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Advogados ligados a Tipó 
querem tirar Bel da disputa

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

PSL, que apóia Tipó, entra na Justiça e 
pede a cassação da candidatura Bel e 
Luiz Carlos; ação é assinada por cinco 
advogados ligados ao vereador do PV

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Tipó visita praça da Concha Acústica no Dia do Reencontro...

O PSL -  partido da base de 
apoio à candidatura de Ailton 
Tipó Laurindo (PV) a prefeito 
de Lençóis Paulista -  pediu na 
Justiça a cassação do registro da 
candidatura de Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, e Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), candidatos apoiados 
pelo prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB). A representação foi 
protocolada na quinta-feira 24 
e vem assinada pelo presidente 
do PSL, Joaquim Paulo Cam
pos, e por mais quatro advo
gados. Segundo a denúncia do 
grupo de Tipó, Bel participou 
da reinauguração da praça Co
mendador José Zillo, a Concha 
Acústica, no dia 12 de julho, 
fez discurso e também marcou 
presença em atividades do Dia 
do Reencontro, o que não seria 
permitido pela lei eleitoral. A 
candidata nega as acusações.

Bel esteve na Concha Acústi
ca, chegou por volta das 16h, 
depois da cerimônia oficial de 
inauguração da praça, gravou 
um depoimento na tenda do 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), cumprimentou 
pessoas e foi embora. A repor
tagem de O ECO acompanhou 
a movimentação da candidata. 
A mesma postura de visitar a 
praça no Dia do Reencontro 
foi tomada pelo candidato 
Tipó, que esteve na praça por 
duas vezes, na hora do almoço 
e à noite. O prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) também 
aparece na ação, porque teria 
contratado o show da dupla 
André & Matheus. O show dos 
dois lençoenses foi pago pe
las empresas Zilor A decisão 
da juíza eleitoral Ana Lúcia 
Aiello Garcia sai na próxima 
segunda-feira. ►► Página A3 ... advogados ligados ao candidato do PV querem cassar Bel

E N T R E V I S T A

Octaviani 
sonha com  
terceiro 
mandato

Agudos completa 110 anos 
amanhã. Para falar das conquis
tas e da situação econômica do 
município, o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) recebeu o 
jornal O ECO. Octaviani, que es
te ano conclui seu segundo man
dato, lançou seu sobrinho, Ever- 
ton Octaviani (PMDB), como 
candidato a sua sucessão. Mas o 
prefeito já pensa em voltar à vida 
pública em 2012. ►► Página A4

V I O L Ê N C I A

Rapaz é 
preso por 
agredir 
a mãe

Um rapaz de 18 anos foi pre
so em flagrante na quinta-feira 
24 após agredir a mãe com um 
soco no rosto. G.P. foi enquadra
do na lei Maria da Penha. Desde 
que a lei entrou em vigor, em 
agosto de 2006, esta é a primei
ra vez que a polícia lençoense 
realiza uma prisão em flagrante. 
Segundo a polícia, o rapaz bateu 
na mãe porque ela se recusou a 
lhe dar dinheiro. ►► Página A8
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O Seminário Santo Antonio é uma das atrações do circuito de 
turismo rural de Agudos. A construção, de aproximadamente 50 
anos, representa um tesouro para o patrimônio histórico da ci
dade. Aos poucos, o que era privilégio apenas para os olhos dos 
franciscanos, começa a ser aberto à comunidade. O seminário 
chegou a atender 360 estudantes em décadas passadas. Atual
mente são 37 seminaristas de diversos estados. ►► Página C1

Fernanda Benedetti

Começou a construção de um complexo com hotel, restauran
te, museu e clube no bairro rural de Alfredo Guedes, em Lençóis 
Paulista. As obras começaram há dois meses e a previsão é de 
que a primeira parte do empreendimento, com o restaurante e 
piscina, seja inaugurada até novembro. As casas que restaram 
da antiga fazenda estão passando por um processo de restaura
ção para atender também ao turismo histórico. ►► Página A5

Fernanda Benedetti

M A C A T U B A

Coolidge 
constrói 
trevo na 
SP-261

ASFALTO
Duas frentes de recape 
programadas pela prefeitura 
começaram nesta semana, em 
ruas da Vila Cruzeiro e da Cecap. 
Na Vila Cruzeiro, o trabalho foi 
concluído na rua Bolívia e em 
trechos das ruas Paraná, Bahia e 
Uruguai. Na Cecap, até o final 
de semana deve ser concluído 
o recapeamento de uma área 
de 9,2 mil metros quadrados. O 
trecho pavimentado da avenida 
Carlos Drummond de Andrade 
também foi recuperado e 
começou o recape de mais um 
trecho da rua Procópio Ferreira e 
da avenida Orígenes Lessa (foto) 
entre as ruas Dias Gomes e a 
Carlos Drummond de Andrade.

O prefeito de Macatuba, Co
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
está construindo uma alça de 
acesso no quilômetro 120 da 
rodovia Osny Matheus (SP- 
261). A finalidade é aumentar 
a segurança dos motoristas 
que passam pelo local. Esta é 
uma antiga reivindicação de 
empresas localizadas nas ime
diações e vai facilitar o acesso 
à zona rural. ►► Página B1

F U T E B O L

Ex-goleiro 
do CAL 
vai para 
o Qatar

Jonas Sampaio de Almeida 
Filho, ex-goleiro do CAL (Clube 
Atlético Lençoense) e treinador 
de goleiros, viaja na segunda- 
feira 28 para Madri, na Espanha, 
onde se junta aos jogadores da 
sua nova equipe, o Qatar Esporte 
Clube. Os asiáticos, que são trei
nados pelo ex-técnico da seleção 
brasileira Sebastião Lazaroni, fa
zem pré-temporada no CT da se
leção espanhola. ►► Página A10

A M B I E N T E

Fórum juvenil 
termina hoje 
com  artesanato

►► Página A6



E D I T O R I A L C H A R G E

Tarda, mas não falha
Para quem confia na Jus

tiça e acredita que ela 'tarda, 
mas não falha', eis um bom 
exemplo de lei cumprida. A 
Polícia Civil de Lençóis efe
tuou a primeira prisão em 
flagrante baseada na lei Maria 
da Penha. O infrator, um jo
vem de 18 anos. A vítima, sua 
própria mãe. Pessoas já foram 
processadas e até condenadas 
por infringir a lei, mas nunca 
o autor da violência tinha ido 
parar direto na cadeia.

A título de refrescar a me
mória, a lei Maria da Penha 
foi sancionada pelo presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva em 
agosto de 2006. Basicamente 
a lei aumentou o rigor de pu
nição para violência domés
tica contra a mulher. Com a 
nova classificação, qualquer 
homem que for surpreendido 
em flagrante agredindo uma 
mulher vai preso, o que não 
acontecia antes da alteração 
na legislação. O agressor, mes
mo em situação de flagrante, 
não era preso.

Vale lembrar que Maria 
Penha ou Maria Penha Maia 
Fernandes se tornou símbo
lo da luta feminina contra a 
violência doméstica. Ela foi 
agredida pelo marido durante 
seis anos. Em 1983, por duas 
vezes, ele tentou assassiná-la. 
Da primeira vez, Maria Penha 
levou um tiro e ficou para
plégica. A segunda tentativa

de assassinato foi por choque 
elétrico e afogamento. O ma
rido de Maria da Penha só foi 
punido depois de 19 anos e 
ficou preso apenas dois anos 
em regime fechado.

Para as organizações que 
defendem os direitos das mu
lheres, a lei Maria da Penha 
foi uma conquista importan
te. Difícil foi fazer a 'lei pe
gar', como se diz no popular. 
Uma legislação que garanta 
sua integridade física não é 
o suficiente para colocar fim 
de uma vez por todas na vio
lência doméstica. Mesmo em 
Lençóis Paulista, prisões já 
deixaram de ser concretizadas 
porque a vítima não ratificou 
o flagrante. E é importante 
que as mulheres chamem a 
polícia no momento em que 
são agredidas e não permitam 
que uma agressão se repita.

Nos lares onde existe vio
lência doméstica, seja por 
agressão de maridos contra 
esposas ou por outros graus 
de parentesco, não é só a força 
física de um sobre outro que 
impera. Existe também o terro
rismo psicológico. Para muitas 
mulheres, é preciso mais do 
que uma legislação favorável 
para se libertar da violência. É 
preciso acreditar que se é for
te para fazer isso. Entretanto, 
toda vez que existe punição, 
renova-se a esperança para que 
a Justiça seja para todos.

A R T I G O

O futuro da nossa cidade
Arnaldo Jardim

Passado o período de con
venções, definidos os candi
datos, foi dada a largada da 
campanha eleitoral. É o ápice 
do regime democrático, pois o 
município é a morada de to
dos e se constitui na instância 
de poder que mais vivencia as 
necessidades básicas. Momen
to para assumir a postura de 
não apenas eleger pessoas, mas 
defender propostas, mobilizar 
a sociedade e inovar na ação 
política, decidir o futuro!

Será a prova de fogo das ad
ministrações e câmaras muni
cipais, pois renova-se ou não a 
esperança, influencia-se com
portamentos, estabelecem-se 
novas tendências e práticas 
cotidianas. Também um mo
mento de reflexão, que pode 
corrigir rumos, ampliar o que 
está dando certo e definir os 
próximos quatro anos.

Na política, nos acostu
mamos a ver campanhas em 
que as necessidades imedia- 
tistas predominam. O efême
ro pauta discursos, estabelece 
plataformas, influencia propa
gandas e inspira a criação de 
jargões.

Todavia, vejo uma socie
dade mais madura, vigilante 
e consciente dos direitos e de
veres de cada um. Os escânda
los fartamente noticiados nas 
diferentes esferas do poder se
mearam a desconfiança, mas 
também podem demonstrar 
que a nossa responsabilidade 
não se extingue na hora do vo
to. A cidadania se faz na fisca
lização e no acompanhamen
to dos seus representantes, do 
cotidiano da administração

pública e na busca por uma 
participação mais efetiva nos 
mandatos, que não pertencem 
só aos políticos, mas aqueles 
que o elegeram.

Os candidatos de campa
nhas tradicionais, em que o 
poder econômico sufoca a 
elaboração de propostas; na 
figura do marketeiro político 
que vende candidatos como 
se fossem sabão em pó; estão 
com os seus dias contados. As 
restrições impostas pela nova 
legislação eleitoral acabaram 
com o emporcalhamento das 
cidades, proibiram a contrata
ção de showmícios e também 
eliminaram a distribuição de 
brindes.

Diante desta nova reali
dade, vejo o surgimento de 
uma nova maneira de se fazer 
política, mais democrática e 
próxima dos eleitores. Nessa 
campanha vale a capacidade 
do candidato de empolgar 
e mobilizar por suas idéias, 
muita sola de sapato, presen
ça permenante em eventos de 
associações de bairro, entida
des representativas, e suor na 
camisa, para se fazer presente 
e vivenciar as necessidades 
de cada bairro, distrito. Focar 
no treinamento do pessoal 
de campanha para que estes 
agentes sejam capazes de sen
sibilizar os eleitores na au
sência do candidato, ou seja, 
vistam a camisa da campanha. 
Além de buscar parcerias com 
empresas que desenvolvem 
trabalhos consistentes de res
ponsabilidade social.

Arnaldo Jardim é deputado 
federal e vice-líder do PPS na 

Câmara Federal

E R R A T A
Na edição de quinta-feira 24, foi publicado que o TSE (Tribu

nal Superior Eleitoral) havia impugnado a candidatura de Antonio 
Carlos Vaca à Prefeitura de Borebi. Na verdade, a impugnação foi 
feita pelo Cartório Eleitoral de Lençóis. O TSE apenas publicou a 
impugnação. O nome correto do candidato a vice-prefeito de Bo- 
rebi pelo PT é José Dorival da Silva Pinto (PT) e não Dorival Rodri
gues, como divulgado. A palavra impugnada no título da matéria 
foi escrita errada e saiu como 'impuganda'.

P O V O

START
A campanha eleitoral em 

Lençóis começa, de fato, nes
te final de semana. A partir de 
hoje, o eleitor verá os candi
datos a prefeito com mais fre- 
qüência nas ruas, distribuin
do santinhos, levando suas 
mensagens e pedindo voto. 
O material de campanha está 
pronto e não demora a chegar 
ao eleitor.

FRIO
Até agora, os movimentos 

resumiam-se a reuniões e pre
sença em eventos com muito 
ou pouco público. Mas o 
corpo-a-corpo eleitoral deve 
engrenar hoje. Pelo menos 
no que depende dos princi
pais candidatos a prefeito. O 
Verde Ailton Tipó Laurindo 
vai a campo fazendo oposi
ção ao prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). A tucana Bel 
Lorenzetti segue defendendo 
a continuidade da atual ad
ministração.

DEFINIÇÃO
Quem analisa a cena polí

tica lençoense afirma que che
gou a hora de cada candidato 
mostrar o que quer e com 
quem pretende governar, caso 
seja eleito. Não dá mais para 
ser oposição elogiando o go
verno e nem ser situação sem 
receber a bênção do atual pre
feito. Aprovado pela opinião 
pública, Marise é considerado 
o principal cabo eleitoral da 
cidade. Seu voto declarado é 
pela dobradinha Bel e Luiz 
Carlos Trecenti.

DISCURSO
Ser situação é defender a 

continuidade de um governo. 
Ser oposição é defender a rup
tura com a administração mu
nicipal. O discurso de Bel está 
afinado com o compromisso 
de dar seqüência aos projetos 
do prefeito e de contar com 
Marise para implantar seu pró
prio programa de governo.

TRÊS TOQUES
Bel já anunciou dois pro

jetos de governo: a construção 
do parque do povo (unindo 
Facilpa, Sidelpa, lago da Prata 
e córrego da Prata) e o sinal de 
internet de graça à população. 
Nos dois, admite dar um pas
so à frente em projetos inicia
dos por Marise. A terceira no
vidade vazou na quinta-feira.

MULHER
A assessoria de campanha 

de Bel e Luiz Carlos deixou 
vazar que o plano de governo 
da dupla prevê criar um cen
tro de atenção à saúde da mu
lher. A proposta é aproveitar 
os programas de saúde pre
ventiva e curativa já existentes 
e ampliar para outros servi
ços, como orientação psico
lógica, planejamento familiar 
e proteção contra agressão às 
lençoenses. Tudo, afiançado 
pelo atual prefeito.

jo rn al
Tipó passou essa semana 

entre andanças e reuniões. 
No total, ele disse que reali
zou mais de 15 reuniões neste 
período. Algumas delas para 
a confecção do seu jornal de 
campanha, que deve começar 
a circular hoje. Resta saber o 
que será publicado.

NA MIRA
O PSL, partido da base de 

Tipó, quer Bel fora das elei
ções de outubro. Joaquim 
Paulo Campos, presidente 
do partido, entrou com uma 
representação contra a candi
data alegando que ela partici
pou da reinauguração da pra
ça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, e até discur
sou. Quem esteve lá não viu 
isso. A cerimônia de inaugu
ração terminou por volta das 
10h. Depois, começou outro 
evento, o Dia do Reencontro.

FILME
Bel passou pela praça no 

final da tarde, em torno das 
16h. Foi neste momento que 
passou pela tenda do Comtur 
(Conselho Municipal de Tu
rismo) e gravou um depoi
mento, como tantas outras 
pessoas. Detalhe, o microfone 
estava ligado só na câmera. Só 
quem estava bem perto ouviu 
o que a candidata disse.

TAMBÉM FOI
Tipó também esteve na 

praça. Foi na hora do almo
ço e no show de André & 
Matheus. Entretanto, a repre
sentação não cita seu nome. 
Aliás, o candidato Verde nem 
quis comentar o assunto. A 
idéia era mostrar que a ação 
para cassar a candidatura de 
Bel não foi orquestrada por 
ele. Difícil explicar, já que o 
PSL é de sua base aliada!

PLANO
Neste final de semana, o 

candidato a prefeito de Arei- 
ópolis, Amarildo Garcia Fer
nandes (PSDB), vai visitar 
diversos pontos da cidade. O 
objetivo é ouvir a população 
para acertar os últimos deta
lhes de seu plano de governo. 
Pontos principais, como saú
de e geração de empregos, já 
estão definidos.

MAIS UM
Em Piratininga, o candi

dato a vice-prefeito Argemiro 
Parizoto (PMDB), na chapa 
encabeçada por Jair dos San
tos (PPS), também está com o 
pedido de registro de sua can
didatura impugnado. O moti
vo seria a rejeição das contas 
na época em que foi presiden
te da Câmara de Vereadores.

ÁLIBI
Parizoto diz que o proble

ma aconteceu em 1998, mas 
sua condenação foi em 2001. 
Desta forma, a prescrição de 
sua pena foi em 2006. Segun
do o candidato, os adversários 
alegam que sua condenação 
ocorreu em 2004. A chapa 
espera a homologação de sua 
candidatura para começar a 
campanha.

COMÍCIO
O vereador e candidato a 

prefeito de Piratininga, Carlos 
Alessandro de Matos (PSDB), 
o Sandro Bola, programou seu 
comício para o último dia de 
campanha. Sandro Bola quer 
encerrar sua campanha no dia 
2 de outubro em ritmo de fes
ta. Quem sabe para começar a 
comemorar sua eleição, já que 
as chapas adversárias tiveram 
candidatos impugnados.

PLANO DIRETOR
Piratininga realiza na 

segunda-feira 28, às 19h30, 
reunião para discutir o plano 
diretor da cidade. A reunião 
acontece na Câmara e contará 
com a presença de todos os 
vereadores e da prefeita Silvia 
Mendes Soares (PV).

IRONIA
Em Borebi, o candidato a 

prefeito Antonio Carlos Vaca 
(PSDB) montou um painel 
com os dizeres: "Não troque o 
certo pelo duvidoso". Segundo 
a oposição, o painel foi picha
do e Vaca teve que limpar.
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"Essa é a primeira vez 
que venho participar do 
Fórum Juvenil e acho 
muito importante discu
tir o aquecimento global. 
Essa questão está ligada 
a nossa sociedade, porque 
tudo na vida é um ciclo, 
e no meio ambiente é 
igual. Quando tiramos 
algo da natureza o pla
neta vai sentir de uma 
maneira geral e é o que 
está acontecendo. Espero 
que as pessoas tomem 
consciência e passem a 
preservar o nosso meio 
ambiente para futuras 
gerações".

Diogo Henrique Afonso 
Silva, estudante

"É ótimo ter o Fórum 
Juvenil para discutir o 
aquecimento global. É 
bom para informar mais 
os jovens e aprimorar o 
nosso conhecimento para 
resolver o problema".

Gabrielli Rodrigues do 
Santos, estudante

"É muito interessante 
fazer esse Fórum para 
discutir o aquecimento 
global, porque mostra 
o problema ambiental 
que estamos sofrendo e 
como resolvê-lo de uma 
forma clara. Através dos 
palestrantes fica fácil de 
entender e evitar que isso 
piore o nosso meio am
biente".

Stefani Giacomini,
estudante

Em Agudos, a Câmara de Vereadores não aprovou lei que proíbe a pintura de muros por candidatos e a 
propaganda política já começou a mudar o visual dos bairros. Na foto, pintores trabalham na confecção 
de um muro em residência da avenida General Osório, na Vila Professor Simões.

F R A S E

"Infelizmente 
há mulheres 
que são agredi
das constante
mente, mas que
na hora de re- • • gistrar queixa
se arrependem
e não o fazem"

Luiz Cláudio Massa, delegado 
de Polícia Civil de Lençóis 

Paulista, sobre a dificuldade de 
se cumprir a lei Maria da Penha

P A R A  P E N S A R

"A covardia é a 
mãe da crueldade"

Michel de Montaigne
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Contra dupla
Partido ligado a Tipó vai à Justiça e pede cassação da candidatura da dupla Bel e Luiz Carlos à Prefeitura; advogados 
ligados ao candidato Verde alegam que tucana participou de reinauguração da praça da Concha Acústica, o que ela nega

Conceição Giglioli Carpanezi

Na última quinta-feira, 
dia 24, o presidente do PSL 
em Lençóis Paulista, Joaquim 
Paulo Campos e mais quatro 
advogados protocolaram no 
Cartório Eleitoral represen
tação que pede a cassação do 
registro da candidatura de 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM) à Pre
feitura local. O PSL é um dos 
partidos da base de apoio do 
candidato da oposição, Ailton 
Tipó Laurindo (PV). A can
didata tem até hoje à noite 
para apresentar sua defesa. A 
decisão da juíza eleitoral Ana 
Lúcia Aiello Garcia sai na pró
xima segunda-feira.

Segundo a denúncia do 
grupo de Tipó, Bel participou 
da reinauguração da praça Co

mendador José Zillo, a Con
cha Acústica, fez discurso e 
também marcou presença em 
atividades do Dia do Reencon
tro. Ainda segundo a denún
cia, a candidata tucana teria 
cometido atos considerados 
ilegais, já que a Lei Eleitoral 
proíbe a presença de candida
tos em atos oficiais de inaugu
rações de prédios públicos.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) também apa
rece na ação. Segundo advoga
dos ligados a Tipó, Marise con
tratou o show da dupla André 
& Matheus com dinheiro pú
blico. Os artistas lençoenses 
se apresentaram por volta das 
23h, no encerramento das ati
vidades do Dia do Reencontro, 
quase 12 horas depois da rei- 
nauguração da Praça Comen
dador José Zillo. O vice de Bel, 
Luiz Carlos Trecenti, também

Fotos: Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

é citado na ação movida pelo 
PSL. Segundo Joaquim Paulo 
Campos, Luiz Carlos aparece 
na representação apenas por
que é o vice de Bel.

"Esta é uma decisão do 
partido e não do Paulo Cam
pos. Eu estava viajando e 
quando cheguei fiquei sa
bendo do caso. Concordei e 
assinei o documento", disse 
o advogado. Os outros qua
tro advogados que assinam a 
ação são Lexandro Paulo Go- 
dinho Brígido, Gilson Carlos 
Aguiar, Glauco Temer Feres e 
Denílson Santana.

O pedido de cassação da 
candidatura de Bel à Prefeitu
ra é o primeiro embate mais 
acirrado entre oposição e si
tuação nas eleições munici
pais de 2008. A defesa tucana 
diz que Bel não estava no lo
cal no momento da reinaugu-

ração da praça. Na denúncia, 
consta que ela chegou à praça 
às 10h e permaneceu lá por 
quatro horas.

Bel esteve na Concha Acús
tica. Chegou por volta das 16h, 
gravou um depoimento na 
tenda do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), cum
primentou pessoas e foi em
bora. A reportagem de O ECO 
acompanhou a movimentação 
da candidata, inclusive com 
fotos. Ela não fez discurso, 
como pôde apurar a reporta
gem do jornal. O depoimen
to que fez na tenda tinha um 
microfone com entrada para 
uma câmera de filmagem. O 
equipamento pertence ao Fo
to Carlos, empresa contratada 
para fotografar e filmar tanto 
a cerimônia de reinauguração, 
que foi concluída por volta 
das 10h, quanto as atividades

culturais relacionadas ao Dia 
do Reencontro, que se esten
deram até às 22h, segundo o 
calendário oficial do evento.

No entendimento da 
defesa de Bel, a cerimônia 
oficial de reinauguração da 
praça terminou às 10 horas. 
Depois disto, começou outro 
evento, o Dia do Reencon
tro. "Eu não estava presente 
durante a inauguração da 
praça. Passei por lá no final 
da tarde e apenas gravei um 
depoimento, como tantas 
outras pessoas, para ficar em 
arquivo. Em nenhum m o
mento fiz discurso. Isso não 
é verdade", rebateu Bel.

SHOW
O show da dupla André & 

Matheus fechou as festividades, 
mas não foi contratado pela 
Prefeitura de Lençóis Paulista.

A apresentação foi um presen
te dado para a comunidade. O 
show foi pago pela Zilor. "O 
show foi um patrocínio das 
empresas Zilor, que tem um 
dos fundadores das empresas, 
o comendador José Zillo, que 
dá nome à praça. Foi uma ma
neira encontrada pela empresa 
para homenagear a comunida
de", explicou o prefeito.

Luiz Carlos estava fora de 
Lençóis Paulista no dia 12 de 
julho. É o que diz a assessoria 
de imprensa dos candidatos 
apoiados pelo prefeito José 
Antonio Marise. O vice de Bel 
participou de um Congresso 
de Meio Ambiente, realizado 
pelo Ministério das Minas e 
Energia, na região Nordeste. 
Segundo assessores da dupla, 
Luiz Carlos chegou em sua 
residência por volta da meia- 
noite de domingo 13.

Tipó também esteve na Concha 
Acústica no Dia do Reencontro

Tipó e seu vice Palamede (de costas) abordam pessoas na 
Concha durante festividades que marcaram dia do Reencontro

O candidato do PV à 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista, Ailton Tipó Laurindo, 
também esteve na Concha 
Acústica no dia da reinau- 
guração da praça e do Re
encontro. Isso foi ignora
do pelo PSL, que está na 
base de sustentação a Tipó. 
O nome do vereador não 
foi citado na ação contra 
Izabel Cristina Lorenzetti 
(PSDB), a Bel.

A reportagem de O ECO 
registrou a presença de Tipó 
na praça por duas vezes. A 
primeira vez por volta do 
meio-dia. O candidato Ver
de estava acompanhado de 
seu vice, Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB). 
Os dois conversaram com 
várias pessoas, compraram 
comida e foram embora.

À noite, Tipó voltou pa

ra assistir ao show da dupla 
André & Matheus. Con
versou com várias pessoas 
novamente, cumprimentou 
eleitores, esteve na mesa de 
som do show, conversou 
com o empresário da dupla, 
Moisés Rocha, para parabe
nizar a equipe de produção 
do show e foi embora. Sem
pre acompanhado de seu 
vice, Palamede, e das namo
radas dos dois.

Sobre a representação 
contra Bel e Luiz Carlos 
Trecenti (DEM), Tipó dis
se que não iria comentar 
o teor da denúncia, já que 
não é o autor. "Eu entendo 
que o candidato que come
ter qualquer ato ilegal tem 
que pagar por isso", falou 
o candidato de oposição 
ao prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

Candidata tucana conversa com provável eleitora na Concha

c a p a c i t a ç ã o

Prefeitura de Lençóis Paulista 
e Força Sindical oferecem  
curso de fabricação de papel

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista, em parceria com Força 
Sindical, vai oferecer cursos de 
qualificação profissional para 
trabalhadores empregados e 
desempregados. O primeiro 
curso oferecido pela parceria é 
o de processo de fabricação de 
papel, celulose e embalagens, 
com ênfase em operador de 
caldeira. As inscrições devem 
ser feitas até 31 de julho no 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador).

Para se inscrever é preciso 
levar cópia do RG, CPF e com
provante de residência com 
CEP, carteira profissional com 
o número do PIS e o número

do título de eleitor. Para os in
teressados que estão desempre
gados é preciso apresentar tam
bém o cadastro no SINE/PAT.

O curso terá uma carga ho
rária de 200 horas, sendo 160 
horas com aulas de conheci
mentos específicos e 40 horas 
com noções de conhecimen
tos gerais.

Serão montadas duas tur
mas com no máximo 35 pes
soas. Para a primeira turma, o 
início das aulas está previsto 
o dia 4 de agosto, das 7h30 às 
12h30. Para a segunda turma, 
as aulas começam no dia 8 de 
setembro, das 18h às 23h. (com 
assessoria de comunicação)

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

S H O P P I N G

EM BREVE N O VAS LO JAS!

WALL-E
19h-ANIMAÇÃO-IOSmin-LIVRE

SEX AND THE CITY-0  FILME 
20h - COMÉDIA ROMÂNTICA - I4SMIN -14 ANOS

http://www.paulistashopping.com.br


JOSE  C A R L O S  O C T A V I A N I
Ká t ia  Sa r t o r i

Agudos completa 110 anos 
amanhã, 27 de julho. Para falar 
das conquistas e um pouco da 
situação econômica do municí
pio, o prefeito José Carlos Oc- 
taviani (PMDB) recebeu a equi
pe do jornal O ECO . A família 
Octaviani pretende deixar seu 
nome gravado na história po
lítica do município. Além do 
chefe do Executivo, a família 
tem representação na Câmara 
de Vereadores, com o vereador 
Auro Octaviani (PMDB), que é 
irmão do prefeito. Para comple
tar, José Carlos Octaviani, que 
este ano conclui seu segundo 
mandato, lançou seu sobrinho, 
Everton Octaviani, também do 
PMDB, como candidato a sua 
sucessão. Caso consiga em
placar um sucessor, Octaviani 
promete participar do governo 
e sonha voltar ao poder em 
2012. "O garoto está com uma 
vontade danada de ser prefeito, 
de continuar esse nosso traba
lho e, sem dúvida alguma, se 
ele vencer as eleições, eu vou 
ser o seu chefe de Gabinete, 
seu diretor de Obras, o seu as
sessor, seja lá o que for, mas eu 
vou estar lado a lado", garante 
Octaviani. "Hoje eu tenho 49 
anos, daqui há quatro eu esta
rei completando 53 e o meu 
sonho é retornar à prefeitura da 
cidade cuja prefeitura eu ainda 
nem deixei", completa.

Octaviani diz que as prin
cipais realizações de seus dois 
mandatos foram investimen
tos em infra-estrutura urbana 
e a implantação do circular 
gratuito. O prefeito diz que 
como última obra, gostaria de 
entregar a cidade toda asfalta
da. Na próxima terça-feira, O 
ECO traz edição especial de 
aniversário de Agudos.

O ECO -  Nestes 110 anos, 
o que Agudos tem para co
memorar?

José Carlos Octaviani -
Nós temos para comemorar 
hoje a conquista de dezenas de 
novos empregos ao longo des
tes anos que estamos à frente 
da administração, nós temos a 
comemorar uma cidade com 
uma infra-estrutura próxima 
do ideal. Ainda temos que tra
zer emprego para a população. 
Lamentavelmente, a política 
econômica do governo ainda 
deixa muito a desejar para que 
os empresários possam fazer 
novos investimentos, que nós 
possamos conquistar mais 
investimentos. Mas hoje nós 
temos aqui, uma empresa, a 
Duratex, ampliando na cidade 
de Agudos as suas instalações, 
então nós comemoramos in
vestimentos da ordem de R$ 
600 milhões da empresa Du- 
ratex. Agudos está recebendo 
a maior fábrica de MDF do 
mundo, que vai dar para nossa 
cidade um alento muito gran
de, porque nós vamos receber 
aqui uma soma considerável 
de novos impostos e, conse
quentemente, mais empregos 
para a população.

O ECO - Agudos é conhe
cida por ter uma renda per 
capita alta, uma das maiores 
da região, mas isso não refle
te nas condições da popula
ção, já que a diferença entre 
ricos e pobres ainda é bas
tante acentuada. Qual o de
safio para o senhor e para o 
próximo prefeito para dimi
nuir essa diferença? O senhor 
acredita que trabalhou para 
diminuir essa diferença?

Octaviani -  Veja só, infeliz
mente essa diferença de níveis 
sociais compete apenas à ad

Gosto pela política
Nos 110 anos de Agudos, festejados amanhã, prefeito José Carlos Octaviani (PMDB) 
fala sobre a cidade e revela que pretende tentar seu terceiro mandato em 2012

Foto: Jornal O ECO

ministração municipal. A po
lítica do governo (federal) tem 
influenciado muito isso. Há 
também aquelas pessoas que 
se distanciam das outras por
que vestem a camisa do traba
lho, fazem de tudo para poder 
mudar a situação e há também 
um outro grupo de pessoas que 
nem tanto se preocupam. Nós 
temos na nossa cidade -  e é 
bastante difícil quando você 
fala das pessoas -  mas só para 
responder a sua pergunta, de 
uma outra forma, vou dizer 
o que a gente pode levar para 
essas famílias, para que a gen
te possa fazer o melhor. Justa
mente nesses lugares onde o 
povo é mais sofrido, que a pre
feitura tem que levar os recur
sos da administração pública. 
Fazer do Parque Pampulha, do 
Jardim Santa Cândida um lugar 
melhor de se viver levando para 
lá infra-estrutura básica urbana 
de asfalto, guias e sarjetas, gale
rias, postos de saúde. Todos os 
investimentos necessários da 
administração municipal nós 
temos feito. Agora há necessi
dade de investimentos por par
te do governo do Estado e go
verno Federal. O que seria por 
parte do governo Estado: inves
tir em mais segurança não só na 
cidade de Agudos, mas por to
do o estado de São Paulo e que 
o governo federal tome medi
das para mudar a Constituição. 
Para que possamos ter de fato 
as leis sendo aplicadas e resolvi
das em favor da sociedade. Ago
ra a política econômica do go
verno tem contribuído bastante 
para essa diferença, esses níveis 
sociais da nossa cidade. O que 
a prefeitura pode fazer para di
minuir isso, depende muito do 
que cada um se propõe a fazer. 
Por exemplo, eu venho de uma 
família pobre. Meu pai era ser
vente de grupo escolar, nós, em 
cinco irmãos, passamos muita 
dificuldade, mas meu pai nunca 
deixou faltar em casa o alimen
to, o pão, meu pai buscava ou
tras atividades para que nunca 
acontecesse de os filhos passa
rem necessidade. E você vê hoje

em dia pessoas que lutam, que 
levantam de madrugada para o 
corte de cana, que vão buscar lá 
fora o sustento de suas famílias, 
mas você vê também pessoas 
que não têm só a falta de em
prego, também se acomodam 
e, consequentemente, quem so
fre com isso são os seus filhos.

O ECO -  Ainda sobre a 
administração, Agudos tem 
uma área imensa e muitas 
propriedades na zona rural. 
Como administrar tudo isso?

Octaviani -  Agudos já foi 
um dos maiores municípios 
do estado de São Paulo (em 
área territorial) e com o adven
to da emancipação político- 
administrativa do distrito de 
Paulistânia, que virou municí
pio, hoje nós somos 54° maior 
município do estado de São 
Paulo. Nós somos cortados pe
la rodovia Marechal Rondon e 
também pela Castelo Branco. E 
depois da Castelo Branco ainda 
tem Agudos, assim como de
pois da Marechal Rondon ain
da tem Agudos. Para se ter uma 
idéia, divisando com o lago sul 
em Bauru, ainda tem Agudos. 
Nós temos aí uma área de qua
se mil quilômetros quadrados e 
consequentemente quase tam
bém mil quilômetros de estra
das rurais para serem conserva
das. A economia de Agudos gira 
em torno de grandes empresas 
como a Brahma, a Duratex, na 
área industrial. No campo, nós 
temos a plantação de pínus e 
eucaliptos que atende empresas 
de Lençóis e de Agudos como 
produto básico de suas fábricas. 
A nossa economia é em função 
dessas grandes empresas, temos 
diversas pequenas e médias em
presas, mas a grande economia, 
principalmente o sustento da 
nossa cidade, vem destas duas.

O ECO -  Agudos tem me
nos plantio de cana-de-açú
car que as outras cidades da 
região?

Octaviani -  No nosso mu
nicípio o plantio de eucalipto 
e pínus é muito maior. Então

"SE O SEM-TERRA E UM 
SEM-TERRA EU SOU UM 
SEM-AVIÃO. EU QUERIA 
TER UM AVIÃO BONITO, 
EU QUERIA TER O 'LADY 
LAURA' DO ROBERTO 
CARLOS, EU SOU UM 
SEM IATE, EU SOU UM 
SEM NAVIO, EU SOU 
UM SEM TELEVISÃO,
EU QUERIA SER DONO 
DA RECORD, DA REDE 
GLOBO, DA TV PREVÊ"

nós temos aqui sim cana, mas 
não como tem em Lençóis, co
mo tem em Macatuba.

O ECO -  Então quando 
for definitiva a mecanização 
da lavoura o município terá 
um problema a menos?

Octaviani -  Embora não te
nha muita cana plantada, uma 
grande parte da população tra
balha no corte e vai sofrer. A 
recolocação da mão-de-obra é 
uma coisa que nos assusta.

O ECO -  E o município já 
pensou em alternativas para 
lidar com este problema?

Octaviani -  A mecaniza
ção assusta todos os dirigentes 
municipais, toda a população, 
porque à medida que a tecno
logia avança, tira a colocação da 
mão-de-obra do homem. Então 
há a necessidade de uma mão- 
de-obra mais qualificada e nós 
estamos perdendo este espaço 
para a máquina. É a máquina 
vencendo o lugar do homem.

O ECO -  Mas o municí
pio pensou em alguma al
ternativa para capacitação, 
recolocação dessa mão-de- 
obra?

Octaviani -  O que precisa 
haver é a diversificação indus
trial e a diversificação de cul
tura da nossa mão-de-obra. 
Mudar essa cultura de que a 
nossa mão-de-obra tem que 
ser voltada para o corte de 
cana ou para uma atividade 
que não gera tanto emprego. 
Eu insisto que se o homem 
tivesse se fixado no campo, 
não ele lá porque não tem as 
mesmas conquistas que tem 
na cidade -  mas ele lá com o 
governo dando condições. Eu 
não apóio o movimento sem- 
terra, mas eu entendo que o 
governo deveria fazer uma fa- 
cilitação para o financiamento 
de áreas, para que o homem 
possa comprar uma área, fa
zer o plantio, ter a sua famí
lia, fixado ali e produzindo. 
O Movimento Sem-Terra eu 
não aceito porque isso é pago

PERFIL
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José Carlos Octaviani
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49 anos

FORMAÇÃO
Ensino Médio

CARGO ATUAL
prefeito de Agudos

com os nossos impostos. Se o 
sem-terra é um sem-terra eu 
sou um sem-avião. Eu queria 
ter um avião bonito, eu queria 
ter o 'Lady Laura' do Roberto 
Carlos, eu sou um sem iate, eu 
sou um sem navio, eu sou um 
sem televisão, eu queria ser 
dono da Record, da Rede Glo
bo, da TV Preve. O fato de não 
ter não significa que eu tenho 
direito de invadir o que é dos 
outros. Mas o governo deveria 
facilitar o financiamento para 
compra de áreas rurais. Você 
vai financiar um automóvel, 
você financia um carro de R$ 
20, R$ 30 ou R$ 50 mil em 
cinco minutos. Por que a terra 
não pode ser financiada com 
a mesma facilidade e dar para 
o homem do campo garantia 
para o seu trabalho, para a sua 
mão-de-obra?

O ECO -  Nestes quase 
oito anos de mandato, qual 
projeto ou obra que o se
nhor destacaria?

Octaviani -  Eu destaco 
uma delas, que é a maior obra 
social da nossa cidade, que foi 
a implantação do ônibus cir
cular gratuito. Ninguém acre
ditava nessa campanha. Quan
do levamos a proposta para as 
ruas na nossa primeira eleição 
fomos até motivo de piada das 
terríveis, mas nós conseguimos 
vencer as eleições e implantar 
em Agudos. Eu chamo de obra 
social porque o cidadão deixa 
de gastar com a passagem para 
ter em casa uma alimentação 
melhor, para ter em casa um 
tênis para o filho, uma blusa 
para a esposa, um vestido para 
a filha. Em termos de inves
timentos urbanos nós fize
mos a transformação da área 
central recuperando a praça 
Tiradentes que era uma ver
gonha, uma coisa horrorosa. 
Era uma praça muito escura, 
sem iluminação. Fiz também 
a avenida Carvalho Pinto, que 
nós fizemos a entrada ali, fi
zemos também investimentos 
por toda a cidade, nos bairros 
Santa Angelina, Esmeralda, a

Vila Honorina, Jardim Santa 
Terezinha, construção de via
duto ligando a Vila Pedrina 
ao Santa Cândida, o asfalta- 
mento de boa parte da Vila 
Taperão (Jardim São Vicente 1 
e 2). Nós fizemos também o 
asfaltamento de grande exten
são no Jardim Vienense, Ava- 
to, São Miguel, Núcleo Mário 
Campesato, Cohab 4, nós fize
mos um asfaltamento ligando 
o Jardim Cruzeiro até a Faag 
(Faculdade de Agudos) -  essa 
escola que é orgulho de nossa 
cidade. Nós investimos muito 
em infra-estrutura urbana e eu 
posso dizer que isso tem cau
sado a satisfação dos morado
res de Agudos. Nós construí
mos diversos postos de saúde, 
e isso claro é uma somatória 
das necessidades do povo da 
nossa cidade.

O ECO -  E o que o senhor 
acha que faltou fazer?

Octaviani -  Eu sou um
sonhador por realizações. O 
meu sonho é até o dia 31 de 
dezembro entregar o Parque 
Pampulha totalmente asfalta
do. É inconcebível no ano de 
2008 e eu já no oitavo ano do 
meu mandato eu não ter le
vado ainda uma solução para 
aquele povo, com ruas hor
rorosas, onde as pessoas, em 
dia de chuva, não têm como 
transitar por aquelas ruas. Eu 
como prefeito estou devendo 
àquela população uma solu
ção definitiva, bem como a 
inauguração de uma escola. E 
também a duplicação do aces
so à Duratex e da avenida atrás 
do ginásio de esportes Manoel 
da Costa. E também o asfalta- 
mento final do Jardim Santa 
Cândida.

O ECO -  Seria este o pre
sente de aniversário para 
Agudos?

Octaviani -  Seria. Este é 
um sonho que eu tenho.

O ECO -  O senhor já de
clarou apoio à candidatura 
de seu sobrinho, Everton Oc
taviani. Está otimista quanto 
a uma possível vitória?

Octaviani -  Eu acredito que 
nós temos tudo para vencer as 
eleições. Nas disputas políticas 
que já passamos, de seis ven
cemos cinco. E esta, é claro, é 
uma disputa diferente. Em 26 
anos, é a primeira vez que eu 
vou ficar fora dela. Mais do que 
nunca estou tentando passar o 
bastão para o meu sobrinho. O 
garoto está com uma vontade 
danada de ser prefeito, de con
tinuar esse nosso trabalho e, 
sem dúvida alguma, se ele ven
cer as eleições, eu vou ser o seu 
chefe de Gabinete, seu diretor 
de Obras, o seu assessor, seja lá 
o que for, mas eu vou estar lado 
a lado, para que as rédeas do 
município estejam nas melho
res mãos. E o meu sobrinho, 
eu tenho certeza, fará de tudo 
para que não nos envergonhe 
à frente da prefeitura da cida
de. Até porque hoje eu tenho 
49 anos, daqui há quatro eu es
tarei completando 53 e o meu 
sonho é retornar à prefeitura 
da cidade cuja prefeitura eu 
ainda nem deixei. E se eu colo
car quem não tiver competên
cia, se eu colocar alguém que 
não conduza a cidade direito, 
ele estará me envergonhando 
e dificultará o meu sonho de 
retorno. Eu tenho certeza que 
ele será um grande prefeito. E 
ele já me disse: tio, eu tenho o 
desafio de fazer mais do que 
você fez. Eu aceito esse desafio 
de forma carinhosa, porque eu 
sei que quem vai ganhar com 
isso é a nossa cidade.

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
Advogado
OAB/SP - 38966 
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T U R I S M O  R U R A L

Vila nova
Bairro rural de Alfredo Guedes terá complexo turístico com hotel, restaurante, 
clube e museu; empreendimento está sendo construído em antiga fazenda de café

Foto: Feranada Benedetti

Vista geral da futura Vila do café, em Alfredo Guedes, empreendimento deve ficar pronto até 2009; complexo terá hotel e restaurante

Pa u l o  Ed u a r d o  To n o n

O bairro rural de Alfredo 
Guedes, em Lençóis Paulis
ta, deve ganhar um empre
endimento turístico até o 
final do ano. Um comple
xo com hotel, restaurante, 
museu e clube está sendo 
construído em uma antiga 
fazenda de café, localizada 
logo na entrada do bairro, 
ao lado da ponte.

As obras começaram há 
dois meses e a previsão é 
de que a primeira parte do 
empreendimento, com o 
restaurante e piscina, seja 
inaugurada até novembro. O 
empreendimento completo

deve estar pronto em 2009.
O responsável pelo hotel 

fazenda, que se chamará Vila 
do Café, é o empresário Luis 
Carlos Maciel, o Coquinha, 
que também é candidato a 
prefeito de Lençóis Paulista 
pelo PHS. Segundo ele, o em
preendimento deve se tornar 
um dos cartões postais da 
cidade. "Nossa expectativa é 
muito boa, vai ser um local 
para a família passear e para 
quem vem de fora ter uma re
lação especial com a cidade", 
destaca. O empresário não 
quis divulgar o valor do in
vestimento, mas garante que 
está na empreitada sozinho.

As casas que restaram da

antiga fazenda estão passan
do por um processo de res
tauração para atender tam
bém ao turismo histórico, um 
mercado bastante em moda 
atualmente. O projeto apro
veita as antigas estruturas. 
"Inclusive uma dessas casas 
abrigava um cartório e mui
tas pessoas de Lençóis Pau
lista foram registradas ou até 
mesmo se casaram naquele 
local. Portanto, também tem 
esse lado de turismo históri
co que a gente vai trabalhar, 
uma vez que Alfredo Guedes 
foi fundado por causa do ca
fé", explica Coquinha.

O empreendimento tam
bém vai funcionar como

clube. "Não com associados 
e títulos, mas quem pagar 
um condomínio mensal te
rá direito a utilizar todas as 
nossas dependências", ex
plica o proprietário.

Ao todo serão 40 aparta
mentos de frente para o lago, 
além de duas piscinas, tobo- 
água, uma tirolesa de 190 
metros, playground, qua
dras esportivas, restaurante 
e ampla área de lazer. Tam
bém está previsto funcio
namento de uma academia 
no local. Outro diferencial 
serão os cavalos que estarão 
disponíveis para os visitan
tes passear pelas dependên
cias do hotel fazenda.
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CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Urgente!
Vai ter p ressão  n o  debate!

Alô Lençóis! Alô po
vão! E para delírio da mas
sa, estou eu de volta na 
terra onde a água é arden
te! E se a água arde, meus 
ouvidos também ardem 
quando ouço aquela mu- 
siquinha de campanha. É 
a mesma que eu ouvi há 
dois anos em uma outra 
campanha... Isso porque o 
candidato que usou a mú
sica nem foi eleito!

Mentes brilhantes!
E a candidatura do 

coitado do Jessé é que foi 
impugnada! Impugnada 
ou impregnada?! O que 
fica impregnada é musi- 
quinha de campanha! Eu 
nem tinha ouvido musi- 
quinha nenhuma do Jes
sé... A campanha dele nem 
ia atrapalhar quando eu 
estivesse assistindo sessão 
da tarde! Hahaha! É assim 
que se ganha meu voto!

E um amigo disse que 
carro de som é tentativa 
de recuperar o que não foi 
feito em quatro anos!

Assim caminha nossa 
licitação para prefeito! E 
em Borebi a coisa tá estra
nha, estão querendo aba
ter Vaca! Será que vai ter 
churrasco?! Hahaha!

Enquanto isso, aqui na 
terrinha da guache, os can-

didatos estão animados 
pro debate na TV Preve! 
Será que alguém vai "vê"?

Já tem gente dizendo 
que a pressão vai ser gran
de no debate, também, 
não é pra menos, chaco
alha o Coquinha pra ver! 
Hahaha!

E a televisão já esque
ceu do banqueiro Dantas, 
a morte da Derci dá mais 
audiência! E aquele filme 
que ela ia fazer com o Fro
ta, será que ia dar tanta 
audiência?! E sabe o que 
ela disse no velório?! "Pu
ta merda, vocês vão ficar 
aqui olhando pra minha 
cara?! Vão ver a comida"! 
Hahaha!

É difícil... É difícil, mas 
ela descansou!

E por falar em descan
sar... No pára-choque de 
um mercedão amarelo es
tava a lógica existencial: 
"Quem cedo madruga não 
pega ônibus lotado"! Fi
losofia de mestre! E acho 
que com essas musiqui- 
nhas de campanha, to
do mundo vai começar a 
madrugar! Está cada vez 
mais difícil... Mas com 
musiquinha repetida pio
ra! Então deixa eu brincar 
com minhas andorinhas 
pra ver se melhora!
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E Q U O T E R A P I A

Cavalgada
Centro de Equoterapia de Lençóis Paulista atende 22 pessoas; interação com 
cavalos ajuda a superar traumas e doenças em portadores de necessidades especiais

d e b a t e

3 ° Fórum  Juvenil 
term ina hoje

Fotos: Fernanda Benedetti

Da  Re d a ç ã o

Na quinta-feira 24, os inte
grantes do projeto 'Formação 
de Líderes', do Grupo Lwart, 
foram conhecer o Centro de 
Equoterapia de Lençóis Pau
lista, que funciona no recinto 
José Oliveira Prado, a Facil- 
pa. O Centro é mantido pela 
Associação Rural de Lençóis 
Paulista em parceria com a 
Prefeitura de Lençóis Paulista. 
Atualmente, oferece tratamen
to gratuito para 22 pessoas.

"A Equoterapia é um tra
tamento complementar, mul- 
tidisciplinar e multiprofissio- 
nal", explica a fisioterapeuta 
Beatriz Casali Baptistela, uma 
das funcionárias do Centro. 
A Equoterapia é uma modali
dade de fisioterapia diferente. 
Montados em um cavalo, os 
pacientes são estimulados a 
desenvolver tarefas que esti
mulam a coordenação moto
ra. É recomendada a partir dos 
dois anos de idade e ajuda no 
tratamento de pessoas que so
freram derrames, paralisias de 
membros inferiores ou supe
riores, crianças hiperativas, de
ficientes de fala e linguagem, 
de atenção e crianças com dis
túrbios de comportamento.

"Nós utilizamos o cavalo 
para dar mais equilíbrio e au
toconfiança para os pacientes. 
Além disso, como a maior par
te dos exercícios é realizada ao 
ar livre, você observa o prazer 
que eles têm em freqüentar a 
terapia", explica Beatriz. "Na 
minha área, nós trabalhamos 
a coordenação motora fina e 
grossa, trabalhamos o equilí
brio e noções de quente e frio. 
A melhora é visível", completa.

As sessões têm duração de 
40 minutos e são realizadas 
uma ou duas vezes por sema

O pesquisador José Carlos Figueiredo deu palestra na quinta

Monitores da Equoterapia mostram aos integrantes do Formação de Líderes como é o tratamento

na, dependendo do diagnósti
co do paciente. As terapeutas 
utilizam, além dos cavalos, 
peças de encaixar e brinque
dos didáticos no tratamento. 
A terapia tem duração de oi
to meses. No final do perío
do é feita uma avaliação do 
estado geral do paciente e se 
houve uma evolução. Caso 
seja necessário, o tratamento 
pode ser estendido. "Existem

pacientes que estão aqui há 
quatro anos, porque estão em 
uma evolução constante".

O Centro foi formado em 
2002 e sua equipe atual con
ta com uma fonoaudióloga, 
psicóloga e fisioterapeuta, 
além dos voluntários que par
ticipam. Uma parceria entre 
a Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
e o Centro permite que mais

pessoas sejam atendidas. O 
Centro oferece o espaço, os 
equipamentos e os animais e 
a Apae entra com o transporte 
e os profissionais.

SERVIÇO
Quem quiser saber mais 

sobre a Equoterapia ou requi
sitar o tratamento deve procu
rar o escritório da Facilpa. O 
tratamento é gratuito.

Termina hoje o 3° 
Fórum Juvenil Lençoen- 
se, realizado pelo grupo 
Galera Ativa. O evento 
começou na quarta-feira, 
com palestras. Este ano 
a temática do fórum é o 
aquecimento global.

As palestras de quarta e 
quinta-feira receberam pú
blico de aproximadamente 
100 pessoas. A média de 
idade dos participantes é de 
15 e 16 anos. Sara Kelly Cé
sar Jerônimo de Campos, 15 
anos, diz que achou o even
to muito bom. "Eu achei as 
palestras muito legais, prin
cipalmente a palestra sobre 
consumismo. É um assunto 
muito interessante para ser 
tratado nos dias de hoje, 
principalmente nessa era de 
globalização", avalia.

Um dos desafios do fó
rum juvenil é identificar as 
causas do aquecimento glo
bal e apontar soluções pa
ra o problema. O biólogo, 
geógrafo e especialista em 
educação ambiental, Ivan 
Alexandre Ferrazzoli de 
Marqui, apresentou pales
tra na quarta-feira, afirma 
que o aquecimento global 
começou com as revoluções 
industriais. Foi assim que a 
humanidade passou a ado
tar como matriz energética

os combustíveis fósseis. "Is
so tem contribuído sobre
maneira com as emissões 
de dióxido de carbono, um 
dos principais responsáveis 
pelo aquecimento global. É 
preciso encontrar matrizes 
energéticas alternativas pa
ra substituir os combustí
veis fósseis", explica.

Já o professor e pesqui
sador do IpMet (Instituto 
de Pesquisas Meteorológi
cas de Bauru), José Carlos 
Figueiredo, defende outras 
teses. "Existem pesquisa
dores que realmente atri
buem o aquecimento à 
ação do homem, mas exis
tem também aqueles que 
indicam que o aquecimen
to é um processo natural 
que o planeta está passan
do", avalia. "Meu objetivo 
foi apresentar as versões 
e colocar a seguinte per
gunta na cabecinha deles: 
Até que ponto nós somos 
responsáveis pelo aqueci
mento global?", conclui.

O fórum segue hoje 
com exposição e venda de 
produtos feitos a partir de 
materiais reciclados, dança 
e música. Estas atividades 
vão acontecer no ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, durante 
toda à tarde.

Ví

E G IA O

S" Caríi|ieonato B rasileiro de Som , Tunning e Rebaixados
Pominoo, dia 17 da aoeato, na Facilea, a eartir das 11b da manhi.
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Um senhor jornal



Bom uso do 
PC mira dos 
pés aos olhos

Em casa ou no escritó
rio, todo ambiente em que 
fica o computador deve 
considerar o conforto do 
usuário. "É um conjunto. 
Não adianta imaginar que 
só mudar a cadeira, só mu
dar a bancada, é o suficien
te. Tudo influencia", diz 
Germmanya D'Garcia, pro
fessora do núcleo de design 
da UFPE (Universidade Fe
deral de Pernambuco) e er- 
gonomista certificada pela 
Abergo (Associação Brasi
leira de Ergonomia; www. 
abergo.org.br).

D'Garcia diz que o usuá
rio deve ficar atento às con
dições ambientais, como a 
iluminação, ao esquema físi
co onde fica o computador, 
como a distância dos olhos 
à tela, e também ao confor
to. "A percepção corporal é 
importante. Se a pessoa sen
te desconforto ou, principal
mente, uma região formigar, 
é preciso rever a estrutura de 
uso do PC, porque a circula
ção está obstruída", diz.

O assento de quem 
usa o computador deve ter 
sempre um apoio para as 
costas, que serve para di
minuir a pressão sobre os 
vasos sangüíneos e sobre 
os discos intravertebrais, 
que fazem a intercalação 
entre as vértebras.

"Esse disco pode rom
per ou se deslocar ao car
regar excesso de peso, mas 
a manutenção da postura 
sentada por muito tempo 
também é prejudicial a ele. 
O corpo deve se movimen
tar", diz D'Garcia.

Ela diz que não é preci
so ficar com as costas intei
ras apoiadas no encosto da 
cadeira, em uma postura 
rígida. "O adequado é ficar 
relaxado".

Assim como os outros 
especialistas consultados 
pela Folha, ela diz que o 
ideal é que a pessoa faça 
uma pausa a cada uma 
hora em frente ao micro. A 
professora diz que de três a 
cinco minutos são suficien
tes, mas adverte que é pre
ciso se movimentar nesse 
período, por exemplo, ca
minhando, alongando os 
braços e abrindo e fechan
do os dedos das mãos.

"Eu deixo sempre uma 
garrafinha de água na mi
nha bancada. Assim, eu hi
drato o corpo e ainda sou 
obrigada a levantar para ir 
ao banheiro", sugere.

PÉS NO CHÃO
A cadeira deve ser sem

pre ajustada para que quem 
está usando o computador 
fique com os pés apoiados 
no chão, diminuindo a pres
são sobre as coxas. Por isso, 
se duas pessoas de tamanhos 
diferentes usam o mesmo 
micro, é preciso adaptar as 
condições para as duas. Um 
apoio para o pé, que possa 
ser retirado, é uma solução.

A coxa deve ficar para
lela ao chão, com o joelho 
em um ângulo de 90. "O 
cotovelo precisa ficar em 
posição semelhante, com o 
braço apoiado na bancada", 
diz D'Garcia. Dessa forma, a 
bancada onde fica o teclado 
e o mouse deve ser apenas 
um pouco mais alta do que 
a cadeira, ficando entre 5 
cm e 10 cm das pernas.

C O M P U T A D O R

Perigo em frente à tela
Dor de cabeça, vista cansada, tendinite, lombalgia; conheça os males provocados 
pelo computador e saiba como enfrentá-los para melhorar as dores no corpo

GUSTAVO VILLAS BOAS
d a n ie l a  a r r a is

Ninguém é robô para pas
sar horas em frente à máquina 
sem que o corpo reclame. Po
dem ser os olhos, as costas, os 
dedos da mão. O fato é que, 
segundo especialistas ouvi
dos pela Folha, passar mais 
de uma hora, sem intervalos, 
em frente ao computador, 
escutando música com fone 
de ouvido ou até falando ao 
celular, pode criar ou agravar

problemas físicos.
Esses danos atingem mi

lhões de pessoas. Por exem
plo, entre aquelas que utili
zam fones de ouvido durante 
o trabalho - como os opera
dores de telemarketing, que 
são 750 mil no país -, de 6% 
a 12% sofrem com perdas au
ditivas, diz pesquisa da Poli/ 
USP divulgada em junho.

Há, também, doenças que, 
se não são causadas direta
mente pelas máquinas, po
dem aparecer por conta do

uso excessivo e indiscrimina
do delas. Por exemplo, a LER 
(lesão por esforço repetitivo) 
ou a tendinite.

Outro problema de saúde 
é o vício -  assim como al
gumas pessoas ficam reféns 
do cigarro, outras se tornam 
dependentes psicologica
mente do computador e da 
internet. Um pesquisador 
norte-americano quer classi
ficar esse vício como doença 
mental no principal livro de 
referências de doenças psi-

Faça ajustes na 
configuração e na 
altura do seu monitor

Os olhos vidrados no 
monitor não são apenas um 
sinônimo de atenção, mas 
também potencial fonte de 
problemas. "Nós piscamos, 
normalmente, 20 vezes por 
minuto. Na frente do com
putador, esse ritmo cai para 
quatro, cinco vezes por mi
nuto", diz o oftalmologista 
Leôncio Queiroz Neto, do 
Instituto Penido Burnier.

Ele diz que piscar ajuda 
na lubrificação do globo 
ocular, o que colabora para 
a proteção. Queiroz adverte 
que os problemas de olho 
seco podem ser graves para 
quem usa lentes de conta
to e está em ambiente com 
pouca umidade do ar, por 
exemplo. Uma prevenção 
é piscar voluntariamente e 
nunca usar o computa
dor por mais de uma ho-

ra sem pausa.
A iluminação precisa ser 

adequada. O usuário deve 
evitar a fonte de luz direta 
na tela, que causa reflexo, 
e atrás da pessoa, que gera 
sombras. O ideal é luz difu
sa no ambiente ou lateral - o 
micro pode ficar ao lado de 
uma janela.

Ele também diz que a 
iluminação do monitor não 
deve ser maior nem menor 
do que a do ambiente, pois 
o diafragma que controla a

entrada de luz no olho vai 
ficar abrindo e fechando, 
causando fadiga ocular. 
Ou seja, ainda que seu mo
nitor tenha uma excelente 
claridade própria, é neces
sário que o ambiente esteja 
bem iluminado.

Também é importante 
configurar a tela, que deve 
ser mantida limpa. O ideal é 
deixá-la com menos brilho e 
mais contraste.

d is t â n c ia
Os olhos do usuário de

vem ficar, no máximo, a 60 
centímetros do monitor.

A altura da tela deve ser 
calculada. "O ideal é que 
ela esteja a cerca de 20 cm 
abaixo da linha de visão. 
Olhar para baixo exige 
menos esforço do olho", 
diz Queiroz. (GVB)

quiátricas do país.
Algumas sugestões simples 

de serem executadas conse
guem diminuir ou evitar que 
o uso do computador, do to
cador de MP3, do celular e do 
videogame, tanto no trabalho 
quanto nas horas de lazer, se
ja prejudicial à saúde.

Veja como identificar 
alguns dos malefícios cau
sados pela interação com a 
tecnologia e saiba como ar
rumar o ambiente para que 
eles sejam evitados.

AJU DAN TE
A Coréia do Sul planeja 
que todas as casas do país 
tenham um robô em uma 
década. A máquina ajudaria 
a população idosa e com 
problemas de locomoção, 
entre outras tarefas.

e x e r c í c i o

O programa gratuito 
Work-Rave (www. 
workrave.org) ensina 
alguns exercícios para 
prevenir problemas 
provocados pelo uso 
excessivo do computador.

6 0 %
dos estudantes de 
graduação de engenharia 
nos EUA relataram dor 
no pescoço ou nas 
extremidades superiores 
segundo pesquisa feita na 
Universidade da Califórnia.

OUVINDO BEM

VEJA DICAS PARA EVITAR PROBLEMAS AUDITIVOS CUJA 
ORIGEM PODE SER O USO DE FONES DE OUVIDO

PAUSA
Nunca use fone de ouvido por mais de uma hora de forma 
ininterrupta. Faça pausas para descansar o ouvido. A 
exposição contínua pode ser tão danosa quanto o volume alto

M O D ER A Ç Ã O  1
Deixar o som vazar - ou seja, ser ouvido por terceiros - 
significa que o nível de exposição é inadequado. Verifique 
com pessoas próximas se é esse o seu caso

M O D ER A Ç Ã O  2
Nunca tente abafar o som ambiente, como o barulho do 
ônibus, aumentando o volume do aparelho tocador

M O D ER A Ç Ã O  3
Até a altura média do som dos tocadores de MP3 pode estar 
acima do recomendado. Não ouça música além desse volume

q u e n t i n h o

Caso perceba que seu telefone celular esquenta quando em 
uso, busque soluções como fones para esse tipo de aparelho

D O RES
Se, durante ou logo após a exposição sonora, você sentir 
dor de cabeça, procure um especialista. Outros sintomas de 
problemas são irritabilidade e insônia

z u m b i d o

É o nome dado ao som que é percebido sem ter sido gerado 
no ambiente. Veja no site www.zumbido.org alguns tipos de 
manifestações

Lixo eletrônico  
prejudica saúde

A Terra também é afetada 
pelos produtos de tecnolo
gia. Tanto que o lixo prove
niente desse tipo de material 
tem um nome próprio: e-li- 
xo, ou e-waste em inglês. A 
mesma letra que faz referên
cia ao universo da internet e 
dos computadores é usada 
para apontar materiais co
mo chumbo, mercúrio, cá- 
dmio e substâncias cancerí
genas e tóxicas ao homem e 
ao solo.

Pilhas e baterias, por 
exemplo, não devem ser jo
gadas no lixo comum. Em 
geral, as próprias fabricantes

têm postos de coleta. No ca
so dos celulares, a indicação 
de onde o portátil é coleta
do está no manual. Normal
mente, é possível entregar 
aparelho e bateria em uma 
loja, para que seja feito o en
caminhamento adequado.

No caso de computado
res usados, existem entida
des que aceitam doação. Um 
exemplo é a www.pensamen- 
todigital.org.br. No site da 
organização Comitê para De
mocratização da Informática 
(www.cdi.org.br), existem 
informações sobre o tema do 
e-lixo no Brasil. (GVB)

http://www.zumbido.org
http://www.pensamen-todigital.org.br
http://www.pensamen-todigital.org.br
http://www.cdi.org.br
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O *  •  J  * 1 ^  •Sinais de violência
Rapaz de 18 anos agride a mãe e é preso em flagrante com base na lei Maria da Penha

Da  Re d a ç ã o

Um rapaz de 18 anos foi 
preso em flagrante na quinta- 
feira 24 após agredir a pró
pria mãe com um soco no 
rosto. G.P. foi enquadrado na 
lei Maria da Penha e, como 
não tinha dinheiro para pa
gar a fiança de dois salários 
mínimos, foi encaminhado 
para a cadeia de Duartina. O 
caso aconteceu na Cecap, em 
Lençóis Paulista. Desde que 
a lei Maria da Penha entrou 
em vigor, no dia 7 de agosto 
de 2006, esta é a primeira vez 
que a polícia lençoense reali
za uma prisão em flagrante.

Segundo consta no bole
tim de ocorrência, o acusado 
chegou em casa por volta das 
8h e pediu dinheiro para a

mãe. Diante da recusa dela, 
começou a quebrar móveis e 
objetos da casa. A mulher ten
tou ligar para a polícia, mas 
G.P a agrediu com um soco. 
Vizinhos ouviram o barulho 
e socorreram a vítima, que 
foi desmaiada para o pronto- 
socorro. O rapaz fugiu.

A Polícia Militar foi acio
nada e encontrou G.P. há al
gumas ruas de sua casa. Ele 
foi conduzido à Polícia Civil, 
onde o delegado Luiz Cláudio 
Massa ratificou o flagrante e 
prendeu o rapaz baseado no 
artigo 129, da lei 11.340, que 
ficou conhecida como Maria 
da Penha.

A pena prevista para este 
crime é de três meses a três 
anos de reclusão. O delegado 
informou que G.P já era co

nhecido da polícia e que era 
usuário de drogas desde os 
11 anos de idade. O rapaz já 
havia sido internado algumas 
vezes para tratamento.

De acordo com o delega
do, a demora em fazer a pri
meira prisão em flagrante nos 
termos da lei Maria da Penha 
aconteceu porque na maior 
parte das vezes, as mulheres 
registram queixa, mas não 
representam pela prisão do 
agressor. "Sem isso, não se 
configura o flagrante. Nesse 
caso, a pessoa só vai presa se 
desrespeitar as medidas pro- 
tetivas. Por exemplo, se a Jus
tiça determina que o homem 
não pode se aproximar da 
mulher e ele desrespeita, nes
se caso, ele vai preso. Senão, 
permanece em liberdade", ex

plica Massa.
Foi este o caso do homem 

preso ontem. A.R.P.L, 28 
anos, também foi para a ca
deia com base na lei Maria da 
Penha. Como vivia fazendo 
ameaças à ex-mulher, a Justi
ça determinou que ele deve
ria manter uma distância de 
pelo menos 100 metros. Por 
desrespeitar a determinação, 
foi preso.

Outro problema aponta
do pelo delegado é que, mes
mo quando há a abertura 
de processo contra homens 
agressores, é comum a mu
lher retirar a queixa. "Infeliz
mente há mulheres que são 
agredidas constantemente, 
mas que na hora de registrar 
queixa se arrependem e não 
o fazem", afirmou. Para o delegado Massa, mulheres quase não registram queixas

T R A N S I T O

Rotatória na Jácomo Nicolau 
começa a funcionar na terça

O trânsito na avenida 
Jácomo Nicolau Paccola 
terá uma modificação im
portante a partir de terça- 
feira 29. O Departamento 
Municipal de Trânsito vai 
instalar uma rotatória na 
altura da alça de acesso 
da rodovia Osny Matheus 
(SP 261). Os motoristas 
que trafegam pela avenida 
terão de parar na rotatória 
e quem ingressa nela tem 
a preferência.

O objetivo da mudan
ça, aprovada pela Comis
são Municipal de Trânsito, 
é facilitar o acesso para os 
motoristas que chegam da 
rodovia pela alça de aces
so para entrar na avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola. A avenida é artéria 
de ligação entre o centro da 
cidade e a região de bairros 
na parte alta da cidade, on
de ficam conjuntos popu
losos, como o Núcleo Luiz 
Zillo, Júlio Ferrari, Vila 
Cruzeiro, Jardim das Na
ções, Nova Lençóis, Parque 
Rondon e Jardim América.

A partir de terça-feira,

o dispositivo entra em fun
cionamento para teste, por 
isso, os motoristas deverão 
estar atentos ao passar pe
lo local. A princípio, a pre
feitura vai demarcar o local 
com tartarugas e sinalização

de solo. O diretor de obras 
e presidente da Comutran, 
Antonio da Silveira Corrêa, 
explica que depois a rota
tória será demarcada com 
guias e a construção de um 
canteiro central.

A G U D O S

Rapaz assalta 
loja no centro

Um rapaz assaltou uma 
loja no centro de Agudos, 
na tarde da quinta-feira 
24. Ele entrou no estabe
lecimento de cara limpa e 
simulando ter uma arma, 
anunciou o assalto e fugiu 
levando uma quantia em 
dinheiro. As câmeras de se
gurança da loja filmaram 
tudo. Apesar de identifica
do, até a tarde de ontem o 
rapaz não havia sido preso.

A polícia e o dono da lo
ja não precisaram quanto o 
ladrão levou. A Polícia Civil 
suspeita que é o mesmo la
drão que assaltou um super
mercado na semana passada.

BARRA BONITA
Em Barra Bonita, ladrões 

levaram R$ 14 mil de uma 
casa, na quarta-feira 23. 
O furto foi por volta das 
18h30. A vítima contou à 
Polícia Militar que ao che
gar em casa percebeu que a 
porta havia sido arrombada 
e uma caixa de sapatos, local 
em que estava o dinheiro, 
tinha sumido. Ela informou 
também que a casa já tinha 
sido furtada há três semanas, 
mas não havia registrado bo
letim de ocorrência.

NOTAS PO LIC IA IS

TÓXICO
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista apreendeu na 
quinta-feira 24 três pape- 
lotes de maconha (4,9 gra
mas) e três pedras de crack 
(0,7). A PM estava fazendo 
o patrulhamento pela aveni
da Jácomo Augusto Paccola, 
no Caju, quando encontrou 
um rapaz de 17 anos em 
atitude suspeita. Ao fazer a 
revista, os policiais encon
traram a droga. Ele foi enca
minhado para a delegacia, 
prestou depoimento e de
pois foi liberado.

FURTO
Um bar foi furtado na Vi

la Irerê, em Lençóis Paulista, 
na manhã de quinta-feira

24. Pessoas que passavam 
pelo local informaram ao 
dono que a porta havia si
do arrombada. Ele chamou 
a Polícia Militar e registrou 
boletim de ocorrência. A 
PM fez patrulha pelo local, 
mas não encontrou nada. 
Foi levado um aparelho de 
som, vários maços de cigar
ro e R$ 150 em dinheiro.

LIXADEIRA
Um furto foi registrado 

na madrugada de quinta-fei
ra 24 no Distrito Industrial 
de Borebi. Quando chegou 
na empresa, o proprietário 
deu pela falta de uma lixa- 
deira e acionou a Polícia Mi
litar, que fez a patrulha pela 
área, mas nada encontrou.

\ ' í Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

m u n ic íp io  d e  l e n ç ó is  p a u l is t a

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 
Período de Referência : Janeiro/2008 a Junho/2008

R E C E I T A D E S P E S A
Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença
RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES
Receita de contribuições 3.251.000,00 1.559.345,26 1.691.654,74 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 5.000.000,00 2.762.534,12 2.237.465,88 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83
Outras receitas correntes 10.000,00 561.466,94 -551.466,94 Outras despesas correntes 3.399.000,00 3.246.536,54 152.463,46

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 269.000,00 4.175,00 264.825,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Receita de contribuições (i-o) 4.723.000,00 2.202.395,58 2.520.604,42 Reserva de Contingência 10.564.000,00 10.564.000,00

Outras receitas correntes (i-o) 358,56 -358,56
Subtotal (1) 12.984.000,00 7.086.100,46 5.897.899,54 Subtotal (1) 14.344.000,00 3.352.419,71 10.991.580,29
DEFICIT TOTAL 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 SUPERÁVIT TOTAL 3.733.680,75 -3.733.680,75
TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 7.086.100,46 7.257.899,54 TOTAL(1 + 2 ) 14.344.000,00 7.086.100,46 7.257.899,54

ANTONIO MARCOS MARTINS 
DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 14 de Julho de 2008. 

JULIO ANTONIO GONÇALVES 
PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 
CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

m u n ic íp io  d e  l e n ç ó is  p a u l is t a

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 
Período de Referência : Janeiro/2008 a Junho/2008

R E C E I T A DESPESA

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 6.867.068,37 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.458.864,45
Receitas Correntes 6.867.068,37 Despesas Correntes 1.457.169,45
Receitas de Contribuições 3.761.740,84 Pessoal e Encargos Sociais 4.897,77
Receita Patrimonial 2.543.502,03 Outras Despesas Correntes 1.452.271,68
Outras Receitas Correntes 561.825,50

Despesas de Capital 1.695,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 645.686,58 Investimentos 1.695,00
Transferências Financeiras Recebidas 645.686,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 414.511,51 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 683.363,58
Retenções de Terceiros 414.511,51 Retenções de Terceiros 414.511,51
Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 268.852,07
Créditos a Receber Créditos em Circulação
SALDO DO e x e r c íc io  ANTERIOR 49.084.058,94 SALDO P/ e x e r c íc io  SEGUINTE 54.869.097,37
Caixa Caixa
Bancos 248,59 Bancos
Aplicações Financeiras 49.083.810,35 Aplicações Financeiras 54.869.097,37
T O T A L 57.011.325,40 T O T A L 57.011.325,40

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

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

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Julho de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 249,^

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 45-2008 - PRO

CESSO: 92-2008 - OBJETO: Aquisição de M edicamentos destinados ao atendimento da rede municipal 

de saúde, entrega única em 10 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/08/2008 às 
08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, 

Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site 

www.macatuba.sp.gov.br/pmm. ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.

Macatuba, 25 de julho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERM O HOM OLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 41-2008
PROC: 85-2008 - EDITAL: 52-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de Mó

veis e Lousas, destinados à Secretaria de Educação, Escolas, e Paço Municipal, entrega única no prazo 

máximo de 30 dias após a autorização de entrega, e pagamento até o 10° dia após a entrega. A Pref. de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o 

objeto da licitação da seguinte forma: em favor de JOÃ O ROBERTO DAVÓGLIO EPP os itens 1, 2, 
3, 4, 5, 9, e 10, totalizando R$ 16.295,00, e em favor de N A IR CREPALDI DE GODOI M E os itens 

6, 7, 8, 11, 12, 13, e 14, totalizando R4 5.123,02. Fica, pois, autorizada a entrega, no prazo máximo de 

30 dias.
Macatuba, 24 de julho de 2008.

COOLIDGE H ERCOS JÚ N IO R -  Prefeito Municipal

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

A Diretoria da Associação dos Funcionários do Banco do Estado de São Pau
lo -  Agência de Lençóis Paulista - AFUBELP, de acordo com o disposto no 
art.30 do Estatuto, convoca todos os seus associados a participarem da As
sembléia Geral Extraordinária a realizar-se na Sede Social, no Bairro Marim
bondo (Chácaras São Judas Tadeu), dia 04 de Agosto de 2008, segunda feira, 
às 19h30min horas em primeira chamada e às 20h30min horas em segunda 
chamada com qualquer número de associados presentes, para discutirmos e 
deliberarmos os assuntos em pauta da ORDEM DO DIA, a saber:
1° - Alteração no Estatuto, em cumprimento ao Código Civil de 2002, e Lei 
Federal n° 11.127, de 28 de junho de 2005;
2° - Prorrogação automática dos mandatos da atual Diretoria e Conselho Fis
cal;
3° - Convalidação dos atos praticados pela atual Diretoria e Conselho Fiscal, 
durante todo o período de prorrogação de seus mandatos.

Lençóis Paulista, 21 de julho de 2008.

Diretoria da AFUBELP

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

Ficam convocados todos os 
membros da CRECHE E CEN
TRO EDUCATIVO “DONA AU
GUSTA PARPINELLI ZILLO”, 
para uma reunião da Assembléia 
Geral Extraordinária da entidade, 
que se realizará no próximo dia 
04 de agosto de 2008, às 20:00 
horas, em sua sede na Rua Mi
nas Gerais, n° 285, Vila Cruzeiro, 
nesta cidade de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, em primei
ra convocação com a presença da 
maioria dos membros e, em se
gunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, não 
exigindo a lei quorum especial 
para tratar do seguinte:

ORDEM DO DIA

Discutir e deliberar sobre a dis
solução da sociedade e destina- 
ção de seu eventual patrimônio 
remanescente, tendo em vista a 
criação, no mesmo endereço, da 
Creche Municipal Dona Augusta 
Parpinelli Zillo.

LEME & CEZAROTTI LTDA- 
ME, empresa estabelecida a 
Rua Coronel Joaquim Ansel
mo Martins n. 18053 - Lençois 
Paulisa/SP, Inscrição estadual 
n. 416.103.261.111 e CNPJ n. 
05.559.225/0001-04, DECLA
RA para os devidos fins que se 
encontra-se EXTRAVIADO os 
talões de notas fiscais de venda a 
consumidor serie D-1 contendo a 
numeração de n. 001 a 300, não 
se responsabilizando pelo uso in
devido dos mesmos.

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


a d m i n i s t r a ç ã o

Problema de saúde
Promotor do Trabalho propõe acordo para que a contratação de profissionais do 
PSF passe a ser feita pela Prefeitura de Lençóis; Marise tem até agosto para decidir

d o c u m e n t a ç ã o

Lençóis recebe Poupatempo 
móvel a partir de 4 de agosto

Conceição C iglioli 
Carpanezi

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB), tem de decidir no mês de 
agosto o que fazer com o Pro
grama Saúde da Família e de 
agentes comunitários de saúde. 
O Ministério Público do Tra
balho quer que a prefeitura se 
comprometa a contratar direta
mente os médicos, enfermeiras, 
auxiliares e agentes de saúde 
que atuam nos programas. Des
de que os programas foram im
plantados, os profissionais são 
contratados via Ocas (Organi
zação Cristã de Ação Social).

O MPT defende que a forma 
de contratar via organização so
cial é irregular. O prefeito argu
menta que o PSF tem diretrizes 
e normas que dificultam a con
tratação direta pelas prefeituras. 
A denúncia à Promotoria foi 
feita por Jessé Marques Luquet- 
to, candidato a prefeito e adver
sário político de Marise. Em ano 
de eleição, o assunto certamen
te será tema a ser explorado nas 
campanhas. Enquanto isso, os 
152 funcionários da Ocas que 
prestam serviços para o PSF es
peram o desfecho do caso. No 
meio de tudo, a população usu
ária, 24 mil pessoas, um terço 
da população lençoense.

A denúncia foi feita neste 
ano. Em abril, os promotores 
foram pessoalmente à Ocas 
conferir documentos e checar 
informações. O promotor do 
Trabalho José Fernandes Ruiz 
Maturana, responsável pelo ca
so, diz que não encontrou irre
gularidades graves, mas defende 
que a forma de contratação tem 
de ser direta. "A Ocas serviu ape
nas como intermediadora de 
mão-de-obra, o que é algo veda
do pelas leis trabalhistas e para 
nós soa como um instrumento 
para se desvirtuar a necessidade 
de concurso", declarou.

Em audiência nesta semana, 
ele propôs ao prefeito a assina-

O promotor José Fernandes Ruiz Maturana, responsável pelo caso

PSF tem sete equipes 
e 152 profissionais

Lençóis Paulista tem 
sete equipes do PSF (Pro
grama Saúde da Família) e 
toda a cidade coberta pelo 
Programa de Agentes Co
munitários de Saúde. Um 
terço da população, 24,4 
mil pessoas, recebem aten
dimento nas unidades PSF. 
Na cidade são seis unida
des: Nações/Nova Lençóis, 
Júlio Ferrari, Caju, Cruzeiro 
(2 equipes), Maria Cristina. 
A outra equipe está no bair
ro rural de Alfredo Guedes.

A primeira foi implan
tada em 2002, no Jardim 
das Nações, atendendo 
também a população da 
Nova Lençóis. Cada equipe 
de PSF é composta por um

médico da família, uma en
fermeira, dois auxiliares de 
enfermagem, um auxiliar 
de limpeza e cinco agentes 
de saúde (de acordo com a 
população da área). Em al
guns PSF's são seis agentes. 
O médico tem formação 
especial generalista e aten
de pediatria, clínica médi
ca, geriatria, ginecologia e 
obstetrícia, além de hiper
tensos e diabéticos.

São 152 funcionários atu
ando nas sete equipes PSF. 
São sete médicos, nove en
fermeiras, uma farmacêutica, 
16 auxiliares de enfermagem, 
sete auxiliares de limpeza, 
110 agentes comunitários de 
saúde e dois dentistas.

tura de um termo de ajustamen
to de conduta. Se Marise con
cordar, a prefeitura terá um ano 
para fazer a contratação direta

dos agentes de saúde e até 2009 
para os outros profissionais. Es
te prazo pode ser estendido já 
que este é um ano de eleições

e a mudança de prefeito pode 
atrasar o andamento das nego
ciações. Marise pode optar por 
não assinar o acordo e discutir 
o caso na Justiça.

O prefeito argumenta que se 
tiver que fazer as contratações 
diretamente pela prefeitura terá 
que fazer concurso. O proble
ma é que desta forma não tem 
como estabelecer que o agente 
more no bairro, uma das pre
missas do PSF. "Eu vejo com 
muita preocupação esta questão 
de ter que abrir concurso por
que ter o agente de saúde como 
morador do bairro é o princí
pio básico do PSF. Se abrirmos 
concurso, qualquer pessoa, de 
qualquer cidade, pode prestar 
o concurso e integrar a equipe. 
Isto vai tirar a característica do 
programa", argumenta Marise.

Segundo o promotor, se o 
prefeito não assinar o acordo 
vai responder uma ação civil 
pública, que pode resultar em 
multa. Marise disse que es
tuda a melhor solução junto 
com seu departamento jurídi
co. "Minha preocupação é não 
comprometer o atendimento 
feito aos usuários do serviço. 
O Ministério Público tem o en
tendimento dele e nós temos o 
nosso. A Ocas não é um cabide 
de emprego. Isto não existe. O 
promotor esteve lá e pode ver. 
Não há precarização de empre
go. Todo mundo é registrado, 
tem cesta básica, Fundo de Ga
rantia, férias, tudo o que preco
niza as leis trabalhistas. As pes
soas trabalham e prestam um 
grande serviço à comunidade", 
finaliza Marise.

O promotor Maturana en
tende que houve erro na esco
lha do modelo de contratação e 
não vê a Ocas como um cabide 
de empregos, termo muito usa
do pelos opositores de Marise. 
"Sobre cabide de emprego, esse 
é um termo muito forte, que é 
caracterizado pela remunera
ção sem que uma atividade seja 
exercida", disse o promotor.

Atendimento será feito na praça da Concha Acústica

Pelo segundo ano conse
cutivo, Lençóis Paulista vai 
receber uma unidade móvel 
do Poupatempo. A unidade 
vai funcionar entre os dias 4 
e 23 de agosto, na Praça Co
mendador José Zillo, a Con
cha Acústica.

Durante a permanência 
da unidade em Lençóis, a po
pulação poderá tirar primeira 
e segunda via de carteira de 
identidade e atestado de an
tecedentes criminais. A uni
dade também vai disponibi
lizar o E-poupatempo, servi
ço de consultas pela internet,

pelo qual as pessoas poderão 
fazer inscrições em concursos 
públicos, consultar valores 
do IPVA, multas, pontos na 
carteira de habilitação, códi
gos de endereçamento postal 
(CEP) e outros serviços.

A unidade tem capacida
de para realizar 350 atendi
mentos diários, de segunda 
a sábado, das 9h às 16h. A 
coordenação do programa 
vai designar uma equipe 
de 42 atendentes durante 
a permanência da unidade 
em Lençóis. (com assessoria 
de comunicação)

R E L I G I Ã O

Amanhã tem carreata de São 
Cristóvão, no bairro da Cecap

A paróquia Cristo Res
suscitado da Cecap realiza 
amanhã a 18® procissão de 
São Cristóvão, santo que é 
considerado o padroeiro dos 
motoristas. A carreata come
ça depois da missa solene em 
homenagem ao santo, reali
zada às 9h, na matriz.

A procissão sai da avenida 
Orígenes Lessa e passa pela 
avenida João Paulo 2°, ave-

nida 25 de Janeiro, rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado, rua Piedade, Lúcio de 
Oliveira Lima, Silvio Capelari 
e Humberto Pelegrino, até re
tornar para a avenida Orígenes 
Lessa, onde será feita a bênção 
dos veículos.

No ano passado, cerca de 
dois mil veículos participaram 
da missa e procissão.

S a n ím n a
Materials para Construção

PISO SAVANE 33x33 caixa com 2m2
a partir de 10x de R$ 1,02 o m2

Parcela m ín im a R$ 2 0 ,0 0  (com cheque-pré) 
vários m odelos.

P R O M O Ç Ã O
Massa Corrida Eucatex - Barrica - 25KG - R$ 25,90 
Luminaria Fluorescente Tubular - 2x20 - R$ 35,00 

Tinta Latex Eucatex Lata 18L - só R$ 87,29 
Chapa Madeirite 1,10x2,20 - 10MM - só R$ 18,00

TEMOS MUITO MAIS E COM OS MELHORES 
PREÇOS VENHA CONFERIR!

Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd . Humaitá 
Te l.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

"Embora ninguém possa 
voltar atrás e fazer um 
novo começo, Q ualquer  
um pode começar agora  

e fazer um novo fim".

Francisco Cândido Xavie r

Centrd Espírita 
Antdnid de PAdua

MISSÃD:
" S e r  e s c d l a  e  d e ic in a  d a  a e m a " .

PA L E STRASSEGUNDA-FEIRA SÁBADOS
T ravessa  Joã o  Ram alho , 22 C re che OCAS na CECAP
(p ró x im o  ao A s ilo ) às  2 0  H às 14 H

F.: 14. 3 2 6 4 .6 4 1 4 c e a p @ lp n e t.c o m .b r

[cC i n t i a
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 1 27  
T e l .: ( 1 41 3 2 6 3 . 5  1 84  

w w w . c i n t i a f o T o g r a f i a s . c o m . b r

mailto:ceap@lpnet.com.br
http://www.cintiafoTografias.com.br
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Do outro lado do mundo
Ex-goleiro do Lençoense e treinador de goleiros, Jonas Sampaio vai defender o 
Qatar Esporte Clube; convite foi feito pelo técnico Sebastião Lazaroni

JOGO

Da  r edação
Divulgação

O ex-goleiro do CAL 
(Clube Atlético Lençoense) e 
treinador de goleiros, Jonas 
Sampaio de Almeida Filho, 
viaja na segunda-feira 28 pa
ra Madri, na Espanha, onde 
se junta aos jogadores da sua 
nova equipe, o Qatar Esporte 
Clube. O time asiático está fa
zendo pré-temporada no CT 
da seleção espanhola.

Jonas, que desde o final de 
2006 estava no Marília, se des
ligou ontem da equipe. O Qa
tar é treinado pelo ex-técnico 
da seleção brasileira, Sebas
tião Lazaroni e tem ainda em 
seu elenco os jogadores Roger 
(ex-Grêmio, Corinthians e 
Fluminense) e Marcinho (ex- 
Flamengo). Amigo de Jonas, 
Lazaroni ligou para o com
panheiro na semana passada 
para lhe fazer o convite para 
ser o treinador de goleiros da 
equipe. "Não pensei duas ve
zes, aceitei na hora. O Laza- 
roni é um grande amigo meu, 
estivemos trabalhando juntos 
em 2006 no Trabzon Spor da 
Turquia. É mais uma vez um 
grande prazer trabalhar com 
o Lazaroni", comentou Jonas. 
A equipe do Qatar disputa a 
partir de agosto três competi
ções: o campeonato nacional, 
a Copa do Rei e a Copa da 
Ásia. "Gostaria de agradecer a 
todos que torcem por mim e 
deixar um forte abraço a todos 
os lençoenses que sempre me

Jonas Sampaio trocou o Marília pela equipe asiática do Qatar; ex-goleiro viaja na segunda-feira

acolhem bem quando estou 
por aqui", agradeceu.

CARREIRA
Nascido em Mirandópolis, 

aos 15 anos Jonas já era titu
lar da equipe da cidade. An
tes de vir para Lençóis, atuou 
pelo Paulista de Jundiaí. Em 
83, trazido pelo então presi
dente Francisco Alberto Gor- 
dono, Jonas foi campeão da 
3® Divisão pelo Lençoense e, 
um ano depois, também pelo 
CAL, foi vice-campeão da Co
pa São Paulo.

Já em 87/88 pela Segun
da Divisão Intermediária do 
Campeonato Paulista de Fu
tebol, Jonas ficou mais de 
mil minutos sem tomar gol 
durante a competição. O CAL 
conquistou o vice-campeona- 
to e perdeu o acesso para a 
primeira divisão para a equi
pe do Bragantino, na épo
ca comandada pelo técnico 
Wanderlei Luxemburgo. Em 
98, Jonas começou a traba
lhar como treinador de golei
ros do Lençoense, onde ficou 
até 99. No ano de 2000, Jonas

foi para o Olímpia. Em 2001 
atuou pelo Atlético Sorocaba 
e, no mesmo ano, pelo Ta- 
quaritinga onde subiu com a 
equipe da Série A3 para a A2. 
Já em 2002, foi para o Santo 
André e um ano depois para 
o Joinvile de Santa Catarina. 
Foi campeão estadual pelo 
Serc de Mato Grosso do Sul 
em 2003. No ano de 2004, 
atuando no Mirassol conquis
tou o acesso da Série A3 para 
a A2. Em 2005, foi treinador 
de goleiros do Juventude de 
Porto Alegre.

F U T E B O L

Liga promove Copa 10̂ 10 e Amador 2008
A Liga Lençoense de Fute

bol Amador anunciou esta se
mana o Campeonato Amador 
2008 e a Copa 1010. As duas 
competições acontecem a par
tir de 17 de agosto. Segundo 
o diretor da Liga, o ex-jogador 
do CAL (Clube Atlético Len- 
çoense) Cláudio Abade, neste 
ano as duas competições serão

integradas.
Dezesseis equipes foram 

convidadas pela Liga para dis
putar a competição. Dez são 
de Lençóis e seis da região: 
Santa Luzia, Palestra, Expres- 
sinho/Pitoli, Duratex, Calhas 
do Valle, Primavera/Mille- 
nium, Cruzeirinho, Rolamar, 
Atitude, União Primavera,

Porto de Areiópolis, Areiopo- 
lense, Trivial/Hábil de Botuca- 
tu, Botucatu Atlético, Borebi e 
Macatuba.

As equipes serão divididas 
em dois grupos, sendo oito 
equipes cada grupo.

No primeiro turno, a cam
peã de cada grupo automatica
mente garante vaga para a final

do Amador. Já no returno, as 
duas primeiras colocadas de 
cada grupo disputam as semifi
nais e final da Copa 1010. Nas 
duas categorias, as duas primei
ras colocadas recebem troféus 
e medalhas, além do artilheiro 
e melhor goleiro. O término da 
competição está previsto para 
dia 14 de dezembro.

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

CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo), acontece a 11® 
rodada do Campeonato de 
Futebol do CEM, categoria 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). No primeiro jo
go, que está marcado para 
as 8h30, o Vasco pega o 
Internacional. Na partida 
de fundo, o Fluminense 
encara o Vitória.

FUTSAL
A Diretoria de Espor

tes e Recreação está com 
inscrições abertas para a 
2® Copa Lençóis de Futsal 
-  Troféu Doutor Norberto 
Pompermayer. As inscri
ções vão até o dia 31 de ju
lho. Mais informações com 
Adolfo Martini ou Leila, na 
secretaria do Tonicão.

FUTSAL 2
Estão abertas as ins

crições para o 8° Torneio 
de Futsal do Jardim das 
Nações e Nova Lençóis, 
em comemoração aos 150 
anos de Lençóis Paulis
ta. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 15 de 
agosto. As vagas são limi
tadas e a taxa de inscrição 
é de R$ 30. A competição,

que será promovida pela 
Associação de Moradores 
de Bairro do Jardim Nova 
Lençóis, Nações e Cháca
ra Modelo, acontecerá na 
quadra poliesportiva Vi
cente Ferraz da Silva, no 
Jardim Nova Lençóis.

MALHA
Amanhã, na cancha de 

malha da Vila São João, a 
equipe da UME/São João 
enfrenta a agremiação de 
Iacanga. A partida é amis
tosa. A equipe lençoense é 
formada pelos jogadores 
Henrique Torres da Silva, 
Paulo Marçal, Aparecido 
Marçal, Jaime, o Mexicano, 
Sérgio Xavier, o Bochecha, 
Acir Torres da Silva, José 
de Araújo, Felipe Batista e 
Olivar Torres. O técnico é 
Acir Torres.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

na praça de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, acontece a 11 ® 
etapa do Campeonato 
Municipal de Truco. As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas antes da 
competição. O evento é 
promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação.

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de imprimir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Volta às aulas
Escolas da rede municipal e estadual se preparam para receber seus alunos na 
próxima semana; em Macatuba, estudantes retornaram às aulas na quinta-feira 24

Foto: Fernanda Benedetti

Da  Redação

Lápis apontado e unifor
me limpo. Mais de 60 mil es
tudantes da rede estadual da 
região de Bauru se preparam 
para voltar à rotina de estudos 
na próxima semana. As esco
las da rede estadual de ensino 
retornam às aulas na quarta- 
feira 30 com novidades. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Educação, cerca de 
100 mil alunos da rede públi
ca do ensino fundamental - de 
5® a 8® séries -  e do ensino 
médio vão receber novos ma
teriais para as aulas de portu
guês e matemática no segundo 
semestre. A iniciativa tem co
mo objetivo reforçar o ensino 
de alunos que têm mais difi
culdades com as matérias. Os 
estudantes serão chamados a 
freqüentar aulas de reforço aos 
sábados, com classes de 15 a 
20 estudantes. Os professores 
também vão receber quatro 
mil cadernos para o apoio das 
aulas. A metodologia já é rea
lizada com alunos dos primei
ros anos do ensino fundamen
tal - 1® a 4® séries.

As escolas da rede munici
pal também estão preparadas 
para receber seus alunos. Ape
nas nas escolas de Macatuba as 
aulas recomeçaram mais cedo. 
Os cerca de dois mil alunos do 
ensino infantil e ensino fun
damental de 1® a 4® série da 
rede municipal retornaram na 
quinta-feira 24.

Nas escolas municipais de 
Agudos, Barra Bonita e Bo- 
rebi, as aulas recomeçam na 
segunda-feira 28. Igaraçu do 
Tietê recebe seus alunos só na 
sexta-feira 1°. Na terça-feira

Na escola municipal Esperança de Oliveira, as aulas recomeçam na proxima quarta-feira, dia 30

29, os professores terão reu
nião e vão passar por curso de 
capacitação.

Em Piratininga, apenas o 
ensino infantil é municipaliza
do. As aulas voltam ao normal 
na quarta-feira 30. Em Lençóis 
Paulista, os cerca de oito mil 
alunos da rede pública, do ensi
no infantil e fundamental -  de 
1® a 8® -  voltam para a escola 
também na quarta-feira 30.

Para os estudantes da rede 
municipal em Areiópolis, as férias 
duram um pouco mais. As aulas 
recomeçam no dia 4 de agosto.

CALENDARIO DA
REDE MUNICIPAL NA REGIÃO

a g u d o s i g a r a ç u  d o  T IET Ê
segunda-feira 28 1° de agosto

a r e i ó p o l i s LEN ÇÓ IS PA U LISTA
4 de agosto quarta-feira 30

b a r r a  b o n i t a p i r a t i n i n g a

segunda-feira 28 quarta-feira 30

b o r e b i

segunda-feira 28

M A C A T U B A

Prefeitura constrói 
trevo na rodovia 
Osny Matheus

Rodovia Osny Matheus ganhou novo acesso no quilômetro 120

A Prefeitura de Macatu- 
ba está construindo uma 
alça de acesso no quilôme
tro 120 da rodovia Osny 
Matheus (SP-261). A fina
lidade é aumentar a segu
rança dos motoristas que 
passam pelo local. O trevo 
é uma antiga reivindicação 
de empresas localizadas nas 
imediações e vai facilitar o 
acesso à zona rural.

O DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) 
fez o estudo topográfico da 
área e colocou as estacas de
marcando a curvatura ade
quada do trevo. A Prefeitu
ra entrou com as máquinas 
para fazer a terraplanagem, 
com a nivelação dos acosta
mentos de entrada e saída 
e a colocação de piçarra. O 
trevo não receberá asfalto.

Segundo o prefeito 
Coolidge Hercos Júnior

(PMDB), a obra é funda
mental, pois vai reduzir 
muito o risco de acidentes 
naquele trecho da rodovia. 
"Naquele lugar existe uma 
curva perigosa e o trevo vai 
ajudar muito na visualiza
ção dos dois lados da pis
ta" explica. O engenheiro 
civil da Prefeitura, Amauri 
Vicente Carvalho Barros, 
disse que o trevo vai benefi
ciar também a própria pre
feitura. "Isso porque é nesse 
lugar que a prefeitura retira 
a terra para fazer todas as 
obras dentro da cidade, co
mo asfalto", diz. "Nós tam
bém estamos aproveitando 
e acertando os acostamen
tos de uma parte antes e 
depois do trevo", completa 
Barros. Ele afirma que dessa 
forma, é possível melhorar 
um pouco as condições de 
utilização da pista.

a g u d o s

Começa reforma de prédio para a Legião Mirim
Começou a reforma do 

prédio que vai abrigar a Legião 
Mirim de Agudos. O imóvel 
localizado no bairro Santa Ce
cília, que pertencia ao antigo 
Agudos Tênis Clube, foi doado 
pela Prefeitura à entidade. As 
instalações estavam abando
nadas e tomadas pelo mato.

A reforma começou pela 
colocação de alambrados que 
vão isolar o prédio. O local 
também vai ganhar calçada. 
No interior do imóvel será 
preciso refazer as paredes de 
alvenaria. Além disso o pré
dio precisa de troca de piso, 
telhado, pintura, manutenção 
da parte hidráulica e elétrica. 
Assim que a reforma estiver 
pronta a Legião Mirim conta
rá com mais espaço e poderá 
ampliar o número de ativida
des oferecidas para os adoles
centes atendidos.

Foto: Jornal O ECO

Colocação de alambrados é a primeira etapa da reforma

Os diretores da Legião Mi
rim estão prevendo um gasto 
de aproximadamente R$ 450 
mil. O tesoureiro Donizete 
Benedito da Luz estuda uma 
forma de baixar o custo do 
projeto para R$ 250 mil. Para 
concluir a obra, a entidade es

pera contar com o apoio das 
indústrias, do comércio e da 
população de Agudos.

A Legião Mirim de Agudos 
conta com 505 legionários 
inscritos. Deste total, 177 já 
estão inseridos no mercado 
de trabalho.
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C hegou  a Len çó is  Paulista

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
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Credicitrus°
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A Credicitrus chegou com toda credibilidade 
E solidez que o produtor rural precisa para

FICAR CADA VEZ MAIS FORTE.

Sem cobrança de tarifas 

Crédito com excelentes taxas 

Participação nos resultados 

Horário de atendimento ampliado
(s e g u n d a  a  s e x t a : 8h à s  1 7 H, s á b a d o s : 8h à s  i 2 h ) .

Filie-se à Credicitrus e passe a desfrutar 
imediatamente de todos esses benefícios.

R. X V  DE N o v e m b r o , 825 | L e n ç ó is  Pa u l is t a  - SP

C r e d i c i t r u s °
Quem participa colhe. 

www.credicitrus.com.br

O
a n o s

Crescendo com você

http://www.credicitrus.com.br


CLASSI
O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 26 DE JULHO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.403 ★  PAGINA B3

F IN A N C IA M E N T O S
STRADAADV. EXT FLEX 

RANGER XLS 2.8T CEXT 4X4
RANGER XLS 2.8T CD 4X4

07
02
04

SAVEIRO G4 FLEX
SAVEIRO G4 FLEX COMPL 
SAVEIRO G4 CROSSOVER
MONTANA FLEX (COMPL)

06
06
07
06

S-10STD2.0 CS (KIT GAS)
S-10 4.3V6CS GAS 

S-10 2.8T CS 4X4 DIE
S-10 2.4 CS 4X2 GAS

95
97
00
01

S-10 2.8T CS 4X4 DIE
S-10 2.8T CD 4X4 DIE 

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

03
03
04 
98

HILLUX SRV 3.0 4X4 MEC
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 

BLAZERADVANTAGE FLEX
SPORTAGE 4X4DIEAUTOM

TRACKER 2.0 DIE 4X4

06
07
07
07
04

F250XLL DIE
F250 XLLDIE 

F 250 XL L ( OPC XLT) DIE

00
01
01

T R O C A  C O M  T R O C O
ASTRASEDAN ELEG. FLEX 07

CORSA SEDAN 1.0 ALC
CORSA SEDAN 1.0 ALC 

AUDIA3 1.8 T GAS

04
08
01

AUDIA3 1.8 GAS 03
MB CLASSE A 190

NEW CIVIC Si MEC GAS 
NEW CIVIC LXS MEC FLEX
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS

02
07
07
01

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
FOX1.0 2P FLEX 
FOX 1.0 2P FLEX

VECTRACD2.0 16VGAS

02
04
08
97

UNOMILLE FIRE 4P FLEX 06

T R O C A  C O M  T R O C O
CBX 750 F 88 KASINSKI COMET250 05
CBX 750 F 88 QUADRI PITBULL200 07
CBR450 90 QUADRI FOURTRAX4X4 OKM

BIZ 100 KS 02 CBR600F 99
BIZ 100 ES 03 CBR11OOXX BLACK 97
BIZ 100 ES 05 SHADOW600 98

TITAN 125 KSE 03 TDM 850 98
TITAN 150 KS 06 YAMAHA YZF RI 99
TITAN 150 ES 05 YAMAHA MT 01 06
TITAN 150 ES 07 YAMAHA YZF RI OKM

TITAN 150 ESD 05 SUZ.BURGMAN 07
TITAN 150 ESD 08 SUZ. DR800S 98

TITAN 150 SPORT 05 SUZ. TL1000S 98
CBX 200 STRADA 99 SUZ. BANDIT650N 07
CBX 200 STRADA 01 SUZ. BANDIT1200 S 05
CBX250TWISTER 06 SUZ. SRAD 1000 R 05

XLX 350 88 SUZ.HAYABUSA 02
XR TORNADO 08 KINCOZING150 02

CB 500 99 HARLEYDAVIDSON DEUCE 00
CBX 750 F JAPONÊS/  ̂ 86

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131 
RUA PIEDADE, 56-CENTRO 

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

v e íc u l o s
VENDA

VENDE-SE CAMI

NHÃO VW, Modelo 

titan 18.310, cavalo 

Mecânico ano 2003. 

Fone: (14) 3652-7007/ 

9741-1311

VENDE-SE CORSA 

WIND, cor prata, MPFI, 

ano 97/97, em ótimo 

estado, quatro pneus 

novos, trava, som R$ 

11.800,00. Fone (14) 

3263- 4301 apos as 

18:00 horas ou 9673

0583 com Andresa.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO, Gol, ano 

93, álcool, 1.8, com 

rodas 15, alarme, trava, 

insufilm e som. Fone 

(14) 9116-9776 ou 

(14) 3263-4796.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO, Gol Bola, 

1.8, ano 95, cor prata, 

vidro elétrico, trava, 

alarme e som. Fone 

(14) 3263-7354.

VENDE-SE ECO 

SPORT, ano 04, XLX, 

cor preta, único dono, 

Fone (14) 8146-8309.

VENDE-SE CORSA 

WIND, 4 portas, ano 

98 , gasolina, cor azul, 

com trava elétrica, 

insulfim, limpador e 

desembaçador traseiro. 

Fone (14) 3263-5123.

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, insulfilm, faróis, 

som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e muito mais!

Não Perca!!! 

Traremos para Lençóis Pta„ 

no dia 17-08-08 no Recinto 

da Facilpa o carro da Tebão 

que faz manobra RL

Promoção: Suspensão a  ar 
à partir de 5x de R $ 2 0 0

Fone: 14. 3263-5831
Rua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centra - Lençais Paulista

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 QOeozaoi, 59 
Lerngófis RauDBsaa

VENDE-SE CAMI

NHÃO, VW 6-90 

MWM, ano 85, turbi

nado carroceria, pneus 

s/ novos, boa condição. 

R$ 30.000,00, lancha 

marítima, motor, 6cc. 

R$6.000,00 Fone (14) 

8135-0127 tratar c/ 

Marcos.

VENDE-SE PAMPA,

ano 90, GL, motor 

1.8 a.p, álcool. R$ 

8,500,00 ou troca por 

moto de menor valor. 

Fones (14) 3263-2692 

ou (14) 9148-0276.

VENDE-SE OPALA, 

ano 71,4 portas, cor 

marrom, bom estado. 

R$ 4.500,00, Vespa 

ano 86, cor branca, 

ótima R$ 3.200,00 DT 

180 para trilha c/ NF 

1500,00 Fone (14) 

8151-5385 Luiz.

VENDE-SE FUSCA, 78.

R$ 2.000.Fone (14) 

9719-7479.

COMPRA-SE FIESTA 

OU UNO, ano 98

(particular). Fone (14) 

9116-7727.

VENDE-SE GOL G3,

ano 05, 4 portas, á 

álcool, original c/ ar 

condicionado,trava elé

trica, insulfilm, licencia

do 2008, todo revisado 

apenas R$20.900,00. 

Fone (14) 9711-1826.

VENDE-SE pÁl IO, 1.0, 

ano 97, cor prata, do

cumentação OK .Ótimo 

estado. Fone (14) 

9715-9233 ou (14) 

3263-1066 José.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN, ano 02, cor 

prata, vidro e trava 

elétrica, farol de milha. 

Fone (14) 3263-3848.

VENDE-SE ESCORT 

XR3, ano 87, álcool , 

cor Branca. Fone (14) 

3263.5123.

VENDE-SE ASTRA, ano

99, completo,cor azul. 

Fone (14) 9795-2781.

Salmo 38 -  Leia o 
salmo 38, três ve
zes ao dia durante 
três dias. No quarto 
dia mandar publi
car. Observe o que 
acontece.

P Ê M M A Z A ,
= ^ ^ / E Í C U L O S j

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

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Completo

S10 2.4 S - 2003- 
GNV Preta - 

Completo - ar

Gol G4 1.0 - 4P - 2007 
Total Flex - Prata 

Básico

Gol G4 1.0 - 2006 
Total Flex - Cinza 

Básico

Biz 125 ES 
2007 - G

Preto - Partida Elétrica

NX Falcon 400 - 2002 
G - Verde - Partida 

Elétrica e Freio a Disco

Gol G3 1.0 CITY 
4 P - 2005 - A 

Prata - Dh

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week ELX 1.3 
Fire - 4P - Flex- 2005 
Cinza - Completo - ar

Corsa Sedan Classic Life 
2005 - A - Branco 

Básico

Golf Confort Line 2.0 
2001 - G - Prata 

Básico

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 

A - Branco - Ar

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Completo
Gol 1.0 - 1994 - G 

Prata - Básico

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

DH

Celta Spirit 1.0 VHC 
2006 - Flex - Preto 

Básico

Ka GL 1.0 Image 
2005 - G - Prata 

Trava Alarme

Stilo Abarth 2.4 20V 
2003 - G - Prata 

Completo

C 180 Classic Kompressor 
2006 - G - Prata 

Completo

2006 - PRETO - FLEX - AR CONDICIONADO
r$ s o b  c o n s u l t a

VEÍCULO ANO L c o L 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

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
PARATI GL 1.8 1996 CINZA GAS DH /  LT /  DT /  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)
FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

KA 2002 PRATA G
GOL CITY 1.0 4P 2005 PRATA G TRAVA /  ALARME /  RODAS LIGA

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS LIGA

F.: 14. 3264-1000
Veículos

Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE CG FAN,

ano 06, cor preta. R$

4.500.00. Fone (14) 

9713-5513.

VENDE-SE CG TITAN

150 KS, ano 05/05. R$

4.500.00. Fone (14) 

9689-0384.

VENDE-SE TORNADO 

250, ano 07/07, com 7 

mil km ipva , seguro , 

licenciamento 08 tudo 

pago, único dono. 

Fone (14) 3264 4345. 

grátis 2 capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano VENDE-SE TITAN 150, VENDE-SE CG 150

04/04, elétrica, ipva ano 04/04, ipva 08 ESD, ano 05, baixa qui

,seguro, licenciamento pago. Fone (14) 3264 lometragem. Fone (14)

08 tudo pago. Fone 4345. grátis 2 capa- 9794-8555.

(14) 3264 4345 grátis cetes.
VENDE-SE TITAN 

150, ano 05/06. R$ 

4.500,00. Fone (14) 

9773-4068.

2 capacetes.

VENDE-SE BIZ, ano

04/04, ipva 08 pago.

VENDE-SE TITAN 150,

elétrica, ano 05/05, 

ipva 08,seguro 08,

Fone (14) 3264 4345. 

grátis 2 capacetes.

licenciamento 08 tudo 

pago. Fone (14) 3264
VENDE-SE SUZUKI

YES, cor preta, ano 07.

VENDE-SE CG 125,

4345. grátis 2 capa

cetes.
Fone (14) 3263-3466.

ano 05/05, ipva 08 VENDE-SE BIZ 100,
pago. Fone (14) 3264 VENDE-SE TITAN, ano cor verde, ano 01, com

4345. grátis 2 capa 98, cor verde. Fone partida elétrica. Fone

cetes. (14) 3263-3466. (14) 3263-3466.

PAGAN MOTOS
C O M PR A  - V EN D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA  P E D R O  N A TÁ L IO  LO R E N ZE T T I, N° 112 - LE N Ç Ó IS  PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

MODELO A N O COR OPCIONAIS
CORSASUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 1996 PRATA
CORSA WIND 1999 AZUL
CORSA WIND 1996 CINZA
CORSA WIND 2001 BRANCA
CORSA WIND 1995 VERMELHA

CORSA CLASSIC 2003 AZUL
CELTA 1000 VHC 2004 PRATA AR-LIMP-DESM-AL

VECTRA CD 1998 CINZA
VECTRA GLS 1998 BRANCA
MONZA SL EFI 1993 CINZA

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2007 CINZA
ASTRA GL 2000 CINZA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
ASTRA SEDAN 2003 AZUL

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG
MERIVA 2003 PRETA

ZAFIRA ELITE 2007 PRATA

MODELO A N O COR OPCIONAIS
OMEGASUPREMA GLS 1996 CINZA

SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL
PARATI 16 V 1999 BRANCA

GOL 1000 16 V 4 PORTAS 2002 BRANCA LIMP-DESEM-DIR-AR
GOL CL 1.6 MI 1997 BRANCA

GOL 16 V PLUS 2001 PRATA
GOL 1.0 2003 PRATA
GOL 1.0 2004 CINZA

GOL I PLUS 1996 PRATA
GOL 1.6 POWER 2007 PRATA COMPLETO-VIDRO

GOL MI 1999 CINZA
GOL CL 1.8 1993 BEGE

GOLF 2001 CINZA
GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

COURIER 1.6 L 2004 PRATA
RANGER 2000 BRANCO

UNO ELETRONIC 1994 AZUL
UNO MILLE FIRE 2003 BRANCO
UNO MILLE FIRE 2002 CINZA

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

JEEP 1975 VERMELHO
CG-150 TITAN 2007 PRETA

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

FO X 1 .0 - 2 P  - C IN ZA- 03/04
GASOLINA - AR - DH 

TRIO - RODAS

PALIO 1.0 - 4P  - AZUL  
99 /99  - G  - VE - DH

G ol M I 1.0 2P - Branco  
98 /99  - G  - AR

FOX 1.0 - 2P - PRETO  
06/06 - B - LIP - DES

G O L 1.0 - 2P - 93/93  
BRANCO - G

PEU G EO T 20 6  - 1.6 - 4P - 01 
CINZA - G  - COM PLETO

CELTA 1.0 - V H C - PRETO  
06/06 - B

PARATI TRACK 1.8 - 4P - 06  
CINZA - F - COM PLETO

POLO HACTH 1.0 - PRETO  
02 /03  - A - COM PLETO

JEEP  W ILLIS  - AZUL - 1948  
G - EQUIPADO

JET SKI 65 0  - BRANCO  
95/95 - G

1 CELTA 1.0 1 
1 AZUL - 06 /0 7  - B |

VECTRA GLS 2 .0  - CINZA  
9 7 /97  - G  - M OTOR NOVO

MONTANA SPORT 1.8 - PRATA 
05/05 - F - COM PLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL  
04 /04  - G  - COM PLETO

ASTRA SEDAN 1.8 - CINZA  
04 /04  - A - COM PLETO

UNO 4P M ILLE SX 
V IN H O  - 96 /9 7  - G  - TR - LT

UNO M ILLE - 2P  
BRANCO - 98/98 - G

Parati 1 .0  turbo - Crossover  
Mauom  - 03/03 - G  - 27 mil KM

VERSAILLES G L 2 .0  - 92  
BEGE - G  - P arcelas de 29 0 ,0 0

S & C O N S U tlt ííS i

Ê B Ê Z J k
A U T O M Ó V E IS  i

(14) 3264-9191

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


MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE XLX 250, 

cor preta, p/ trilha. R$ 

1.200,00. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,

ano 06, cor preta c/ 

partida elétrica. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE XL 125, cor

branca, em bom esta

do. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE TITAN 150,

ano 06, cor preta, KS, 

com 3.700 km. Fone 

(14) 9792-5281, falar 

c/ Roberto.

VENDE-SE BROS 150 

ESD, cor preta, ano 04, 

baixa quilometragem 

(5.000 Km). Fone (14) 

3263-3466.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA,

na Cecap, quitada, 

132m construído. R$

35.000. 00. Fone (14) 

9746-3931.

ALUGA-SE EDÍCULA,

para festas em geral, 

com piscina. Fone (14) 

8119-5518.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza I, 

altura de laje c planta 

126m2, aceito carro ou 

moto como parte de 

pagamento. Fone (14) 

9142-5452.

VENDE-SE CASA, qui

tada, Açaí II, c/ edícula 

de 2 quartos, Rua Abra- 

mo Zacharias, 350, 

aceita carro como parte 

do pagamento. Fone 

(14) 9123-4286.

VENDE-SE CASA, 2 

quartos, qquitada, 

Vila Cruzeiro. R$

25.000. 00, documen

tos em andamento. Fo

ne (14) 3264-9818.

VENDE-SE APARTA

MENTO, Edif. San 

Remo. R$ 130.000,00 ( 

parcelamos), 03 dormi

tórios, (01 suíte) c/ a/e, 

cozinha c/ a/e, sala de 

jantar e estar com sa

cada, wc social, lavan

deria, dependência. p/ 

empregada, garagem. 

Consult imóveis. Fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE SALÃO DE 

FESTAS, São João com 

locação garantida todas 

semanas, reformado. 

Consult Imóveis. Fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE SOBRADO,

em Macatuba, 3 quar

tos, sala, copa, cozinha, 

banheiro, lavanderia, 

lavabo, garagem e 

edícula c/ banheiro e 

despensa. Fone (14) 

3264-2309.

VENDE-SE CASA, Jd

São João, 140 m2 de 

construção, 2 quartos 

mais 1 suíte, copa, 

cozinha, sala, wc social, 

dispensa, garagem, 

churraqueira. R$

50.000. 00. Fone (14) 

9727-2390, Proença.

VENDE-SE TERRENO,

200 m2, Rua Xavan- 

tes, Monte Azul. R$

16.000. 00, negocio. 

Fone (14) 3263-3848.

VENDE-SE CASA,

5 cômodos, ponto 

comercia e edícula 

nos fundos. Fone (14) 

9794-8555.

ALUGA-SE SALÃO DE 

FESTA, com brinque

dos e cozinha comple

ta, valor promocional 

durante a semana.

R$ 100,00. Fone (14) 

3264-9887 ou (14) 

9714- 6342.

PROCURA-SE CASA,

para alugar c/ 2 ou 

3 quartos. Fone (14) 

8153-9367.

VENDE-SE CHÁCARA,

com casa grande, 2 

galpões p/ festas, am

plo estacionamento 

sede murada, mais um 

galpão, piscina, pomar, 

Total Um alqueire. Fone 

(14) 8138-5589 falar 

C/ Marcos.

VENDE-SE CASA, no 

Centro, Rua Anita Gari- 

baldi, próximo hospital 

Piedade, 2 dormitórios, 

sala, cozinha, wc, ga- 

ragem.Terreno: 242,00 

m2. Consult Imóveis. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE COMPRES

SOR, 40 pés, Conjunto 

móvel de jato de gra- 

nalha, Calandra para 

chapas de 1,50m de 

largura, Policorte disco 

16 polegadas. Fone 

(14) 9737-4320.

VENDE-SE UMA MA

QUINA, faz sacolas 

plásticas, capacidade 

de 3000 sacolas por 

hora. Fone (14) 3263

6159.

VENDE-SE UM TOL

DO, com 4 metros de 

comprimento, 1 freezer 

horizontal ,Todos esses 

com apenas 1 ano de 

uso. Fone (14) 3263

2689 tratar com Ana.

VENDE-SE FREEZER,

(balcão refrigerado), 

c/ 2 metros, em ótimo 

estado, balança digital 

e um balcão de doces 

(de 2 metros) preços 

a combinar. Fone (14) 

9119-4065.

VENDE-SE FOGÃO,

cor branco, 4 bocas. 

R$ 80,00, bem con

servado. Bicicleta bem 

conservada. R$ 80,00. 

Fone (14) 3264-6477.

VENDE-SE CONTRA 

BAIXO, Gênifer, 4 cor

das. R$ 200,00. Fone 

(14) 3264-9818.

EXCURSÃO P/ MONTE 

SIÃO, Aparecida do 

Norte 27/09 e 27/12, 

Hopi Hari 23/08, Ibi- 

tinga 20/07, Holambra 

21/09. Fone (14) 

3264-7919 ou (14) 

9794-7639 Eliza. (14) 

9702-7108 Arlindo.

EXCURSÕES P/ SÃO

PAULO, 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, 27/09. Fone 

(14) 3264-7919 ou 

(14) 9794-7639 Eliza. 

(14) 9702-7108 (14) 

3263-6938 Arlindo.

VENDE-SE 1 POTÊN

CIA, Signos 1601, 

250rms cada canal, 1 

Mesa de Som Profissio

nal 12 canais Sicroton. 

Fone (14) 3264-2561 

ou (14) 3264-2561.

COMPRA-SE TÍTULO,

do Clube Esportivo Ma

rimbondo. Fone (14) 

9746-8874.

VENDE-SE BERÇO,

semi novo, 2 gavetas 

+ varão, cor mogno. 

R$ 250,00, c/ colchão 

e andador, cor rosa, 

Galzerano, em ótimo 

estado. R$ 150,00. Fo

ne (14) 9113-3307.

VENDE-SE JOGO DE 

RODAS, Orbital, aro 

15, c/ pneus original 

continental zerados, R$ 

1.300,00.divido em até 

6x no cartão visa. Fone 

(14) 9711-1826.

VENDE-SE MOTOR, 

para barco Johnson 25. 

Fone (14) 9794-8555.

VENDE-SE GELADEI

RA, Cônsul, geladeira 

R26 Continental, Free- 

zer todos brancos. Fone 

(14) 9713-2132, Rua 

Primo Casali, 61, Nú

cleo, falar c/ Marcio.

VENDE-SE GUITARRA,

Les Paul da marca 

Michael, semi nova. 

R$ 350,00. Fone (14) 

3264-1369, falar c/ 

Anderson.

VENDE-SE MÓVEIS,

para loja de presentes, 

sendo:várias bancadas, 

prateleiras, balcão e 

cristaleira, todos em 

madeira de ótima 

qualidade. Fone (14) 

8146-8309.

s A e s

AGITE SUA FESTA!!!

DMP Produções, 

som, iluminação, dj, 

acessórios e salão p/ 

festas. Confiram nossas 

promoções no Paulista 

Shopping. Fone (14) 

3264-2757 ou (14) 

9711-1826.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Uáqulna Algodão OoMcCrepp

(14) 3263-1485 
9791-4488

OPORTUNIDADE PA

RA TODOS. Mundial 

Line, a chave para o 

sucesso. Conheça algo 

que poderá mudar o 

seu futuro. Sistema 

único e eficaz (Não é 

venda) Solicite visita de 

representante. Fone: 

(14) 3264-5071 ou 

(14) 9762-0295.

OFEREÇO-ME PARA 

TRABALHAR, como 

acompanhante, ou 

faxina. Fone (14) 

8156-2831 ou (14) 

9681-9094.

EVA CABELEIREIRA,

corte com escova a 

partir de R$ 10,00. 

Exclusiva escova marro

quina, ligue e agende 

seu horário. Fone (14) 

3263-6725. Temos 

convênio com a asso

ciação dos servidores 

públicos.

FAMÍLIA MAGANHA, 

músicas para seu 

evento, casamentos, re

cepções, conferências, 

etc. Fone Micheli (14) 

3264-3203 ou Marcos 

(14) 9728-5747.

VOCÊ TEM CARTA, 

MAS TEM MEDO DE 

DIRIGIR? Acabaram os 

seus problemas! Agora 

em Lençóis Paulista, 

instrutora particular 

com carro adaptado. 

Rose perita. Perca seu 

medo de dirigir no 

Centro, bairros e até 

pista. Fone (14) 3263

7019 ou (14) 3263

1568 garantia de fazer 

você perder de vez os 

seus medos. Não perca 

mais tempo!

TELEMENSAGENS 

MAGIAS DO AMOR,

super promoção. Na 

compra de uma cesta 

no preço á vista você 

tem 15 %  de desconto, 

loucura de amor + uma 

cesta, a loucura sai 

por apenas R$ 25,00. 

Oferta válida até o 

final de agosto. Fone 

(14)3263-7019 ou (14) 

3263-1568 Av. Estados 

Unidos, 130, Jardim 

das Nações (Av. do 

Senai).

BOLO E SALGADO 

PRA FESTA, aceita se 

encomendas. Fone (14) 

3263-1131 ou (14) 

9727-6334. Simone. 

Obs: temos também 

salgados em dúzias.

CONSTRUTOR DE RESI

DÊNCIAS, mão de obra 

completa com planta ate 

60 m2, com água ligada. 

Fone (14) 9751-2160.

V E N D E - S E
C a s a s  e T erre n o s: D iv e rso s  b a irros  

S it io s  e C h á c a ra s : V á ria s

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR
ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

PROCURA-SE EM

PREGO. Possuo cursos 

extracurriculares de 

Informática, Webdesign 

e Publicidade e Propa

ganda (cursando). Fone 

(14) 9109-9352.

MANUTENÇÃO E 

VENDA DE COMPUTA

DORES E IMPRESSO

RAS. Fone (14) 8146

4986, tratar c/ Everton 

ou (14) 8134-9944 c/ 

Tiago.

SURPREENDA SEU 

AMOR, com momen

tos inesquecíveis, veja 

como fantasias sensuais 

e produtos íntimos 

fazem a diferença, 

confira essa novidade, 

atendimento perso

nalizado sob sigilo. 

Fone (14) 9725-8065 

agende uma visita c/ 

Janaina.

ENTREGAS DE DOCU

MENTOS, encomendas 

para Lençóis Paulista e 

região, Serviço rápido. 

Fone (14) 9123-0078 

ou (14) 3264-4444, 

falar c/ Leandro.

AUMENTE SEUS GA

NHOS. Empresa em 

expansão na região 

precisa de Distribuido

res e Supervisores. Fone 

(14) 9631-1331.

DINAMITE SOM,

festa de 15 anos, casa

mentos, formaturas e 

eventos em geral. som, 

iluminação, telão, data- 

show, dj", vj". Fone 

(14)3264-6105 ou (14) 

9103-2050.

INFORMÁTICA

VENDE-SE LEITOR 

DE CD-ROM, + placa 

de vídeo AGP, ambos 

em ótimo estado. R$ 

50,00. Fone (14) 9111

4445.

VENDE-SE GRAVADOR

CD, e leitor DVD, te

clado, gabinete, CPU 

R$100,00 e Monitor 

15", Estabilizador 

R$90,00. Falar c/ 

Gilberto. Fone (14) 

9687-7389 ou (14) 

3263-4349.

VENDE-SE LOTE DE 

60 MONITORES, de

computador usado, no 

estado, sendo 15-17-20 

pol. R$1.500,00. Fone 

(14) 8151-5385.

VENDE-SE PLOTER,

A1 colorida, modelo 

HP Designjet 100. Fone 

(14) 3263-5761.

TRABALHE EM CASA,

e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta recru

tando pessoas, basta 

ter 18 anos, confira: 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre.

BIGHETTE SEGURAN

ÇA ELETRÔNICA, em

fase de expansão admi

te técnico com experi

ência em instalação de 

sistema alarme, cerca 

elétrica, motor (auto

matização) e solda com 

cnh ( a/b ) enviar cur

rículo na Rua Jose do 

Patrocinio , 911. Fone 

(14) 3264-1288.

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE:

(14) 3234-9923

V____________>
Abastecedor de linha 

de produção

Açougueiro

Ajudante de cozinha

Ajudante de padeiro

Alinhador de pneus

Analista contábil

Aplicador de silkscreen

Assistente adminis

trativo

Assistente de adminis

tração

Atendente de lancho

nete

Auxiliar de contabili

dade

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar técnico de 

mecanica

Operador de retro- 
escavadeira

Babá

Babá

Balconista de açougue

Caseiro

Caseiro

Chapeiro

Consultor de vendas

Desenhista projetista 

mecanico

Desenhista técnico

Desenhista técnico (ar

tes gráficas)

Empregado doméstico 

nos servicos gerais

Forneiro de padaria

Garçom

Lavador de carros

Marceneiro

Mecânico

Mecânico de auto em 

geral

Mecânico de manu

tenção de máquina 

industrial

Motorista de ônibus 

rodoviário

Office-girl

Operador de escava

deira

Operador de motoni- 

veladora

Operador de pavimen- 

tadora (asfalto, concre

to e materiais similares)

Operador de rolo com- 

pactador

Operador de trator de 

esteira

Pedreiro

Pintor de automoveis 

Porteiro

Professor de educacao 

fisica na educacao de 

jovens e adultos do 

ensino fundamental de 

5 a 8 serie

Promotor de vendas

Promotor de vendas

Químico textil

Repositor de merca

dorias

Repositor de mercadorias

Representante comer

cial autônomo

Retireiro

Serralheiro

Servente de pedreiro

Vendedor interno

Supervisor de vendas 

de serviços

Técnico de manuten- 

cao eletronica

Técnico de manuten- 

cao industrial

Técnico de maquinas 

eletronicas

Técnico de telecomuni- 

cacoes (telefonia)

Torneiro mecânico

Vendedor de serviços

PAT - DOIS 

CÓRREGOS RUA 

TIRADENTES, 459 

CENTRO - FONE: 

(14) 3652-4858

Acabador de calcados

Arrumadeira de hotel

Faxineiro

Garcom

Montador de moveis e 

artefatos de madeira

Motorista entregador

Recepcionista telefo
nista

PAT - JAÚ - RUA 

PAISSANDÚ, 671 - 

CENTRO - FONE: (14) 

3622-6997

Nv_____________________
Acabador de calcados

Acabador de calcados

Acougueiro

Arte-finalista (dese

nhista tecnico de artes 

graficas)

Atendente de farmacia 

- balconista

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de 

producao

Balconista de loja

Costureira em geral

Cozinheiro geral

Cozinheiro industrial

Vigilante

Encarregado de super

mercado

Eletricista de instalações 

industriais

Empregado doméstico 

nos serviços gerais

Gerente de vendas

Lustrador no acaba

mento de calçados

Montador de caldeira

Montador de móveis 

de madeira

Oficial de serviços 

gerais

Operador de injetora 

de plástico

Operador de motoni- 

veladora

Operador de ondulado- 

ra de papel

Operador gráfico de 

corte e vinco na im

pressão

Padeiro confeiteiro

Pintor a revolver

Prensista de plastico

Professor de espanhol

Professor de inglês

Representante comer

cial autônomo

Revisor de qualidade de 

calçados

Soldador

Soldador

Soldador de jóias

Supervisor de conserva

ção de obras

Trabalhador polivalente 

da confecção de cal

çados

Vendedor - no comér

cio de mercadorias

Vendedor em comércio 

atacadista

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199
V

Ajudante de cozinha

Assistente adminis

trativo

Assistente técnico 

florestal

http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
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PET SHOP
PATAS

B a n h o  g T o s a  

H o s p e d a g e m  _

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíação de alicates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24 h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

BM  rR B /y/ra  AO s a />/c o  & r a o b s c o

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM  

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE:

(14) 3264-6199
S-___________

Auxiliar de relações 

publicas

Catador de café

Desossador

Eletricista

Eletricista de manuten- 

çao industrial

Encarregado de manu

tenção

Encarregado geral de 

malharia

Gerente de planeja

mento e manutenção

Instrumentista de 

precisão

Marceneiro de móveis

Montador de móveis 

de madeira

Motorista de caminhão 

Nutricionista

Operador de câmaras 

frigoríficas

Operador de injetora 

de plastico

Porteiro

Repositor - em super

mercados

Representante comer

cial autonomo

Tecnico analista de PCP

Tecnico de projetos 

eletricos

Vaqueiro (bovinhos 

leite)

Vendedor lojista

2- "
PAT - LINS - RUA 

RIO b r a n c o , 469 

CENTRO - FONE: (14) 

3522-3973

V___________ .
Auxiliar de limpeza 

Camareira de hotel 

Cozinheiro geral 

Garçom 

Jardineiro

Motorista carreteiro

Operador de telemarke- 

ting ativo e receptivo

Peão - na agropecuária

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W  3264-4049 
r  ^  9791-7066- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Recepcionista secretaria

Trabalhador rural

Tratorista - exclusivo na 
agropecuária

PAT - PEDERNEIRAS 

RUA SANTOS 

DUMONT, S - 65 

CENTRO - FONE: 

(14) 3252-2411
___________y
Auxiliar de limpeza

Empacotador, a mão

Mensageiro

Oficial de serviços 

gerais

Instrutor de informática 

Garçom

Motoboy

Vendedor de serviços

RAÇÕES EM GERAL,

produtos veterinários, 

cutelaria, jardinagem 

e prod. Pesca, tudo 

com 5 % de desconto. 

Fone (14) 3264-9887, 

Rua Jorge Amado, 53, 

Cecap.

VENDE-SE FILHOTES,

de Pintcher. Fone (14) 

3264-9887 ou (14) 

9714-6342.

O eco

i j^ a n ll ic a d o ra  e Conle itariã^

f  TRD®@ DE 

Faça s u a  fe s ta
300 Salgados 
200 doces 
5 kg b o l o 2 x

R $ 7 2 , 5 0
Grátis 100 mini-bengalinhas 

R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap

DIS K: 3264-3155

NOVENA

Da Santíssima Vir

gem Maria: rezar 

9 Ave Maria du

rante 9 dias. fazer 

3 pedidos (sendo 

2 difíceis e 1 im

possível). Publicar 

no 9° dia mesmo 

sem fé. Veja o que 

acontece.

IPREM AC -  INSTITUTO D E PREVIDÊNCIA 
M UNICIPAL DE MACATUBA

CONTRATANTE: IPREMAC -  Instituto de Previdên
cia Municipal de Macatuba. CONTRATO: n° 03/08. 
PROCESSO: n° 03/08 - Dispensável a Licitação. CON- 

TRAT.ADA: Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda. 
VALOR: R$ 1.380,00. ASSINATURA: 22/07/2008. 
OBJETO: Fornecimento de um link de 128 KBPS para 
acesso a internet via rádio. VIGÊNCIA: 01/08/2008 a 

31/07/2009. FUNDAMENTO: Dispensável a Licitação 
com amparo legal no Inciso II, Art. 24, combinado com a 
alínea “a”, Inciso II, Art. 23, ambos da Lei de Licitações 
n° 8.666/93 com alterações introduzidas por legislações 

posteriores.
M acatuba, 22 de julho de 2.008.
Edmilson M artins - D iretor Presidente.

a u U jifa  
otn

Fone: 14. 3264-1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

im p r im B
Afemf/meitfo 24h 

9126-2965/9724-8565

FONE: 3264-3029

- Caifucftos originais

- Rerarga de taiiurhos de 
tintas e toner s

- Jl/lanutençáo em impressoras
Ace/fofflos;

VISA
R. l6HÁaO AHSEim, 199 - lenfóis Pta. 

em frente ae Zezinhe Teeides

SERRALHERIA
P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14)3264-4313

Rua M arechal Dutra, n° 338 , ,
Jd . Ubiram a - Le n çó is  P au lista  - SP

C O N T R A T A -S E  A T E N D E N T E  
PARA TRA BA LH A R EM  C A F É

R e q u is ito s :
---- ^  S e x o  fe m in in o ;
---- ^  A c im a  d e  21  a n o s ;
---- ^  E x p e r iê n c ia  c o m p r o v a d a .

O f e r e c e - s e :
S a lá r io  com patTve l c o m  a  fu n ç ã o ;
H o rá r io  C o m e rc ia l (segu nda-fe ira  a  sá b a d o).

E n t r e g a r  c u r r í c u l o  à :
R. G e r a ld o  PereT ra d e  B a r ro s ,  n -  1 . 0 0 2  - C e n t r o  

___________________ L e n ç ó is  PoulTsta___________________

Contrata-se
Empresa especializada em informática Educacional admite 
profissional para atuar em: A S S IS T E N T E  D E RH  
—  Perfil p ara  v a g a :
Ensino Médio Completo
Estar cursando ou ser formado em Admínistração/RH/ Cursos relacionados à área. 
Experiência em Recrutamento e Seleção.
Conhecimentos básicos em Departamento Pessoal.
Relacionamento Inter-pessoal.
Disponibilidade de horário.
Residir em Lençóis Paulista ou cidades vizinhas.

Os interessados poderão enviar C.V até as 12 h. do dia 28-07-08 para elizandra.neves@gmail.com 
com cópia para Kroll.m@itelefonica.com.br

OPORTUNIDADE DETRABALHO

100 vagas, ambos sexos, sem experiência. Ensinamos o 
serviço p / trabalhar em casa, respondendo cartas, 
enveíopando e etiquetando impressos informartivos, 
não é vendas, com possibilidades de ganhos iniciais
de R$ 1.200, ou mais por produção. Jnica empresa 

nacional no segmento há 4 anos.
Interessados devem enviar 3 selos de R$0,60 para: 

Caixa Postal: 422 -  CEP: 18682.970 -  Lençóis Paulista -  SP 
Para receber proposta gratuitamente. 

TRABALHO TOTALMENTE FEITO PELOS CORREIOS 
VÁLIDO PARA TODA REGIÃO

C o n t r a t a - s e
Grupo líder em seu segmento, com mais de 10 mil colaboradores 
em todo o País, esta buscando o profissional abaixo qualificado 

para sua área de logística:

-  Superior completo ou em curso em administração (ou correlato);
-  Conhecim ento de estoque, expedição , cubagem  de veícu lo , 

armazenagem;
-  Informática (planilhas e pacote Office);
-  Liderança de equipes;
-  Experiência comprovada de no mínimo 03 anos como Encarregado 

de Expedição.
-  Residir em Lençóis Paulista.

Se você está dentro deste perfil, envie seu currículo 
para fabiana(5)zabet.com.br até 30/07/2008.

grátis!
N o m e : R G :
C i d a d e : F o n e :
T e x t o  d o  c l a s s i f i c a d o :

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

Veículos
Imóveis

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

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

T • Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

mailto:elizandra.neves@gmail.com
mailto:Kroll.m@itelefonica.com.br


b a r r a  b o n i t a

Mais uma vez
Denúncia de fraude pode anular pela segunda vez as eleições do Conselho Tutelar

Da  Redação
Jornal O ECO

O Ministério Público in
vestiga irregularidades nas 
eleições do Conselho Tutelar 
de Barra Bonita, após denún
cia feita pelo ex-presidente 
do Conselho, Laureano Ma
chado de Oliveira Neto. Basi
camente, Laureano aponta o 
impedimento de voto de seis 
pessoas que atuaram na esco
lha dos conselheiros. Segundo 
o ex-presidente, tratava-se de 
parentes de candidatos. Lau- 
reano alega que um pai teve 
direito a voto mesmo com o 
filho sendo candidato. A pre
sidente do CMDCA, Maria 
Helena da Silva Arik, diz que 
as acusações são falsas.

A eleição que está sob sus
peita foi realizada no dia 17 de 
julho. Esta é a segunda eleição 
para o Conselho Tutelar reali
zada este ano em Barra Bonita. 
A primeira, ocorrida em feve
reiro, foi anulada por suspeita 
de fraude na votação.

Em suas representações 
contra o CMDCA (Conse
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen
te), que organiza a eleição do 
Conselho Tutelar, Laureano 
afirma que o pai de um dos 
conselheiros fez parte da mesa 
fiscal das eleições. "As pesso
as insistem em tentar colocar 
a família em cargos públicos. 
Isso não pode", argumenta o 
ex-presidente.

As eleições foram realiza
das no fórum, com a super
visão do CMDCA. Ao todo 
foram eleitos cinco conselhei
ros: Kátia Aparecida Pagine, 
Elisângela Cristina dos Santos, 
Fernanda Devides, Margarete

Laureano Machado de Oliveira Neto quer anulação da eleição

Regina Baldo e Márcia Verga 
Santos, além de cinco suplen
tes. Laureano foi um dos elei
tos a suplente. "Eu contratei 
um fiscal para verificar o an
damento da eleição, mas ele 
foi proibido de permanecer lá 
pelos membros", diz.

Segundo Laureano, por 
causa da denúncia ao MP seu 
salário foi cortado. Ele diz que 
havia se afastado da presidên
cia do conselho para concor
rer ao cargo de vereador nas

eleições municipais e que tem 
direito ao salário até outubro. 
"Estou sofrendo retaliações 
pela minha conduta, mas es
tou esperando sair o pedido 
de impugnação para entrar 
com um mandado de seguran
ça", afirma.

De acordo com o promo
tor de Justiça responsável pelo 
caso, Luís Fernando Violi, a 
princípio tudo ocorreu nor
malmente nas eleições. "A 
eleição foi realizada. Agora

vou analisar a denúncia, mas 
não tenho um prazo para con
clusão", explica o promotor.

o u t r o  la d o
A presidente do CMDCA, 

Maria Helena da Silva Arik, 
afirmou que a eleição ocorreu 
de forma transparente, com a 
presença do promotor da ci
dade. "A votação transcorreu 
na mais perfeita ordem e paz. 
Essas denúncias não têm pro
cedência e o nosso jurídico já 
preparou a defesa", explica a 
presidente.

Sobre as queixas de nepo
tismo, Maria Helena diz que 
não são verdadeiras. Segundo 
ela, o pai denunciado por Lau- 
reano era membro do CMD- 
CA, não tinha direito a voto na 
eleição do Conselho Tutelar e 
estava exonerado do posto. 
Para a escolha dos conselhei
ros tutelares são convocados 
representantes da sociedade 
civil. "Mesmo sendo órgãos 
independentes, nós exone
ramos o pai para que o filho 
pudesse concorrer", diz Maria 
Helena. A presidente também 
afirma que o fiscal contratado 
por Laureano trabalhou nor
malmente. "Ele foi o único a 
contratar um fiscal para anali
sar o andamento da votação. 
Em momento nenhum esse 
fiscal foi proibido de perma
necer no local", justifica.

Por último, Maria Helena 
diz que o CMDCA não está 
punindo ninguém com corte 
de pagamento. "Ele não é fun
cionário público e está afas
tado para concorrer à eleição 
municipal. Nós estamos agin
do conforme a lei", finaliza a 
presidente.

W Ê  P re fe itu ra  M u n ie in a l de Le n çó is  P a u lis tamriím — —  -- 1--- -------- ------------------- y ------------------------------------------------
r  ■ r  '■A ■

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são

Convocação

conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, Nor-
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais: berto Pompermayer convoca os Conselheiros para Reunião do Conselho,
Decreto 171 de 16.07.2008.............Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 204.800,00.

que será realizada na terça-feira, dia 29 de junho de 2008.

Decreto 172 de 16.07.2008.............Dispõe sobre a suplementação de ver- Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista
bas do orçamento vigente no valor de R$ 141.300,00. Objetivo: Prestação de Contas da Saúde do Segundo Trimestre de 2008
Portaria 313 de 9.05.2008.............Abre nos termos da Lei Municipal n.° Data: 29/05/2008 às 18:00H
3.660/2006, processo sumário em relação ao funcionário público portador 
da Cédula de Identidade RG n.° 18.220.271.

Local: -  Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Portaria 326 de 16.05.2008.............Abre nos termos da Lei Municipal n.°
3.660/2006, processo sumário em relação a funcionária pública portadora 
da Cédula de Identidade RG n.° 17.558.851. PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Portaria 328 de 16.05.2008.............Abre nos termos da Lei Municipal n.° COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL
3.660/2006, processo sumário em relação a funcionária pública portadora ESCLARECIMENTO
da Cédula de Identidade RG n.° 33.078.774-3. Tendo em vista que o jornal Opinião, em sua edição de 19/07/2008, publi-
Portaria 370 de 27.05.2008.............Abre nos termos da Lei Municipal n.° cou informações que não condizem com a verdade, afirmando haver cerca
3.660/2006, processo sumário em relação ao funcionário público portador de 150 (cento e cinquenta) ações judiciais de servidores demitidos pela at-
da Cédula de Identidade RG n.° 17.344.800. ual gestão municipal que podem resultar em reintegração, se faz necessário
Portaria 468 de 4.07.2008.............Arquiva o Processo Administrativo pro- os devidos esclarecimentos junto aos munícipes.
movido em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade As informações veículadas pelo jornal Opinião não são verdadeiras e não
RG n.° 28.637.815-2. obedeceram aos princípios do bom jornalismo, uma vez que as mesmas
Portaria 492 de 14.07.2008.............Suspende nos termos da Lei Municipal não foram obtidas junto a Prefeitura, bem como não se observou o devido
n.° 3.660/2006, funcionário público portador da Cédula de Identidade RG cuidado jornalístico de apurar a informação antes de publicá-la.
n.° 33.195.963-X. A verdade é, que de janeiro de 2001 a 30 de junho de 2008, a Prefeitura
Portaria 510 de 21.07.2008.............Autoriza Igreja Evangélica Assembléia Municipal de Lençóis Paulista demitiu 59 (cinquenta e nove) servidores
de Deus Ministério Ipiranga a utilizar a quadra de esportes da EMEF “Prof. por justa causa, portanto 08 (oito) por ano num universo de mais de 1400
Edwaldo Roque Bianchini” nos dias 25 e 26 de julho de 2008, para re (hum mil e quatrocentos) funcionários. As demissões foram precedidas
alização de ‘Cultos Evangelísticos e Ações de Graça com o Circulo de do devido processo administrativo disciplinar, onde os servidores tiveram
Oração’. possibilidade de ampla defesa. As demissões, em sua maioria decorreram
Portaria 511 de 21.07.2008.............Exonera Teresinha Aparecida de An- de ações de comprovada lesões aos cofres públicos, excesso de faltas in-
drade dos Santos do cargo de Monitor de Creche -  pedido. justificadas, ou reincidência em infração de deveres e proibições do serviço
Portaria 512 de 21.07.2008.............Exonera Simone Gomes da Silva do público municipal. Assim, o procedimento guardou estrita obediência ao
cargo de Agente da Conservação e Limpeza -  pedido. disposto na Constituição Federal, não podendo estas demissões serem
Portaria 513 de 22.07.2008.............Concede nos termos da Lei Municipal comparadas com as demissões ocorridas em outras gestões, feitas sem a
n.° 3.660/2006, licença não remunerada a Ana Cláudia Galerani Buono devida comprovação de justa causa, sem o necessário processo adminis-
Maciel, Professor de Educação Infantil. trativo disciplinar e sem garantir a oportunidade de defesa aos demitidos,
Portaria 514 de 23.07.2008.............Concede nos termos da Lei Municipal resultando assim em reintegrações.
3.660/2006, licença gestante a Taís de Carvalho Malnique, Assistente Téc- Dos 59 (cinquenta e nove) demitidos, apenas 29 (vinte e nove) entraram
nico Administrativo. com ação judicial para reverter a decisão administrativa, sendo a seguinte 

situação atual dos processos: 09 (nove) processos com julgamento defini-
Lençóis Paulista, 25 de julho de 2008. tivo favorável a Prefeitura (o servidor demitido não pode mais recorrer); 11 

(onze) processos com julgamento parcial favorável a Prefeitura; 06 (seis)
Leandro Orsi Brandi processos ainda aguardando julgamento; e 03 (três) processos com julga-

Diretor Administrativo mento parcial favorável ao servidor.
No caso dos 03 (três) processos com julgamento parcial favorável ao servi-
dor, os referidos servidores se encontram em exercício, portanto não caberá
qualquer indenização no caso da decisão final ser favorável aos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA Nota-se pelos dados acima, que ao contrário do que afirmou o jornal Opin-
COMUNICADO ião, o Poder Judiciário tem decidido na esmagadora maioria favoravel

mente à Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, nos casos das demis-
A Diretoria Municipal de Saúde, atendendo ao disposto no artigo 12, da sões ocorridas entre janeiro/2001 e junho/2008, demonstrando o acerto das
Lei 8.689/93, COMUNICA, às entidades civis organizadas, o Conselho decisões administrativas.
Municipal de Saúde e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, no auditório da Câmara Municipal, a partir das 18:00 horas

Lençóis Paulista, 23 de julho de 2008.

do dia 29/07/2008, com o objetivo de apresentar o relatório das ações e MARCOS NORABELE
serviços públicos de saúde, relativo ao 2° Trimestre de 2.008. Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

1 Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Julho de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 486,86. |

im p u g n a d o s
Oito políticos tiveram 

suas candidaturas impug
nadas na região em que O  
ECO circula - Agudos, Arei- 
ópolis, Barra Bonita, Bore- 
bi, Igaraçu do Tietê, Lençóis 
Paulista, Macatuba e Pira- 
tininga. O site do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral) 
divulgou que políticos das 
cidades de Agudos, Lençóis 
Paulista e Piratininga têm 
pendências com a justiça. 
Os juízes eleitorais têm até 
o dia 16 de agosto para a 
decisão. Em todos os casos 
cabe recurso.

JIBÓIA
O garoto Adriano Júnior 

Rocha, 12 anos, encontrou 
uma jibóia de 1,75 metro 
de comprimento próximo 
ao rio da Prata, na sexta-fei
ra 18. O menino saiu com 
colegas para pegar uma 
pipa que caiu próximo ao 
rio, quando achou a cobra. 
O grupo resolveu enrolar o 
animal em uma camiseta 
e leva-lo para casa, o que 
atraiu a atenção dos mora
dores na Vila da Prata. Em 
poucos minutos, uma mul
tidão se formou em torno 
do animal. A cobra passou 
a noite na casa de Willian 
Cerulo, da equipe de Resga
te e foi solta no Rio Lençóis 
no sábado 19.

e d u c a ç ã o
O presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) sancio
nou na quarta-feira 16, lei 
federal que fixa o piso sala
rial dos professores do ensi
no básico em R$ 950. Os es
tados e municípios têm até 
janeiro de 2010 para ade
quar os valores pagos para a 
categoria com o mínimo es
tipulado pela lei. A medida 
também será aplicada para

f e i r a

os profissionais aposenta
dos do magistério público, 
sendo que o reajuste anual 
passa a ser janeiro, a contar 
de 2009. A CNTE (Confe
deração Nacional dos Tra
balhadores em Educação) 
estima que no país a cate
goria tenha mais de 5 mil 
salários diferentes, varian
do entre R$ 315 e R$ 1.400. 
O piso pago pelo governo 
do Estado de São Paulo é 
37% maior do que o novo 
salário proposto por Lula. 
As cidades em que O ECO 
circula, Areiópolis, Barra 
Bonita, Macatuba e Lençóis 
Paulista já remuneram seus 
profissionais da educação 
com valores acima do esti
pulado pelo presidente.

r efén s
Quatro pessoas foram 

feitas reféns durante um 
roubo de dois caminhões, 
no sábado 19. Dois moto
ristas, um soldador e um 
auxiliar de sondagem fica
ram nas mãos dos bandi
dos. O caso aconteceu nas 
instalações de uma empre
sa, na avenida Richard Freu- 
denberg, em Agudos, para 
a qual o grupo trabalhava. 
Para levar os caminhões, os 
ladrões obrigaram os fun
cionários a permanecerem 
num matagal por algumas 
horas.

l a z e r
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista retomou projeto de 
área de lazer e esportes no 
Parque Residencial Rondon 
com investimentos de R$ 
150 mil. O projeto consis
te na revitalização de uma 
área de mais de 18 mil me
tros quadrados, localizada 
entre as ruas Paschoal Ber- 
nardino, Laffayette Muller 
Leal e Josefatti Cavassutti.

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

q u e im a d a
Uma queimada registra

da na terça-feira 22 consu
miu parte da mata locali
zada entre o bairro rural da 
Rocinha e a rodovia Osny 
Matheus (SP-261), em Len
çóis Paulista. A fumaça en
cobriu um trecho da rodo
via e colocou em risco a se
gurança dos motoristas que 
passavam pelo local. Um 
caminhão-pipa da prefeitu
ra foi acionado e depois de 
aproximadamente duas ho
ras conseguiu controlar o 
fogo. As causas do incêndio 
ainda são desconhecidas.

COMBUSTÍVEIS
O Ipem (Instituto de 

Pesos e Medidas) lacrou 20 
bombas de combustíveis 
em três postos de Bauru. A 
fiscalização aconteceu na 
segunda-feira 21. O obje
tivo foi investigar possível 
desvio de fluxo de combus
tível, conforme havia sido 
constatado em fiscalização 
na capital paulista.

AFOGAMENTO
O corpo de Celso Cris- 

tiano Parra, de 25 anos, foi 
encontrado na terça-feira 
22, no Rio Tietê, em Barra 
Bonita. O resgate foi feito 
por uma equipe do Corpo 
de Bombeiros de Jaú. O ra
paz estava desaparecido nas 
águas do rio desde o domin
go 20. Segundo informações 
do Corpo de Bombeiros de 
Jaú, Parra foi pescar com 
mais três na fazenda Piata- 
raca, em Barra Bonita.

MEIO AMBIENTE
Esta semana a Cetesb 

(Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambien
tal) divulgou seu relatório 
anual sobre a situação dos 
aterros sanitários no Estado

de São Paulo. Todas as cida
des em que O ECO circula 
-  Agudos, Areiópolis, Bar
ra Bonita, Borebi, Igaraçu 
do Tietê, Lençóis Paulista, 
Macatuba e Piratininga -  
apresentam condições ade
quadas para abrigar o lixo 
que produzem. Os lixões 
de Barra Bonita e Macatuba 
foram os únicos a tirar nota 
baixa e serem considerados 
inadequados. Mas depois 
que foi feita a avaliação, 
as prefeituras resolveram o 
problema.

TELEFONE
Foram divulgados os 

novos índices das tarifas de 
telefonia fixa para as con
cessionárias do Brasil. O 
reajuste foi autorizado pela 
Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações) na 
segunda-feira 21 e passou a 
ser aplicado na quinta-feira 
24. O aumento de aproxi
madamente 3% vale tanto 
para a assinatura mensal 
quanto para o minuto de 
ligação local. Atualmente o 
valor da assinatura residen
cial cobrado pela Telefônica 
é de R$ 38,80. Chamadas 
de longa distância vão ficar 
até 6% mais caras.

JUSTIÇA
Desde o início da se

mana um defensor público 
está prestando assessoria 
jurídica gratuita para a po
pulação de baixa renda de 
Lençóis Paulista. O serviço 
que antes era oferecido na 
Casa do Advogado, para 
quem possui renda inferior 
a três salários mínimos, foi 
suspenso em 11 de julho. O 
motivo foi a não renovação 
do convênio entre a Defen- 
soria Pública do Estado de 
São Paulo e a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil).
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Romeu Baptistello e o 
novo sócio do CCAA, 
Roberto Maximino, 
prometem novidades 
para o próximo semestre

O CCAA, escola de idio
mas de Lençóis Paulista, está 
cheio de novidades. A primei
ra é que o empresário Romeu 
Baptistello acaba de fechar 
sociedade com Roberto Ma- 
ximino. Segundo ele, a escola 
acabou de passar por reforma 
e está mais bonita e aconche
gante. Além disso, a dupla 
traz novidades para fortale
cer o aprendizado dos alunos 
com filmes, músicas e livros.

Maximino traz como 
principal contribuição para o 
CCAA uma vasta experiência 
em atendimento ao público, 
reconhecida em prêmios co
mo o 'Superação Empresarial 
do Sebrae', na categoria servi
ço, conquistado em 2007. "A 
escola é uma ótima referência 
no ensino de idiomas. Agora 
com a presença do Roberto, 
ficará melhor ainda. Estamos 
trabalhando para atender as 
necessidades do nosso públi

CCAA traz novidades
Escola de idiomas de Lençóis Paulista ganha novo sócio, passa por reformas e 
compra materiais para auxiliar no aprendizado dos alunos

co”, afirma Baptistello.
Hoje em dia, falar inglês 

ou espanhol é essencial pa
ra conseguir um bom espaço 
no mercado de trabalho. As 
empresas estão exigindo ca
da vez mais fluência de seus 
funcionários. O idioma inglês 
é a língua oficial do mundo e 
é por esta razão que a escola 
de idiomas CCAA está de por
tas abertas para atender as ne
cessidades de todos - desde a 
criança até o adulto.

Com a nova sociedade, 
concretizada em julho, quem

ganha é o público. A partir de 
1° de agosto os alunos pode
rão ver a escola mais moder
na, com a infra-estrutura re
formulada e o apoio de novas 
tecnologias. "Nós queremos 
que nossos alunos se sintam 
confortáveis num ambien
te moderno, com ferramen
tas didáticas que ajudem no 
contexto da fluência, como 
filmes, músicas e livros que 
facilitam o aprendizado”, ex
plica Maximino.

Mas não é só uma escola 
moderna que atrai a atenção

dos alunos. A tradição tam
bém conta muito na hora da 
matrícula. O CCAA oferece os 
dois. Além do ambiente ideal, 
a escola já completou 47 anos 
de atuação em várias localida
des do país e está em 1° lugar 
no ranking nacional das esco
las de idiomas. Em Lençóis, a 
franquia está há 14 anos no 
mercado. "É muito impor
tante os alunos observarem 
a procedência da escola antes 
de fazer a matrícula. Nós já 
temos experiência e sabemos 
a didática certa para o melhor

desenvolvimento no aprendi
zado”, convida Baptistello.

AULAS
As aulas são ministradas 

por profissionais altamente 
qualificados, que oferecem o 
aprendizado da língua e da 
cultura tanto do inglês como 
do espanhol. "Nossas aulas 
são lecionadas no idioma cor
respondente ao que o aluno 
quer aprender. Por exemplo, 
no inglês o aluno já entra no 
primeiro dia escutando, fa
lando e escrevendo em inglês.

É assim que se aprende, com a 
fluência em sala de aula”, ex
plica Maximino.

O material didático também 
é uma das referências da escola. 
Elaborado em centros de estu
dos da Espanha e dos Estados 
Unidos, as apostilas são um 
reforço para os alunos acompa
nharem as aulas e nas tarefas de 
casa. "Nós somos uma escola 
completa. Aqui o aluno apren
de o idioma como se estivesse 
no exterior. Nossos laboratórios 
sempre estão se modernizando 
para acompanhar o ritmo e a 
necessidade dos alunos”, finali
za Maximino.

Quem quiser aproveitar 
não pode perder tempo. As 
matrículas estão abertas.

SERVIÇO
O CCAA em Lençóis Pau

lista fica na rua Piedade, n° 
499. Mais informações pelo 
telefone (14) 3263-4555.

I N F O R M Á T I C A

Assistência técnica na Mezzanino 
Informática é de confiança

O computador faz parte 
da rotina de empresas e da 
vida de muita gente. É fun
damental tanto para o tra
balho quanto para o lazer. 
Utilizar a máquina não tem 
muito segredo, mas quando 
um vírus aparece, ou surge 
algum problema no micro, 
a maioria das pessoas recor
re a uma assistência técnica 
na esperança de que tudo 
seja resolvido. Para uma 
assistência técnica rápida e 
de qualidade, a solução é a 
Mezzanino Informática de 
Lençóis Paulista. "Aqui nos
sos clientes têm a segurança 
de que as máquinas serão 
consertadas. Nossos funcio
nários têm treinamento pa
ra identificar e acabar com 
o problema rapidamente. E 
o principal é que fazemos 
tudo eticamente. Não in 
ventamos defeito. Nosso 
cliente está sempre em pri
meiro lugar”, garante o em
presário Roberto Maximino, 
dono da Mezzanino.

Maximino trabalha no 
ramo de informática há 20 
anos. Em 2005 ele saiu da 
empresa Maxsoft para se 
dedicar exclusivamente à 
escola de informática Bit 
Company. Em abril deste 
ano, o empresário decidiu 
m ontar uma assistência 
técnica em informática pa
ra atender as necessidades 
das empresas e residências 
da cidade. Mostrando seu 
potencial na área, a Mezza- 
nino Informática assumiu a

carteira de clientes da Max- 
soft e conta hoje com mais 
de 20 empresas no seu ca
dastro para a manutenção 
de 280 computadores m en
salmente, isso sem contar os 
computadores domésticos. 
Além do conserto, a loja 
também oferece m anuten
ção de micros, redes, repa
ros em hardware e software 
e também nos servidores da 
Microsoft e Linux. "Nós fa
zemos a manutenção den
tro das empresas para não 
atrasar o andam ento do 
trabalho. Facilidade e co
modidade são nossos prin
cípios”, ressalta Maximino.

Segundo o empresário, a 
Mezzanino tem duas equi
pes com profissionais sem
pre atualizados e com ex
periência na área de infor
mática. O primeiro grupo 
toma conta do maquinário 
das empresas, que necessi
tam de assistência mensal. 
Já o segundo grupo garante 
a manutenção dos compu
tadores domésticos. "Nós 
temos a preocupação de 
atender aos dois grupos da 
mesma forma. Nossa em
presa sabe que todos nossos 
clientes têm necessidade de 
utilizar um bom computa
dor”, finaliza.

SERVIÇO
Mezzanino Informática 

fica na rua José do Patro
cínio, n° 415. Mais infor
mações pelo telefone (14) 
3264-1308.
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Atendimento cinco estrelas
Auto Posto São Cristóvão, o Postão, investe em palestras e cursos de 
capacitação aos funcionários para melhorar atendimento aos clientes

Atendimento de primeira é 
o que o cliente do Auto Posto 
São Cristóvão de Lençóis Pau
lista, o Postão, recebe quando 
vai abastecer seu veículo. "To
dos sabem que Postão possui 
produtos de altíssima qualida
de, amplo espaço para o seu 
conforto na hora de abastecer 
o veículo, loja de conveniên
cia, banco 24 horas, lavagem 
de carros e caminhões, pessoal 
altamente capacitado para dar 
o melhor atendimento que o 
cliente espera. Mesmo com tu
do isso, o Postão é incansável 
na busca diária por oferecer o 
que há de melhor no mercado 
para seu cliente”, diz Clóvis Ro
sa, gerente do Postão

Esta filosofia faz o Postão 
buscar constantemente o apri
moramento pessoal e profissio
nal de seus colaboradores, ofe
recendo treinamento através de 
cursos e palestras. "Nosso obje
tivo é deixar o cliente satisfeito 
com o serviço. Por isso, sempre 
incentivamos nossos funcioná
rios a participarem de cursos 
para melhorar a qualidade no 
atendimento”, afirma Rosa.

A equipe do Postão partici
pou recentemente de duas pa
lestras sobre o tema 'Entenden
do e atendendo o cliente', as 
duas ministradas pelo Sebrae, 
com apoio da Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), e já está pre
parando seus funcionários para 
um outro curso de marketing.
Patrícia de Góis Moraes, auxi
liar administrativa, participou 
da palestra e gostou bastante 
da oportunidade oferecida pe
lo Postão. "Eu aprendi que ca
da cliente deve ser tratado de
uma maneira, pois são pessoas A equipe do Postão acabou de participar da palestra 'Entendendo e atendendo o cliente', treinamento oferecido pelo Sebrae

diferentes. Além disso, o pales
trante nos orientou a aceitar as 
críticas porque elas nos fazem 
crescer profissionalmente. Eu 
gostei muito de ter participado, 
é um incentivo para os funcio
nários”, conta Patrícia.

Há 12 anos no mercado, o 
Postão busca sempre trazer no
vos atrativos para seus clientes. 
A novidade do momento é o 
'lava-jato' com cera, equipa
mento que chegou há pouco 
tempo e que garante uma lim
peza completa no carro. "É uma 
máquina nova que lava e ence
ra, especial para carros. Deixa a 
lataria um brilho, com cara de 
nova”, afirma o gerente.

Além do cuidado com o tra
tamento dos carros, na qualida
de do combustível e na limpe
za, o cliente tem espaço especial 
no Postão para se reunir com 
amigos e a família. "Tem mui
ta gente que vem aqui degustar 
alguma coisa. Temos uma lo
ja de conveniência completa, 
com produtos industrializados, 
bebidas e salgados. As pessoas 
realmente se sentem à vontade 
aqui”, diz Patrícia.

LAN HOUSE
Segundo o gerente, a Lan 

House também é um diferen
cial do Postão. São 20 computa
dores disponíveis para acesso a 
internet e jogos em horário co
mercial. "Nosso posto oferece 
lazer, serviço e um bom atendi
mento. Nós temos a preocupa
ção de sempre buscar o melhor 
para o nosso cliente”, finaliza.

SERVIÇO
O Postão fica na avenida 25 

de Janeiro, n° 10. O telefone pa
ra contato é o (14) 3264-3565.
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Kátia  Sartori

O som das folhas balan
çando com o vento é a música 
que embala as orações. Está 
é a sensação de paz interior 
que impera no seminário 
Santo Antonio. A construção 
de aproximadamente 50 anos 
representa um verdadeiro te
souro para o patrimônio his
tórico de Agudos. Aos poucos, 
o que era privilégio apenas 
para os olhos dos francisca- 
nos, começa a ser aberto à co
munidade.

O seminário Santo Anto
nio -  considerado o maior da 
América Latina -  foi fundado 
em 1950. A sua construção 
começou em 1947 e só foi 
concluída por volta de 1960. 
Inicialmente, o seminário de
veria ser construído em Piraí 
do Sul, estado do Paraná. A 
Província Franciscana da Ima
culada Conceição do Brasil, 
instituição responsável pelo 
seminário, chegou a erguer os 
alicerces naquele local, mas 
uma visita do frei Ludovi- 
co Gomes de Castro à região 
mudou tudo. "O frei encon
trou a fazenda de café a ven
da, comprou por um preço 
bom e começou a construir o 
seminário aqui", conta o frei 
Rafael Spricigo, atualmente 
responsável pelo seminário 
Santo Antonio. No começo,

vieram para Agudos os semi
naristas de Rio Negro, cidade 
do Paraná.

O seminário chegou a 
atender 360 estudantes em 
décadas passadas. Atualmen-

te, segundo o frei Rafael, são 
37 seminaristas, vindos de 
diversos estados. Além de

São Paulo, tem alunos do 
Rio de Janeiro, Paraná, Espí
rito Santo.

A decisão de seguir a vida 
religiosa, principalmente a 
ordem franciscana, requer so
bretudo dedicação. "A rotina 
deles é preenchida o dia todo, 
a semana toda. Eles não têm 
muita folga", explica o frei. São 
muitos momentos de oração, 
aulas, já que o seminário con
ta com o ensino médio, traba
lhos manuais, tarefas domésti
cas, atividades físicas e muito 
estudo. Folga é só no domingo 
à tarde. A rotina é rígida, mas 
os estudantes podem desfrutar 
do conforto tecnológico, co
mo televisão e internet.

O chamado para o frei 
Rafael seguir a vida religiosa 
aconteceu durante a adoles
cência, em Santa Catarina. 
"A vida de São Francisco eu 
já conhecia. Antes de entrar 
para a ordem eu estudei num 
colégio que tinha umas irmãs 
franciscanas e teve um ano 
que aconteceu a comemora
ção dos 800 anos de São Fran
cisco. Em Florianópolis eu via 
um frade andando de hábito 
e aquilo me chamava a aten
ção. Com aquele calor andar 
de hábito", lembra.

Duas vezes por ano, nas 
férias de julho e dezembro, os 
estudantes voltam para casa 
para matar a saudade da fa
mília. Por conta disso, nesta 
época do ano o seminário fica 
sem estudantes.

Seminano começa a 
receber a comunidade

O Seminário Santo An- 
tonio durante muito tempo 
foi refúgio de seminaristas. 
O que acontecia atrás dos 
muros da instituição fran- 
ciscana era um mistério pa
ra a maioria das pessoas. Há 
dois anos, as instalações co
meçaram a ser abertas para 
a comunidade. O seminário 
foi inserido no circuito de 
turismo rural de Agudos.

No segundo domingo 
de cada mês, o seminário 
fica aberto à população. A 
comunidade tem acesso à 
capela central, ao museu

e aos bosques. Os salões 
estão abertos para confe
rências e eventos sociais 
como bailes de formatura. 
Os aposentos também são 
usados para hospedagem, 
desde que em grupo. Toda a 
renda dos aluguéis e hospe
dagem é usada para manter 
o seminário.

Além disso, segundo o 
frei Rafael, foto abaixo, aos 
poucos o seminário também 
começa a receber a comuni
dade e desenvolver projetos 
sociais, com visitas e aulas 
de música, por exemplo.

Fachada do Seminário Santo Antônio, em Agudos, que foi fundado em 1950 e hoje abriga 37 seminaristas em regime de internato
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Informática

Tel. (14) 3264-1308 

R. José do Patrocínio, 415

Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores 

NoteBook's -  Impressoras.

Conheça  
nossos 
planos 
especiais 
para  
em presas

T e c n o lo g ia  a  s e r v i ç o  d a  q u a l i d a d e .

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

APRESENTA:

Rodrigo Cintra De La Lastra
. .  r ' I D r '1 M  A r ' U ^ M  A  I n n n o

Wo r k s h o p :
• Curso Técnico Passo a Passo de Cortes Modernos;
• Cortes a Navalha;
• Marketing para Salão de Beleza;
- Visagismo, adaptação do Estilo ao rosto da cliente.

:: CIRCUITO NACIONAL 2008

• Proprietário da rede De La Lastra de salões;
• Formação:

• Instituto Llongueras (Espanha)
- Instituto Cebado (Espanha)
- Instituto Vidal Sasson (EUA)

- Mais de 100 capas publicadas em revistas 
de cabelo e moda;

- Apresentações em programas de TV;
- Bloco no programa "Atualíssima" na Band.

15SETEMBRO 
DE 2008

Local: Ubirama Tênis Clube 
Lençóis Paulista.

COFFEE BREAK, ALMOÇO 
E COCKTAIL INCLUSOS

RESERVE SEU CONVITE:
14. 3264-6249 | 14. 8122-2800
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Escova M arroqu ina ' / s e i n s o r i a l DIVELPA O ECO

Um senhor Jornal
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ASSESSORIA CONTÁBI
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DE SEMANA
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A semana foi de muitos aniversários em 
Lençóis Paulista e região. Felicidades 
para quem comemorou idade nova e 
também para os casais apaixonados!

aqui seu q a R R Q

GASTAmenos
NOVIDADES

Recarregue seu celular 
Vivo com os cartões 
Visa e Visa Electron

C onvênio  com  os Serv idores  
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GQQD CAR
p r o m o ç ã o

FINAL DE SEMANA

Gas. Comum

R. XV de Novembro, 812 - F.: 14. 3263-0177 
R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454

ATENDIMENTO 24h
S  0800-160480

UQHinnçiio to tu i
pr ín c ip e

DESCONTOS C  A O /  
DE ATÉ D  V  / o

CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA 
PAGAMENTO _  
PARCELADO

Rua Raul G. de O liveira, 137 - Fone: (14) 3263-1163 - Lençóis Paulista
OFERTAS VÁLIDAS DE U/07/08 À 02/08/08 E  APENAS PARA CALÇADOS E  CONFECÇÕES. DESCONTOS CONCEDIDOS SOB O PREÇO DE ETIQUETA A PRAZO.



c o l e s t e r o l

Uso de remédios em 
crianças com colesterol
alto é polêmico

Médicos americanos liberam drogas preventivas para crianças acima dos oito 
anos; pediatras brasileiros indicam medicamentos a partir dos dez anos

CLAUDIA COLLUCCI

Tratar ou não com remé
dios crianças que tenham 
níveis altos de colesterol? 
Essa questão está dividindo 
a opinião de médicos desde 
que a Academia Americana 
de Pediatria (AAP) decidiu, 
há duas semanas, que sim, 
os pequenos acima de oito 
anos devem ser medicados 
com drogas que reduzam o 
colesterol (estatinas) para 
prevenir doenças cardíacas.

Um pouco mais conserva
dores, os pediatras brasilei
ros indicam medicamentos 
a partir dos dez anos, mas 
apenas para crianças com 
uma doença genética cha
mada hipercolesterolemia 
familiar, que eleva os níveis 
de colesterol, independente
mente do estilo de vida. Pa
ra as demais, eles defendem 
uma dieta equilibrada asso
ciada a exercícios físicos.

A cautela tem justifica
tiva, segundo o pediatra 
Paulo Solberg, do departa
mento de endocrinologia 
da Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Não existem da
dos a longo prazo sobre o 
uso das estatinas em crian
ças nem estudos mostrando 
que, usando a medicação 
precocemente, elas estarão 
mais protegidas do que 
aquelas que iniciaram a te
rapia na vida adulta.

Nicolas Stettler, profes
sor assistente de epidemio- 
logia pediátrica do Hospital 
Infantil da Filadélfia (EUA), 
que participou das novas di
retrizes americanas, diz que 
há dados com níveis de se
gurança adequados para jus
tificar as medidas.

"Sabemos que, em adul
tos, diminuir o colesterol e 
administrar algumas dessas 
drogas reduz o risco de do
enças cardíacas e morte. En
tão não há razão para pen
sar que seria diferente com 
crianças", afirma.

O médico Álvaro Nagib 
Atallah, professor da Uni- 
fesp (Universidade Federal 
de São Paulo) e diretor do 
Centro Cochrane do Bra
sil, discorda. Para ele, não 
há evidências de que o uso 
dessas drogas na infância, 
mesmo que reduzam coles- 
terol, diminuam os riscos

Alex Almeida/Folha Imagem

O COLESTEROL NA INFANCIA

Nos EUA, remédios são receitados cada vez mais cedo; médicos do Brasii são contra

0  QUE E 0  COLESTEROL

Substância gordurosa essencial para 
muitos processos metabólicos, como 
a produção de hormônios e de vitamina 
D, e para a integridade estrutural das 
membranas das células________________

COMO ATUA

Ô O colesterol é
transportado no sangue 

acondidonado em proteínas 
especiais chamadas 
lipoproteínas, de baixa 
densidade (LDL, "mau" 
colesterol) e de alta densidade 
(HDL, "bom" colesterol)

COMO E PRODUZIDO

A gatota Marcela ao lado da tia (esquerda), da avó e da mãe; todas com taxas de colesterol alta

precocemente, consegue-se 
diminuir a progressão da 
aterosclerose (uma doença 
inflamatória crônica da pa
rede das artérias). "Mas não 
necessariamente significa 
que vamos conseguir preve
nir um infarto quando essas 
crianças se tornarem adul
tas", explica.

Ele defende o uso das es- 
tatinas, a partir dos dez anos, 
em crianças que sofrem de 
hipercolesterolemia. "Nes
sas pessoas, você não conse
gue abaixar o colesterol com 
perda de peso ou mudança 
na dieta".

Uma outra preocupa
ção de Paulo Solberg é que, 
medicando as crianças, elas 
deixem de lado as m udan
ças no estilo de vida neces
sárias para prevenir as do
enças cardiovasculares. "O 
medo é que elas só tomem 
o comprimido e não façam 
o controle alimentar e os

30?i
Pelo fígadoPela

alimentação

AS ORIGENS DO COLESTEROL EM  CRIANÇAS

Genética
Crianças podem 
apresentar a 
hipercolesterolemia 

familiar, doença causada por um 
defeito genético no fígado, onde o 
colesterol é produzido, ou no 
intestino, onde é absorvido

de doenças car
diovasculares na 
meia idade ou em 
qualquer outra 
época da vida. "O 
tratamento a lon
go prazo me cau
sa arrepio".

Já o cardio
logista do InCor 
(Instituto do Co
ração) Raul Dias 
dos Santos avalia 
que os estudos 
disponíveis mos
tram que, tratan
do as crianças 
com hipercoleste
rolemia familiar

Práticas não 
saudáveis
Obesidade, sobrepeso, 
sedentarismo,

consumo em excesso de alimentação 
rica em gordura e tabagismo (no 
caso de adolescentes)

OBESIDADE ENTRE CRIANÇAS

No Brasil

Ô Em excesso, o LDL se 
acumula no sangue e 

entope as artérias, causando 
infarto agudo do miocárdio e 
AVC (Acidente Vascular 
Cerebral)

Já 0 HDL ajuda a 
remover o excesso de 

colesterol do sangue, levando- 
0 de volta ao fígado para ser 
eliminado do organismo

Nos EUA

1 5 0 /
/O

3 0 0 /
/O

É recomendável 
medicar crianças 
para reduzir 
0 colesterol?

Em termos. A indicação 
está restrita a crianças 
acima de dez anos com 
histórico familiar de 
colesterol

Sim, porque evita que os 
futuros adultos tenham 
problemas decorrentes do 
alto colesterol —doenças 
cardíacas, por exemplo

exercícios"

SAIBA M A IS  SOBRE A MEDIÇAÇAO DE ÇRIANÇAS

Quais as crianças que 
devem ser medicadas 
com remédios para 
reduzir o coiesterol?
»  Segundo a 
Academia Americana 
de Pediatria, aquelas 
a partir de oito anos 
com taxas de LDL 
("colesterol ruim") de 
190 miligramas por 
decilitro, ou aquelas 
com LDL de 160 e 
histórico familiar de 
doenças cardíacas ou 
dois outros fatores de 
risco. Entre as crianças
Fontes: Sociedade Brasileira de Pediatria

com diabetes, o 
tratamento pode 
começar quando o LDL 
atingir os 130

As mesmas regras 
valem para o Brasil?
»  Não. Médicos 
brasileiros defendem 
que só as crianças 
acima de dez anos, 
portadoras de 
hipercolesterolemia 
familiar, sejam 
medicadas, caso a 
mudança de estilo de 
vida não consiga
e Academia Americana de Pediatria

reduzir os níveis de 
colesterol

Os remédios para 
reduzir colesterol têm  
efeitos coiaterais?
»  Sim, nos adultos 
podem provocar dores 
musculares, 
desconfortes 
abdominais e 
problemas cognitivos, 
mas, por falta de 
estudos, não está claro 
se as crianças irão 
passar por outros 
problemas

Mudança de hábito
Fim das bolachas re

cheadas, ingestão de refri
gerantes e doces lights e 
idas ao McDonald's apenas 
uma vez por mês. Essa é a 
nova rotina de Marcela, 7, 
desde que a família des
cobriu que suas taxas de 
colesterol e de triglicérides 
estão elevadas.

Assim como sua mãe, 
Fernanda Antonio Gutier- 
rez, 35, a tia Giselle, a avó 
Guiomar e o primo Feli- 
ppe, Marcela tem a hiper- 
colesterolemia familiar, 
um defeito genético que 
causa elevação das taxas 
de colesterol. Ela já sabe 
que a partir dos dez anos, 
provavelmente terá de 
usar remédios para redu
zir os níveis de colesterol, 
como já ocorre com os fa
miliares acima.

"Fomos orientados pa
ra isso'", diz a mãe, Fer
nanda. Enquanto isso, ela 
conta com ajuda de uma 
nutricionista do Incor pa
ra ajudá-la a montar um 
cardápio saudável para a 
filha. "É complicado res
tringir tudo nesta fase da 
vida da criança. A Marce
la tem tendência de ser 
mais gordinha, sempre 
ficou no limite do peso e 
adora doces".

A endocrinologista Ro- 
sita Fontes, do laboratório 
Diagnósticos da América

Medicina Diagnóstica, afir
ma que a maioria dos casos 
de colesterol elevado em 
crianças está relacionado 
mais à herança familiar do 
que à obesidade. "Os obe
sos costumam ter taxas de 
triglicérides altas, e não de 
colesterol", explica.

Exercícios físicos e dieta 
equilibrada é a receita que 
a nutricionista Mariange- 
la Dalaqua, consultora do 
Conselho Regional de Nu
tricionistas de São Paulo, 
indica às crianças que che
gam ao seu consultório com 
colesterol elevado, muitas 
das quais encaminhadas 
pelos pediatras. "Em 29 
anos de carreira, nunca re- 
cebi uma criança que tives
se de ser medicada".

Segundo ela, além do 
colesterol alto, há crianças 
que também apresentam 
níveis elevados de glicemia 
no sangue (pré-diabetes) 
e pressão alta. "Já peguei 
criança de nove anos com 
pressão alta".

A nutricionista defende 
que todas essas situações 
podem ser revertidas com 
a mudança de hábitos. 
"Conversando com os pais, 
orientando as crianças so
bre como montar lanchei- 
ra, o que deve comer na 
lanchonete e qual a melhor 
atividade física é possível 
reverter isso".

+ S A U D Á V E L

MITO O U  7  
VERDADE ;

É bom dar banho 
morno em bebê que 

tem febre alta?
VERDADE. O bebê deve 
ser banhado com água 

morna, por 15 minutos, 
assim que a febre alta for 
percebida, diz a pediatra 

Maria Cristina Senna 
Duarte. Isso deve ocorrer 

antes mesmo de a família 
procurar o pediatra. O ba
nho reduz a temperatura 

do bebê em até dois graus 
e evita complicações - co

mo um a convulsão.

CE N TR O  DE 
R E A B IL ITA Ç Ã O  
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Fone: (14) 3264-4695
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^ Dra. Lucíene Chaves Placca
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Urgência e 
Emergência 24h

CLINICA GAME-VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 

calendário vacinai ampliado da sociedade brasileira de imunizações.

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

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



C E L E B R I D A D E S

A noiva do ano
Atriz Juliana Paes se prepara para casamento e toma fôlego 
para viver sua primeira protagonista em novela da Globo

Da  Redação

Em um mês e meio Juliana 
Paes, 29 anos, estará, ao ar li
vre, dizendo 'sim' para o noivo, 
o empresário esportivo Carlos 
Eduardo Baptista, 30. Será um 
momento inesquecível para o 
casal e para suas famílias, que 
estão naquele tom de felicida
de de quem vê um sonho se 
tornar realidade. O sonho é 
dos dois, mas é Juliana quem 
está dando o sinal positivo 
para cada um dos quesitos da 
festa, que se realizará em 9 de 
setembro, no meio do verde 
do Itanhangá Golf Club, no 
Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Juliana, 
prestes a encarar seu primei
ro papel de protagonista em 
'Caminho das Índias', de Gló
ria Perez, e ainda no ar em 'A 
Favorita', abre o jogo sobre a 
construção de seu lar - uma 
nova casa, na Barra da Tijuca, 
sobre o noivo, sobre quem vai 
a seu casamento e sobre as 
mudanças que estão por vir na 
vida pessoal e profissional.

Organizar um casamen
to dá trabalho, não?

Sim! São muitos detalhes e 
quero que saia tudo perfeito. 
Por mais que eu tenha a aju
da de um baita cerimonialista 
(Roberto Cohen, 46) e de uma 
equipe em São Paulo, no fim 
eu tenho de dar o OK de tu
do: são as músicas, quem vai 
fazer a cerimônia, as alianças, 
a minha roupa, a roupa dele, a 
decoração... É muita coisa!

Juliana Paes, protagoniza a 
próxima novela da Globo

Você quer uma cerimô
nia íntima, com família e 
amigos. Isso será possível 
conhecendo tantos famo
sos?

Eu não tenho pudor com 
isso, não. Tenho muitos cole
gas de trabalho, mas ao meu 
casamento vão meus amigos. 
Não tenho de convidar as pes
soas com quem eu convivo, e 
sim quem eu considero ami
go e que tem a ver com Dudu. 
Minha mãe vai estar no altar 
de qualquer jeito, minhas du
as irmãs e meu irmão, minhas 
duas amigas com os seus pa
res e só.

Como está sendo ir até o 
fim de 'A Favorita' e engatar 
a nova novela 'Caminho das 
Índias', como protagonista?

Quando soube da novela 
de Glória, eu já tinha acertado 
tudo com Ricardo (Wadding- 
ton, diretor-geral de A Favori
ta) e já havia gravado duas ce
nas. Ricardo perguntou se eu 
queria esse novo papel. Ele é 
o meu padrinho na Globo, foi 
quem me pinçou para fazer 
novela. Disse a ele que só sai- 
ria se tivesse seu apoio e con
sentimento. Mas ele sabe que 
vai ser importante para mim e 
jamais me privaria. Ser prota
gonista? Morro de medo. Vejo 
muitos artistas dizendo que 
não lêem as críticas, que não 
ligam. Eu ligo, sim! Sei apenas 
que a minha personagem mo
ra na Índia, se chama Maya, é 
de família conservadora e que 
vai usar trajes típicos.

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

Segunda: Luana apresenta 
Gustavo a Maurício. Paulo, 
disfarçado, finge seqüestrar 
Débora e a galera do colé
gio vê.

Terça: Bruno tem alta. Dé
bora liga para Félix.

Quarta: Félix recebe um 
pedido de resgate. Pedro 
segue Paulo, o vê beijando 
Débora e descobre a arma
ção dos dois.

Quinta: Pedro conversa 
com Dutra, que desarma o 
falso seqüestro.

Sexta: Gustavo revela a Ar
mando a verdade sobre a 
relação de Luana e Maurí
cio. Bruno entra no colégio 
empurrado por Angelina.

CIRANDA DE PEDRA

Segunda: Luciana despa
cha Elzinha. Teodora vai 
embora. Otávia diz a Virgí
nia que Eduardo está apai
xonado por ela. Daniel exa
mina Lindalva.

Terça : Laura pede a Na- 
tércio que cuide da aber
tura da sua maison de 
costura. Franzé compra o 
galinheiro de Dona Rami- 
ra. Um comparsa de Peixe 
rouba os perfumes de El- 
zinha. Margarida manda 
Virgínia se afastar de Edu
ardo. Nely beija Daniel 
diante de Laura.

Quarta: Peixe borrifa perfu
me nas fotos de Daniel com 
Teodora e as envia a Laura. 
Natércio chama Laura para 
ir ao cinema.

Quinta: Nely beija Conrado 
e Virgínia vê. Laura e Natér
cio saem do cinema de bra
ços dados e se encontram 
com Daniel e Arthur. Franzé 
se torna sócio de Arthur X.

Sexta: Arthur e Letícia dis
cutem. Luciana deixa esca
par para Virgínia que sabe 
de um segredo entre Laura

e Daniel.

Sábado: Julieta vê Afonso 
com as fitas de Laura na 
mão e discute com Natér- 
cio, que escuta uma das 
fitas. Natércio rompe a so
ciedade com Cícero. Julieta 
sofre um acidente.

______ BELEZA PURA______

Segunda: Olavo se torna 
consultor financeiro. Eduar
do encontra a mala de Lui- 
za e pressiona Felipe. Joana 
pressiona Meu Bem, que 
confirma o que Sônia sente 
por Guilherme.

Terça: Felipe desiste de 
fugir com Luiza. Robson, 
Adamastor, Olavo e Rakelli 
fogem de casa e são perse
guidos pelos comparsas de 
Carniça.

Quarta: Bia beija Gaspar. 
Joana apóia Sônia. Felipe 
pede a mão de Luiza a Már
cia e Eduardo, que aceitam 
a contragosto. Olavo, Ada- 
mastor e Robson se insta
lam na mansão. As presidi
árias se rebelam e pressio
nam Norma.

Quinta: Guilherme beija 
Sônia. Sheila volta a morar 
na mansão e Rakelli briga 
com Robson. Fernanda rea
ta com Klaus. Ivete vê Gas
par e Bia juntos. Numa fa
zenda, um homem manda 
o peão arrumar tudo para ir 
a Niterói.

Sexta: Sônia conta a Jo
ana que está namorando 
Guilherme e diz temer que 
Norma a entregue para Iná
cio, o pai de Joana. Gaspar 
janta com Bia. Assunção 
abre a porta para Ivar, pai 
de Erik. Inácio segue Sônia 
e Guilherme.

Sábado: Rakelli e Sheila dis
cutem e Robson interfere. 
Alex e Márcia se beijam. Fe
lipe e Rakelli são demitidos. 
Inácio vigia Joana e Sônia. 
Joana pergunta a Betão o 
que existe entre Helena e 
Renato.

A f a v o r it a

Segunda: Cilene é liber
tada e, ao chegar em ca
sa, dá de cara com Dona- 
tela. Dedina dança com 
Damião. Augusto e Maíra 
vão ao forró. Átila diz que 
Cida está fugindo dele 
e Cassiano ouve. Didu é 
contratado como portei
ro num hotel de luxo.

Terça: Cilene ameaça Sil- 
veirinha. Amelinha e Do- 
natela discutem. Flora co
loca flores no túmulo de 
Marcelo. Cilene confirma 
sua nova versão a Lara e 
Cassiano. Donatela chega 
à missa em memória de 
Marcelo e Lara a expulsa.

Quarta: Donatela desco
bre que seus dólares su
miram, e os encontra no 
apartamento de Zé Bob. 
Edivaldo é atropelado e 
morre. Dodi leva Donate- 
la para um hotel fazenda, 
e Flora conta a Zé Bob.

Quinta: Dodi entrega as 
fotos de Salvatore a Do
natela. Vanderlei convida 
Cida para sair e ela acei
ta. Greice expulsa Céu 
de casa. Cassiano discute 
com Halley e Lara o man
da embora. Zé Bob flagra 
Dodi e Donatela dormin
do abraçados.

Sexta: Zé Bob vai embo
ra. Céu desmaia na porta 
da casa de Cilene, que 
a emprega. Maíra deixa 
Augusto. Lorena contra
ta Greice. Os seguranças 
avisam a Donatela que 
Salvatore desapareceu. 
Flora pressiona Dodi a di
zer de que lado ele está.

Sábado: Cilene, Luma 
e Sharon arrumam Céu. 
Donatela encomenda 
uma missa em homena
gem a Marcelo. Dulce 
procura Romildo. Alícia 
descobre que Halley é 
segurança de Lara. Pe
dro é encurralado pelos 
homens a quem deve. 
Donatela assiste à missa 
sozinha e Flora chega.

H O R Ó S C O P O  2 6 / 0 7  A 0 1 / 0 8
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Áries
L *  Com inteligência, 
H  seu êxito será total, 

neste momento, 
principalmente no 

trabalho e na vida social. Período 
feliz no casamento e ao noivado e 
para tratar de seus interesses finan
ceiros. Amizades bem sucedidas.

LEAO
Bons contatos com 

Tv pessoas de boa
posição financeira e 
elevação de sua con

dição material é o que marca o fluxo 
astral deste período para você. Boa 
disposição para o trabalho.

s a g it á r io
Evite o pessimismo e 
seja mais confiante e 
nas suas ações e am
bicioso, que terá mui

to sucesso em tudo que fizer daqui 
para frente. Aumento de vitalidade e 
das chances profissionais e amorosas.

TOURO
Ótimo momento 

para tratar de ques
tões financeiras, pro
fissionais e associati

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

v ir g e m
Todas as suas pos
sibilidades de êxito, 
estarão conjugadas 

^ "  neste momento. 
Basta que dê mais atenção para as 
pessoas mais próximas de você para 
desenvolver com sucesso qualquer 
transação.

c a p r ic ó r n io
Neste período, você 

^  t^B poderá enfrentar
alguns pequenos obs
táculos inesperados. 

Com o auxílio de amigos, parentes e 
vizinhos poderá contorná-los. Deixe 
de lado o ciúme e espere notícias bo
as através de carta ou visita.

GÊMEOS
Wz ^  Bastante harmonia 
I r  ▼ familiar, conjugal e 

na vida sentimental e 
amorosa estão previs

tos para você neste momento. Muito 
favorável também, aos negócios, às 
especulações e novas empresas. Con
tatos pessoais bem sucedidos.

lib r a
Excelente período 

K  M  para novos empre
endimentos e bom 
lucros na compra e 

venda de bens imóveis. Novas ami
zades poderão alertá-lo em algum 
sentido. Sucesso e diversão na vida 
romântica.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Aproveite a fase para 

^  J Í  colocar em dia às 
obrigações do seu 
trabalho e faça as 

compras que precisar de aparelhos 
e demais equipamentos. Agora você 
estará se encaminhando para um perí
odo melhor em relação ao trabalho.

governo, se ainda não a tem. Sucesso 
nos transportes e em viagens, princi
palmente as aéreas. Harmonia familiar 
e êxito sentimental e amoroso.

e s c o r p iã o
Examine com aten
ção suas possibili
dades de se realizar 
profissionalmente e 

fará novos contatos pessoais que po
derão ser altamente proveitosos. Fase 
excepcionalmente benéfica.

p e ix e s
Nesta fase, você pode 

esperar uma expansão 
B L '  em seus horizontes 

de conhecimentos e 
relacionamentos. Não de importância 
aos obstáculos que possam surgir no 
transcorrer do período. Visitas e agradá
veis notícias devem acontecer.

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

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 $  1.080,00

Púutista

antecipados limitados:'

f i  Lotei "UO.flO 
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ftsçí na ttara, íu;eíío3 alteração. RG OU CNH obriçatórios. É proibida a entrada de menores de 16 anos e acessórios como bonés, gorros, etc.
Vendas: Hollywood, Zé B., Bichano, H & Cia, Marihá, Cümplice, Just. iníour: www.casafour.com.br - R. Humberto Alves Tocei, 1050.

http://www.casafour.com.br
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P r o m o ç ã o  d ePrínt cartuchos
CARTUCHOS E TONERS o r Á g im A ii!
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RUA XV de Novem bro, 194 - F.: 3263 2318 - Centro - Lençóis Paulista

j^qu i tem o cafézinho 
^  que vai deixar o seu 

dia mais esperto
para o trabalho.^m^^

Alí na Av. Brasil, em frente a prefeitura.

LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

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

Leve uma vida
u m e

saborosa

Não se engane! 
Pão & Opção 
só tem uma!

Tel [14] 3264-3623
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SEMENTE
Na tarde da quinta- 

feira 24, a Credicitrus 
fincou sua raiz em 

Lençóis Paulista. 
Para marcar o dia da 

inauguração, o presidente 
da cooperativa, Raul 

Huss de Almeida, num 
ato simbólico, plantou 

um jequitibá no Parque 
Paradão, na presença do 

prefeito José Antonio 
Marise e do diretor de 

Meio Ambiente, Benedito 
Martins. Depois de 

plantada a semente, 
a futura equipe da 

Credicitrus, autoridades e 
convidados participaram 
de um coquetel no UTC 
(Ubirama Tênis Clube).

O gerente da Caixa Federal Econômica em Lençóis Paulista, 
Pedro Sérgio Barbosa, o Pepô, também faz a festa em julho. O 
aniversário foi na terça-feira 22. Ele aproveita para comemorar 
ao lado da esposa Ana Lúcia Soares, que completa mais um ano 
de vida no dia 30. Ao casal, felicidade em dobro!

Marla Ingrid da Silva, esposa do cantor André Fregone, da 
dupla André & Matheus, fez aniversário na quinta-feira 24. O 
presente, entretanto, havia chegado com alguns meses de ante
cedência. Trata-se do pequeno Filipe, o primogênito do casal. 
Parabéns mamãe!

MARCHA NUPCIAL
Os lençoenses Mônica Silva e Márcio Momberg se casaram 

no sábado 19. Os noivos realizaram a cerimônia em uma igreja 
de Tatuí. Mônica é filha de Eli Silva, da dupla Eli Silva e Zé Goia
no, e trabalha em uma agência bancária de Lençóis. Momberg é 
gerente de uma empresa em Borebi. Felicidades aos noivos!

O casal Priscila Irano de Souza e Alexandre Bernardes Rosa 
trocou alianças e jurou amor eterno na manhã de 5 de julho. O 
local escolhido para a cerimônia foi a acolhedora igreja de São 
José, no Jardim Ubirama. Aos noivos, votos de muitas felicida
des dos familiares e amigos!

NIPO-BRASUCA-FRANCESA
A bela nipo-brasileira Tanlin Nishimura Carmo aportou 

em terras estrangeiras. A jovem atualmente está na França em 
temporada de estudos para aperfeiçoamento do idioma. Tan- 
lin é filha do jornalista Alcimir Carmo e da fonoaudióloga Leia 
Nishimura Carmo.
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VEIA O REGULAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA
NÃO PRECISA SER ALUNO, TODOS PODEM PARTICIPAR

R. 13 de Maio, 430 Tel. Í14) 3264-5414


