicado 
oficial da agência indicando 
se deveria ou não proceder 
na cobrança de juros e ou
tras operações para as contas 
que ficaram sem pagamento 
por causa do apagão. Renata 
Cristina Meneguella, gerente 
do Santander disse que tam
bém não recebeu nenhuma 
orientação a esse respeito.

por questões de segurança, 
transportava um boleto no 
valor de R$ 9 mil, que tam
bém vencia na quinta-feira.

dos juros que eu vou ter que que não quis se identificar "Quem vai arcar com esses

Divulgação

E X P O S I Ç Ã O

6  ̂ Exporquídea 
da Caolp começa 
na sexta-feira

O Caolp (Clube de 
Amigos Orquidófilos de 
Lençóis Paulista) realiza 
a 6® Exporquídea entre 
os dias 11e 13 deste mês. 
A exposição, que acontece 
no Csec, entra no calen
dário de comemorações 
pelos 150 anos de Len
çóis Paulista. A entrada é 
de graça.

A mostra contará com 
orquidófilos de mais de 
40 cidades, inclusive dos 
estados de Minas Gerais 
e Paraná. Cerca de mil 
plantas de diversas cores 
de espécies nacionais, es
trangeiras, exóticas, micro 
e botânicas poderão ser 
apreciadas. A exposição 
começa a funcionar a par
tir das 8h das sexta-feira. 
Ainda na sexta-feira 11, às 
14h, haverá julgamento 
das plantas competidoras 
por juízes credenciados 
pela CAOB (Coordena-

doria das Associações Or- 
quidófilas do Brasil). Se
gundo a organização do 
evento, todas as categorias 
serão premiadas e os três 
primeiros colocados rece
berão troféus. Às 20h, tem 
apresentação da Orquestra 
Municipal de Sopros.

No sábado 12, às 14h, 
e no domingo 13, às 9h, a 
população poderá assistir 
gratuitamente a palestra 
'Cultivo de Orquídeas', no 
Salão Paroquial Nossa Se
nhora da Piedade.

s e r v iç o
A exposição de orquí

deas vai até às 18h do do
mingo 13, no Csec, com 
entrada de graça. No local 
também haverá venda das 
plantas, que podem ser 
adquiridas a partir de R$ 
5. O clube fica localizado 
na rua 13 de Maio, n° 650 
-  Centro.

prejuízos?", reclamou.
O gerente de uma loja de 

eletrodomésticos da rua 15 de 
Novembro disse que a pane 
afetou muito as vendas e os 
recebimentos. Segundo ele, 
como os sistemas estavam 
lentos muitos clientes ficaram 
impacientes e foram embora. 
"Esta é uma semana de grande 
movimento, por ser semana 
de pagamento", comentou. O 
gerente informou que quando 
um cliente não consegue pa
gar uma conta por problemas 
da loja, geralmente, a direção 
cancela a cobrança dos juros.

O coordenador de tecno
logia da prefeitura de Lençóis 
Paulista, Éder Paccola Santa 
Bárbara, disse que o apagão 
também afetou serviços públi
cos como as contas de e-mail 
dos funcionários municipais e 
do sistema de tributação. Na 
diretoria de Saúde todos os 
sistemas que tinham conexão 
com a Secretaria de Saúde do 
Estado ou com o Ministério 
da Saúde também pararam.

AMIGO da  criança O
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e o prefeito de Macatuba, 
Coolidge Hercos Júnior (PMDB), 
receberam no último dia 26 
de junho o prêmio 'Prefeito 
Amigo da Criança', concedido 
pela Fundação Abrinq, uma das 
mais respeitadas instituições de 
defesa dos direitos das crianças. A 
solenidade de entrega aconteceu 
no Congresso Nacional. Em todo 
o país, 139 prefeitos receberam 
a distinção, conferida pela 
Fundação Abrinq aos gestores 
municipais que investem na 
implantação de políticas públicas 
que promovam a melhoria da 
qualidade de vida crianças e 
adolescentes. Na região de Bauru 
foram premiados apenas os 
prefeitos de Lençóis, de Macatuba 
e de Jaú, João Sanzovo Neto.

I N C L U S Ã O

Adefilp recebe declaração estadual de utilidade pública
A Adefilp (Associação dos 

Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista) recebeu no mês pas
sado a declaração estadual de 
utilidade pública. A lei foi ho
mologada pelo presidente da 
Assembléia Estadual, deputa
do Rodrigo Garcia (DEM), em 
13 de junho.

Segundo Diusaléia Oliver, 
presidente da Adefilp, com es-

sa menção a entidade poderá 
receber verbas para projetos 
em beneficio do deficiente da 
cidade. "Agora ficará mais fácil 
fazer acordo com as empresas, 
e também receber verbas para 
projetos", afirma.

Atualmente a Adefilp tem 
220 deficientes cadastrados em 
seu banco de dados. Segundo 
José Carlos de Oliveira, mem-

bro fundador da associação, o 
objetivo da entidade é promo
ver a inclusão social. Para isso 
eles têm o projeto 'Transfor
mando lixo reciclável em mo
eda social', no qual trabalham 
36 pessoas com necessidades 
especiais. "O importante é que 
esta é uma associação formada 
por deficientes, para deficien
tes", define Diusaléia.

r e l i g i ã o

Cecap realiza 
18^ Festa de 
São Cristóvão

Em comemoração a 
São Cristóvão, festejado 
no dia 25 de julho, a paró
quia Cristo Ressuscitado, 
na Cecap, promove a par
tir das 19h de hoje, a 18® 
Festa de São Cristóvão. As 
festividades vão até do
mingo 27, com missas, 
quermesse e procissão.

Segundo a tradição 
católica, São Cristóvão 
foi um homem bondoso 
que ajudava as pessoas na 
travessia de um rio peri
goso. Ele era um homem 
forte e alto que utilizava 
uma espécie de cajado 
para se apoiar dentro da 
água e fazer o transporte 
das pessoas que precisa
vam passar por esse rio.

Para comemorar a 
data, a paróquia começa 
as festividades com quer
messe às 19h. Segundo o 
padre Silvano Palmeira, 
a praça de alimentação 
estará repleta de comes 
e bebes. Tem barracas 
de pastel, mini-pizza, 
espetinhos, salgados, ca
chorro quente, doces, re
frigerantes e cerveja. Um 
parque de diversões para 
as crianças também esta
rá montado no local.

PROGRAMAÇÃO

»  d e  5 A 27/07
Quermesse

»  11/7
20h -  show de prêmios

» 1 8  A 26/07
Novena em louvor a São 
Cristóvão, com missas 
diárias às 19h

»  27/07
9h - missa e procissão com 
benção aos motoristas 
11h -  almoço com leilão de 
assados
19h30 -  missa de 
encerramento

No dia 11, tem show 
de prêmios no salão de 
festas do Santuário Nossa 
Senhora Piedade a partir 
das 20h. No dia haverá 
sorteio de ventilador, mi
croondas, DVD, TV de 14 
polegadas e um prêmio 
em dinheiro no valor de 
R$ 1,3 mil. As cartelas 
podem ser adquiridas 
por R$ 10 na paróquia.

De 18 a 26 de julho, a 
igreja realiza novena em 
louvor a São Cristóvão. As 
missas diárias são às 19h.

No dia 27, às 9h, tem 
missa solene e procissão 
com benção do padre 
Silvano aos motoristas e 
seus carros. São esperados 
mais de dois mil moto
ristas na paróquia. Quem 
passar pela procissão ga
nhará um adesivo com a 
imagem do santo. Já às 
11h começa a almoço com 
leilão de assados no salão 
de festas da paróquia São 
José. O churrasco será 
vendido no dia por R$ 15. 
As festividades terminam 
no dia 27, às 19h30, com 
missa em homenagem a 
São Cristóvão.

T e m o s  u m a

novidade
p a r a  v o c ê !

A Zilor está lançando seu novo site.

Faça-nos uma visita!

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos

http://www.zilor.com.br


Fernanda Benedetti

Funcionários públicos e agentes de saúde da OCAS traçam perfil dos usuários do transporte coletivo de Lençóis Paulista

Censo no ônibus
Prefeitura de Lençóis Paulista coloca fUncionários para contar passageiros que têm  

isenção de tarifa no transporte circular; números vão balizar edital de licitação

Da  Red ação

Desde o dia 25 de junho, 
a Prefeitura de Lençóis Paulis
ta colocou cerca de 30 pesso
as, entre servidores públicos 
e agentes de saúde contrata
dos pela OCAS (Organização 
Cristã de Assistência Social) 
para traçar o perfil dos pas
sageiros que utilizam o trans
porte público municipal. O 
trabalho segue até o dia 8 de 
julho e abrange as 57 linhas 
que circulam pela cidade em 
100% dos horários. O objeti
vo é saber exatamente quantos 
idosos utilizam o serviço sem 
pagar passagem e quantos são 
estudantes. O estudo pretende 
colaborar com o processo de 
licitação do circular, que foi

engavetado no mês de abril 
por diversos problemas jurí
dicos, e que deve ser reaberto 
ainda este ano.

Segundo o diretor Finan
ças e Suprimentos da prefei
tura, Julio Antonio Gonçalves, 
o monitoramento do perfil 
dos passageiros é um passo 
fundamental para acabar com 
um dos principais pontos 
de impugnação da licitação 
do transporte público: saber 
quantas pessoas utilizam o 
circular e quantas não pagam 
pelo serviço ou pagam menos, 
como idosos, estudantes, defi
cientes e carteiros.

"Uma das principais alega
ções das empresas que preten
diam participar do processo 
de licitação era de que o edital

não informava a quantidade 
de pessoas que não paga o 
transporte e de estudantes, e 
isso não permitia um cálculo 
exato da tarifa a ser oferecida", 
explica Gonçalves.

A prefeitura contratou 
uma empresa de São Carlos 
para coordenar o trabalho dos 
funcionários públicos e agen
tes comunitários de saúde. A 
empresa elaborou o questio
nário, vai fazer a tabulação 
das informações e disponibi
lizar dados estatísticos como 
os horários de maior e menor 
movimento, quantos idosos 
circulam pelo transporte, en
tre outras informações.

A equipe foi montada a 
partir de uma solicitação feita 
por Gonçalves às demais di

retorias do município. "Tem 
pessoas do Meio Ambiente, de 
Obras, da Educação e da Saú
de. Eu fiquei feliz porque eles 
se colocaram prontamente pa
ra colaborar", disse. Essas pes
soas se revezam em turnos de 
quatro horas e cobrem todos 
os horários e linhas da cidade.

Gonçalves disse que não 
foi estipulado um prazo pa
ra que a empresa entregue os 
dados e gráficos tabulados. "A 
falta destes dados não é o úni
co motivo de impugnação da 
licitação do transporte. Exis
tem outros, de ordem jurídica, 
que nós também estamos cui
dando. Eu espero resolvê-los o 
mais rápido possível, mas te
nho certeza que a licitação sai 
ainda este ano", finaliza.

S A N E A M E N T O

E s t a ç ã o  d e  T r a t a m e n t o  d e  

E s g o t o  e n t r a  n a  r e t a  f i n a l
A obra da Estação de Tra

tamento de Esgotos de Len
çóis Paulista entra nas pró
ximas semanas na reta final. 
A Codasp, empresa estadual 
responsável pela obra, con
cluiu na semana passada a 
terraplanagem, parte mais 
demorada. "As lagoas de 
tratamento estão prontas. 
Só falta fazer a proteção das 
bordas das lagoas e as liga
ções, as caixas de entrada e 
saída", explica José Alexan-

dre Moreno, diretor do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos).

A próxima etapa da obra 
é a construção da estação 
elevatória, que vai ligar o 
emissário de esgotos do Rio 
Lençóis e as lagoas de trata
mento. "Normalmente, as 
lagoas de tratamento ficam 
num terreno alto e para ven
cer o desnível é necessária a 
estação elevatória, que bom
beia o esgoto que chega para

as lagoas", explica o diretor 
do SAAE. Os tubos para a 
linha de recalque, que terá 
1.860 metros de extensão, já 
chegaram. Além da estação 
elevatória junto à ETE, falta 
concluir três estações eleva
tórias menores, para vencer 
desníveis em pontos da rede.

Todo o sistema deverá es
tar pronto em outubro. No 
total, o município investiu 
R$ 12 milhões no sistema 
de tratamento de esgoto ao

longo dos últimos oito anos. 
Foram mais de 15 quilôme
tros de tubulações coletoras 
ao longo dos rios da Prata, 
Corvo Branco, e Lençóis, 
nas estações elevatórias e na 
estação de tratamento. Ape
nas para a ETE o município 
recebeu financiamento do 
governo federal, no valor de 
R$ 3,2 milhões. O restante 
foi feito com dinheiro e mão 
de obra do SAAE. (com asses- 
soria de comunicação)

COMUNICADO
Informamos aos usuários do serviço gratuito dos classificados de O ECO que estamos padronizando 
nossos processos de coleta e veiculação. A partir de agora, para que seja efetuada a publicação, será 
necessário que os dados (Nome, RG, Cidade, Telefone e Classificado) sejam enviados por e-mail 
(classificados@jornaloeco.com.br), cadastrados através do site (www.jornaloeco.com.br) ou entregues 
em nossa recepção já preenchidos (cupom disponível em todas edições do jornal). Também aceitaremos 
o envio do cupom através de fax.
Tal serviço não será mais disponibilizado pelo telefone ou por outros meios que não sejam os descritos 
acima. Lembramos também que informações duvidosas ou ilegíveis, a critério do jornal, não serão 
publicadas. O comunicado é válido para todo usuário, sem exceção, seja ele assinante ou anunciante. 
Agradecemos a compreensão.

O ECO
Um senhor jornal!

c u l t u r a

'Vestido de Noiva 
é atração do 
Circuito Paulista

Divulgação

Peça de Nelson Rodrigues será apresentada na quarta-feira

Será apresentada em 
Lençóis Paulista na quarta- 
feira 9, um clássico do tea
tro de Nelson Rodrigues: a 
peça Vestido de Noiva, tida 
como o marco de início do 
moderno teatro no Brasil. 
O espetáculo é da compa
nhia paulista Os Satyros. A 
apresentação será na Four. 
O espetáculo começa às 
20h. "É uma oportunidade 
imperdível para conhecer o 
teatro de Nelson Rodrigues, 
um dos mais importantes 
dramaturgos do Brasil", diz 
o diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardo.

A apresentação de Ves
tido de Noiva faz parte do

projeto Circuito Cultural 
Paulista, desenvolvido pela 
Secretaria de Estado da Cul
tura. O projeto está levando 
espetáculos de teatro, dan
ça, música e circo a municí
pios do interior paulista. O 
projeto traz neste domingo 
outro espetáculo para Len
çóis Paulista. O grupo de 
forró Bicho de Pé faz show 
na Casa da Cultura, tam
bém a partir das 20h.

s e r v iç o
A peça Vestido de Noiva 

será apresentada na Four. 
A entrada é de graça. Infor
mações pelo telefone (14) 
3263-6525.

a i d s

Lençóis leva experiências a 
Congresso Brasileiro

Integrantes do Programa 
Municipal de DST/HIV/Aids 
de Lençóis Paulista partici
param do 7° Congresso Bra
sileiro de Prevenção das DST 
e Aids, realizado na semana 
passada em Florianópolis 
(SC). O congresso é o maior 
evento do tipo no país e reu
niu cerca de 5 mil pessoas.

O coordenador do pro
grama no município, José 
Aparecido dos Santos, e 
a auxiliar de enfermagem 
Andréia Alves do Vale, que 
desenvolve um trabalho de 
monitoramento, participa
ram do evento levando as 
experiências desenvolvidas 
em Lençóis Paulista para

todo o país. Lençóis apre
sentou dois trabalhos no 
congresso: "Campanhas
Preventivas Eficientes e Mo
nitoramento e Avaliação".

Atualmente, o acesso 
aos medicamentos anti-re- 
trovirais prolongam a vida 
dos portadores do HIV. A 
Aids atinge pessoas de to
das as idades e sexo, inde
pendente de posição social 
ou religião. "Não existe gru
po de risco e sim situações 
de risco, que tornam as pes
soas mais vulneráveis para 
contrair a doença, compor
tamento de risco. No entan
to, todos nós somos vulne
ráveis", argumenta Santos.

r^íntia
f o t o g r a f i a s

R u a A n i t a G a r i b a l d i ,  1 12 7  
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JOGOS r e g i o n a i s

20 vezes no pódio
Natação leva Barra Bonita 20 vezes ao pódio; município já aparece em primeiro 

lugar no quadro geral de medalhas, com 11 ouros, seis pratas e três bronzes
Bruno Sales

Equipe de natação de Barra Bonita conquistou 20 medalhas nas dipsutas realizadas ontem e lidera quadro da segunda divisão

Da  r e d a ç ã o

A equipe de natação de 
Barra bonita foi um dos 
'bichos-papão' nos Jogos 
Regionais de Lins. Até a ma
nhã de ontem, o grupo ha
via alcançado 20 medalhas 
nas provas da modalidade, 
o que fez a delegação des
pontar em primeiro lugar 
no quadro de medalhas da 
segunda divisão.

Até o meio-dia de ontem, 
o município somava 11 ou
ros, seis pratas e três bronzes. 
Débora Souza conquistou o 
bronze nos 200 metros livre; 
Driele Oliveira a prata nos 
200 medley e nos 50 costas; 
José Carlos do Nascimento 
Jr. faturou o ouro nos 200 
peito; e Vinícius Fregonesi 
alcançou a medalha dourada 
nos 50 costas.

No revezamento feminino

4 x 100 quatro estilos, as na
dadoras Driele, Camila, Giu- 
liana e Débora, conquista
ram a prata. No revezamento 
masculino 4 x 100 quatro es
tilos, o quarteto formado por 
Juninho, Gustavo, Vinícius e 
Roberto garantiu o primeiro 
lugar do pódio.

Gustavo Teixeira de Olivei
ra Leme, 13 anos, que garan
tiu uma medalha de ouro nos 
200 metros costas, na quinta- 
feira passada, diz que tem se 
surpreendido com os resulta
dos dele e da equipe. "Nos
sas medalhas têm sido uma 
grande surpresa. Os Jogos 
Regionais são uma competi
ção muito forte. Treinamos 
bastante nos últimos meses, 
mas não imaginávamos que 
conseguiríamos tantas meda
lhas", comentou o atleta.

Roberto Aparecido Alves, 
40 anos, que também defen-

deu as cores de Barra Bonita 
nas provas de natação, come
morou uma medalha de prata 
nos 50 metros borboleta. "É 
emocionante", encurtou ele, 
que soma inúmeras meda
lhas em edições anteriores.

Ainda na tarde de ontem, 
Barra Bonita tinha chances 
de assegurar mais medalhas 
na modalidade, já que par
ticiparia das últimas provas 
com seus nadadores.

O desempenho da nata
ção barra-bonitense foi im
portante para alavancar a ci
dade no quadro de medalhas. 
Se as demais modalidades 
sustentarem o desempenho 
do município no quadro de 
medalhas e pontuação, Barra 
Bonita pode se tornar franca 
favorita a ocupar uma das 
duas vagas no grupo de elite 
dos Jogos Regionais de Piras- 
sununga, no ano que vem.

v o l e i de p r a ia
As duplas de vôlei de 

praia de Barra Bonita vão 
muito bem nos Jogos Regio
nais de Lins. Ambas continu
am invictas na competição.

A feminina, formada por 
Cíntia e Silmara, derrotaram 
São Carlos por 2 a 1 na es
tréia. No segundo jogo, der
rotaram as donas da casa, 
Lins, pelo mesmo marcador. 
Ontem à tarde, elas enfren
tariam Santa Bárbara. O jo
go não havia terminado até 
o fechamento desta edição.

No masculino, Ânder- 
son e Gustinho estrearam 
com vitória de 2 a 0 sobre 
Itapuí, repetindo o mesmo 
marcador no confronto com 
Bofete. Ontem à tarde, eles 
faziam a terceira partida 
contra Agudos, que estava 
em andamento até o fecha
mento da edição.

CARATE
A Academia Zanchin de 

Caratê de Lençóis foi o des
taque da 5® Copa Luso de 
Caratê, realizada no domin
go 29, em Bauru. O evento 
reuniu 90 caratecas de no
ve academias da região. Os 
atletas lençoenses, dirigidos 
pelo professor de educação 
física e de caratê, Raphael 
Blanco, conquistaram 13 
medalhas de ouro, onze de 
prata e seis de bronze. A dele
gação lençoense é composta 
pelos caratecas Júlio Cesar, 
Lucas Zamora, Gabriela de 
Almeida, Rafael Zanelatto, 
Raimundo Neurismar, Julia- 
no Caligulio, Fábio Augusto 
Luiz Pires, Bruno Bolonha, 
Guilherme Malavazi, Felipe 
de Souza, Vanderlei Alves, 
Felipe, Leonardo Cardoso, 
Nathan Henrique, Pâmela 
Carolina Gabriel, Gabriel 
Souza de Conti, Lucas An- 
tonio Pescara, e Darieane 
Alves. Os alunos de Rafael 
estão representando Lençóis

Paulista nos Jogos Regionais 
de Lins.

a m a d o r
Em preparação para a fi

nal da Copa Lençóis de Fu
tebol Amador, que acontece 
nos dias 13 e 20 de julho, a 
equipe do Expressinho/Pi- 
toli faz amistoso amanhã, 
às 10h, contra o Alvorada 
de Pederneiras. A partida 
amistosa será em Pedernei
ras. Na final da Copa Len
çóis, o Expressinho pega o 
Trivial/Hábil de Botucatu.

m a r im b o n d o
Amanhã, no campo 

do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) dois jogos 
marcam a nona rodada do 
Campeonato de Futebol 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). No primeiro jo
go, que acontece às 8h30, 
o Fluminense recebe o 
Grêmio. Na partida de 
fundo, o Vasco joga contra 
o Cruzeiro.

A Diretoria de Esportes e 
Recreação promoveu no do
mingo 29 festival, que en
volveu cerca de 100 alunos 
das escolinhas de basquete, 
nas categorias masculino e 
feminino. O adversário dos 
lençoenses foi Igaraçu do 
Tietê. No primeiro jogo, a 
equipe masculina de Len
çóis, categoria entre 10 e 11 
anos, bateu Igaraçu do Tietê 
pelo placar de 45 a 32. No 
feminino, a equipe lenço- 
ense (entre 11 e 12 anos) 
venceu Igaraçu por 26 a 15. 
Na categoria para atletas 
entre 13 e 15 anos, os len- 
çoenses foram surpreendi
dos pela equipe adversária 
e perderam por 52 a 27.

b a s q u e t e

D iretor ia  d e  E sp ortes p ro m o v e  
festiva l en tre e sc o lin h a s

A equipe feminina (en
tre 13 e 14 anos) em partida 
emocionante derrotou Iga- 
raçu pelo placar de 32 a 31. 
No último jogo do festival, a 
equipe masculina de Lençóis 
(entre 15 e 16 anos) derro
tou Igaraçu por 41 a 29.

O destaque da partida 
foi o jogador lençoense Ra- 
damés, que hoje faz parte da 
equipe do Pinheiros de São 
Paulo. O atleta foi revelado 
pela escolinha de basquete 
da UME e está de férias em 
Lençóis. Segundo o professor 
e treinador das escolinhas de 
basquete, João Paulo Pas- 
choarelli, as partidas amisto
sas tiveram um grande valor 
para os atletas de Lençóis.

Bochófilos de 
Igaraçu vencem  
Piratininga

Os bochófilos de Iga- 
raçu do Tietê conseguiram 
se reabilitar nos Regionais 
de Lins. Após a má estréia 
contra Porto Ferreira, que 
venceu a partida por 2 a 1, 
a equipe bateu Pederneiras 
pelo mesmo placar na úl
tima quinta-feira e, ontem,

superou os piratininguen- 
ses por 2 a 0 na cancha de 
bocha do Centro Social Ur
bano de Lins.

Com a vitória, além de 
se manter vivo no cam
peonato, o time se classi
ficou para a segunda fase 
dos Regionais.

CURSO ju r íd ic o
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De goleada
Equipe lençoense de futebol feminino 'atropela' as linenses, com 5 a 0 no marcador; 

resultado reabilita equipe da derrota para Jaú na estréia dos Jogos Regionais

Da  Re d a ç ã o

Após perder para Jaú, na 
estréia nos Jogos Regionais de 
Lins, a equipe feminina de fu
tebol de Lençóis Paulista não 
desperdiçou a oportunidade 
de se reabilitar na competi
ção. Na tarde de quinta-feira 
3, as lençoenses sobraram em 
campo diante das linenses, 
anfitriãs dos Jogos Regionais.

O time, comandado pe
lo professor Adolfo Martini, 
goleou as donas da casa pelo 
elástico placar de 5 a 0, mesmo 
marcador da derrota que sofreu 
ao estrear contra as jauenses.

A equipe dominou o jogo 
do início ao fim e balançou a 
rede adversária, nas cinco opor
tunidades, ainda no primeiro 
tempo da partida. A atacante 
Diane marcou quatro gols. Ali
ne completou o marcador.

"Esse resultado foi bas
tante importante, porque não 
precisaremos mais depender 
de resultado de nenhum outro 
time para se classificar à pró
xima fase. Fora isso, essa gole
ada deu um ânimo à equipe, 
que sentiu a derrota para Jaú",

comenta Martini.
Para ele, a pouca experiên

cia de suas jogadoras motivou 
a baixa contra as jauenses. 
"Elas ficaram bastante nervo
sas e, por isso, a goleira falhou 
bastante e o ataque não foi 
tão produtivo como deveria 
ter sido. A expectativa agora, é 
engrenar e jogar de igual para 
igual com as próximas adver
sárias", completou o técnico 
das lençoenses.

A expectativa, segundo ele, 
é de neste ano chegar à final, 
já que em 2007, nos Regionais 
de São Manuel, a equipe asse
gurou a medalha de bronze. 
Para Martini, Botucatu deve 
ser a grande 'pedreira' no ca
minho de seu time rumo à 
medalha de ouro.

Lençóis jogou com Ayla, 
Diane, Aline, Pâmela, Vanessa, 
Leila, Simone, Mayara, Pâme- 
la (goleira), Raíni e Ivani. No 
banco, Bárbara, Letícia, Prisci
la, Amanda, Lelê, Raíssa e Lua- 
na. O time volta a campo neste 
sábado, no terceiro jogo válido 
pelos Jogos Regionais de Lins. 
O adversário não foi definido 
até o fechamento desta edição.

Aline Furlanetto

Agudos avança no 
futebol masculino

Apesar da derrota de ontem, 
para Duartina por 2 a 1, o time 
masculino de futebol (categoria 
sub-21) de Agudos, está classifi
cado para a segunda fase dos Jo
gos Regionais de Lins. Na estréia, 
contra Cafelândia, a equipe con
seguiu a vitória com placar de 
3 a 0. No segundo jogo, contra 
Igaraçu do Tietê, o marcador fe
chou ainda mais elástico: 5 a 0.

Para o técnico Tita, que co
manda o grupo, os jogadores 
entraram apáticos em campo 
contra Duartina, o que favore
ceu a vitória dos adversários. 
"O time jogou muito aquém 
do que pode, cometeu inúme
ras falhas e o adversário soube 
aproveitar tudo isso. Agora, 
vamos arrumar a casa para co
meçar a segunda fase com o pé 
direito. Nossa meta é disputar o 
ouro. Viemos para Lins com es
se objetivo", diz o técnico.

Em 2007, nos Jogos Regio
nais de São Manuel, os aguden- 
ses terminaram em sétimo lugar, 
segundo Tita. O planejamento,

este ano, é sair de Lins com uma 
medalha no peito e se classifi
car para os Jogos Abertos 2008, 
que acontece em novembro, 
na cidade de Piracicaba. Mas, a 
grande meta do time, conforme 
adianta Tita, é disputar o Paulis
ta sub-23 (segunda divisão).

"Estamos buscando uma 
evolução para que tudo isso 
seja possível num futuro pró
ximo. Para isso, precisamos 
nos destacar nos Regionais e 
conseguir vaga nos Abertos. Se 
depender da vontade e do es
forço de todo o grupo, vamos 
conseguir", acrescenta.

A equipe agudense é for
mada por Guilherme (1), Ro
mário (18), Rafinha (14), Buiú 
(3), Bruno (6), Diego (5), 
Sangue (22), Birigui (8), Alan 
(11), Fernando (7), Douglas 
(9), Coxa (20), Tomas (2), To
tó (15), Giovani (5), Lucas (4), 
Chocolate (17) e Maicon (19). 
O técnico Tita também conta 
com o apoio de Ricardo Paren
te, que é fisioterapeuta.

Lance da atleta Ayla na goleada por 5 a 0 em cima de Lins

Em partida disputada, 
basquete de Macatuba 
derrota Brotas

Nem o frio da manhã 
foi suficiente para esfriar o 
ânimo da equipe macatu- 
bense frente à seleção de 
Brotas. Em um placar aper
tado, de 50 a 47, com cesta 
de 2 pontos revertida nos 
segundos finais, Macatuba 
venceu Brotas.

No dia anterior, os ga
rotos macatubenses que 
disputam o basquetebol na 
categoria até 21 anos, se
gunda divisão dos Jogos Re
gionais, também venceram 
os adversários de Promis- 
são segundos antes do final 
da partida. Torcida aflita, 
mas técnica tranqüila. "Isso 
é normal, sempre acontece 
de decidirmos nos segun
dos finais", comentou a téc
nica macatubense Silvana 
Aparecida de Souza.

Outro fator que deu

mais vigor para os jogado
res macatubenses foi o fato 
de que neste ano existe a 
primeira e a segunda divi
são, tornando as disputas 
mais equilibradas e acirra
das. "O nosso time é todo 
da cidade, não tem nin
guém contratado. Com essa 
divisão, agora estamos me
lhores, com mais chances 
de ganhar pois não temos 
equipes adversárias que fo
ram contratadas por outras 
prefeituras", explicou a téc
nica, demonstrando o lado 
positivo da disputa dos Jo
gos Regionais serem feitos 
em duas divisões.

Por ter sido primeiro no 
grupo, Macatuba não jo
ga neste sábado e enfrenta 
o vencedor do jogo entre 
Agudos e Santa Rita do Pas
sa Quatro.

RESULTADOS

BASQUETE FEMININO (SUB 21) HANDEBOL MASCULINO LIVRE
Lençóis 22 x 57 Jaú Igaraçu 18 x 24 São Carlos

BASQUETE MASCULINO (SUB21) VÔLEI DE PRAIA FEMININO
Lençóis 34 x 77 Jaú 
Promissão 45 x 47 Macatuba 
Agudos 44 x 48 Santa Rita do 
Passa Quatro

Lençóis 2 x 1 Santa Bárbara d'Oeste 
São Manuel 0 x 2 Barra Bonita 
Lins 1 x 2 Barra Bonita 
Santa Bárbara d'Oeste 2 x 0 Agudos 
Saltinho 2 x 0 Igaraçu do Tietê

BOCHA
Bauru 0 x 2 Lençóis Paulista VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
Macatuba 2 x 0 Saltinho 
Piratininga 0 x 2 Porto Ferreira 
Igaraçu 2 x 1 Pederneiras 
Borebi 2 x 1 Getulinia 
Itapuí 0 x 2 Barra Bonita

Igaraçu 0 x 2 São Carlos 
Bauru 2 x 1 Lençóis 
Itapuí 0 x 2 Agudos 
Bofete 0 x 2 Barra Bonita

TÊNIS MESA MASCULINO
FUTEBOL FEMININO LIVRE Lençóis 0 x 3 Jaú
Lençóis 5 x 0 Lins 
Macatuba 0 x 4 Agudos

Igaraçu 0 x 3 Descalvado

XADREZ FEMININO (SUB21)
FUTEBOL MASCULINO (SUB21) Lençóis 0,5 x 7,0 Bauru
Agudos 5 x 0 Igaraçu do Tietê

XADREZ FEMININO LIVRE
HANDEBOL FEMININO (SUB21) Piracicaba 7,0 x 0,5 Barra Bonita
Lins 17 X  32 Barra Bonita

XADREZ MASCULINO (SUB21)
HANDEBOL FEMININO LIVRE Jaú 7,0 x 0,5 Lençóis Paulista
Bauru 28 x 19 Igaraçu do Tietê 
Jaú 26 x 4 Lençóis Paulista

Igaraçu 0,5 x 7,0 Descalvado 
Barra Bonita 3,0 x 3,0 Brotas

TABELAS

BIRIBOL
8h: Itapuí x Macatuba 
9h: Promissão x Barra Bonita 
9h30: Guaiçara x Agudos 
12h: Macatuba x Pirajuí 
12h30: Barra Bonita x Guarantã

A M A N H Ã

VÔLEI FEMININO (SUB21)
8h45: Igaraçu do Tietê x 
Promissão

VÔLEI MASCULINO (SUB21)
13h: Agudos x Porto Ferreira

FUTSAL MASCULINO (SUB21)
8h: Rio das Pedras x Borebi 
9h: Guaratã x Barra Bonita 
15h: Agudos x Brotas 
18h: Descalvado x Macatuba

FUTSAL FEMININO (SUB21)
10h: Arealva x Agudos 
15h: Barra Bonita x Sta Rita do 
Passa Quatro

s e g u n d a -f e ir a

FUTSAL FEMININO (SUB21)
9h: Brotas x Lençóis Paulista 
10h: Agudos x Guaiçara 
15h: Pratânia x Barra Bonita 
16h: Sta Rita P. Quatro x 
Macatuba

FUTSAL MASCULINO (SUB21)
10h: Barra Bonita x Iacanga 
13h: Borebi x Getulina 
16h: Macatuba x Promissão 
16h: Botucatu x Lençóis Paulista

13h: Agudos x Arealva 
14h: Botucatu x Lençóis Paulista 
14h30: Rio das Pedras x 
Macatuba
17h: Lençóis Paulista x Santa 
Bárbara d'Oeste

16h: Macatuba x Pratânia

FUTSAL MASCULINO LIVRE
17h: Igaraçu do Tietê x 
Cafelândia

TÊNIS DE MESA (SUB21)
9h: Lençóis Paulista x Lins

MALHA
8h: Botucatu x Igaraçu do Tietê 
13h: Lençóis Paulista x Sta B. 
D'oeste
13h: Borebi x Boracéia
14h: Barra Bonita x Sta Rita P.
Quatro

FUTSAL MASCULINO LIVRE
14h: Reginópolis x Igaraçu do 
Tietê

MALHA
8h: São Manuel x Lençóis Paulista 
13h: Igaraçu do Tietê x Bauru 
14h: Boracéia x Barra Bonita 
15h: Santa Rita do Passa Quatro 
x Borebi

Basquete Igaraçu diz 
adeus aos Regionais

O time de basquete mas
culino (sub21) de Igaraçu 
do Tietê disse adeus aos 52° 
Jogos Regionais de Lins, ao 
perder por 69 a 24 para a 
equipe de Porto Ferreira. Du
rante toda a partida a equipe 
de Porto Ferreira mostrou-se 
superior, sendo mais técnica

e dinâmica e convertendo 
a maioria dos arremessos. 
Mesmo estando em uma ca
tegoria aonde os jogadores 
podem ter até 21 anos, a mé
dia de idade dos dois times 
era de 15 anos, razão pela 
pouca experiência demons
trada em quadra.
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Lei seca
Sem bafômetros, PM de Lençóis Paulista 

e região usa experiência de policiais para 

detectar motoristas embriagados

Luís Cardoso/Ag. Bom Dia

Pa ulo  Eduardo  Tonon

A dobradinha álcool/direção 
parece estar com os dias conta
dos no trânsito brasileiro. Isso 
porque a lei seca estabelece que 
quem for flagrado com 0,3 mi
ligramas de álcool no exame do 
bafômetro é acusado de come
ter infração de trânsito gravíssi
ma. Da blitz, normalmente feita 
pelas polícias Militar e Rodovi
ária, o motorista é encaminha
do até a delegacia para prestar 
depoimento. Na lista de puni
ções, multa de R$ 955 e perda 
da carteira de motorista por um 
ano. Caso o condutor se envolva 
em acidente de trânsito ele será 
autuado em flagrante e terá que 
pagar fiança, que varia entre R$ 
300 e R$ 1 mil, para ser liberado. 
"Isso caso caiba o pagamento de 
fiança. Motorista bêbado que 
provocar acidente com morte 
vai para a cadeia. Isso é o que 
diz a lei", explica o delegado da 
Polícia Civil de Lençóis Paulista, 
Luiz Cláudio Massa.

A lei entrou em vigor no 
dia 20 de junho e desde então 
é assunto certo em qualquer 
roda de amigos. Segundo a lei, 
a tolerância de álcool é zero.

Quando o bafômetro indicar 
que o motorista consumiu 
0,3 miligramas de álcool, ele é 
tratado como criminoso. Esse 
teor alcoólico representa entre 
uma ou duas latinhas de cer
veja ou uma taça de vinho.

O problema é que o gover
no não disponibilizou equipa
mentos para que a polícia faça 
a fiscalização. Na região, ape
nas Bauru recebeu bafômetros. 
Segundo o comandante da 5® 
Cia. da Polícia Militar, capitão 
Alan Terra, na região a averigua
ção se o motorista está bêbado 
ou não é feita pelo policial ou 
por meio de exame de sangue. 
"O policial vai identificar se a 
fala está desconexa, rubor da 
face e se existe a dificuldade de 
coordenação dos movimen
tos", explicou o capitão.

Ainda segundo Terra, em 
Lençóis Paulista a fiscalização 
vai ser concentrada em alguns 
locais como as avenidas Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
e dos Estudantes, conhecidas 
como pontos de encontro dos 
jovens. Para selecionar qual 
veículo será abordado, os po
liciais são orientados a usar 
sua experiência profissional.

Bauru é o único município da região em que a Polícia Militar e Rodoviária recebeu bafômetros

Limite é muito baixo, dizem motoristas
Os motoristas ouvidos 

pela reportagem do Jornal 
O ECO entendem que a to
lerância zero na ingestão de 
álcool é muito difícil de ser 
cumprida. "Seria como ma
tar uma formiga com um 
tiro de canhão", comentou 
um dos motoristas.

O comerciante Sergio 
Roberto Cora, que também 
é motorista, acha que a lei é 
correta, mas que o limite de 
ingestão de bebida poderia 
ser maior. "Essa lei vai atra
palhar muito os comercian
tes. A gente vem com a mu
lher na lanchonete e se ela 
não dirige, eu também não

vou poder beber nenhuma 
cervejinha?" argumenta.

Para Ademir Elizeu Se- 
brian, o Bichano, dono de 
lanchonete há 32 anos, o iní
cio da aplicação da lei ainda 
não afetou seu estabeleci
mento. "Mesmo assim, agora 
sempre tem alguém que vai 
dirigir e que não bebe. Mas, 
se o movimento começar a 
cair muito eu vou ser obri
gado a criar o disk-bêbado" 
disse com bom humor.

O serviço que buscaria e 
levaria os clientes que consu
missem bebidas alcoólicas pa
ra casa também foi cogitado 
por outro empresário do ra-

mo de casas noturnas de Len
çóis Paulista. Para Matheus 
Trecenti Capoani, o Pirikito, 
apesar de a idéia ser boa, o 
alto custo do investimento e 
o tempo de espera entre uma 
viagem e outra são fatores que 
tornariam a iniciativa pratica
mente inviável. "Os taxistas é 
que deveriam começar a ex
plorar esse mercado a partir 
de agora, mas acho que a lei 
precisa ser repensada. Caso 
contrário ela corre o risco de 
não durar muito", completa. 
Para Pirikito, o teor de con
centração de álcool no sangue 
deveria ser diferenciado na ci
dade e nas rodovias.

Motorista 
faz teste do 
bafômetro 
se quiser

O decreto que institui 
a lei seca para condutores 
de veículos no Brasil não 
está acima da Constitui
ção Federal, que garante 
o direito do cidadão não 
produzir provas contra si 
mesmo. Seguindo essa 
interpretação, qualquer 
pessoa pode se recusar 
a fazer o teste do bafô- 
metro ou o exame de 
dosagem alcoólica. En
tretanto, após a negativa, 
o motorista será encami
nhado para a delegacia 
onde será instaurado 
processo para apurar se 
ele cometeu apenas uma 
infração administrativa 
ou um crime de trânsito.

Segundo o advogado 
Roberto Vassoler, o poli
cial também pode fazer 
a autuação do motoris
ta alegando que ele se 
encontra "visivelmente 
embriagado". Vassoler 
também ressalta que to
do o cuidado deve ser 
tomado nesse tipo de 
caso para que não seja 
cometido desacato à au
toridade. "De qualquer 
forma, a legislação brasi
leira garante à população 
amplo direito de defesa, 
incluindo recurso em vá
rias instâncias", finaliza.

De 01/07 Q 15/07  ̂
nosso P R O M O Ç Ã O  VQÍ 
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Lotes regularizados
Programa do governo do Estado vai regularizar situação de moradores dos bairros Luiz 

Faustino dos Santos e Sebastiana Falqueiro; 50 famílias não têm escrituras de suas casas
Fotos: Jornal O ECO

Luiz Lima mora no bairro Luiz Faustino Ribeiro há 18 anos e gostou da novidade; programa também vai atender o núcleo Sebastiana Falqueiro

Da  Red açã o

Moradores de dois bairros 
de Piratininga poderão final
mente conseguir a escritura 
definitiva de suas casas. Cerca 
de 50 famílias dos bairros Luiz 
Faustino dos Santos e Sebas- 
tiana Falqueiro, que já estão 
com as casas quitadas, serão 
beneficiadas pelo programa 
'Cidade Legal', do governo do 
Estado. A assinatura do con
vênio aconteceu na segunda- 
feira 30. Embora o pagamento 
dos imóveis já tenha sido con
cluído, a documentação ainda 
não foi liberada porque o lote-

amento está irregular.
Para o aposentado Luiz Li

ma, 66 anos, o convênio vem 
em bom momento. Ele conta 
que mora no bairro Luiz Faus
tino Ribeiro há 18 anos. "As 
pessoas que moram no bair
ro e que precisam da escritura 
sofrem para apresentar docu
mentos até mesmo para con
seguir algum financiamento" 
afirmou. Geraldo Marcondes 
de Quadros, 79 anos, é proprie
tário de uma casa já quitada 
no bairro Sebastiana Falqueiro 
e diz que há algum tempo vem 
tentando conseguir a escritura 
da casa, mas encontra dificul-

dade. "Acho muito bom este 
serviço e espero que facilite a 
vida das pessoas que precisam 
comprovar que são donas das 
casas. Até agora, apesar de ter
mos pago tudo direitinho, não 
nos sentimos donos. Se sair a 
regularização do núcleo, Cláu
dio Barbosa, morador no Se- 
bastiana Falqueiro, pensa até 
em quitar sua casa. "Se houver 
a facilidade eu penso em qui
tar a dívida, caso contrário não 
compensa você ficar com uma 
coisa paga que não pode com
provar que é sua", avalia.

Depois de assinado o con
vênio, a primeira medida é fa-

zer um levantamento sobre a 
situação dos loteamentos. Um 
dos principais problemas é a 
falta de documentação junto 
aos órgãos públicos. De acordo 
com o setor de Obras da Pre
feitura de Piratininga, o servi
ço será feito em parceria com a 
CDHU (Companhia de Desen
volvimento Habitacional e Ur
bano) e o início dos trabalhos 
ainda não tem previsão, mas 
segundo o tesoureiro Sergio 
Fortunato, deve começar ainda 
este ano. Para os moradores 
que já estão com as residências 
quitadas, o único custo serão 
as taxas de cartório.

a r e i o p o l i s

Escola José Lourenço Blanco faz gincana solidária
A escola municipal José Lou- 

renço Blanco, em Areiópolis, 
realizou entre os dias 19 e 27 
de junho, uma gincana junina 
para arrecadar alimentos, pro
dutos de limpeza e brinquedos 
em bom estado junto à comu
nidade. O objetivo era ajudar 
o asilo e o hospital de São Ma
nuel, além de atender famílias 
de alunos da própria escola.

A gincana conseguiu arre
cadar mais de 300 quilos de 
arroz, 185 quilos de feijão,

168 quilos de açúcar, 226 qui
los de farinha de trigo, além de 
alimentos como sal, leite, óleo 
e macarrão. A arrecadação de 
produtos de limpeza também 
foi expressiva.

Os mais de 750 brinquedos 
arrecadados na gincana serão 
usados como prenda nas bar- 
raquinhas da festa junina para 
os alunos da própria escola.

A direção da escola agrade
ça a todos que colaboraram, 
principalmente aos alunos. Gincana solidária arrecadou 879 quilos de alimentos

b o r e b i

Prefeitura 
realiza Ação 
Global

Amanhã, tem Ação 
Global em Borebi. O 
evento começa a par
tir das 9h, no Centro de 
Saúde. Até às 16h, serão 
oferecidos de triagem em 
odontologia, psicologia e 
fonoaudiologia, além dos 
serviços de saúde, como 
medição da pressão arte
rial, glicemia e massa cor
poral. Um especialista da 
área jurídica também vai 
estar de plantão, garan
tindo informações sobre 
a requisição de pensões 
e benefícios. O Centro 
de Saúde fica localizado 
na rua 7 de setembro, n° 
824. A Ação Global é uma 
realização da Prefeitura.

t e r ç a - f e i r a

ELEIÇÕES 2008
Lençóis terá quatro can

didatos a prefeito: Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, Ailton 
Tipó Laurindo (PV), Luís 
Carlos Maciel (PHS), o Co- 
quinha, e Jessé Marques Lu- 
quetto (PP). Na campanha 
majoritária que irá definir 
o novo prefeito da cidade, 
duas coligações se desta
cam. Na chapa de apoio à 
continuidade da política 
do atual prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), Bel/ 
Luiz Carlos Trecenti (DEM) 
estão juntos com oito par
tidos: PSDB, DEM, PTB, 
PPS, PR, PRB, PMN e PSC. 
Já a coligação que defende 
uma oposição a Marise, li
derada por Tipó e Palama- 
de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) conta com a parti
cipação de outros oito par
tidos: PV, PMDB, PT, PSDC, 
PTN, PC do B, PSB e PSL. 
Coquinha segue sozinho 
com o seu partido nesta 
disputa polarizada. Ele tem 
como vice Osvaldo Car
doso, também do PHS.No 
domingo 30, Jessé Marques 
Luquetto (PP) anunciou 
que será candidato a prefei
to. A decisão saiu depois da 
convenção, que aconteceu 
no sábado 29.

a r e ió p o l is
Em convenção realizada

no domingo 30, Antônio 
Franco (PT) foi escolhido 
como candidato a vice- 
prefeito para concorrer na 
chapa do atual prefeito 
José Pio de Oliveira, o Pei
xeiro (PT). Ele disputou a 
vaga com o vereador Luiz 
Antônio Pedroso (PDT) e 
Dinister Bronel (PRB). O 
atual vice-prefeito, Antonio 
Marcos dos Santos (PT), o 
Tony, que era um dos no
mes cotados para encabeçar 
a chapa, desistiu da disputa 
alegando motivos pessoais 
e profissionais. A coligação 
que apóia a reeleição de 
Peixeiro é formada por PT, 
PTB, PDT, PR e PRB.

IGARAÇU d o  TIETÊ
O atual prefeito Gui

lherme Fernandes (PSDB) 
conseguiu juntar o maior 
time de partidos em Igara- 
çu do Tietê em convenção 
realizada no domingo 30, 
na Câmara dos Vereado
res. Depois de tentar até a 
última hora a aliança com 
o time de Wamberto Pico- 
li (PSB), o prefeito fechou 
com Juvenal Fernandes de 
Melo (DEM). Junto com 
eles estarão PRB, PC do B, 
PRTB, PRB, PSC e PV. Picoli, 
em convenção realizada na 
terça-feira 24, definiu como 
candidato a vice o pastor 
Chagas Brito e referendou o 
apoio do PDT, PTN e PT.

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

m in a  d á g u a
O projeto 'Monte Azul 

sempre Verde', de reflores- 
tamento de área no Córrego 
da Prata, reservou uma gran
de surpresa para a equipe 
técnica da Ong Nossa Terra, 
que executa o projeto. Ao 
fazer a limpeza e o mape
amento do local, a equipe 
recuperou uma mina d'água 
que estava desaparecida há 
pelo menos 10 anos. Utili
zando um equipamento de 
perfuração, foi possível fa
zer com que o arroio vertes
se água novamente. Antes 
do surgimento do Jardim 
Monte Azul, a área perten
cia a uma fazenda e a sede 
da propriedade era abasteci
da por essa nascente. Com o 
loteamento e a urbanização, 
a mina acabou soterrada.

in s e g u r a n ç a
Férias, cursos e licenças 

reduzem o efetivo da Polícia 
Civil em Lençóis Paulista, 
Agudos e Macatuba. A recla
mação já chegou até o de
legado seccional de Bauru, 
Doniseti José Pinezi. No dia 
22 de maio o delegado esteve 
em Lençóis e participou de 
uma reunião com empresá
rios que reivindicavam mais 
segurança e o aumento no 
número de policiais civis. A 
reclamação dos empresários 
era por conta do alto núme
ro de furtos nas lojas do cen
tro da cidade. Na contramão 
e por várias questões, o que 
se vê é o efetivo diminuir. O 
número de furtos e roubos 
em Lençóis Paulista nos pri
meiros meses de 2008 cres
ceu em relação ao mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com dados da Secre
taria Estadual de Segurança 
Pública. Em Agudos, os índi
ces de criminalidade também 
aumentaram. Em Macatuba, 
os índices não sofreram alte
ração, mas de acordo com o 
delegado Marcelo Bertoli Gi- 
menes, têm sido registrados 
em média mil boletins de 
ocorrência por ano, número 
considerado muito alto para 
uma cidade deste porte.

sabesp
A prefeita Silvia Mendes 

Soares (PV), de Piratininga, 
assinou na quarta-feira 3,

contrato por mais 30 anos 
com a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo). A 
contrapartida da compa
nhia foi de R$ 350 mil para 
serem aplicados em asfalto. 
O primeiro contrato foi as
sinado há 30 anos, mas já 
estava vencido desde 15 de 
setembro de 2007. A reno
vação do contrato já havia 
sido autorizada pela Câma
ra de Vereadores por seis vo
tos a dois. Os parlamentares 
Carlos Alessandro Franco 
Borro de Mattos (PSDB), o 
Sandro Bola e José Das Gra
ças de Oliveira (PSDB), o Zé 
Gordinho deram os votos 
contrários. Areiópolis e Ma- 
catuba também estão com 
os contratos com a Sabesp 
vencidos, mas ainda não 
foram renovados. Os R$ 
350 mil serão destinados 
ao serviço de recapeamento 
de ruas. A companhia ainda 
teria se comprometido com 
a colocação de três hidran
tes em lugares estratégicos 
no centro de Piratininga e 
levar a rede de esgoto para 
o distrito de Brasília Paulis
ta até o final de 2010.

c o n d e n a ç ã o
Emerson de Freitas dos 

Santos, 29 anos, foi conde
nado a 14 anos de prisão 
em regime fechado, em 
julgamento que aconteceu 
na terça-feira 1°, no fórum 
de Agudos. A condenação é 
de homicídio duplamente 
qualificado. Ele é um dos 
acusados de matar João Alex 
Messias, de 22 anos. O outro 
acusado, Luiz Antonio dos 
Santos, foi julgado no dia 
22 de maio e também con
denado a 14 anos de prisão. 
João Alex Messias da Silva 
foi assassinado em julho de 
2001. O crime, com requin
tes de crueldade, chocou 
Agudos na época. Seu corpo 
foi encontrado num terreno 
baldio do Jardim Márcia II 
com 34 perfurações de chave 
de fenda. A vítima teve ain
da os olhos, a língua e parte 
dos lábios arrancados. De
poimentos de testemunhas 
levaram à polícia até os dois 
acusados. O julgamento foi 
desmembrado porque um 
acusava o outro.



M A C A T U B A

Arraiá beneficente
Creches de Macatuba fazem parceria para a realização de mais uma festa 

beneficente entre 18 e 20 de julho; equipe do PSF faz arraiá para a comunidade

Da  Red açã o
Arquivo Jornal O ECO

Mais uma vez as creches 
Desidério Minetto e Santo 
Antonio, de Macatuba, reali
zam a tradicional festa julina 
para arrecandar fundos para 
as entidades. São três dias de 
arraiá. A praça de alimentação 
e palco para os shows serão 
montados ao lado do estádio 
municipal Amadeu Artioli. A 
festa começa no dia 18 e vai 
até o dia 20 de julho. As festas, 
que têm como objetivo anga
riar fundos para as entidades, 
eram realizadas separadamen
te. Este ano, será a segunda 
edição conjunta.

Na sexta-feira 18, a ani
mação fica por conta da ban
da Asteróide e de apresenta
ção de quadrilhas. No sábado 
19, a dupla Oscar e Camilo 
anima a festa. Também tem 
apresentação da quadrilha do 
projeto 'Educartes' e de um 
grupo de danças da cidade de 
Lençóis Paulista. No último 
dia de festa tem show com 
a dupla Ed e Edson e mais 
apresentações de quadrilhas. 
Além disso, na praça de ali
mentação vai ter produtos 
típicos, doces, cerveja e refri
gerante, além de barracas de 
brincadeiras e a cadeia.

O arraiá para arrecadr fundos para as creches será montado no estacionamento do Campão

PSF
A equipe do PSF (Progra

ma de Saúde da Família) do 
centro de Macatuba realiza 
festa julina na terça-feira 8. 
O arraiá será no Centro de 
Lazer dos Trabalhadores. O 
evento é para os pacientes e 
seus familiares, que são aten

didos pela equipe. O arraiá 
começa às 19h30.

Segundo a enfermeira da 
equipe, Wilma Bento da Sil
va, já foram distribuídos cerca 
de 500 convites à população. 
"Mais do que uma festa, este 
é um momento de estreitar a 
relação entre a equipe do PSF

e a comunidade", destaca.
Um dos pontos altos da 

festa é a quadrilha, encena
da por funcionários do PSF 
e por moradores do bairro. E 
claro, não vai faltar as comi
das e bebidas típicas: choco
late quente, quentão, vinho e 
pipoca.

v ir a n d o  o  jogo
O grupo de dança do projeto Virando o Jogo trouxe o 

segundo lugar na categoria street dance amador no 10° 
Encontro Nacional de Dança, promovido pela Academia 
Primeiro Movimento, em Barra Bonita, no dia 22 de ju
nho. O projeto é desenvolvido pela Diretoria de Assistên
cia e Promoção Social e o grupo de dança, com quarenta 
adolescentes, tem a colaboração da coreógrafa Janaína 
Paccola. Na foto, os adolescentes com a coreógrafa.

fo r r o
Amanhã, a banda Bicho 

de Pé se apresenta na praça 
Paulo Freire, em frente à 
Casa da Cultura Maria Bove 
Coneglian, a partir das 20h. 
Em caso de chuva a apre
sentação será realizada na 
Casa da Cultura. A entrada 
é de graça.

GESTANTES
O Hospital Nossa Se

nhora da Piedade está com 
as inscrições abertas para o 
curso de gestantes que será 
realizado no dia 10 de ju
lho. O objetivo do projeto 
é incentivar o parto normal

e orientar as gestantes com 
relação aos cuidados com o 
bebê, alertar sobre a impor
tância do aleitamento ma- 
terno.As inscrições podem 
ser feitas em qualquer pos
to de saúde do município.

d o a ç ã o  de sa n g u e
Até o dia 31 de julho, o 

Corpo de Bombeiros estará 
realizando a campanha de 
doação de sangue 'Bombei
ro Sangue Bom 2008' Os 
interessados em participar 
podem procurar qualquer 
banco de sangue e indicar 
o código 193 no momento 
da doação.

b a r r a  b o n i t a

Saúde organiza vacinação anti-rábica

r it m o  q u e n t e  A 2® Mostra de Danças de Macatuba, realizada no domingo 29, reuniu 25 grupos de dança de toda a região. O evento 
foi realizado no Teatro Municipal Renata Lycia dos Santos Ludovico e entrou no calendário de comemorações do aniversário da cidade. A 
entrada foi um litro de leite longa vida. Ao todo, foram arrecadados 287 litros de leite que vão para os Voluntários do Câncer.

O departamento de Saúde, 
em parceria com a Prefeitura de 
Barra Bonita, realiza de 12 a 19 
de julho, a campanha de vacina
ção contra raiva, que percorrerá 
todos os bairros do município. 
Barra Bonita é a primeira cidade 
da região a lançar a campanha 
contra raiva. Nos demais muni
cípios, o calendário de vacina
ção é em agosto e em setembro.

No dia 12, a equipe estará 
das 8h às 17h na caixa d'água 
elevada Sonho Nosso II, PAS 
Cohab, PAS Vila Corrêa, PAS

Habitacional e Centro de Saú
de. No dia 14, Centro de Saú
de; NO dia 15, estará na PAS 
Cohab. No dia 16, o atendi
mento pela manhã será no 
mini-campo. À tarde, estará 
na esquina da rua José Pauli- 
no com rua Moisés Fantim, na 
Cohab. No dia 17 a vacinação 
é na prefeitura pela manhã e 
no Centro de Saúde à tarde.

Na zona rural, haverá uma 
perua do departamento de 
Saúde percorrendo os bairros 
e fazendas.

ELEIÇÕES 2 0 0 8

T C E  a c e i t a  r e c u r s o  e  

N e l s i n h o  p o d e  c o n c o r r e r
O presidente da Câmara 

de Vereadores de Agudos, 
Nelson Assad Ayub (PP), 
não corre mais o risco de fi
car de fora das eleições mu
nicipais deste ano. Na quarta 
feira dia 2, Nelsinho obteve 
votação favorável ao seu re
curso junto ao TCE (Tribu
nal de Contas do Estado de 
São Paulo). Os conselheiros 
deram parecer acatando o 
recurso de Nelsinho por 7 
votos a favor e nenhum con
trario. Ele é candidato a ree
leição na Câmara.

Nelsinho esteve ameaça
do de não concorrer porque 
teve contas rejeitadas pelo 
TCE como presidente da Câ
mara. Os conselheiros en
tenderam que houve erro de 
cálculo na contabilidade da 
Câmara.

O vereador Auro Apareci
do Octaviani (PMDB), estava 
na mesma situação de Nelsi- 
nho. Ele também ganhou re
curso em votação realizada 
há cerca de um mês. Outro 
vereador que também teve 
as contas rejeitadas no pe
ríodo em que foi presiden
te da Câmara é Aparecido 
Dantas (PPS), mas terá que 
entrar com recurso junto ao 
Ministério Público para ten
tar reverter a situação.

Jornal O ECO

O vereador Nelsinho Ayub vai tentar reeleição em Agudos

a g u d o s

Paróquia 
comemora 
110 anos

Começaram ontem 
as festividades pelos 
110 anos da Paróquia de 
São Paulo Apóstolo, em 
Agudos. A festa vai até 
domingo 6 com missas, 
procissão, shows e dan
ça. Para a realização da 
festa foi interrompida 
uma quadra da aveni
da Benedito Otoni, em 
frente à matriz. No lo
cal foi montado palco 
para a apresentação de 
artistas, praça de ali
mentação e parque de 
diversão para as crian
ças. "Essa data em que é 
celebrado o aniversário 
de 110 anos é muito im
portante para a cidade e 
toda a população, pois 
resgata a história da 
igreja no município", 
resume o frei Ademir 
Sanquetti, responsável 
pela paróquia.

Ontem, após a missa, 
haveria apresentação da 
banda Ponto Com. Para 
hoje está programada 
missa às 19h e show 
com a banda BRA 3. No 
domingo 6, tem gincana 
durante todo o dia. Às 
14h, tem procissão sain
do da paróquia. Às 18h 
tem show com o grupo 
Cantores de Deus.

p i r a t i n i n g a

Acidente deixa homem
gravemente ferido

Éder Azevedo/Jornal da Cidade

Acidente na SP-225 deixa motociclista em estado grave

Luiz Fernando Bonze 
Platero, 29 anos, ficou gra
vemente ferido depois de se 
envolver em acidente ocor
rido na manhã de ontem, 
em Piratininga. A ocorrên
cia foi no trevo de acesso à 
rodovia João Batista Cabral 
Rennó (SP-225), no quilô
metro 246. Ele foi socorri
do pelo grupo de resgate 
do Corpo de Bombeiros de 
Bauru e levado para o Hos
pital de Base e Bauru.

Segundo informações 
da Polícia Rodoviária, Pla- 
tero saía de Piratininga em 
uma moto Suzuki Fazer, 
placa BYS 8498, de Pinda- 
monhangaba, e quando foi

atravessar a rodovia para fa
zer o contorno foi atingido 
lateralmente por um Fiat 
Fiorino, placas do Paraná.

Até o fechamento desta 
edição, ele permanecia in
ternado em estado grave. 
Na tarde de ontem, passou 
por cirurgia.

Este é o segundo aciden
te registrado no trecho da 
rodovia, em menos de um 
mês. No dia 8 de junho, 
Davi Celestino dos Santos, 
43 anos, morador em Len
çóis Paulista, sofreu aci
dente no quilômetro 278 
da rodovia. Ele faleceu em 
conseqüência disto alguns 
dias depois.
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FINANCIAMENTOS
STRADAADV. EXT FLEX 07
RANGER STX 6cc GAS 97

RANGER XLS 2.8T CEXT 4X4 02
SAVEIRO G4 FLEX 06

SAVEIRO G4 FLEX COMPL 06
SAVEIRO G4 CROSSOVER 07
MONTANA FLEX (COMPL) 06
S-10STD2.0 CS (K IT GAS) 95

S-10 4 .3V 6C S  GAS 97
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 00
S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 03
S-10 2.8T CD 4X4 DIE 03

S-10 2.8T CD DLX4X2 DIE 04
SILVERADO 4CC T DIE 98

HILLUX SRV 3.0 4X4 MEC 06
HILLUXSRV3.0 4X4 AUT 08

HILLUX SRV SW4 AUT COURO 07
BLAZERADVANTAGE FLEX 07

SPORTAGE 4X4DIEAUTOM 07
TRACKER 2.0 DIE 4X4 04

F 25 0X L L  DIE 00
F250 XLLD IE 01

TROCA COM TROCO
CORSA 1.0 MPFI 2PGAS 02
CORSA SEDAN 1.0 ALC 04
CORSA SEDAN 1.0 ALC 08

AUDIA3 1.8 T GAS 01
AUDIA3 1.8 GAS 03

NEW CIVIC LXS MEC FLEX 07
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS 01
FOCUS SEDAN 2.0L GAS 02

FOX 1.0 2P FLEX 04
FOX 1.0 2P FLEX 08

VECTRACD2.0 16VGAS 97
UNOMILLE FIRE 4P FLEX 06
STILO CONECT 8V FLEX 07

STILOSPTOP FLEX 07

TROCA COM TROCO
C B X  750 F 88 C B 600 F H O R N ET 05

C B X  750 F 88 C B X  750 F JA P O N E S A 86

C B R 4 5 0 90 KASIN SKI C O M E T 2 5 0 05

BIZ  100 KS 02 Q U AD R I P IT B U L L 2 0 0 07

BIZ  100 ES 03 Q U AD R I F O U R T R A X 4 X 4 OKM

BIZ  100 ES 05 C B R 6 0 0 F 99

TITAN 125 KSE 03 C B R 11OOXX B LAC K 97

TITAN 150 KS 06 S H A D O W 6 0 0 98

TITAN 150 ES 05 TD M  850 98

TITAN 150 ES 07 Y A M A H A  Y ZF  R I 99

TITAN 150 ESD 05 Y A M A H A  Y ZF  R I OKM

TITAN 150 ESD 08 S U Z.B U R G M A N 07

TITAN 150 S PO R T 05 SUZ. D R 8 0 0 S 98

C B X  200 S TR A D A 99 SUZ. T L 1 0 0 0 S 98

C B X  200 S TR A D A 01 SUZ. B A N D IT 6 5 0 N 07

C B X 2 5 0 T W IS T E R 06 SUZ. B A N D IT 1200 S 05

X L X  350 88 SUZ. SR AD  1000 R 05

X R  T O R N A D O 08 S U Z.H AYABU SA 02

N X 4 00  FALCON 06 K IN C O Z IN G 1 5 0 02

C B 500 99 HARLEYD AVID SO N  DEUCE 00

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131 
RUA PIEDADE, 5 6 -CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA
I w w w .b c a r . c o m .b r  \

VENDE-SE FUSCA,

cor azul, ano 77, com 

o motor novo. R$ 

1.900,00. Interessados 

tratar na Rua Luiz Tre- 

centi, 60, Núcleo. Fone 

(14) 9694-9179.

VEÍCULOS 1
VENDA 1 VENDE-SE VOYAGE, 

ano 83, 1.8, álcool, ori

ginal, banco de couro, 

cor azul escuro, docu

mentação OK. Fone 

(14) 9115-7575, falar 

com Matheus.

VENDE-SE GOL, cor

prata, ano 94, 1.8, 

álcool, original. Fone 

(14) 3264-5461.

VENDE-SE ASTRA 

SEDAN GLS, cor prata. 

Fone (14) 9794-3114. VENDE-SE CORSA PI

CK-UP, 1.6, MPFI, GL, 

8V, gasolina, 2 portas, 

ano 97/97, cor verde. 

Fone (14) 9102-2907. 

Leonardo.

VENDE-SE UNO MILE,

ano 91. Fone (14) 

9116-1785 falar c/ Val- 

dinéia ou Jose.

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, Insuifílm, faróis 
som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e multo malsl

a ar e roeca voce 
só encontra aqui!____

Fone: 14. 32B3-583I
íua CeI. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lançais Paulista

VENDE-SE CORSA SU

PER, ano 97, 4 portas, 

gasolina, trava, alarme, 

ar quente, insulfilm. R$

10.000. 00, mais presta

ções, em ótimo estado. 

Fone (14) 9777-0222.

VENDE-SE MONZA 

GLS, 4 portas, ano 

94/95, completo, 

álcool. Fone (14) 3263

5231 ou (14) 9702

9102.

VENDE-SE JEEP, Ford 

Willians, ano 80, 04 

cilindradas, 4x4, cor 

vermelho, lindo. Fone 

(14) 3264-2341 ou 

(14) 9714-4941 falar c/ 

Vicente.

VENDE-SE SAVEIRO,

2.0, ano 00/01, pouca 

quilometragem. Fone

(14) 3263-1741.

VENDE-SE PARATI 

GLS, cor vinho, com

pleta, álcool, rodas, 

alarme, pneus novos. 

R$ 11.000,00. Fone 

(14) 9726-6932 ou 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE FUSCA, 

ano 70, Original. R$

4.000. 00. Fone (14) 

3268-1034. Macatuba.

VENDE-SE ESCORT 

E MONZA. Fone (14) 

3264-8928 Lençois 

Paulista.

VENDE-SE ESCORT, 

ano 91, cor bege, ga

solina impecável. Fone 

(14) 9724-5466.

VENDE-SE GOL BOLA, 

1.8, cor prata, vidro, 

trava, som, aceito 

proposta. Fone (14) 

8125-6219 ou (14) 

3263-7354.

VENDE-SE GOL, 1.0, 

gasolina, ano 93, cor 

branco, alarme, som 

e 4 pneus novos. R$

8.750.00. Fone (14) 

3263-4265.

VENDE-SE FIAT UNO 

ELETRONIC, cor vinho, 

4 portas, pneus novos, 

valor R$ 4.500,00 + 36 

parcelas de R$ 247,00. 

Fone (14) 3269-3030 

ou (14) 8115-7679 

falar com Luciano.

VENDE-SE GOL G4,

1.6, power, ano 06, 

flex, 4 portas, cor pra

ta, completo, ar, estado 

de 0 km, preço oportu

nidade R$ 27.900,00. 

Fone (14) 9711-1826

VENDE-SE CHEVETTE

SE, ano 87, 1.6, álcool, 

cor preto metálico, óti

mo estado. Fone (14) 

9163-5093.

VENDE-SE GOL LUXO 

BOLA, gasolina. Fone 

(14) 3263-1884.

VENDE-SE BRASÍLIA, 

ano 78 ou troco por 

moto. Fone (14) 3263

1884.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE CB 500/01,

c/ 7.000 Km, único 

dono. Fone (14)9794- 

3019.

VENDE-SE TITAN KS 

150, cor vermelha, ano 

05, baixa kilometra- 

gem. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE TITAN ES 

150, cor preta, ano 06, 

c/ 5.000 Km. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE XLX 250,

cor preta, p/ trilha. Fo

ne (14) 3263-3466.

VENDE-SE FALCON,

ano 06, cor preta/ 

prata, 6.000 Km. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TORNA

DO, ano 03, cr preta/ 

vermelha. Fone (14)

3263- 3466.

VENDE-SE SUZUKI 

YES, cor preta, ano 07. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE BIZ, ano

01, c/ partida elétri

ca, ótimo estado. R$ 

3.300,00. Fone (14)

3264- 3547.

VENDE-SE TORNADO 

250, ano 07/07, cor 

preta, 7mil km, ipva, 

seguro, licenciamento 

08, tudo pago. Fone 

(14) 3264 4345.

VENDE-SE TITAN 150,

elétrica, ano 04/04, 

ipva 08 pago. Fone 

(14) 3264-4345.

P Ê IM M A Z A
------ A/ E Í C U L  O S

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

www.carrolencois.com.br

A s tra  S e d a n  
C O N F O R T  1 .8  - 2 0 0 5  
A  - P ra ta  - C o m p le to

S 1 0  2 .4  S  - 2 0 0 3 - 
G N V  P re ta  - 

D h  T ra v a  A la rm e

E s c o rte  S w  - G L 1 .8  4 P  
2 0 0 0  - G  - D o u ra d o  

C o m p le to

A s tra  S e d a n  
C O N F O R T  1 .8  - 2 0 0 3  
A  - B ra n c o  - C o m p le to

B iz  1 25  ES  
2 0 0 7  - G

P re to  - P a r tid a  E lé tr ic a

C o rs a  S e d a n  
C la s s ic  L ife  1 .0  

2 0 0 4  - A  - P ra ta  - B á s ico

G o l G 3  1 .0  C IT Y  
4 P - 2 0 0 5  - A  

P ra ta  - D h

G o lf 1 .6  MI 4 P  
2 0 0 0  - C in z a  

C o m p le to

P a lio  W e e k  E L X  1.3 
F ire  - 4 P  - F le x - 2 0 0 5  
C in z a  - C o m p le to  - A r

G o l 1.0  MI 
1 99 7  - G - B ra n c o  

B á s ic o

M o n z a  G L  2 .0  - 4 P  
1 9 9 3  - A z u l 

C o m p le to  - A r

C o rs a  S e d a n  - 2 0 0 5  
C L A S S IC  L IF E  1.0 

A  - B ra n c o  - A r

P a lio  E L X  1 .3  - 4 P  
2 0 0 4  - C in z a  - F le x  

C o m p le to

C o rs a  S e d a n  C la s ic  L ife  
1 .0  - 2 0 0 5  - A  - B ra n c o  

B á s ico

G o l G 3  1 .0  - 8 V  - 4 P  
2 0 0 5  - A  - P ra ta  

B á s ico

C o rs a  S e d a n  G L  1.6 
1 9 9 8  - G  - V e rd e  

C o m p le to -A R

K a G L  1 .0  Im a g e  
2 0 0 5  - G  - P ra ta  

T ra v a  A la rm e

M o n ta n a  C o n q u e s t 1 .8  
F le x  P o w e r - 2 0 0 5  - 

P ra ta  - C o m p le to  - A r

C o rs a  S e d a n  - 2 0 0 4  - A  
C la s s ic  L ife  1 .0  - C in z a  

T ra v a  e A la rm e

G o l 1 .0  P lu s  - 4 P  - 2 0 0 5  
A  - C in z a  

B á s ico

G o l 1 .0  M I - 1 9 9 7  - G 
B ra n c o  - B á s ico

C o rs a  S e d a n  1.0 M P F I 
1 9 9 8  - G  - P ra ta  - T R  - A L

SAVblKU b4 1.6
2006 - PKETO - FLEX - COMPLETO

r$ s o b  c o n s u l t a

VEÍCULO ANO L c o Ç 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
ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO /  RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
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
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR /  DH /  TRAVA /  ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP /  DESEMB

SAVEIRO 1.6 G4 2006 PRETO FLEX COMPLETO/TRAVA/ALARME
GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH /  VE /  TE
FIESTA SEDAN 1.0 2008 PRETO FLEX TRAVA /  ALARME

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)
XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO /  RODAS /  SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

COURIER 1.6 L 2004 PRATA G BASICA
GOL CITY 1.0 4P 2005 PRATA G TRAVA /  ALARME /  RODAS LIGA

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA

VENDE-SE TITAN 150,

elétrica, ano 05/05, 

ipva,seguro, lincencia- 

mento 08 pago. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE BIZ KS, ano

04/04, cor preta, ipva 

08 pago. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05/05, ipva 08 

pago. Fone(14) 3264

4345.

VENDE-SE TITAN, ano

04/04, ks, ipva 08 pa

go, grátis 2 capacetes. 

Fone (14) 3264-4345

VENDE-SE TORNADO,

250 cilindradas, ano 

02. R$ 5.800,00. Fone 

(14) 3264-8430.

O ECO
3 2 6 9 - 3 3 1 1

MsOhôO’ poogs 
© quaDidade

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - VINHO 

TITAN KS 150 - 06 - AZUL 

HONDA BIZ - 04 - AZUL 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

E. ACBDio GOeozaoi, 59 
Lerngófis RauDBsQa

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PRO
BLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça 
ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta 
Solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração- Meu Santo Expedito das 
Causas Justas e Urgentes, Socorre-me nesta Hora de Aflição e Desespero, 
interceda por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO. Vós que sois 
Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o 
Santo das Causas Urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me força, Coragem 
e Serenidade. Atenda ao meu pedido: “ Fazer o Pedido”. Ajuda-me a su
perar estas Horas Difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, 
Proteja Minha Família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me 
a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da vida e levarei seu nome 
a todos que tem fé. Muito Obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria 
e fazer o Sinal da Cruz. Pubicar logo após o pedido em agradecimento e 
para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. JMB

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

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  LO R E N Z E TT I, N “ 112 - LE N Ç Ó IS  P A U LIS TA

Fone: (14) 3264-4345

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
CORSASUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 1996 PRATA
CORSA WIND 2001 PRATA

CORSA SEDAN WIND 2001 PRATA TRAVA-ALARME-RODA
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BEGE

OMEGAGLS 1996 CINZA
CELTA 1000 VHC 2004 PRATA AR-LIMP-DESM-AL

VECTRA CD 1998 CINZA
MONZA SL EFI 1993 CINZA

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2007 CINZA
ASTRA GL 2000 CINZA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
ASTRA GLS 2000 PRATA COMPLETO + RODAS

ASTRA SEDAN 2003 AZUL
ASTRA SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG

MERIVA 2003 PRETA
SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL

PARATI 16 V 1999 BRANCA
GOL MI 1998 VERDE
GOL MI 1997 BRANCA

GOL SPECIAL 1999 AZUL

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
GOL SERIE OURO 2000 BEGE

GOL CL 1.8 1993 BEGE
GOL CLI 1995 BRANCA

GOLF 2001 CINZA
GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

GOL 1000 16V PLUS 2001 PRATA COMPLETO-VIDRO
FIESTA CLX 1997 BRANCO

BIRUA ESCORT CLX 1998 AZUL COMPLETO
ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO
ESCORT GL 1.6 1996 PRATA

RANGER 2000 BRANCO
PALIO FIRE 2003 VERMELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

UNO ELETRONIC 1994 VERDE
UNO ELETRONIC 1994 AZUL

SCENIC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCENIC 1999 CINZA COMPLETA
CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA

JEEP 1975 VERMELHO
CBR-1100 1999 PRETA

CG 150 TITAN 2004 VERDE

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATÉ 100%  E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATÉ 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PRÓPRIO VEÍCULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHÃO

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

Jp x  1.0 - 2P - CINZA- 03/04
GASOLINA-AR-DH 

TRIO - RODAS

ESCORTHOBBY-BRANCO 
95/95-G

TITAN 150 ES-A?UL 
00/00-G-PARlELETRICA

CELTA 1.0 
AZUL-06/07-B

D-20 CUSTONS-VERMELHA 
93/93-D-TURBO

FOX 1.0-2P-PRATA  
05/06-B -L IP -D ES

FOX 1.0-2P-PRETO  
06/06-B -LIP -D ES

GOL 1.0- 2 P - 93/93 
BRANCO- 0

PEUGEOT 206 - 1.6- 4 P - 01 
CINZA-0 - COMPLETO

PARATI TRACK1.8-4P-06  
CINZA-F-COMPLETO

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

CORSA SEDAN 
AZUL-06/06-A

CELTA 1.0-PRATA 
0 4 / 0 4 - 0 -AL-RODAS

CORSA SUPER PRATA 97/98 
G -L IP -D E S -A L

S-10CS2.2 LUXE-BRANCO 
97/97-A-COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04-G-COMPLETO

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

UN04PMILLESX 
VINHO - 96/97-G -T R -LT

UN0MILLE-2P  
BRANCO-9 8 /9 8 -0

KA1.0
VERMELHO-9 7 /9 8 -0

VERSAILLESGL2.0-92
BEGE-G-Pareelasde290/)0

S & C O N S U tltííS i

Ê B Ê Z Jk
A U T O M Ó V E IS  i

(14) 3264-9191

http://www.bcar.com.br
http://www.carrolencois.com.br


RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA, )D 

AMÉRICA, 3 dormitó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área c/ churrasqueira, 

garagem p / 2 carros, 

salão comercial. R$

90.000. 00. Tratar 

Toninho Santangelo

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE s o b r a d o  

PRÓXIMO JD AMÉRI

CA, 3 dormitórios, 2 

salas, copa, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 

garagem p / 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, NÚ

CLEO H. LUIZ ZILLO,

3 dormitórios, sala, 

cozinha, banheiro, ga

ragem, nos fundos com 

1 dormitório, sala, cozi

nha, banheiro, área de 

serviço. R$ 42.000,00.

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14)

3263- 7094.

VENDE-SE s o b r a d o , 

PARQUE RESIDENCIAL 

RONDON, 3 dormitó

rios, sala, copa, cozi

nha, 2 banheiros, área 

de serviço, garagem. 

R$ 75.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO, 

RUA FORTUNATO 

ZILLO, 360 me

tros quadrados. R$

16.000. 00. Tratar 

Toninho Santangelo

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO 

RUA CHANES, c/

396.50 metros qua

drados. Tratar Toninho

Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO 

RUA TAMOIOS, c/

517.50 metros qua

drados. Tratar Toninho

Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

COMPRA-SE CASA EM 

LENÇÓIS PAULISTA 

DE ATÉ R$ 47.000,00.

Caso você tenha um 

imóvel favor entrar 

em contato. Fone (14)

3264- 9148.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA, RUA CARÍSSI

MO PENTENAZI, 70,

Parque Elizabeth. Fone 

(14) 9116-1785. falar 

c/ Valdinéia ou Jose.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, JD MARIA LUI-

ZA, 126m2, garagem 

p / 2 carros, sala, copa, 

cozinha, banheiro, 3 

quartos (suíte e close 

c/ planta feita). Aceito 

carro no negocio. Fone 

(14) 9742-5452.

ALUGA-SE RANCHO 

EM PAULICÉIA, Rio

Paraná. Fone (14) 18 

3876-1525 ou (14) 

9116-9787, falar c/ 

Dito.

VENDE-SE CASA, AV 

PROCÓPIO FERREIRA, 

449, Cecap, próximo 

Doidão. R$ 43.000,00. 

Aceito carro de ate R$ 

15.000,00 no negocio. 

Fone (14) 3263-2327.

VENDE-SE EDÍCULA, 

JD AMÉRICA, espaçosa 

com piscina. Fone (14) 

3263-4026 ou (14) 

9794-7591.

VENDE-SE TERRENO, 

MONTE AZUL, bem 

localizado. Fone (14) 

3263-4026 ou (14) 

9794-7591.

ALUGA-SE CHÁCARA 

E EDÍCULA, com pis

cina. Fone (14) 3263

4698.

VENDE-SE TERRENO 

NO JARDIM ITAMA-

RATY, rua Guaraciaba 

com 396,50 m2. Fone 

(14) 3264-3110.

VENDE-SE TERRENO 

NO MARIA LUIZA I,

R Presbítero Carlos 

Gomes, 210, murados 

dos lados. Fone (14) 

3263-4063.

VENDE-SE LOTEA- 

MENTO NO JD GRA- 

JAÚ, terreno c/ 250 

m2, parcelado ate 144 

parcelas. Tratar Gabriel 

Imóveis. Fone (14) 

3263-0929 ou (14) 

9734-9991.

ALUGA-SE SALÃO CO

MERCIAL, c/ 60 metros 

quadrados, 2 wc, todo 

revestido ótimo ponto. 

Rua Henrique Lozinskas 

Alves. 1097, Jd Itapoã. 

Fone (14) 3263-2764.

VENDE-SE RACK 

NOVA, feia no Senai. 

R$ 220,00. Fone (14) 

3263-2037.

PROMOÇÃO DE MP3 

SONY 1GB R$ 59,00, 

mp4 R$ 99,00, mp5 

R$ 249,00 c/ câmera 

4 megapixel. DMP 

Produções no Paulista 

Shopping. Fone (14) 

3264-2757 ou (14) 

9711-1826.

VENDE-SE UMA MÁ

QUINA DE LAVAR 

ROUPA DIGITAL BRAS- 

TEMP, 5 kg Branca, 

R$ 450,00. Fone (14) 

9686-1320 ou 3263

5897.

VENDE-SE TELEVISOR 

DE 14 POLEGADAS,

em ótimo estado. R$ 

200,00. Fone (14) 

9123-0078 falar c/ 

Augusto.

VENDE-SE CAPOTA 

DE f ib r a  c o m  v id r o  

TRASEIRO, cor preta, 

para saveiro quadrada. 

R$ 400,00 Fone (14) 

8147-5997.

VENDE-SE MOTO ELE

TRÔNICA P/ CRIAN

ÇA, em ótimo estado. 

Fone (14) 9103-5697.

VENDE-SE BAGAGEI- 

RO REFORÇADO, c/

ou sem baú e protetor 

frontal p / moto CG 

125. Fone (14) 3263

3056 ou (14)9193- 

8222.

ALUGA-SE KIT AP 

GUARUJÁ, Praia Pitan- 

gueiras, Centro. Fone 

(14) 3263-4698.

JOGO DE RODAS OR

BITAL, aro 15, c/ 2 se

manas de uso, c/ pneus 

Cotinental Original. 

Apenas R$ 1.350,00. 

Fone (14) 9711-1826

VENDE-SE SMAR- 

TPHONE HTC SMART 

MOBILITY S411, semi- 

novo, 2 meses de uso, 

R$ 300,00. Fone (14) 

8145-0305.

VENDE-SE VIDEOTECA 

COMPLETA DOS CA

VALEIROS DO ZODÍA

CO. Saga do santuário 

+ saga de asgard + 

saga de poseidon + sa

ga de hades (santuário, 

inferno e a fase ainda 

não apresentada no 

Brasil, hades elíseos) + 

episódio zero + 5 filmes 

(saint seya, o santo 

guerreiro + a grande 

batalha dos deuses + a 

lenda dos defensores 

de atena + os guerrei

ros de armagedon + 

prólogo do céu). R$ 

100,00 em 2x ou R$ 

90,00 à vista. Fone (14) 

8113-4640.

VENDE-SE 4 RODAS,

de liga leve, com pneu. 

R$ 500,00. Fone (14) 

9128-5935.

EXCURSÃO P / M O N 

TE SIÃO Aparecida 

Do N orte 27/09 e 

27/12, Hopi Ha- 

ri 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.

EXCURSÕES P/ 

SÃO PAULO 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 Eli

za. (14) 3263-6938 

ou (14) 9702-7108 

Arlindo.

INFORMÁTICA

VENDE-SE LEITOR DE

CD-ROM, 52x + placa 

de video Slot agp, am

bos em ótimo estado. 

R$ 50,00 à vista. Fone 

(14) 9111-4445.

s A e s

FAÇO DIGITAÇÃO DE

t r a b a l h o s  e s c o la 

RES, provas, e textos 

em geral. fone (14) 

3262-2568 ou (14) 

9133-9982 -  Agudos.

VOCÊ QUER MAIS

l ib e r d a d e  e m  s u a

VIDA? Em suas finan

ças? Tempo e opor

tunidades? Maiores 

informações. Fone (14) 

9101-9399

MASSA CORRIDA 

25KG R$ 21,90, Látex 

acrílico 18L R$ 44,90. E 

toda linha Suvinil com 

ótimos preços Super- 

cores Tintas. Fone (14) 

3264-5244 Jd Monte 

Azul.

PINTURAS, massa cor

rida, textura, grafiato, 

orçamento sem com

promisso, temos tintas 

Coralatex, acrílica, pva, 

látex 18 litros, pela me

tade do valor. Fone(14) 

9738-7982.

CORRETOR DE IMÓ

VEIS, c/ vários valores 

de casas. Tratar Rua 

General Ozório, 304, 

Bela Vista I.

GORDO GÁS, entrega 

totalmente grátis, aten

demos 24 horas. Fone 

(14) 3263-4604 ou 

ligue grátis (14) 9090 

9747-1086.

DMP PRODUÇÕES, 

som, iluminação, dj, 

telão, acessórios e 

salão p/ festas.Paulista 

Shopping. Fone (14) 

3264-2757 ou (14) 

9711-1826. site-www. 

dmpproducoes.com.br

Oração á Maria 
Desatadora dos nós

Virgem Maria, Mãe do 
belo amor, mãe que jamais 
deixa de vir em socorro a 
um filho aflito, mãe cujas 
mãos não param nunca de 
servir seus amados filhos, 
pois são movidas pelo 
amor divino e a imensa 
misericórdia que existem 
em teu coração, volta o 
teu olhar compassivo sobre 
minha vida.
Tu bem conheces o meu 
desespero, a minha dor e 
o quanto estou amarrado 
por causa destes nós. 
Maria, mãe que deus encar
regou de desatar os nós da 
vida dos seus filhos, confio 
hoje a fita da minha vida em 
tuas mãos.
Ninguém, nem mesmo o 
maligno poderá tirá-la do 
teu precioso amparo. Em 
tuas mãos não há nó que 
não poderá ser desfeito. 
Mãe poderosa, por tua 
graça e teu poder inter- 
cessor junto a teu filho 
libertador, jesus; recebe 
hoje da tuas mãos este nó... 
Peço-te rara desata-lo para 
a gloria de deus, e por todo 
o sempre. Vós sois a minha 
esperança.
Ó senhora minha, sois a 
minha única consolação 
dada por deus a fortaleza 
das minhas debéis forças, 
a riqueza das minhas misé
rias, a liberdade, com cristo 
das minhas cadeias.
Ouve minha súplica. 
Guarda-me, guia-me, pro
tege-me, ó seguro refúgio! 
Maria, desatadora dos nós, 
roga por mim. CGC

AUMENTE SEUS GA
NHOS! Empresários 
buscam em Bauru e 

região parceiros dinâ
micos e empreendedo
res. Esta pode ser a sua 
oportunidade de ter o 
seu negócio próprio a 
partir de R$ 120,00. 

Negócio lucrativo com 
grande possibilidade de 
expansão e excelente 

plano de carreira.Traba- 
lhando a partir de casa, 
escritório e/ou internet 
em horário flexível sem 
deixar o que faz. Fone 

(14) 9631-1331.

PROCURA-SE 
CONSULTOR(A) DE 

VENDAS com carro ou 
moto. Fone(14) 3227

0935 ltb.denise@gmail. 
com, falar com Denise!

t r a b a lh e  e m  c a s a ,

100 VAGAS, ambos os 

sexos, sem experiência, 

respondendo cartas, 

possibilidades de 

ganhos iniciais de R$ 

1.200,00 por produ

ção. Enviar 3 selos de 

R$ 0,60, CP: 422, Cep 

18682-970, Lençóis 

Pta. SP.

b ig h e tt e  s e g u r a n 

ÇA ELETRÔNICA em

fase de expansão admi

te monitor de alarme, 

técnico com experiên

cia em instalação de 

motor, soldas, alarme e 

cerca elétrica ; com cnh 

(a/b) enviar currículo 

na Rua :Jose do Patro- 

cinio , 911. Fone (14) 

3264-1288

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA 

CIDADE FONE: 

(14) 3234-9923



CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiação de alicates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EA/t A O  BA/VCO  B fSA O E SC O

SERRALHERIA

PORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14 )3264 -4313
I , ,

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

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W  / Í Í L  3 2 6 4 -4 0 4 9  

Chaves 9 7 9 1 -7 0 6 6
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 55QA EM FRENTE A CASAS BAHIA

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE:

(14) 3234-9923

^

Caseiro

Comprador

Confeiteiro

Consultor de vendas

Consultor de vendas

Costureira em geral

Cozinheiro de restau

rante

Cozinheiro geral

Desenhista tecnico (ar

tes graficas)

Empregado domestico 

nos servicos gerais

Empregado domestico 

nos servicos gerais

Encarregado de horti- 

frutigrangeiros

j j ^ a u l f ic a d o r a  e C o n fe i ta r ia '^

| Í TRD@@ D E m,
* ®UR®7
Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo2x

R $ 7 2 ,5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas 
R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap

DIS K: 3264-3155
Fiscal de loja 

Frentista 

Garcom 

Garcom

Gerente administrativo 

e financeiro

Gerente comercial

Instrutor de informatica

Marceneiro

Mecanico

Monitor de alunos

Motorista de caminhao

Oficial de servicos 

gerais

Operador de caixa

Operador de escava

deira

Operador de motoni- 

veladora

Operador de pavimen- 

tadora (asfalto, concre

to e materiais similares)

Operador de retro- 

escavadeira

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

TBKlMQUEEWS
LOĈO

■ Cama Elástica
■ Tobogã
■ Castelo
■ Piscina de Bolinha
■ Touro Mec. infantii (Bandido)
• Máquina Algodão Doce e Crepp
■ Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

Vigia noturno

Operador de trator de 

esteira

Pedreiro

Pedreiro

Pintor de automoveis

Polidor de automoveis

Secretaria executiva

Servente de obras

Subgerente de loja 

(operacoes comerciais)

Supervisor de vendas 

de servicos

Supervisor de vendas 

de servicos

Tecnico de manuten- 

cao industrial

Tecnico de telecomuni- 

cacoes (telefonia)

Vendedor de servicos

Vendedor de servicos

Vendedor de servicos

Q u a n t o  v o c ê  j á  p a g o u  d e  J u r o s  
a b u s iv o s  n o s  ú lt im o s  2 0  a n o s ?

Recupere até 70% dos juros cobrados 
abusivamente pelos bancos, das pessoas 

físicas e jurídica, nos empréstimos 
bancários e no cheque especial

LAUTEC
Laudos Técnicos e Pericias financeiras

V isite nosso site e ag end e um a visita pelo telefone

www.dividaedireito.com.br
Fone: 14. 3234-7994

Rua Gustavo M aciel, 29-18 - A lto s  da C idade - Bauru - SP

Vendedor de servicos

PAT - BARIRI - RUA 

SETE DE SETEMBRO, 

993, SALA 5 

CENTRO - FONE: (14) 

3662-3888

^ ^  

Acompanhante de 

idosos

Atendente de balcao

Auxiliar de contabili

dade

Eletricista de manuten- 

cao industrial

Empregado domestico 

nos servicos gerais

Empregado domestico 

nos servicos gerais

Mecanico de manu- 

tencao de maquina 

industrial

Oficial de servicos 

gerais

Serralheiro

Tratorista agricola

Vendedor de serviços

Tecnico agricola execu

tor de operacoes aereas 

agricolas

Tecnico de manuten- 

cao eletronica

Tecnico em seguranca 

no trabalho

PAT - DOIS 

CÓRREGOS RUA 

TIRADENTES, 459 

CENTRO - FONE: 

(14) 3652-4858

Acabador de Calçados

Vendedor de Serviços

PAT - JAÚ - RUA 

PAISSANDÚ, 671 - 

CENTRO - FONE: (14) 

3622-6997

^
Acougueiro

Ajudante de eletricista

Pintor a revolver

Auxiliar de linha de 

produção

Atendimento 24b
L 4  V  9126-2965 /  9724-8565

* m i i  3 2 6 4 -3 0 2 9

- Cartuchos originais

• Recarga de cartuchos de 
tintas e toner s

- fílanutenfáo em impressoras
^ceifamos;

VISA
R. leHÁaOAHSEURO, 199 - lenfóis Pta. 

em frenfe ao Zeziabe Tecidos

Auxiliar de linha de 

producao

Auxiliar de linha de 

producao

Baba

Balconista de loja 

Balconista de loja 

Colador de caixas 

Costureira em geral 

Cozinheiro geral 

Eletricista

Encarregado de super

mercado

Funileiro de veiculos 

(reparacao)

Impressor de cartazes

Lustrador no acaba

mento de calcados

Oficial de servicos 

gerais

Operador de injetora 

de plastico

Operador de ondulado- 

ra de papel

Operador grafico de 

corte e vinco na im- 

pressao

Padeiro confeiteiro

Recepcionista aten- 

dente

Representante comer

cial autonomo

Torneiro mecanico

7 ^
PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199
V_____ _____ y

Armador de ferragens 

em construção civil

Assistente adminis

trativo

Assistente técnico 

florestal

Auxiliar de almoxa- 

rifado

Auxiliar de relações 

públicas

Caldeireiro de manu

tenção

Caldeireiro montador

Carpinteiro de obras 

Caseiro

Costureira industrial 

Desossador

Eletricista de manuten

ção em geral

Empregada doméstica

Encarregado de manu

tenção

Encarregado geral de 

malharia

Funileiro industrial

TRABALHE
INDEPENDENTE

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESES..

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

Gerente de planeja

mento e manutenção

Implantador de sis

temas

Instrumentista de pre

cisão (disponibilidade 

para viajar)

Mecânico de máquinas 

agrícolas

Montador de máquina

Montador mecânico de 

máquina industrial

Nutrição

Operador de injetora 

de plástico

Operador de plaina cnc 

Porteiro

Operador de retro es

cavadeira

Projetista na construção 

civil

Promotor de vendas

Representante comer

cial autônomo

Técnico de projetos 

elétricos

Torneiro cnc

Vendedor lojista

PAT - PEDERNEIRAS 

RUA SANTOS 

DUMONT, S - 65 

CENTRO - FONE: 

(14) 3252-2411

V___________^
Auxiliar de limpeza

Empregado domestico 

nos servicos gerais

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

G R U P O

LW ART
GRUPO LWART, em fase de 

expansão e modernização 
de seu parque industrial, 
localizado na cidade de 
Lençóis Paulista (região 

de Bauru), reconhecido pelo 
dinamismo da sua 

atuação e qual idade de seus 
produtos, busca identificar 

profissionais empreendedores, 
que gostem de desafios, para 

compor seu quadro de 
colaboradores:

Encaminhar currículo pelo 
e-mail: slopes@lwartcom.br ou 

para Rod. Marechal Rondon, Km 
303,5 - Lençóis Paulista - SP 

Caixa Postal 441 - CEP 18682-970, 
mencionando a sigla do 

cargo desejado.

A lm o x a r ife
Ensino médio completo ou superior incompleto. 
Experiência em gestão de estoque, atividades 
operacionais de almoxarifado e domínio de rotinas 
de inventário de materiais. Necessário ter curso para 
operar empilhadeira, domínio de informática (pacote MS 
Office) e disponibilidade para trabalhar em turno. 
Desejável familiaridade com conceitos de 5S, ISO 9000. 
Dinamismo, liderança e organização complementam 
0 perfil desejado.

Sigla: "ALMOXARIFE"

A u x ilia r  d e  
A lm o x a r ifa d o

Ensino médio completo ou superior incompleto. 
Desejável experiência em atividades operacionais de 
almoxarifado. Necessário ter curso para operar 
empilhadeira, domínio de informática (pacote MS Office) 
e disponibilidade para trabalhar em turno. Desejável 
familiaridade com conceitos de 5S, ISO 9000. 
Dinamismo, liderança e organização complementam
0 perfil desejado. Sigla: "AUXILIAR"

E sta g ia d o
Eormação em Administração, Logística ou Engenharia. 
Com interesse em atuar com atividades de almoxarifado. 
Desejável ter curso para operar empilhadeira, domínio 
de informática (pacote MS Office) e familiaridade com 
conceitos de 5S, ISO 9000, Dinamismo, liderança e 
organização complementam o perfil desejado.

Sigla: "ESTAGIÁRIO"

http://www.dividaedireito.com.br
mailto:slopes@lwartcom.br


PR E FE IT U R A  M UN IC IPA L DE A R E IO PO L IS

COMUNICADO 
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.° 01/08

A Prefeitura Municipal de Areiópolis, com fundamento art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
torna público para o conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO da licitação na mo
dalidade Tomada de Preço n.° 01/2008, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUI
PAMENTOS HOSPITALARES PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESEN
TE EDITAL, em virtude de vício por ilegalidade constante na descrição do objeto.

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Areiópolis, 03 de Julho de 2008

 ̂  ̂ Instituto de Previdência
SXk Municipal de Lençóis Paulista

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 arti
go 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato oficial:

Portaria n°. 018/2008 de 03.07.2008...Concede Aposentadoria por Invalidez 
Permanente, com proventos integrais ao servidor Juventino Moreira Lopes, 
ocupante do cargo de motorista I.

Lençóis Paulista, 03 de Julho de 2008.
ANTONIO MARCOS MARTINS 

Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Julho de 2008. Na página B7.
Valor da publicação R$ 74,89.

COMUNICADO
A Construtora Sanches Tripoloni Ltda torna público que recebeu da Cestesb a li
cença de instalação numero 7002603, para concreto asfáltico, fabricação de, e re- 
quere a licença de operação sito a Fazendo Fartura (a direita da Vicinal do Distrito 
de Alfredo Guedes/ SP-300 Km 0,00+300m) município de Lençóis Paulista-SP.

C A M A R A  M U N IC IPA L DE M AC ATU BA
TERMO DE PRORROGAÇÃO -  Tomada de Preços n°01/2004 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Macatuba.
CONTRATADA: Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria, e licenciamento de uso de 
programas.
FINALIDADE: 3° Prorrogação do contrato firmado em 01/06/2006 por mais 12 meses.
Macatuba, 30 de maio de 2008
Vereador Moacir Silvestrini, Presidente da Câmara Municipal.

PR E FE IT U R A  M U N IC IPA L DE M AC ATU BA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 38-2008 -  PROC: 
81-2008 -  OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinados a atender a população que faz uso do Siste
ma Único de Saúde, durante o exercício de 2008. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, adjudicando os objetos em favor Servmed Comercial 
Ltda no valor de R$ 2.130,15, Ativa Comercial Hospitalar no valor de R$ 1.618,76, R.A.P Aparecida 
Com. de Medicamentos Ltda ME no valor de R$ 4.127,64; ficando, pois, autorizadas as correspondentes 
entregas no prazo de até 10 dias.
Macatuba, 04 de julho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PODER JUDICIARIO
SÃO PAULO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE APA
RECIDA DE FATIMA PEREIRA (PROCESSO N° 333.01.2007.002720-5 
Ordem n° 898/2007)
A Doutora MARIA CRISTA CARVALHO SBEGHEN, MM. Juíza de Di
reito Vara Única desta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, 
na forma de lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que perante este Juízo e Oficio Judicial, processam-se 
aos termos de uma ação de INTERDIÇÃO que MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO move contra APARECIDA DE FÁTIMA 
PEREIRA (Processo n° 333.01.2007.002720-5, Ordem n° 898/2007). Assim 
sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sentença de fls. 71/73, que decre
tou a interdição de APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA, cujo teor é o se
guinte: “(Proc. 898/07) Vistos O Ministério Publico do Estado de São Paulo, 
qualificando na inicial, ajuizou pedido de interdição de Aparecida de Fátima 
Pereira, alegando, em síntese, que a , requerida e órfã de pai e mãe e não possui 
irmãos ou outro familiares conhecidos; que a mesma apresenta cegueira de am
bos os olhos (CID H54.0), necessitando constantemente de auxilio de terceiros 
para a realização das atividades diárias. Pede, que a Sra. Aparecida de Fátima 
Raimundo, tia da interditanta, seja nomeada Curadora. A inicial veio acompa
nhada dos documentos de fls. 04/45. Foi realizado estudo social na residência 
Sra. Aparecida de Fátima Raimundo. A interditanda foi citada e interrogada 
(fls. 52 e 54). Foi dispensada a perícia, diante do laudo juntando ás fls. 21/38. 
A Dra. Promotora pugna pelo acolhimento do pedido. Este o breve relatório. 
Passo a fundamentar e decidir. A perícia realizada nos autos, conclui que a 
interditanda é portadora de catarata congênita, incurável, e que tal distúrbio a 
toma absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Destarte forçoso 
é concluir, em face do parecer de especialista, que a requerida apresenta um 
quadro clínico que compromete, fundamentalmente, a sua condição de pro
ver seu próprio sustento, necessitando de terceiros para suas atividades diárias. 
Ora, dispõe o Código Civil, em seu artigo 3°, que são absolutamente incapazes 
para os atos da vida civil os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, que, segundo o 
mesmo repositório de leis civis, devem ser interditados e postos sob curatela. 
Assim, o acolhimento do pedido de tutela jurisdicional é de extremo rigor. Ante 
o exposto, defiro o pedido de fls. 2/3 e decreto a interdição de Aparecida de 
Fátima Pereira, colocando-o sob curatela. Nomeio para o cargo de Curadora 
a Sra Aparecida de Fátima Raimundo, que devera prestar o compromisso de 
bem e fielmente cumprir o encargo. No momento do compromisso deverá o Sr. 
Escrivão adverti-la dos ônus do encargo, que ele deve cumprir com responsa
bilidade e diligência. Sem custas. Encargo, que ele deve cumprir com respon
sabilidade e diligência. Sem custas.Proceda-se à inscrição desta Sentença no 
Registro de Pessoas Naturais e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 
oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 
nomes do interdito e do curador, a causa interdição e os limites da curatela, 
conforme disposto no artigo 1.184 de Código de Processo Civil e no artigo 9°, 
III, do Código Civil. P.R.I.C. Macatuba, 30 de abril de 2008. MARIA CRISTA 
CARVALHO SBEGHEN- JUÍZA DE DIREITO”. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu- 
se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, aos 
24 de junho de 2008. Eu (Marinho Alberto de Campos) Escrevente -  Matricula 
T. J. 354.294, digitei, conferi e imprimi. Eu (Carlos Alberto Giorgetti, Diretor 
de Serviço- Matricula T. J. 300.931, conferi, subscrevi e assino.

AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME 
E A MISÉRIA E PELA A VIDA

Comunicado

Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela a Vida, comunica a 
população lençoense que no período de 07 a 12 de julho os líderes de quartei
rão estarão recolhendo os alimentos que comporão as cestas básicas a serem 
distribuídas no dia 13 de julho.

Mensagem

“Convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que se
meia muito ceifará muito. Dê cada um, conforme o impulso do seu coração, 
sem tristeza nem constrangimento”.
“Deus ama o que dá com alegria”. (II Cor. 9,6-8)

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 160 de 30.06.2008.................Dispõe sobre o Conselho Municipal das
Tradições Nordestinas.
Decreto 161 de 3.07.2008......................Exonera Jacob Joner Neto do cargo
isolado e de provimento em comissão de Coordenador de Atividades Espor
tivas.
Portaria 435 de 25.06.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal
3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário público portador 
da Cédula de Identidade RG n° 30.397.869-79-SSP/RS.
Portaria 451 de 30.06.2008..............................Prorroga a licença saúde de Ar-
melinda Odácia Pedroso Varasquim, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 452 de 30.06.2008..............................Prorroga a licença saúde de An-
tonio Turcarelli de Camargo, Atendente-readaptado.
Portaria 453 de 30.06.2008..............................Concede nos termos da Lei Mu
nicipal 3.660/06, licença gestante a Sabrina Goes Nozela, Professor de Edu
cação Infantil.
Portaria 454 de 1°.07.2008..............................Nomeia Vagner Pires da Rosa
para o cargo de Motorista.
Portaria 455 de 1°.07.2008..............................Nomeia Márcio Roberto Almei
da para o cargo de Motorista.
Portaria 456 de 2.07.2008..............................Nomeia Michelle Louise de Ho
landa Oliveira para o cargo de Agente Administrativo.

Portaria 458 de 2.07.2008..............................Convalida a licença adoção con
cedida a Luciana Maria Vaz, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 459 de 2.07.2008..............................Exonera Eliani Pedroso Medola
do cargo de Agente de Serviços Urbanos-pedido.
Portaria 460 de 2.07.2008..............................Cassa a autorização concedida
pela Portaria n° 209 de 30 de dezembro de 1994.
Portaria 461 de 2.07.2008..............................Cassa a autorização concedida
pela Portaria n° 517 de 2 de outubro de 2006.
Portaria 462 de 2.07.2008..............................Cassa a autorização concedida
pela Portaria n° 288 de 22 de junho de 2005.
Portaria 463 de 2.07.2008..............................Cassa a autorização concedida
pela Portaria n° 518 de 2 de outubro de 2006.
Portaria 464 de 2.07.2008..............................Inclui Odair José de Lima no
ponto de táxi localizado na Praça Comendador Antonio Lorenzetti Filho -  To- 
nicão.
Portaria 465 de 2.07.2008..............................Altera dispositivo da Portaria n°
247 de 3 de maio de 2004.
Portaria 466 de 4.07.2008..............................Declara vago o cargo de Motoris
ta anteriormente ocupado por Juventino Moreira Lopes -  aposentadoria. 
Portaria 467 de 4.07.2008..............................Arquiva o processo administrati
vo promovido em relação a funcionário público portador da Cédula de Identi
dade RG n° 9.145.775/SSP-SP

Lençóis Paulista, 4 de julho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇOIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Len
çóis Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai
xo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que
0 não comparecimento no dia, horário e local estabele
cidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2008
Cargo: Operador de Máquinas
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Muni
cipal de Lençóis Paulista 
Data : 07 de julho de 2008 
Horário: 11:00 horas

01 -  Alex Rodrigo Maciel

Lençóis Paulista, 04 de julho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE LENÇOIS PAULISTA 
Aviso de Licitação — Pregão 

n° 078/2008 -  Processo n° 
160/2008

Objeto: Registro de preços 
para serviços de usinagem de 
massa asfáltica, tipo CBUQ 
(concreto betuminosos usinado 
a quente) -  Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 17 de julho 
de 2008 às 10:00 horas -  O 
edital completo encontra-se 
disponível no site www.len- 
coispaulista.sp.gov.br -  Infor
mações: Praça das Palmeiras 
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulis
ta, 04 de julho de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento 
para exercício de suas atividades profissionais no mês de Junho de 2008, com 
validade de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo 
indefinido e estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de 
Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

1- Aparecido Pela Lençóis Paulista ME, R. Bartolomeu B. da Silva, 039, Vila 
Maria Cristina, Comércio Varejista de Bebidas; 2- Encarnação Galego Mo- 
rales de Moraes ME, Rua José do patrocínio, 569, Centro, Comércio Varejis
ta de Bebidas; 3- João R. Teixeira Lençóis Paulista ME, R. Joaquim Estrela, 
139, Júlio Ferrari, Comércio Varejista de Bebidas; 4- José C. Prado ME, R. 
Machado de Assis, 433, Vila Antonieta, Comércio Varejista de Bebidas; 5- A. 
J. de Oliveira Bar Me, R. Sílvio Capelari, 752, Jd. Príncipe,Comércio Varejis
ta de Bebidas; 6- Adriana Maria Fedato ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 
563, Centro, Farmácia de manipulação; 7- Agrocomercial Ubirama LTDA, 
R. João Carneiro Geraldes, 306, Jd. Ubirama, Beneficiamento Legumino- 
sos; 8- Ailton de Souza Miranda ME, R. Piedade, 738, Centro, Comércio 
Varejista de Bebidas; 9- Alcides Francisco Júnior ME, R. Manoel Caetano 
de Godoy, 405, Jd. Ubirama, Distribuidora água mineral; 10- Antonia Villas 
Simo de Llobet EPP, Av. Padre Salústio R. Machado, 1380, Centro, Lancho
nete; 11- Antonio Angelo Masseran ME, R. Edy Eurípedes Coneglian, 074, 
Centro, Laboratório de Prótese dentária; 12- Antônio Aparecido Picalio, R. 
Cândido Alvim de Paula, 180, Jd. Ubirama, Padaria; 13- Antonio Donizeth 
Zanirato -  Me, R. dos Uirapurus, 025, Jd. Nova Lençóis, Com. Varej. Balas e 
Semelhante; 14- Associação Beneficente Hospital N. Sra Piedade, R. Geral
do Pereira de Barros, 461, Centro, Agencia transfusional; 15- Bar do Chopp 
550 Ltda ME, R. XV de Novembro, 550, Centro, Comércio Varejista de Be
bidas; 16- Café Natural Indústria e Comércio Ltda ME, Sitio Santo Antonio 
do Campinho, S/N°, Zona Rural -  Campinho, Torrefação e moagem de café; 
17- Carlos Renato Athanasio, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 709, Centro, Fi
sioterapia; 18- Casagrande & Junior Ltda ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 016, 
Centro, Lanchonete; 19- Cassia Aparecida Covre Coimbra, R. Geraldo Pe
reira de Barros, 398, Centro, Cons. Odont/equipamento; 20- Célia R. Aiello 
& Cia Ltda ME, R. Anita Garibaldi, 650, Centro, Farmácia de manipula
ção; 21- Cláudio Barbosa Martins Lençóis Paulista ME, Av. Nações Unidas, 
233, N. H. Luiz Zillo, Comércio Varejista de Bebidas; 22- Cláudio Zafani, 
R. João Gasparini, 32, Alfredo Guedes, Sorveteria (ambulante); 23- Cleide 
Aparecida de Goes, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 609, Centro, Fisioterapia; 
24- Comercial de Bebidas Ubirama Ltda, R. Sete de Setembro, 1317, Centro, 
Comércio atacadista de bebidas; 25- Comercial J. R. N. de Cereais Ltda, R. 
Humberto Alves Tocci, 738, Jd. Ubirama, Cerealista; 26- Comercial Santa 
Catarina de Secos e Molhados Ltda, Av. Brasil, 650, Centro, Supermercado; 
27- Comercial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda, Av. Nove de Julho, 
588, Centro, Veículo; 28- Comercio de doces Chalise Ariane Ltda ME, Av. 
Vinte e Cinco de Janeiro, 742, Centro, Com. de doces; 29- Cristiane Regina 
Pramio, R. XV de Novembro, 753 -  Sala 06, Centro, Fisioterapia; 30- Cris- 
tiano Antonio Estrada Lençóis Pta EPP, Av. Brasil, 862, Centro, Veículo; 31- 
Dirceu Afonso Lençóis Pta -  ME, Av. dos Estudantes, 416, Bela Vista, Co
mércio Varejista de Bebidas; 32- Doidão Comércio de Produtos Alimentícios 
Lençóis Ltda, Av. Orígenes Lessa, 500, Cecap, Supermercado; 33- Douglas 
Stanghini, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 810, Centro, Consultório Odontoló- 
gico; 34- Elita Leite da Silva Ferreira -  Me, Av. Estados Unidos, 158, Jd. das 
Nações, Pizzaria e Lanchonete; 35- Estrutel Lençóis Indústria de Estruturas 
Met. Ltda, Rod. Mal. Rondon KM 305+300 mts, Zona Rural -  Virgílio Ro
cha, Refeitório; 36- Fabiana Chiquito Lopes, Av. Padre Salústio R. Machado, 
1205, Centro, Consultório Odontológico; 37- Janete Malagi Bertoli ME, R. 
Dr. Antonio Tedesco, 1381, Bela Vista, Mercearia; 38- João Batista Picinin 
ME, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 290, Centro, Comércio Varejista de Be
bidas; 39- José Benedito Afonso Lanchonete ME, Av. Mal. Dutra, 782, Jd.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇOIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de 
Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
locação de um imóvel localizado nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sito à Rua Raul Gonçalves de Oli
veira n° 118, de propriedade de Léo Mario Andretto 
e outros, inscrito no CPF/MF sob n° 012.766.118
20, para instalação do varejão, por 12 (doze) meses, 
cujo custo mensal será de R$ 3.247,00 (três mil e 
duzentos e quarenta e sete reais), cuja despesa cor
rerá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 
020/2008, Processo n.° 159/2008, com fundamento 
no disposto no artigo 24, inciso X da Lei Federal 
n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 30 de junho de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Ubirama, Comércio Varejista de Bebidas; 40- José C. Svissero Lençóis Pta 
ME, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 1928, Jd. das Nações, Comércio Varejista 
de Bebidas; 41- José Cláudio Silva Mercearia -  ME, R. Bruno Nelli, 455, 
Jd. Caju, Mercearia; 42- José do Pilar Margarida Bar ME, R. Rosa Romani 
Leda, 603, Jd. Caju, Veículo; 43- Joseli Cibele do Amaral, Av. Brasil, 888 
sala 1, Centro, Consultório Odontológico; 44- Juliana Caroni Bozola Bosi, 
R. Piedade, 465, Centro, Consultório Médico; 45- Lazarini & Oliveira Bar 
Ltda Me, Av. Mal. Castelo Branco, 487, Jd. Ubirama, Comércio Varejista 
de Bebidas; 46- Lídia Gonçalves Catapera Restaurante ME, R. Niterói, 101, 
Vila Cruzeiro, Restaurante; 47- Lwarcel Celulose e Papel Ltda, Rod. Mal. 
Rondon KM 303,5, Dist. Industrial II, Ambulância; 48- Lwart Lubrifican
tes Ltda, Rod. Juliano Lorenzetti, KM 304, Dist. Industrial II, Consultório 
Médico; 49- Lwart Lubrificantes Ltda, Rod. Mal. Rondon KM 303,5, Dist. 
Industrial II, Cozinha;50- M. R. B. De Ponte Mercearia -  ME, Av. Domingos 
Giovanetti, 179, Júlio Ferrari, Lanchonete; 51- Maganha & Maganha Ltda, 
R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469, Centro, Loja de conveniência; 52- Márcia 
Campesato Luchesi ME, Av. Estados Unidos, 121, Jd. das Nações, Sorvete
ria; 53- Maria J. de Oliveira Silva, R. Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 401, Ma- 
medina, Padaria e Mercearia; 54- Sueli Lopes Mercearia ME, R. Rodrigues 
Alves, 170, Vila Contente, Mercearia; 55- Maria Vieira Pinto - Bar -  ME, R. 
Tobias de Aguiar, 036, N. H. Luiz Zillo, Comércio Varejista de Bebidas; 56- 
Monteiro Silva e Silva Pizzaria Ltda -  ME, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 272, 
Parque R. Rondon, Pizzaria; 57- Odair José Jacomasso -  ME, R. Bento Ri
beiro, 15, Alfredo Guedes, Comércio Varejista de Bebidas; 58- Omi do Brasil 
Têxtil S. A., Av. Osaka, 85, Bairro da Prata, Consultório Médico; 59- Omi do 
Brasil Têxtil S. A., Av. Osaka, 85, Bairro da Prata, Restaurante; 60- Osmim 
Leite Correa ME, R. Bahia, 086, Vila Cruzeiro, Açougue; 61- Osmim Leite 
Correa ME, R. Bahia, 086, Vila Cruzeiro, Minimercado; 62- Pedro Eduardo 
Batista ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 1466, Bela Vista, Comércio Varejista 
de Bebidas; 63- Picinin & Cia Ltda ME, Av. Ubirama, 450, Centro, Comércio 
Varejista de Bebidas; 64- Rotisserie Lire Alimentos Ltda, Av. Mal. Castelo 
Branco, 364, Jd. Ubirama, Rotisserie; 65- Rubens Carlos Pereira Lençóis 
ME, R. Luiz Baptistela, 317, N. H. Luiz Zillo, Comércio Varejista de Bebi
das; 66- Rubens Moreno ME, R. Borba Gato, 321, Jd. Ubirama, Comércio 
Varejista de Carnes; 67- Sandra Ferraz da Silva ME, R. Dr. Antonio Tedes- 
co, 822, Centro, Veículo; 68- Sandro Augusto Zillo, R. Geraldo Pereira de 
Barros, 962, Centro, Clínica Veterinária; 69- Sant’ana & Sant’ana Droga
ria Ltda -  ME, R. Henrique Losinskas Alves, 1312, Jd. Itapuã, Drogaria; 
70- Sebastião Luiz Lençóis Pta ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1089, 
Centro, Mercearia e Comércio Varejista de Bebidas; 71- Sindicato Rural de 
Lençóis Paulista, R. Cel. Joaquim Gabriel, 035, Centro, Consultório Médi
co; 72- Sindicato Rural de Lençóis Paulista, R. Cel. Joaquim Gabriel, 035, 
Centro, Consultório Odontológico; 73- Supermercado Jaú Serve Ltda, Av. 
Vinte e Cinco de Janeiro, 835, Centro, Supermercado; 74- Tânia Cristine da 
Silva Robles Vieira, R. Geraldo Pereira de Barros, 350, Centro, Psicologia; 
75- Tereza Barros de Goes ME, R. Momo Tranquilo, 082, Parque R. Rondon, 
Lanchonete; 76- Unimed de Lençóis Pta Cooperativa Trabalho Médico, R. 
Manoel Amâncio, 065, Centro, Dispensário de Medicamentos; 77- Victor 
Zillo Bosi, R. Piedade, 465, Centro, Consultório Médico; 78- Viviane A. N. 
Placa -  ME, R. Joaquim Gomes Machado, 224, Jd. Caju II, Minimercado; 
79- Viviane Paccola Martins Alves, Av. Brasil, 325, Centro, Psicologia; 80- 
Zhen Wuqiang Lanchonete ME, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 688, Centro, 
Lanchonete.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEM
PO INDEFINIDO

1- Priscila Santos Sanchez ME, R. Bahia, 529, Vila Cruzeiro, Agropecu
ária; 2- Débora Carolina Tasca, R. Richiere Jácomo Dalben, 503, Centro, 
Manicure; 3- Matheus José Lázari, R. Geraldo Pereira de Barros, 842, 
Centro, Cabeleireira; 4- Mônica Vergínia Alves, R. Pernambuco, 146, Vila 
Cruzeiro, Manicure.

Lençóis Paulista, 01 de Julho de 2008.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Julho de 2008. Na página B7. Valor da publicação R$ 1026,19.

http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
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TA
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: JUNHO

CONTRATO N° 122/2008 DATA ASSINAT: 04/06/2008; 
CONTRATADO: Richlinde Novais de Oliveira - ME; 
CNPJ: 04.257.455/0001-48; OBJETO: aquisição de pisos 
de concreto para colocação em praças públicas; VALOR:
65.322.00 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois re
ais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CON
VITE n° 027/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” 
da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 8341/2008. DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 123/2008 DATA ASSINAT: 04/06/2008; 
CONTRATADO: Prestadora de Serviços de Roçada TJM 
Ltda.; CNPJ: 07.146.366/0001-12; OBJETO: realização de 
serviço de coleta de materiais para controle de epidemias, 
num total de 10.500 (dez mil e quinhentas) horas; VALOR: 
R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta re
ais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CON
VITE n° 028/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a” 
da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 8342/2008. DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 124/2008 DATA ASSINAT: 06/06/2008; 
CONTRATADO: C. Cristina Leão Rego Informática - ME; 
CNPJ: 09.496.349/0001-30; OBJETO: aquisição de equipa
mentos de informática (notebook, projetor e tela para proje
ção); VALOR: R$ 4.296,00 (quatro mil, duzentos e noventa 
e seis reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 064/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
EMPENHO: 8397,8400/2008; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 125/2008 DATA ASSINAT: 06/06/2008; 
CONTRATADO: Global Multimídia Com. De Eletro Ele
trônicos Ltda. ; CNPJ: 05.325.332/0001-60; OBJETO: aqui
sição de equipamentos de informática (notebook, projetor 
e tela para projeção); VALOR: R$ 20.880,00 (vinte mil, 
oitocentos e oitenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 064/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; EMPENHO: 8398,8401/2008; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 126/2008 DATA ASSINAT: 06/06/2008; 
CONTRATADO: Torino Informática Ltda.; CNPJ: 
03.619.767/0001-91; OBJETO: aquisição de equipamentos 
de informática (notebook, projetor e tela para projeção); VA
LOR: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); ViGÊNc IA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 064/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Execu
tivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 8399,8402/2008; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 127/2008 DATA ASSINAT: 11/06/2008; 
CONTRATADO: Organização Cristã de Ação Social; 
CNPJ: 50.848.316/0001-06; OBJETO: gerenciamento do 
Projeto Virando o Jogo; Va LOR: 65.920,00 (sessenta e 
cinco mil, novecentos e vinte reais); VIGÊNCIA: 10 (dez) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA n° 018/2008; FUNDA
MENTO: Art. 24, inciso XXIV da Lei Federal 8.666/93; 
EMPENHO: 8819/2008. DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 128/2008 DATA ASSINAT: 13/06/2008; 
CONTRATADO: Oterpav Premoldados de Concreto Ltda.; 
CNPJ: 04.302.216/0001-62; OBJETO: aquisição de pisos 
de concreto para colocação nas praças Antônio Purgano, 
Alberto Giovanetti e Praça da 28 de Abril (esquina com a 
Avenida Brasil); VALOR: 47.150,00 (quarenta e sete mil, 
cento e cinquenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: c o n v it e  n° 029/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 23, inciso II, “a” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 
8831,8832,8833/2008. DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 129/2008 DATA ASSINAT: 16/06/2008; 
CONTRATADO: Vesato Construtora Ltda.; CNPJ: 
07.777.814/0001-86; OBJETO: contratação de empresa es
pecializada em serviços técnicos de engenharia, para pres
tar serviço de administração, coordenação e assessoria téc
nica 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 Ti
pologia - CDHU TI24A, sendo 24 (vinte e quatro) unidades 
no no empreendimentos denominado Lençóis Paulista “C” e 
201 (duzentas e uma) unidades no empreendimento denomi
nado Lençóis Paulista “D”, pelo regime de autoconstrução; 
VALOR: R$ 797.478,75 (setecentos e noventa e sete mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centa
vos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: TO
MADA DE PREÇOS n° 009/2008; FUNDAMENTO: Art. 
23, inciso II, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 130/2008 DATA ASSINAT: 18/06/2008; 
CONTRATADO: Roseli Dantas da Silva Cardoso do Pra
do - ME; CNPJ: 04.602.194/0001-56; OBJETO: aquisição 
de condicionadores de ar para vários setores; VALOR: R$
21.498.00 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e um re
ais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 070/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 
8850,8851,8852,8853/2008; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 131/2008 DATA ASSINAT: 20/06/2008; 
CONTRATADO: Seman Terraplanagem e Pavimentação 
Ltda.; CNPJ: 44.745.677/0001-24; OBJETO: execução de 
2.068,26 m  ̂ de pavimentação asfáltica no Conjunto Habi
tacional Lençóis Paulista II, e 9.220,91 m  ̂de recapeamento 
asfáltico no Núcleo Habitacional João Zillo; VALOR: R$ 
206.431,68 (duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e sessenta e oito centavos); ViGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n° 010/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; EMPENHO: 8831,8832,8833/2008. DATA PU- 
BLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 132/2008 DATA ASSINAT: 23/06/2008; 
CONTRATADO: Seman Terraplanagem e Pavimentação 
Ltda.; CNPJ: 44.745.677/0001-24; OBJETO: contratação 
de empresa especializada para recapeamento asfáltico para 
execução de 10.191,43 m  ̂no Jardim Cruzeiro e 9.318,12 m̂  
no Núcleo Hab. Luiz Zillo; VALOR: R$ 315.664,54 (tre
zentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta e quatro centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n° 011/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 133/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: J.F Engenharia e Construção Ltda.; CNPJ: 
01.229.799/0001-55; OBJETO: execução das obras de muro

de fecho, da EMEI do Jardim Caju; VALOR: 37.235,63 (trin
ta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três 
centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
c o n v it e  n° 030/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, 
“a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 134/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Comercial Santa Catarina de Secos e Mo
lhados Ltda.; CNPJ: 51.423.812/0003-42; OBJETO: aquisi
ção de materiais de limpeza para uso nas escolas; VALo R: 
R$ 16.453,60 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e três 
reais e sessenta centavos); ViGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 072/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 135/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Jofran Com de Prods. Higienização Ltda 
EPP; CNPJ: 59.902.262/0001-94; OBJETO: aquisição de 
materiais de limpeza para uso nas escolas; VALOR: R$
9.475,00 (nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n° 072/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 136/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis 
Paulista Ltda.; CNPJ: 52.706.900/0001-52; OBJETO: aqui
sição de materiais de limpeza para uso nas escolas; VALOR: 
R$ 10.176,25 (dez mil,  ̂cento e setenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n° 072/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 137/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Comércio de Embalagens Quinze Ltda 
- ME; CNPJ: 04.041.600/0001-59; OBJETO: aquisição de 
materiais de limpeza para uso nas escolas; VALOR: R$ 
4.750,70 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais e seten
ta centavos); VIGÊNc IA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 072/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 138/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Tica Comércio de Prods de Limpeza 
Ltda EPP; CNPJ: 04.327.909/0001-00; OBJETO: aquisição 
de materiais de limpeza para uso nas escolas; VALOR: R$ 
2.785,50 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cin
quenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n° 072/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 139/2008 DATA ASSINAT: 24/06/2008; 
CONTRATADO: Ademir Prado - ME; CNPJ:
08.479.062/0001-110; OBJETO: aquisição de materiais de 
limpeza para uso nas escolas; VALOR: R$ 15.829,40 (quin
ze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n° 072/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 140/2008 DATA ASSINAT: 25/06/2008; 
CONTRATADO: Antônio Luiz Maconi; CPF: 053.648.588
71; OBJETO:locação de imóvel para abrigar o almoxarifado 
da Educação; VALOR: R$ 966,00 (novecentos e sessenta 
e seis reais) por mês; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: DISPENSA n° 011/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 141/2008 DATA ASSINAT: 26/06/2008; 
CONTRATADO: Bauko Máquinas S.A; CNPJ:
62.092.754/0001-76; OBJETO: aquisição de um Rolo Com- 
pactador Vibratório; VALOR: R$ 78.000,00 (setenta e oito 
mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 067/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 142/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: Corcril Jateamento e Pintura Ltda. EPP; 
CNPJ: 01.484.759/0001-50; OBJETO: execução das obras 
de muro de fecho, da Creche do Bairro Açaí; VALOR: 
43.178,05 (quarenta e três mil, cento e setenta e oito reais e 
cinco centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: c o n v it e  n° 032/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, 
inciso I, “a” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 143/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: Clotilde Tine Almeida Melillo EPP; 
CNPJ: 03.628.721/0001-39; OBJETO: aquisição de mate
rial escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 074/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 144/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: Sara Palma Andreoli ME; CNPJ:
02.086.092/0001-08; OBJETO: aquisição de material esco
lar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 074/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 145/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: Rosângela de Fátima Paes ME; CNPJ: 
07.232.904/0001-91; OBJETO: aquisição de material esco
lar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 074/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 146/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: J. Dos Santos Neto Papelaria Ltda; CNPJ: 
04.958.600/0001-18; OBJETO: aquisição de material esco
lar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 074/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/07/2008.

CONTRATO N° 147/2008 DATA ASSINAT: 30/06/2008; 
CONTRATADO: Léo Mário Andretto e outros; CPF: 
012.766.118-20; OBJETO: locação de imóvel para fun
cionamento do “varejão”; VAl Or : R$ 3.247,00 (três mil 
e duzentos e quarenta e sete reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA N.° 020/2008; FUN
DAMENTO: artigo 24, X da lei 8.666/93;DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 035/2008; DATA AS- 
SINAT: 17/06/2008; CONTRATADO: Fernando Bacchin

Agropecuária - ME; CNPJ: 04.423.260/0001-20; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de herbicida para a Direto
ria de Agricultura e Meio Ambiente; VIGÊn CiA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 066/2008; FUNDA
MEn To : Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 036/2008; DATA AS- 
SINAT: 18/06/2008;
CONTRATADO: Prestadora de Serviços CTS Ltda - EPP; 
CNPJ: 04.844.101/0001-88; OBJETO: registro de preços 
para a contratação de serviços de jardinagem em áreas 
públicas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n° 068/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 037/2008; DATA AS- 
SINAT: 18/06/2008;
CONTRATADO: Candido Com. de Mat. Hospitalares Ltda.; 
CNPJ: 03.555.140/0001-14; OBJEJO: registro de preços 
para diversos tipos de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 069/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 038/2008; DATA AS- 
SINAT: 18/06/2008;
CONTRATADO: Cirúrgica Nova Era Com. de Prods. Med 
Ortopédicos Ltda.; CNPJ: 08.621.999/0001-06; OBJETO 
registro de preços para diversos tipos de soros; VIGÊNCIA 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 069/2008: 
FUNDAMENt O: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Execu
tivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 039/2008; DATA AS- 
SINAT: 26/06/2008;
CONTRATADO: Comercial Cirúrg. Rioclarense Ltda.; 
CNPJ: 67.729.178/0001-49; OBJEJO: registro de preços 
para diversos tipos de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 073/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 040/2008; DATA AS- 
SINAT: 26/06/2008;
CONTRATADO: Lumar Com. de Prods. Farmacêuticos 
Ltda.; CNPJ: 49.228.695/0001-52; OBJETO: registro de 
preços para diversos tipos de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 073/2008; FUNDA
MEn To : Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 041/2008; DATA AS- 
SINAT: 26/06/2008;
CONTRATADO: Prodiet Farmacêutica Ltda; CNPJ: 
81.887.838/0001-40; OBJETO: registro de preços para di
versos tipos de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 073/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 042/2008; DATA AS- 
SINAT: 26/06/2008;
CONTRATADO: Dupatri Hosp. Com. Imp. Exp. Ltda.; 
CNPJ: 04.027.894/0001-64 o Bj ETO: registro de preços 
para diversos tipos de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n° 073/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 043/2008; DATA AS- 
SINAT: 26/06/2008;
CONTRATADO: Pablos e Lopes Com. de Art. Med. Odont. 
De Mirassol Ltda - EPP; CNPJ: 07.101.891/0001-11; OB
JETO: registro de preços para diversos tipos de soros; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 
073/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N° 027/2008 DATA ASSINAT: 
12/05/2008; CONTRATADO: Organização Cristã de Ação 
Social; CNPJ: 50.848.316/0001-06; OBJETO: administrar 
e disponibilizar profissionais da saúde para atendimento 
médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas de
pendências do Pronto Socorro, Hospital Nossa Senhora da 
Piedade e no Pronto Atendimento; VALOR: R$ 41.066,63 
(quarenta e um mil, e sessenta e seis reais e sessenta e três 
centavos); MODALIDADE: DISPENSA n° 008/2008; FUN
DAMEn To : Art. 65, inciso I, alínea “b” cc. § 1° da Lei Fe
deral 8.666/93; EMPENHO: 7006/2008. DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N° 027/2008 DATA ASSINAT: 
12/05/2008; CONTRATADO: Organização Cristã de Ação 
Social; CNPJ: 50.848.316/0001-06; OBJETO: administrar e 
disponibilizar profissionais da saúde para atendimento mé
dico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas depen
dências do Pronto Socorro e Pronto Atendimento; VALOR: 
supressão de R$ 172.403,22 (cento e setenta e dois mil, qua
trocentos e três reais e vinte e dois centavos); MODALIDA
DE: DISPENSA n° 008/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, 
inciso I, alínea “b” cc. § 1° da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 011/2007; DATA ASSI- 
NAT: 02/06/2008; CONTRATADO: Futurekids do Brasil 
Serviços e Comércio Ltda.; CNPJ: 69.134.831/0001-52; 
OBJETO: retificação da cláusula segunda do segundo 
aditivo de prorrogação do contrato para prestação de ser
viços de informática educativa para as escolas munici
pais; VALOR: 85.964,41 (oitenta e cinco mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos); MO
DALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 001/2007; DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 011/2007; DATA ASSI- 
NAT: 16/01/2008; CONTRATADO: Futurekids do Brasil 
Serviços e Comércio Ltda.; CNPJ: 69.134.831/0001-52; OB
JETO: prorrogação do prazo para prestação de serviços de 
informática educativa para as escolas municipais; VALOR: 
R$ 257.893,23 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos 
e noventa e três reais e vinte e três centavos); MODALI
DADE: INEXIGIBILIDADE N° 001/2007; FUNDAMEN
TO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/07/2008.(Republicado por ter sido publicado 
contendo incorreções)

a d it iv o  N° 002/2008 AO CONVÊNIO N° 001/2007; 
DATA ASSINAT: 05/05/2008; CONTRATADO: Asso
ciação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade; 
CNPJ: 51.425.106/0001-78; OBJETO: prestação de serviços 
de saúde à população lençoense; ViGÊNCIA: 30/09/2011; 
FUNDAMENTO: Lei Municipal n° 3.308, de 30/09/2003, 
alterada pela Lei Municipal n° 3.574, de 07/03/2006; DATA 
PUBLIC: 05/07/2008

TERMO DE PARCERIA N.° 001/2008; DATA ASSI- 
NAT: 02/06/2008; PARCEIRO: Instituto Soma; CNPJ: 
07.257.758/0001-59; OBJETO: desenvolvimento de ações 
conjuntas no âmbito do Coder -  Conselho de Desenvolvi
mento Regional, que visem o desenvolvimento econômi
co, social e ambiental de Lençóis Paulista em seu contexto 
local e/ou regional; VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos; FUNDA
MENTO LEGAL: Lei Municipal n° 3.804, de 20/02/2008; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 053/2008; DATA ASSI- 
NAT: 12/05/2008; CONTRATADO: Nutri Alimentos Com. 
Prods. Alimentícios Ltda - ME; CNPJ: 09.339.967/0001- 
77; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 025/2008; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 066/2008; DATA ASSI- 
NAT: 12/05/2008; CONTRATADO: Nutri Alimentos Com. 
Prods. Alimentícios Ltda - ME; CNPJ: 09.339.967/0001- 
77; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 038/2008; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 059/2008; DATA ASSI- 
NAT: 13/05/2008; CONTRATADO: Supermercado Santo 
Expedito Lençóis Paulista Ltda; CNPJ: 52.706.900/0001- 
52; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 034/2008; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 059/2008; DATA ASSI- 
NAT: 18/06/2008; CONTRATADO: Supermercado Santo 
Expedito Lençóis Paulista Ltda; CNPJ: 52.706.900/0001- 
52; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 034/2008; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
027/2008; DATA ASSINAT: 18/06/2008; CONTRA
TADO: Porto de Areia Santa Izabel Ltda - EPP; CNPJ: 
49.565.260/0001-01; OBJETO: reequilíbrio econômico 
e financeiro do contrato; MODALi Da DE: PREGÃO N° 
051/2008; FUNDAMENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Fe
deral n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
144/2007; DATA ASSINAT: 18/06/2008; CONTRA
TADO: Campos Oliveira e Ghiraldi Ltda - ME; CNPJ: 
05.424.954/0001-45; OBJETO: reequilíbrio econômico 
e financeiro do contrato; MODALi Da DE: PREGÃO N° 
087/2007; FUNDAMENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Fe
deral n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 114/2005; DATA AS- 
SINAT: 19/06/2008; CONTRATADO: Conam Consul
toria em Administração Municipal S/C Ltda.; CNPJ: 
51.235.448/0001-25; OBJETO: prorrogação da vigência do 
contrato; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 
004/2005; FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II , da Lei 
Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
148/2007; DATA ASSINAT: 17/06/2008; CONTRATA
DO: Polimix Concreto Ltda.; CNPJ: 29.067.113/0142-27; 
OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do contra
to; MODALIDADE: PREGÃO N° 098/2007; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 024/2008; DATA ASSI- 
NAT: 18/06/2008; CONTRATADO: Planeja Incorporado- 
ra e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001-26; OBJE
TO: acréscimo nos serviços; MODALIDADE: CONVITE 
N° 003/2008; FUNDAMENTO: 65, I, “b” e § 1° e arti
go 57 § 1° , da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
142/2007; DATA ASSINAT: 19/06/2008; CONTRATADO: 
Valdenor de Souza da Silva - ME; CNPJ: 01.008.298/0001- 
49; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 087/2007; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
004/2008; DATA ASSINAT: 19/06/2008; CONTRATA
DO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001- 
67 ; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 011/2008; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a  a t a  d e  r e g is t r o  d e  p r e ç o s  N.°
162/2007; DATA ASSINAT: 24/06/2008; CONTRATADO: 
Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67 
; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro do con
trato; MODALIDADE: PREGÃO N° 110/2007; FUNDA
MENTO: Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/07/2008.

a d it iv o  a o  c o n t r a t o  N.° 186/2005; DATA ASSI- 
NAT: 26/06/2008; CONTRATADO: Sindata Tec. Em Sis
temas de Trânsito Ltda.; CNPJ: 03.998.919/0001-04; OB
JETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALI
DADE: c o n v it e  N° 113/2005; FUNDAMENTO: Artigo 
57, inciso II , da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/07/2008.

CONTRATO N° 108/2008 DATA ASSINAT: 16/05/2008; 
CONTRATADO: Georgia Bruno; CPF: 190.962.208-70; 
OBJETO: locação de imóvel para abrigar a Diretoria de 
Saúde; VALOR: 1.355,00 (um mil, trezentos e cinquenta 
e cinco reais) por mês; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: DISPENSA n° 017/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PU- 
BLIC: 05/07/2008. (Republicado devido à publicação do 
dia 05/06/2008 conter incorreções)

CONTRATO N° 109/2008 DATA ASSINAT: 19/05/2008; 
CONTRATADO: Fortpav Pavimentação e Serviços; CNPJ: 
00.637.923/0001-59; OBJETO: execução de pavimentação 
e recapeamento em diversas áreas do municipio; VALOR: 
300.416,82 (trezentos mil, quatrocentos e dezesseis reais 
e oitenta e dois centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n° 008/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “b”, da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/07/2008. (Republicado devi
do à publicação do dia 05/06/2008 conter incorreções)

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

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Julho de 2008. Na página B8. Valor da publicação R$ 1265,59.
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i n t e r n e t

Publicitária 
mostra roupas 
do dia-a-dia

Famosa entre amigos 
e conhecidos por gostar 
muito de roupas e gastar 
um bom tempo esco
lhendo o figurino, a pu
blicitária Cris Guerra, 37, 
decidiu criar um diário 
para mostrar seu visual.

No Hoje Vou Assim 
(hojevouassim.blogspot. 
com), ela posta uma foto 
do look do dia, acom
panhada da descrição 
da marca de cada roupa 
e acessório. "Tem o ca
ra que adora carro, tem 
o que adora futebol. Eu 
adoro roupas", afirma.

"Acho que, de certa 
forma, transmito noções 
de estética. Não digo 
amém para a moda. Bus
co o que tem a ver comi
go. E sinto que transfor
mo o dia-a-dia de muita 
gente, sim".

A blogueira também 
posta parafrancisco.blogs- 
pot.com e no filet pramig- 
non.blogspot.com. (DA)

Conheça sites e redes que ajudam você a melhorar sua 

imagem, organizar as finanças e cuidar da saúde
Cris Guerra, 37, publicitária, criou um blog em forma de diário 
para mostrar o look do dia, "Eu adoro roupas" afirma

d a n ie l a  a r r a is

Você quer organizar suas 
finanças, mas não tem nem 
idéia do que é mercado de 
derivativos. Quer fazer uma 
maquiagem de última hora, 
mas não se atreve a passar um 
delineador.

Ou, ainda, pensa em pre
parar um jantar especial, mas 
seus anos de cozinha não re
sultaram em nada além de um 
ovo frito. No melhor estilo 
'seus problemas acabaram', 
a internet oferece um sem- 
número de sites que podem 
ajudá-lo a resolver as questões 
anteriores - e outras mais.

Famosas redes sociais, co
mo Orkut, Facebook e MySpa- 
ce, são uma forma para trocar 
informações. Um link ali, um 
pedaço de notícia acolá e mui

ta conversa no meio do cami
nho. Mas dá para ir além des
sas redes e do famoso Google, 
clicando em sites que atendem 
a interesses específicos.

Por exemplo: se você gosta 
de livros, encontra parceiros no 
Shelfari (www.shelfari.com). 
Se a idéia é espalhar para um 
grande número de pessoas as 
informações sobre uma festa 
que você planejou, o IPartee 
(www.ipartee.com) ajuda.

A facilidade de encontrar 
todo tipo de informação na 
internet ecoa a teoria de Chris 
Anderson, editor da revista 
'Wired', em seu livro 'A Cauda 
Longa', de 2006.

"Nossa cultura e nossa eco
nomia estão cada vez mais se 
afastando do foco em alguns 
hits relativamente pouco nu
merosos (produtos e merca-

dos da tendência dominante), 
no topo da curva da demanda, 
e avançando em direção a uma 
grande quantidade de nichos 
na parte inferior (...). Numa era 
sem as limitações do espaço fí
sico nas prateleiras e de outros 
pontos de estrangulamento da 
distribuição, bens e serviços 
com alvos estreitos podem ser 
tão atraentes em termos eco
nômicos quanto os destinados 
ao grande público", diz.

A questão do nicho é ex
tremamente importante, na 
opinião do pós-doutor em 
comunicação e tecnologia 
Walter Lima Junior. "Permite 
integrar quem não se integra 
na vida real. O nicho propor
ciona uma zona de conforto, 
reúne as pessoas não por uma 
questão geográfica, mas por 
uma questão de afinidade".

Sua rede de computadores está te deixando maluco?
Comunicação lenta entre os micros? 

Funcionários perdendo tempo? 
Conheça nossos planos 

especiais para empresas 
Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores 

NoteBook's -  Impressoras.
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Vista geral do Auto Posto Vanglória fica na estrada vicinal do Distrito de Vanglória e oferece atendimento diferenciado para os viajantes

Q u a l i d a d e  e  a t e n d i m e n t o

de primeira Combustível da Petrobrás é garantia de qualidade na bomba

Quem passa pelo Auto 
Posto Vanglória pode notar 
que muita coisa está mu
dando. Para garantir maior 
conforto aos clientes, os pro
prietários do estabelecimen
to investem na remodelação 
e em serviços para facilitar 
a vida de quem está em via
gem. Além disso, o Auto Pos
to Vanglória é conhecido por 
oferecer combustível barato 
e de qualidade. O posto tem 
bandeira da Petrobrás.

Os investimentos come
çaram pela loja de conveni
ência. Segundo o gerente Lu- 
ciano de Camargo foi criada 
uma varanda, com espaço 
amplo e arejado e até TV a 
cabo para que os motoristas 
possam relaxar enquanto 
param para abastecer. O pos
to também implantou uma 
geladeira, que garante água

Auto Posto Vanglória investe em 
infra-estrutura e amplia serviços para 
melhor atender seus clientes

gelada e filtrada 24 horas por 
dia. Camargo lembra ainda 
que o posto também oferece 
marmitex. Aos sábados e do
mingos, o estabelecimento 
oferece churrasco. “É comida 
caseira, leve, para todos os 
paladares e principalmente 
para quem vai seguir viagem. 
A comida é feita com muito 
carinho, pois nosso cliente é 
especial. Nos finais de sema
na, o cardápio é especial. Aos 
sábados e domingos as pesso
as se reúnem no posto para 
conversar, tomar um refrige
rante e comer um aperitivo. 
Nós costumamos fazer um

churrasco para o pessoal que 
vem assistir aos jogos na tele
visão”, enumera o gerente.

Segundo Camargo, os 
projetos de remodelação e 
paisagismo continuam. Na 
lista estão a construção de 
um restaurante e um play- 
ground para as crianças. “Tu
do que estamos fazendo é 
para melhorar o conforto dos 
nossos clientes”, destaca. Há 
13 anos no ramo, Camargo 
afirma que o objetivo é fa
zer com que o posto não seja 
apenas um lugar de passa
gem, mas um ambiente para 
descontração das pessoas que

passam por lá.
Outro ponto forte do pos

to é o serviço de borracharia 
24 horas por dia. O gerente 
garante que o motorista po
de ficar despreocupado, pois 
os colaboradores consertam 
pneus e fazem reparos em 
carros e caminhões num cur
to período de tempo.

O ambiente extremamen
te limpo também favorece o 
posto. Segundo Luciano, as 
pessoas que circulam pelo pos
to sempre elogiam a higiene, 
principalmente dos banheiros.

SE R V IÇ O
O Auto Posto Vanglória 

fica localizado no quilômetro 
15 da vicinal do distrito de 
Vanglória, em Pederneiras. O 
telefone para contato é o (14) 
3283-2299. O telefone da bor- 
racharia é (14) 3252-2189.

Posto está sendo remodelado para melhor atender seus clientes

Nós protegemos o seu patrim ônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 

pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Da  Red açã o

Nos finais de semana, 
muitas pessoas gostam de fi
car na cama até mais tarde, 
aproveitam o conforto de 
sua casa para descansar do 
dia-a-dia atribulado. Para os 
aventureiros Juliano Baccili 
Bolonha, 30 anos, Flamarion 
Franco Camargo, 34 anos, 
mais conhecido como Lão, e 
Maurício Ferreira Diniz, 46 
anos, esta receita não cola. 
Eles fazem parte de um seleto 
grupo que prefere 'descansar' 
num ambiente selvagem, fu
gindo completamente da roti
na na cidade.

No dia-a-dia, os perfis são 
bem diferentes. Bolonha é tu- 
rismólogo e especialista em 
planejamento de atividades 
ecoculturais. Lão é mototaxista 
e músico. Já Diniz é coordena
dor dos projetos de mountain 
bike da Prefeitura de Lençóis 
Paulista. Eles se unem em prol 
de uma atividade que ganha 
cada vez mais adeptos, conhe
cida como trekking.

Para isso é preciso pular 
cedo da cama, às 6h, aos sá
bados e domingos. A pala
vra 'trekking' vem do inglês 
e significa caminhada, mas 
de acordo com os aventurei
ros, o esporte vai muito além 
de uma simples trilha. Fazer 
trekking requer preparo, co
nhecimento, infra-estrutura e 
organização para encarar dois 
dias de pura adrenalina den
tro de um ambiente selvagem, 
com animais, insetos, chuva, 
sol, barro, rio e muito verde.

A aventura começa sema
nas antes do passeio, com a 
verificação do lugar que abri
gará o grupo, geralmente com 
15 pessoas. "Os guias vão à 
mata escolhida e estudam to
das as possibilidades de segu
rança e problemas que podem 
ocorrer durante o percurso pa
ra não haver nenhum perigo e 
estragar o passeio de todos",

explica Bolonha.
Com o mapa em mãos, a 

mochila começa a ser prepa
rada. "É como se nossa vida 
estivesse dentro dela", afirma 
Diniz. Ele explica que é preci

so se organizar bem para não 
levar nada de menos e nem 
cometer exageros, pois em mé
dia são 12 quilos nas costas. O 
clima também deve ser levado 
em consideração na hora de

fazer a mala. Uma capa de 
chuva, por exemplo, é muito 
bem vinda em dias úmidos. 
Também é importante pensar 
no grupo, pois além dos ob
jetos pessoais, os trekkers (no-

me designado aos praticantes 
I  do esporte) têm que ajudar a 

carregar os materiais coletivos, 
como comida e equipamentos 
de segurança. "Com os equi
pamentos em mãos estamos 
prontos para desfrutar das be
lezas naturais oferecidas pela 
nossa região", diz Bolonha.

Assim começa a jornada 
pela mata fechada. Em sua 
última aventura, o grupo foi 
conhecer o Vale da Pavuna, 
localizado em São Manuel. 
Bolonha conta que eles foram 
de van pela rodovia Marechal 
Rondon (SP-300) até um pon
to próximo ao vale e depois 
seguiram a pé. No primeiro 
dia foram 12 quilômetros de 
trilhas, sendo 10 percorridos 
pelo rio. "É muito gostoso an
dar pelo rio, sentir as pedras, 
a temperatura da água, ver 
as cachoeiras. É uma energia 
muito boa", afirma Lão.

A caminhada é longa e 
cheia de desafios. É preciso 
tomar cuidado para não tro
peçar num galho, ou ser pi
cado por uma cobra. Por isso, 
quando ameaça escurecer, o 
grupo pára e faz acampamen
to numa área segura, onde 
todos podem se ver. "Antes de 
anoitecer nos separamos em 
dois grupos para pegar galhos 
da beira do rio que servem 
como lenha para esquentar o 
jantar e a noite", explica Bolo
nha. Com a fogueira acesa eles 
tiram seus objetos da mochila 
para secar e montam as barra
cas. "Depois dessa parte pron
ta podemos preparar o jantar. 
Uma comida leve, mas nutri
tiva mantendo todos fortes 
para continuar a caminhada 
do outro dia", afirma Diniz. 
Depois de colocar o papo em 
dia e desfrutar da paisagem 
natural, o sono dos aventurei
ros chega e tem como cenário 
a lua cheia, trazendo lumino
sidade e moldando a beleza 
da silhueta do ambiente, ao 
som dos grilos.

Qualidade 
de vida

No último dia de aven
tura o grupo acorda um 
pouco mais tarde, para dar 
tempo suficiente para des
cansar o corpo, a mente e 
continuar a caminhada. 
Lão conta que pratica o 
esporte para viver bem. "A 
natureza é como se fosse 
minha deusa. Antes de co
meçar com o trekking eu 
morria de medo de altura, 
até que decidi encarar uma 
cachoeira com 75 metros, 
foi inexplicável", conta. Di
niz também diz que a expe
riência foi muito positiva. 
"O trekking demonstra que 
você não precisa de muita 
coisa para ter qualidade 
de vida. Com o essencial 
nós conseguimos ser feli
zes. Além disso, poder co
nhecer ambientes que não 
têm marcas do homem é 
recompensador". Bolonha 
confirma o que seus com
panheiros dizem e acredi
ta que o esporte ajuda no 
crescimento pessoal. "A 
cada trekking que eu faço, 
eu saio outra pessoa. Na 
mata nós precisamos ser 
companheiros um dos ou
tros, pois existem pessoas 
que têm mais dificuldades, 
outras menos, todas bus
cam superação. Mas isso só 
acontece se houver compa
nheirismo", diz.

Segundo Bolonha, o 
esporte o faz lembrar do 
tempo em que o homem 
vivia na mata, caçava e 
convivia com os animais. 
"Ao entrar num ambiente 
selvagem nossos instintos 
afloram, você ouve me
lhor, cheira melhor e en
xerga melhor e sente me
lhor", finaliza.
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Academiaem casa
Postura em exercício é erro comum de atleta caseiro; treinadores apontam equívocos

MÁRCIO PINHO

Treinar em casa ou na aca
demia do prédio é uma opção 
para quem não tem tempo de 
sair ou prefere a comodida
de do condomínio. Porém, o 
que parece fácil pode trazer 
complicações à saúde e di
minuir o aproveitamento dos 
exercícios se o usuário não 
cuidar de detalhes que po
dem resultar em erros.

Na opinião dos personal 
trainers, treinar no prédio 
pode ser eficaz e seguro, mas 
deve haver um acompanha
mento. Mas, como muitos 
usuários preferem encarar a 
malhação sozinhos, a Folha 
pediu a dois profissionais de 
educação física que comen
tassem oito erros comuns 
nos exercícios para orientar 
os usuários caseiros.

Um equívoco clássico é 
no ajuste do banco da bici
cleta ergométrica. O ideal é 
que, quando o usuário esti
que a perna, o joelho fique 
levemente dobrado, evitando 
desgastes nos ligamentos e 
dores nas pernas.

Segundo o personal trainer 
Roberto Calvano do Amaral, 
joelho e coluna costumam 
aparecer entre as principais 
vítimas do exercício errado.

O supino, por exemplo - 
em que o usuário fica deitado

Erro em exercício 
causou dor em 
joelho de dançarina

Foi fazendo musculação 
em casa que a dançarina e 
advogada Jaqueline Fernan- 
dez, 25, piorou um proble
ma de joelho que já trazia 
das aulas de dança. "Trei
nava sozinha e ficava com o 
joelho um pouco para den
tro no exercício de agacha- 
mento. Como já tinha um 
probleminha que começou 
nas danças de jazz, a dor au
mentava quando eu pegava 
bastante peso. Tive que dar

uma parada para fazer fisio
terapia". Jaqueline diz que 
treinou cerca de cinco anos 
sozinha, e que, desde janeiro, 
após o problema, é acompa
nhada por um treinador. A 
dançarina admite ficar com 
preguiça de sair para treinar 
em uma academia fora. Ela, 
que tem um aparelho multi- 
função, esteira e alteres, en
tre outros equipamentos de 
ginástica, diz já não sentir 
dor nos exercícios.

e levanta uma barra para tra
balhar os músculos do peito 
-, é um exercício feito erra
do freqüentemente. "Os pés 
também têm que estar sobre 
o banquinho, e não no chão, 
evitando peso na coluna", 
diz Amaral.

Além das questões de 
postura e da amplitude do 
exercício, o peso exagerado 
também é comum, segundo 
o personal César Vinícius 
Patti, do Conselho Regional

de Educação Física de São 
Paulo.

Um exemplo disso é o 
exercício de agachamento, 
em que o excesso de peso e 
uma posição incorreta po
dem ser prejudiciais para o 
joelho. As principais vítimas 
são as mulheres, por motivos 
anatômicos.

Patti aponta desvantagens 
no exercício caseiro, como o 
fato de o usuário não ter uma 
noção exata do planejamento

+SAUDÂVEL

No transplante de 
medula, o paciente 
fica num a bolha?
MITO. Segundo o oncologista Celso Massumoto, no passado 
se usavam bolhas de ar purificado para evitar a contamina
ção do meio externo. Atualmente, os pacientes são colocados 
em quartos com ar filtrado no sistema de ar condicionado, 
fisicamente iguais aos quartos habituais de hospitais.
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dos exercícios, por mais que 
ele já tenha tido aulas em 
academia.

Ele cita ainda o fato de 
construtoras improvisarem 
equipamentos baratos no 
prédio sem a preocupação de 
montar uma academia segu
ra e eficiente e sem consultar 
um profissional. "Há equipa
mentos de todas as qualida
des no mercado. Alguns pare
cem de brinquedo".

Para aproveitar o espaço, 
costumam ser comprados al
guns equipamentos multiu- 
so de qualidade 'suspeita'. A 
falta de barras para colocação 
de pesos leves também é ou
tro problema, fazendo com 
que o praticante colecione 
alteres nas mãos para chegar 
ao peso desejado, o que cau
sa acidentes.

EXAME MÉDICO
Os treinadores realçam 

que a prática de exercício não 
deve ser feita sem um exame 
médico. A visita a um cardio
logista e uma avaliação física 
são desejáveis a partir dos 35 
anos ou em pacientes mais 
novos com sintomas.

O aquecimento também 
não deve ser deixado de la
do. "O ideal é que ele faça 
uma caminhada junto com 
alongamento muscular, que 
irá facilitar a amplitude do 
exercício. Correr meia hora 
já é um treino aeróbico. Os 
músculos também devem ser 
alongados ao final do exercí
cio", afirma Amaral.
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Drama na prisão
Diretor escreve roteiro sobre história de traficante inglês preso 

na Bolívia e reserva 'papel fenomenal' para o ator Wagner Moura

A prisão boliviana de San Pe
dro, à qual se reputa a produção 
de cocaína de alta qualidade, 
será a protagonista de um novo 
filme de ficção escrito e dirigido 
pelo cineasta José Padilha.

É lá que se desenrola a sa
ga pela sobrevivência do trafi
cante de drogas inglês Thomas 
McFadden, relatada no livro 
'Marching Powder', de Rusty 
Young, que Padilha adapta 
num roteiro para cinema.

"É uma prisão muito singu
lar, cujo funcionamento é uma 
metáfora da vida", diz o dire
tor. O ator norte-americano 
Don Cheadle ('Hotel Ruanda'), 
aceitou o papel de McFadden.

Para o brasileiro Wagner 
Moura, o consagrado Capi
tão Nascimento de 'Tropa de 
Elite', Padilha diz que reserva 
'um papel fenomenal'.

Os produtores, entre os 
quais está a Plan B, do astro 
Brad Pitt, ainda não determi
naram a data das filmagens. 
Além de 'Marching Powder', 
Padilha deverá rodar outra 
produção internacional, com 
o estúdio Warner, cuja trama 
gira em torno dos mecanis
mos de financiamento do 
terrorismo.

No Brasil, o cineasta tem 
dois projetos em andamento. 
Ele produz 'Paraísos Artificiais', 
longa de seu sócio, Marcos Pra
do ('Estamira'), a ser filmado 
no começo do ano que vem.

Com o sociólogo Luiz Edu
ardo Soares, escreve o roteiro de 
'Nunca Antes na História deste 
País', que, segundo ele, 'relata 
a política na sua interação com

Foto: Letícia Pontual/Folha Imagem/Ilustrada

Cineasta José Padilha (de vinho), o montador Felipe Lacerda 
(de branco) e o diretor do IBASE Chico Menezes

os empresários, a mídia, os ar
tistas, a segurança pública'.

Considerando que o cine
asta Fernando Meirelles anun
ciou, no ano passado, a inten
ção de fazer um documentário 
sobre o Congresso Nacional, e 
que o montador Felipe Lacer
da ('Ônibus 174', 'Central do 
Brasil') finaliza o documen
tário 'Fazendo Política', sobre 
os meandros da atividade, Pa- 
dilha avalia que o Brasil tem 
'uma safra de filmes a respeito 
da elite vindo aí'.

Na opinião do cineasta, 'o 
cinema brasileiro está pronto 
para começar a discutir essas 
coisas outras (que a miséria)'.

Meirelles reafirma sua in
tenção de abordar a política 
brasileira num filme, mas diz 
que o projeto ainda não tem 
data para sair do papel.

"Quero fazer o documentá
rio, mas, com o lançamento de

'Ensaio sobre a Cegueira' (pre
visto para o dia 12/9) e a minis- 
série ('Som e Fúria', que dirigirá 
para ser exibida na TV Globo), 
parei de pensar nisso. Mas vai 
sair. Sei lá quando", afirma.

GARAPA
O Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas 
entrevistou 5 mil usuários do 
cartão Bolsa Família, em 229 
municípios brasileiros, entre 
setembro e outubro de 2007. 
O resultado da pesquisa foi di
vulgado na última sexta e deve 
servir de base para um docu
mentário.

Francisco Menezes, dire
tor do Ibase, que colaborou 
com o projeto de 'Garapa' 
dando informações ao dire
tor José Padilha, afirma que 
'o filme consegue mostrar 
como se concretizam as coi
sas vistas na pesquisa'.

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

Segunda: Bruno se encontra 
com Daniela. Adriano passa 
no teste para a peça.

Terça: Bruno mente para An
gelina, que descobre. Gusta
vo flagra Débora vasculhan
do suas gavetas.

Quarta: Gustavo conta a 
Joaquim que foi chantagea- 
do por Félix e Débora ouve. 
Pedro revela a Angelina que 
Gustavo salvou a vida dela.

Quinta: Débora pressiona 
Félix, que confessa a chan
tagem. Angelina pede um 
tempo a Bruno. Débora co
loca uma barriga falsa de 
grávida. Rita avisa a Félix 
que comprou o apartamento 
em que eles vivem. Angelina 
pergunta se Gustavo salvou 
sua vida.

Sexta: Gustavo confessa to 
da a verdade a Angelina e os 
dois se declaram um ao ou
tro. Félix se torna empregado 
de Rita. Débora é empurrada 
na piscina e a barriga falsa se 
desfaz.

CIRANDA DE PEDRA__

Segunda: Alice janta com 
Letícia, e engasga com um 
anel que Arthur havia co
locado na comida para ela. 
Afonso, com a ajuda de Frau 
Herta, entra no quarto de 
Bruna durante o noivado e 
a beija.

Terça: Afonso e Bruna se de
claram um ao outro. Letícia 
repreende Arthur e recusa o 
anel. Bruna chora e rompe o 
compromisso com Rogério.

Quarta: Arthur beija Letícia, 
que ganha o campeonato. 
Elzinha reconhece o chapéu 
de Idalina. Daniel e Laura 
voltam para o Brasil.

Quinta: Natércio sente uma 
dor de cabeça aguda e é 
levado para o hospital por 
Laura e Rogério; onde en
tra em coma. Um fotógrafo 
registra o beijo de Letícia e

Arthur. Urânia cobra promis
sória de Idalina. Daniel opera 
Natércio.

Sexta: Elzinha vende perfu
mes na central telefônica e é 
demitida. Frau Herta invade 
a sala de cirurgia. Otávia diz 
a Bruna que Frau Herta ama 
Natércio. Acaba a operação 
e Daniel anuncia que Natér- 
cio está bem.

Sábado: Os moradores da 
Vila Mariana fazem uma fes
ta de aniversário para Daniel. 
Laura expulsa Frau Herta do 
quarto de Natércio. Otávia 
beija Arthur e Conrado e 
Virgínia vêem. Natércio des
perta.

_____ BELEZA PURA_____

Segunda: Guilherme enga
na Norma, que o leva para 
trabalhar na Singular. Hele- 
na/Mateus volta a trabalhar 
na clínica de Renato, que 
contrata Mateus/Tânia co
mo assistente. Olavo olha os 
diamantes.

Terça: Adamastor vê Ola
vo com os diamantes e o 
empresário revela que recu
perou a memória. Luciano 
Huck reconhece Rakelli, que 
desmaia.

Quarta: Olavo confessa à 
Sônia que recuperou a me
mória. Joana pede que Meu 
Bem conte o que Norma fez 
contra Sônia. Olavo descobre 
que os diamantes sumiram.

Quinta: Meu Bem revela a 
verdade a Joana. Débora e 
Eduardo namoram escondi
dos. Robson descobre que 
Olavo recuperou a memória.

Sexta: O clima de discórdia 
se instala entre Olavo e Ro- 
bson. Raul descobre o envol
vimento de Norma com um 
hacker que trabalhou na Sin
gular. Erik passa a Loção Sis- 
ter na barba. Gaspar comete 
um erro numa cirurgia e se 
apavora.

Sábado: Renato salva a pa
ciente e Gaspar pede demis-

são. Felipe arma para enga
nar os sobreviventes do Car- 
cará. Norma pede Guilherme 
em casamento.

______ A f a v o r it a ______

Segunda: Halley é preso. 
Céu tenta seduzir Cassiano 
e desmaia. Gonçalo e Elias 
inauguram uma creche. 
Flora visita Zé Bob e Dona- 
tela chega.

Terça: Zé Bob conversa com 
Donatela no corredor. Copo- 
la, Atila e Cida tocam no sa- 
rau. Elias discursa na casa de 
Copola. Cassiano visita Céu. 
Rita recebe flores de Didu. 
Cassiano pede auxílio a Lara 
para ajudar uma família em 
dificuldades. Zé Bob e Maíra 
descobrem que Flora matou 
o marido de Donatela.

Quarta: Lara se muda para 
a casa de Donatela. Cilene 
liberta Halley e o coloca 
para fazer faxina. Cassiano 
dá o dinheiro doado por 
Lara a Céu. Léo assedia Ci- 
da. Flora vê Donatela e Zé 
Bob juntos.

Quinta: Zé Bob e Donatela 
se declaram um ao outro. 
Cassiano dá uma aliança de 
noivado a Lara. Átila e Léo 
discutem. Alícia vê uma fo
to de Arlete e Romildo. Céu 
aparece numa festa na Fun
dação Fontini e diz a Lara que 
o vestido que está usando foi 
um presente de Cassiano.

Sexta: Flora mostra as cartas 
de Marcelo a Zé Bob. Rita 
se demite. Dedina defende 
Elias nas ruas de Triunfo. Alí
cia conversa com Arlete so
bre Romildo. Edivaldo rasga 
o vestido de Céu e a expulsa 
de casa. Donatela vê Flora 
com Zé Bob.

Sábado: Donatela acusa Zé 
Bob de ser cúmplice de Flora 
e vai embora. Céu pede abri
go a Damião. Flora diz a Do- 
di e Silveirinha que o plano 
deles deu certo. Lara manda 
Cassiano embora do rancho. 
Zé Bob exige que Donatela 
converse com ele.
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Áries
L *  Neste momento, as 
H  pessoas ao seu redor 

1 estarão impulsivas e 
teimosas procurando 

soluções precipitadas para um assunto 
qualquer. Previna-se contra riscos de 
perder dinheiro.

LEÃO
Tudo indica que você 

W  alcançará sucesso em 
tudo que empreender 
ou imaginar. Dê con

tinuidade ao que tem que fazer. Faça-o 
com o máximo de entusiasmo e otimis
mo. Deixe de lado a melancolia e o pes
simismo. Cuide mais de sua aparência.

s a g it á r io
Pense positivamente 
e não se intimide 
diante das dificulda
des que terá, neste 

momento. Aja conscientemente, que 
conseguirá resolver todos os seus pro
blemas mais sérios. Êxito romântico e 
em negócios com o sexo oposto.

TOURO
Ótimo momento pa
ra tratar de questões 
financeiras, profissio
nais e associativas. 

Fluxo benéfico para os exames, os 
concursos, os testes vocacionais e os 
assuntos amorosos.

v ir g e m
P ç y  Deverá evitar discus

são, atritos e disputas 
com autoridades, 
com pessoas de

boa disposição e com seus inimigos 
declarados e rivais. Por outro lado, o 
momento promete êxito em novas 
associações e no trabalho.

c a p r ic ó r n io
Não é conveniente 

^  aventurar-se em
novos negócios. Cui
dado com o excesso 

de gastos. Mantenha-se em suas ati
vidades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve.

GÊMEOS
W z  ^  Uma fase que lhe 
I r  ▼ dá alguns resultados 

satisfatórios, princi
palmente nos planos 

para o futuro. Contudo, será melhor 
desconfiar em quem quer que seja, 
cuidar da saúde e evitar desordens 
que possam afetar sua moral.

lib r a
Você tem inclinação 

K  M  para as pesquisas pro
fundas, a medicina, 
a filosofia, a ciência. 

Procure convergir tudo isto para o 
terreno prático, sólido, rendoso. Não 
fique no mundo dos sonhos. Seja sin
cero no amor.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Benéfica influência 

^  J Í  astral para tratar de 
questões sociais pen
dentes, para lucrar 

em negócios iniciados anteriormente 
e a sua prosperidade profissional. 
Contudo, as disputas no lar deverão 
ser evitadas.

sociais, estão previstos para você nes
te momento. Ótimo estado mental o 
que lhe dará mais rapidez ao ter que 
tomar decisões importantes.

e s c o r p iã o
Todos os assuntos 
importantes, par
ticularmente os de 
ordem financeira, se 

tratados com interesse e inteligência, 
obterão os mais excelentes resultados. 
Tendências a aventuras o esperam. 
Procure moderar o fumo e a bebida.

p e ix e s
Uma fase que terá 
sucesso em tudo que 

B L '  está relacionado com 
o ensino e a educação 

de crianças, jovens e mesmo pessoas 
adultas. Forte tendência à especulação 
e muito sucesso nos negócios. Exce
lente momento para contatos sociais.

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

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 .0 8 0 ,0 0



DOSE O H 0 P P  
3264-3613 
9741-3712

TAMPAO E TOALHA 
DE MESA PARA

lo c a ç Ao
Rua X V  de  N ovem bro , 06  
Centro - Lençóis P au lista

bososerv@lpnet.com.br

OSOSERV

Rua Princesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

3263-1399 / 3264-3984
LENÇÓIS PAULISTA

®  3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabiiidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CEI 9.829

co4iAjê4i4aà e

LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
Fone: 3263-2324 - Lençóis h a .

RUA 13 DE MAIO, 718 - CENTRO - DISK ENTREGA 3264-7226 - LENÇÓIS PAULISTA
Rua Piedade, 754 - F.: 14. 3264-1833 - Lençóis Paulista
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Rhema Fotos e Vídeos

POR MÉRITO Na sessão da Câmara de 
segunda-feira 30, várias personalidades e 
empresários que atuam em Lençóis Paulista 
receberam a placa de '150 Anos de Lençóis de 
Ordem do Mérito Lençoense', por sua atuação 
na sociedade. A homenagem foi proposta pelos 
próprios vereadores. Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho, indicou o grupo CEL (Centro 
Empresarial Lençoense), formado pelas 
empresas Agrícola São João, MTO, GVAgro 
Consultoria e Prestação de Serviços Agrícolas e 
Etron - Indústria de Componentes Eletrônicos. 
A homenagem foi recebida por Nildo 
Gutierres, o Tite, Nelson Antunes Júnior, José 
Adalto Vasconcelos e Edmilson Casagrande, 
que saiu na foto ao lado de Manezinho.

POSSE EM DOBRO
N o Rotary Club de Macatuba, o novo presidente, Márcio 

Pereira de Freitas, tomou posse na segunda-feira 30. A 
faixa foi passada pelo empresário Alberto Matielo Dias. 

Na Casa da Amizade, o comando foi assumido por Lúcia Elena 
Fantini Gramado. Cerca de 60 pessoas prestigiaram o evento. Em 
Agudos, a posse da nova diretoria do Rotary foi na terça-feira 1°. 
O ex -presidente Manoel Alfredo Pescineli entregou o comando 
para Carlos Lodeiro de Mello. Na Casa da Amizade, Aparecida 
Pescinelli foi substituída por Mileni Gouveia Lodeiro.

TERRAS BRASILEIRAS Para alegria e orgulho da família, está che
gando hoje de Nova Iorque a lençoense Marina Marcolino Jordan. 
Ela passou um ano na cidade mais badalada dos Estados Unidos 
para aperfeiçoar o inglês. Os pais Geraldo e Selena, a irmã Daniela 
e familiares reservam um grande beijo e abraço na chegada.

EM CIM A DO MURO Começou na terça-feira 1° a última 
etapa para eleger os vencedores do concurso 'Meu muro 
é mais bonito', promovido pela rede de televisão Canção 
Nova. O muro da artista plástica lençoense Cássia Rando é 
um dos concorrentes. Para ajudar a dar o título a Lençóis 
Paulista é só acessar o site www.cancaonova.com.br e vo
tar na pintura de Cássia.

FELICIDADE TRIPLA Em menos de uma semana o obstetra Ca- 
lixto Hueb, de Macatuba, realizou dois partos mais que especiais. 
Por suas mãos vieram ao mundo o primeiro trio de netinhos. Os 
primeiros a chegar foram os gêmeos Lucas e Gustavo, que nasce
ram no dia 25 de junho, filhos do casal Renata e Luís Fernando 
Hueb (foto). Para completar a alegria, no dia 29 nasceu o peque
no Calixto, filho de Daniela Hueb e Valdomiro Rebelato Junior.

GOL Hoje o CEC de Macatuba será palco de uma partida de fute
bol beneficente. O destaque é o atleta Edu, que defende as cores 
do clube espanhol Betis. A equipe 'Amigos de Edu' enfrenta o 
'Ressaca', de Macatuba, a partir das 15h. A entrada é um litro de 
leite longa vida, que vai para os Voluntários do Câncer.

tem pão^  quentinho que 
vai derreter a 

sua manteiga. ^

Alí na Av. Brasil, em frente a prefeitura

Leve umayida
rm is

saborosa

engane!
Opção 

só tem uma!

Tel [14] 3264^3623

- Adequar a tem peratura da água. Não deve ser muito quente para não 
estim u lar a produção de óieos pelas g lândulas sebãceas.

- Espelhar o shampoo na palm a da mão, de form a a ev itar o acúm ulo de 
resíduos em algum as partes da cabeça.

- R etirar o excesso de um idade, ap iicar o creme e , antes enxaguar, dar 
um tem pinho para que os ativos possam agir.

€ 3  (3® ®D0S8 (D3
DEPILAÇÃO (DEPIL BELLA),
MAQUIAGEM (MARCELO BEAUTY),
MASSAGEM COM BAMBUS (D'NATURAL).
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RECURSOS HUMANOS
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Apresentamos às empresas, profissionais quaiificados e 
preparados, selecionados através da apiicação de técnicas 
que permitem a identificação do perfii adequado para 
as necessidades da organização.

O PROCESSO SELETIVO COMPÕE:
- Levantamento junto à empresa do perfii técnico e 

comportamentai para o cargo;

- Recrutamento em jornais, rádios e outros veícuios 
de comunicação;

-Triagem de currículos para o cargo, no banco de 
dados da Eba e de outras fontes;

- Entrevista e análise do perfil técnico e comportamentai 
dos candidatos;

- Aplicação de dinâmicas de grupos, provas situacionais 
e testes psicológicos;

- Elaboração do Laudo;

- Apresentação dos candidatos aprovados para o cliente.

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mail: rh@ebaconsultoria.com.br - Tel.: (14) 3263-7211 / 3263-0880

http://www.cancaonova.com.br
mailto:rh@ebaconsultoria.com.br

