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Bel vence amanhã, diz pesquisa
Sondagem  eleitoral m ostra  tucana com  48% da intenção de voto na reta final, abrindo  onze pon tos à frente do verde Tipó

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO PARA PREFEITO - LENÇÓIS PAULISTA A pesquisa eleitoral feita 
pelo jornal O ECO no dia 2 
de outubro dá um sinal sobre 
o que pensa o eleitorado len- 
çoense às vésperas da eleição: 
48% votam na tucana Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti, a Bel, 37% votam no candi
dato verde Ailton Tipó Laurin- 
do e 1% vota em Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha. 
Com esse cenário, Bel vence- 
ria a eleição para prefeita de 
Lençóis amanhã, segundo a 
sondagem feita pela Factual

Pesquisas, de São Carlos. 
Os indecisos somam 12%. 
Os brancos e nulos são 2%. 
A margem de erro é de 3% e 
a pesquisa está registrada na 
Justiça Eleitoral sob núme
ro 10/2008. Foram ouvidos 
quinhentos eleitores lenço- 
enses. No comparativo com 
a pesquisa anterior, feita no 
dia 17 de setembro, a tuca- 
na Bel ampliou sua vanta
gem sobre Tipó. Bel cresceu 
seis pontos percentuais 
no período. ►► Página A3

Fernanda Benedetti

RETA FINAL Na quinta-feira 2, a candidata Izabel Cristina Campanari Lorenzetti (PSDB), a Bel, fez o encerramento de sua campanha na Praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica (foto à direita), e reuniu qua
tro mil pessoas. A presença de muitas famílias, crianças brincando, jovens com suas caras pintadas, além de inúmeras bandeiras e faixas de apoio deram o tom do comício de Bel. A maioria das pessoas trajava roupas 
brancas. Já Ailton Tipó Laurindo (PV), da coligação "Eu quero mais para Lençóis", reuniu pouco mais de 200 pessoas no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari (à esquerda) em seu último comício. ► ►  Página A5

Marise diz que deixa prefeitura em ordem para sucessor
PP- Página A4

Fernanda Benedetti

M A C A T U B A

Coolidge 
garante 
melhorias 
para SP-261

No sábado 27, o prefeito 
de Macatuba e candidato à ree
leição, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), recebeu a visita do 
deputado estadual Pedro To- 
bias e do subsecretário de Re
lacionamento com Municípios 
da Secretaria da Casa Civil, Ru
bens Cury, ambos do PSDB. A 
dupla veio reafirmar o apoio à 
campanha de Coolidge e saiu 
da cidade com um compro
misso. Cury se comprometeu 
a viabilizar o projeto de urba
nização da rodovia Osny Ma- 
theus (SP-261), num trecho de 
um quilômetro. ►► Página B8
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Base será entregue em dezembro

BRINCADEIRA DE CRIANÇA O Museu Alexandre Chitto promo
ve, até o sábado 11, a exposição 'Resgatar brinquedos e brincadei
ras', com peças que datam a partir de 1940. São mais de 65 brinque
dos, entre triciclos, monociclos, carrinhos e bonecas. Hoje o museu 
fica aberto das 9h às 12h. De segundas às sextas-feiras, o horário de 
funcionamento é das 8h às 17h. A entrada é de graça. ► ►  Página A8

A administração marcou 
para dezembro a inauguração 
da Base do Corpo de Bom
beiros de Lençóis Paulista. 
Segundo o chefe da Defesa 
Civil, José Alexandre More
no, a reforma e adequação

R E L I G I Ã O

Caio & Márcio 
cantam hoje 
na festa da 
Vila Cruzeiro

A dupla lençoense Caio & 
Márcio é a atração de hoje na 
25® Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Bra
sil, promovida pela paróquia 
da Vila Cruzeiro, em Lençóis 
Paulista. Os músicos sobem 
ao palco por volta das 22h, 
prometendo sacudir o pú
blico. Amanhã tem mais ser
tanejo com show da dupla 
Ruan & Roby. ►► Página A6

das instalações da base en
trou na reta final nesta sema
na, com a pintura e finaliza
ção da rede elétrica. A base 
dos bombeiros está sendo 
construída nas instalações 
do antigo posto Amili (foto

P O L Í C I A

João da Banda 
reclama de 
agressão na 
campanha

O candidato a vereador 
por Lençóis Paulista, João 
Olivério Duarte (PSDB), o 
João da Banda, foi agredido 
na quinta-feira 2. Ao que tu
do indica, os agressores são 
adversários políticos. João 
da Banda é candidato da 
base da tucana Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti, a 
Bel. O caso foi registrado na 
Polícia Civil. ►► Página B6

acima), na esquina da aveni
da Jácomo Nicolau Paccola 
com a rua Cézar Giacomini. 
O prédio tem 850,53 metros 
quadrados de área construída 
num terreno de 3.021,59 me
tros quadrados. ►► Página A7

V I V E R  BEM

O ECO presta 
homenagem  
para todas as 
secretárias

Ela é considerada o bra
ço direito de muitos patrões, 
pois organiza agendas, marca 
reuniões, horários médicos, 
além de receber as pessoas. O 
processo inteiro que faz uma 
empresa, escritório ou consul
tório caminhar bem, muitas 
vezes está na cabeça de uma 
secretária, profissão exerci
da quase que exclusivamente 
por mulheres. ►► Página C1



E D I T O R I A L

Violência é falta de argumento
Nos últimos três meses, a 

imprensa -  escrita, falada ou 
televisiva, e mesmo a internet 
-  deu atenção especial à cam
panha eleitoral. O tempo pa
ra candidatos a prefeito e ve
reador conquistarem um voto 
termina hoje. E mais uma 
campanha, que deveria ser re
flexo do sistema democrático, 
termina com violência.

Em Lençóis Paulista, jorna
listas e mesmo candidatos vi
raram alvos na campanha que 
vai definir os rumos da cidade 
pelos próximos quatro anos. 
Tudo começou com ameaças 
e evoluiu para a agressão físi
ca. Não foram fatos isolados. 
Foram acontecimentos em 
seqüência que geraram uma 
atmosfera de insegurança.

A própria redação de O 
ECO foi orientada pelo co
mando da Polícia Militar a 
não permitir que os membros 
de sua equipe saiam desacom
panhados por reconhecer que 
esta campanha não é segura. 
O repórter Paulo Eduardo To- 
non e a fotógrafa Fernanda 
Benedetti já sofreram amea
ças e intimidações.

O candidato a vereador 
por Lençóis Paulista, João Oli- 
vério Duarte (PSDB), o João 
da Banda, foi tentar garantir 
a segurança das meninas que 
trabalhavam em sua campa
nha e acabou sendo perse

guido e agredido com chutes 
e pontapés. João da Banda 
apóia a candidata Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, e acusa pesso
as ligadas ao opositor de Bel, 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
pela agressão. João da Banda 
é figura pública, reconhecido 
não só pela carreira política, 
mas também pela paixão à 
música. Nunca representou, 
nem nunca vai representar 
ameaça.

Em Borebi, o vereador 
Anderson Pinheiro de Góes 
(PMDB), o Chiquinho, que 
é candidato à reeleição, tam
bém acabou hospitalizado 
por causa de um golpe de fa
cão, após se envolver em uma 
briga. Amigos de Chiquinho 
lembram que o índice de 
violência em Borebi é prati
camente zero e dizem que a 
briga teve motivação política.

Quando uma campanha 
política começa, ataques en
tre candidatos são até espera
dos, mas o que deve nortear 
uma eleição são propostas 
de governo, propostas que 
representem mudanças à po
pulação. Quando o cenário é 
tomado por ameaças, e pior, 
agressão, é sinal de desespero. 
E o eleitor não deve nunca se 
esquecer que violência é a rea
ção de quem perdeu todos os 
argumentos.

C A R T A

Prezado Monsenhor Carlos
Sua vida, trazida à luz do 

mundo num dia 17 de outu
bro, há poucas décadas, e to
da ela investida na obra do Se
nhor Deus, em 4 de outubro 
de 16 anos atrás, nos levam 
a ver as riquezas deste mês, 
o que nos enche de alegria! 
Em outro 4 de outubro, mui
to distante, São Francisco foi 
exortado por Deus a recons
truir sua igreja. De início ele 
se pôs a reformar a igrejinha 
de pedra, já deteriorada, na ci
dade de Assis. Mas depois, en
tendendo o que Deus queria, 
fez o essencial - reconstruiu a 
Igreja viva. Não foi por acaso 
que o senhor escolheu essa 
data para sua Ordenação Sa
cerdotal!

Monsenhor Carlos, num 
paralelo entre as realizações 
de São Francisco e as suas, 
também o vemos, desde 22 
de dezembro de 1996, cons
truindo com tijolos, refor
mando, restaurando não só 
o que é material, mas princi
palmente o que é humano, 
com seu jeito de conduzir os 
afastados para o encontro, 
ou o reencontro com Jesus! 
É Deus que desde aquele dia, 
o exorta, Monsenhor, a gastar 
suas energias de ungido, nesta 
Paróquia, na Arquidiocese, no 
Seminário e onde mais o cha
mavam e chamam. O senhor 
inovou, revitalizou, concebeu 
e concretizou projetos, o que 
não vamos relatar porque já 
foram constatados e por de
mais relatados.

Há, porém, um fato novo, 
vivido pelos paroquianos e re
gistrado em nossas mentes -  a 
coroação de Nossa Senhora! 
Nós nos lembramos de sua 
proposta de coroar a Senhora 
da Piedade, Rainha de Lençóis 
Paulista, mas só o Senhor le
vou em frente o que era sua 
obstinação. Na noite de 14 
de setembro, assistimos à co
roação da nossa Santa Mãe!

Ninguém melhor para coroá- 
la, do que o Senhor, acompa
nhado pelo nosso Prefeito, 
ao som de coros e orquestra! 
Quanta emoção e quanto mé
rito da Rainha! Sabemos que, 
sem recursos financeiros, o 
senhor adquiriu essa coroa, 
em Roma, o que é um mila
gre, conseguido numa terra 
estranha! Mas a providência 
divina com que o senhor con
tou, não falhou! Com a coroa 
vieram as bênçãos de sua San
tidade, o Papa Bento XVI.

Monsenhor, os paroquia- 
nos maduros na fé, mas tam
bém outros, talvez ainda na 
infância da fé, precisam mui
to do Senhor. Suas Homilias, 
seu encorajamento aos mem
bros das Pastorais, a fé que 
se expande de sua pessoa, a 
amizade, a brandura na corre
ção, o conforto espiritual aos 
sofridos e sua orientação, são 
imprescindíveis nesta nossa 
caminhada terrena. Seu braço 
forte de Pároco há de impedir 
que os mais fracos deixem es
ta Barca de Pedro, em quais
quer paragens ou em portos 
que prometem ilusões!

Como cristãos temos que 
dizer: Senhor Deus, "faça-se a 
vossa vontade", mas humanos 
demais que somos, amigos e 
paroquianos seus, dizemos: se 
puder, fique conosco, Monse
nhor, continuando a mesclar 
a sua vida em terras lençoen- 
ses, com a nossa história enri
quecida pela sua presença!

Parabéns pelos 16 anos 
de sua Ordenação Sacerdotal. 
Obrigado pelas energias gas
tas há tanto tempo conosco, e 
desde já, nossos cumprimen
tos pelo seu aniversário.

Com admiração e nosso 
desejo de colaborarmos mais 
com seu Ministério, nosso 
grande abraço.

Os paroquianos do Santuário
Nossa Senhora da Piedade.

E R R A T A
Na edição de quinta-feira, a capa da edição especial trouxe a 

informação de que 130 mil brasileiros devem votar amanhã. Na 
verdade, são 130 milhões de brasileiros.

PARCEIRO
O deputado federal Mil

ton Monti (PR), mais uma 
vez, mostrou toda sua disposi
ção para trabalhar por Lençóis 
Paulista. Na quinta-feira 2, ele 
fez questão de participar do úl
timo comício da campanha de 
Izabel Cristina Campanari Lo
renzetti (PSDB), a Bel. Monti 
também confirmou que vai se 
empenhar para repassar ainda 
mais verbas para o município. 
É apoio declarado.

APOIO
"Com Bel e Luiz Carlos nós 

vamos continuar trabalhando 
juntos para trazer mais verbas 
do governo Lula, do governo 
federal para Lençóis, porque 
eu sei que o apoio do governo 
do estado e do governo fede
ral é muito importante para 
que a cidade fique cada vez 
melhor", disse Milton Monti.

DEMAIS
Já o candidato a vereador 

Celso Ângelo Mazzini (DEM), 
o Dé, preferiu usar seu espa
ço no comício para defender 
duas das grandes paixões dos 
brasileiros: o futebol e o sam
ba. Se eleito, Dé pretende tra
balhar para trazer de volta o 
carnaval de rua para a cidade, 
além de incentivar o futebol 
amador de Lençóis.

TRÊS
No comício da Bel na 

Concha Acústica, entre todos 
os candidatos a vereador da 
coligação "Lençóis é tudo de 
bom", a população demons
trou um carinho especial para 
três candidatos: Edemirzinho 
Coneglian (DEM), Matheus 
Trecenti Capoani (DEM), o 
Pirikito, e Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho. 
Se os aplausos se converterem 
em votos, o trio pode ser os 
mais votados da coligação.

PRIMEIRA
A população aprovou a or

ganização do comício de Bel, 
que contou com fogos, carre- 
ata e teve até depoimento da 
mãe de Bel, dona Gertrudes 
Campanari. "Eu tenho orgu
lho de minha filha", disse a 
mãe da candidata. Bel não 
conteve a emoção e chorou 
no palanque. Afinal, ser elo
giada pela mãe na frente de 
cerca de quatro mil pessoas 
não é tarefa fácil.

CARINHO
A empolgação foi tama

nha que os simpatizantes da 
dupla Bel e Luiz Carlos che
garam a gritar que a tucana 
deveria ficar oito anos na 
prefeitura. Também se podia 
ouvir: "o povo está com a 
Bel". Isso é que é empolga- 
ção! A eleição será amanhã 
e o eleito só será conhecido 
por volta das 20h.

NOTAS
Dez para os estudantes 

universitários que deram 
um show de amor pela cida
de em que vivem. Eles con
vocaram os pacifistas para 
participarem do comício 
da Bel vestidos com roupas 
brancas. Por outro lado, ze
ro para quem ainda acredita 
que a violência tenha qual
quer resultado positivo.

SEQÜÊNCIA
A semana foi quente nos 

bastidores da política na re
gião. Na quinta-feira, o can
didato a vereador por Len
çóis Paulista, João Olivério 
Duarte (PSDB), o João da 
Banda, fez boletim de ocor
rência porque foi agredido 
por cinco pessoas. Segun
do ele, adversários políticos 
que querem comprometer 
sua estratégia de campanha. 
Coisa feia.

GUERRA DIGITAL
Também circularam ví

deos pela internet. Suposta
mente montados para enga
nar o eleitor na reta final da 
campanha, são mensagens 
que tentam denegrir a ima
gem pública dos candidatos. 
Como muita coisa que circu
la pela internet, não se chega 
à autoria de quem produziu 
o estrago. Fica apenas o pre
juízo na imagem das pesso
as atingidas pela maldade de 
quem não tem coragem de 
assumir o que faz.

FACÃO
Em Borebi, o vereador 

Anderson Pinheiro de Góes 
(PMDB), o Chiquinho, en
trou no meio de uma briga 
de bar e acabou levando um 
golpe de facão. Ele sofreu 
um corte profundo no bra
ço direito, não corre risco de 
morte, mas até o fechamento 
desta edição estava interna
do no Hospital de Agudos.

TERRORISMO
O vereador lençoense 

Gumercindo Ticianelli Ju
nior (DEM) também pro
curou o jornal O ECO para 
contar que três garotas que 
trabalham para entregar seus 
panfletos foram abordadas 
por correligionários da co
ligação "Eu quero mais para 
Lençóis". O incidente teria 
ocorrido na tarde de segun
da-feira 29, na Vila Cruzeiro. 
Segundo o candidato a ree
leição, as meninas foram re
vistadas porque suspeitavam 
que elas também estivessem 
distribuindo panfletos para 
denegrir a candidatura de Ti- 
pó. Ticianelli não registrou a 
ocorrência na polícia.

GUERRA
Além de toda campanha 

política, nos bastidores, os 
candidatos travam uma ver
dadeira batalha jurídica. São 
representações, liminares, 
pedidos de direito de respos
ta e recursos contra as deci
sões da juíza eleitoral, Ana 
Lúcia Aielo Garcia, a respon
sável legal pela manutenção 
do equilíbrio nestas eleições 
em Lençóis e Borebi.

SEGURO
Em Agudos, o candidato 

a prefeito Jaime Caputi (PP) 
apareceu em seu comício 
de encerramento de cam
panha, realizado na Praça 
Tiradentes, ao lado de qua
tro seguranças. Segundo seu 
discurso, ele também vem 
sendo ameaçado. Para evitar 
agressões, contratou os pro
fissionais para cuidar de sua 
integridade física no período 
das eleições.

BARULHO
Ainda em Borebi, o can

didato a prefeito Antonio 
Carlos Vaca (PSDB) contra
tou um carro de som e cor
reu as ruas do município 
com um depoimento em 
que dizia que não está com 
a candidatura impugnada e 
que estaria livre de qualquer 
acusação. Isso tudo depois 
de sair de uma audiência em 
que as testemunhas do caso 
foram ouvidas. A oposição 
acusa Vaca de uso da máqui
na pública para captação de 
votos. O ex-prefeito de Bo- 
rebi negou as acusações na 
semana passada.
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Eu vou votar nessa elei
ção porque quero o me
lhor para minha cidade. 
Eu vou dar um voto de 
confiança para os meus 
candidatos. Acho impor
tante exercer a cidadania 
e participando da escolha 
de um prefeito para mi
nha cidade".

Suellen Aparecida 
Pinheiro, 17 anos

"Eu vou participar da 
eleição municipal porque 
acho muito importante 
modificar a minha cida
de. A  partir do meu voto, 
eu estou buscando me
lhorar a minha cidade e 
meu futuro também".

Nayara Basili Abadi, 16

"Eu já  sei em quem vou 
votar para prefeito e vere
ador. Analiso meus can
didatos pelas propostas de 
governo apresentadas e 
mesmo sendo muito pare
cidas eu já  me decidi"

Luiz Ricardo Dias 
Barbosa, vitrinista

Mais um exemplo de criatividade em busca do voto. Na noite de quinta-feira 2, o candidato a vereador 
Gilmar Giacomini (PTB), da base aliada de Izabel Cristina Campanari Lorenzetti (PSDB), a Bel, levou um 
boneco inflável com suas características para o comício de despedida da candidata. Entre tantos candidatos 
na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, o 'vereador inflável' chamou a atenção dos eleitores.

F R A S E

"Esses brinque
dos não podem 
ser esquecidos. 
Hoje as crian
ças só pensam 
em ficar o dia 
inteiro na fren
te do compu
tador, por isso 
essa exposição 
tem o papel de 
mostrar para 
as crianças a 
variedade de 
jogos e diver
timentos que 
existem"
Marlene Cam argo de Oliveira,

monitora do Museu Alexandre 
Chitto, sobre a exposição de 

brinquedos antigos

P A R A  P E N S A R

"O  in teresse  q u e  a  
u n s  cega, abre  os 
olhos dos d em a is"

La Rochefoucauld

anos

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


50

40

30

20

10

E L E I Ç Õ E S  2 0 0 8

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO PARA PREFEITO - LENÇÓIS PAULISTA

Bel Tipó Coquinha Branco/Nulo Não sabe/ 
Não respondeu

CONCEIÇÃO Giglioli 
Carpanezi

Às vésperas das eleições 
municipais, a candidata tuca- 
na Izabel Cristina Campana- 
ri Lorenzetti, a Bel, voltou a 
abrir vantagem sobre o segun
do colocado na corrida eleito
ral, o candidato verde Ailton 
Tipó Laurindo. A última pes
quisa eleitoral encomendada 
pelo O ECO mostra Bel com 
48% das intenções de voto 
contra 37% de Tipó na con
sulta estimulada. Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, 
manteve 1% da intenção de 
voto da última pesquisa. Os

indecisos somam 12%. Os 
brancos e nulos, 2%.

A pesquisa foi às ruas na 
quinta-feira 2 de outubro 
e ouviu 500 eleitores com 
idade entre 16 e 70 anos. Os 
números apontam o resulta
do de pesquisa estimulada, 
que é quando o entrevistador 
coloca os três nomes para a 
escolha do eleitor. O levanta
mento foi feito pela empresa 
Factual Pesquisas, de São Car
los, e está registrada no Car
tório Eleitoral sob o número 
10/2008. A margem de erro 
é de três pontos percentuais, 
para mais ou para menos.

Traçando um comparati-

vo com a pesquisa feita pela 
Factual em 17 de setembro 
e publicada pelo O ECO no 
dia 25 de setembro, o índice 
de eleitores indecisos caiu 
de 17% para 12%. Também 
recuou o número de elei
tores que pretendiam votar 
em branco ou nulo, de 6% 
para 2%.

A pesquisa desta semana 
mostra que 86% dos eleito
res já definiram o candidato 
e não mudam de opinião até 
amanhã. O eleitor lençoense 
também mostra que está bem 
informado quando o assunto 
é o número do candidato. Oi
tenta e oito por cento dizem

M eto d o lo gia  da pesquisa
A coleta e tabulação dos 

dados foram realizadas pela 
Factual Pesquisas, de São Car
los. O ECO contratou a em
presa para aferir junto ao elei
torado lençoense o cenário 
político para as eleições deste 
ano, apurando a intenção de 
voto para prefeito e a rejeição 
do eleitor aos candidatos.

O levantamento estatís-
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tico é feito por amostragem, 
baseado em um plano de 
amostragem aleatória estra- 
tificada proporcional, com 
cotas proporcionais de se
xo e densidade eleitoral de 
treze diferentes regiões da 
cidade em estudo. As fon
tes utilizadas para a amostra 
foram o Censo IBGE/2000, 
TSE e Seade/SP.

C IN E C EN TER  PAULISTA  
PROGRAMAÇÃO  

03/10 à 09/10

As entrevistas foram rea
lizadas em todas as regiões 
da cidade, segundo percurso 
aleatório pré-definido. Os 
entrevistadores, que estavam 
identificados e uniformiza
dos, apresentaram questio
nário estruturado não disfar
çado, com perguntas abertas 
e fechadas, contendo ques
tões necessárias para atingir

o objetivo da pesquisa.
Foram entrevistados 500 

eleitores lençoenses, com 16 
anos ou mais, no dia 2 de ou
tubro de 2008. A margem de 
erro é de 3 pontos percentu
ais para mais ou para menos, 
projetando intervalo de con
fiança de 90%. A pesquisa foi 
registrada na Justiça Eleitoral 
sob número 10/2008.
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A tucana Bel lidera a pesquisa feita esta semana pela Factual.

N a  lid e r a n ç a
C andidata tucana aparece nas pesquisas com  48%  das in tenções de voto, onze 

pon tos percentuais à frente do verde Tipó; C oqu inha perm anece com  1%

Tipó aparece em segundo lugar com 37%  das intenções de voto.

saber o número do candidato 
que escolheram.

REJEIÇÃO
Quando o assunto é re

jeição, os números desta 
semana são iguais à pesqui
sa publicada em setembro. 
Dentre os entrevistados, 60% 
dizem que não votariam em 
Coquinha. Tipó aparece com 
a segunda maior rejeição do 
eleitorado, 34%.

Já a candidata tucana, 
além de abrir seis pontos 
sobre Tipó nos últimos dias, 
manteve a menor rejeição 
(21%) e o melhor potencial 
eleitoral (67%).

Coquinha deve ficar com apenas 1%  do eleitorado lençoense
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Hora de decisão
Saber defin ir as prio ridades é o grande desafio do sucessor de Marise, n a  op in ião  

do prefeito; segundo ele, oposição está desorien tada em  cam panha política

Conceição C iglioli 
Carpanezi

Paulo Eduardo Tonon

Na véspera de conhecer o 
nome de seu sucessor, o pre
feito de Lençóis Paulista, José 
Antonio Marise (PSDB), faz 
um balanço de seus dois man
datos e diz que para governar 
Lençóis o próximo prefeito ou 
prefeita precisa saber definir 
prioridades. "Nós encontramos 
uma prefeitura totalmente sem 
crédito, uma cidade muitíssi
mo mal conservada, com uma 
frota de veículos numa situação 
muito precária. Uma frota mui
to velha, sucateada. Para se ter 
uma idéia, no início do meu 
governo, nós coletávamos lixo 
com caminhões de carroceria 
de madeira", diz o prefeito.

Gestão em todos os departa
mentos da prefeitura e a escolha 
de técnicos para comandar as 
diretorias foi o principal acerto 
de Marise. "Quando eu assu
mi a prefeitura, o critério para 
convidar as pessoas que fariam 
parte da nossa gestão não foram 
critérios políticos, foram crité
rios técnicos. Nós colocamos na 
administração pessoas que co
nheciam muito bem a sua área 
e que tinham reconhecidas as 
suas capacidades administrati
vas. Então, a preservação dessa 
equipe eu acho fundamental 
para que a cidade continue se 
desenvolvendo", argumentou.

Quanto à campanha políti
ca, Marise diz que cada candi
dato faz a campanha que sabe. 
Ou mostra propostas ou tenta 
desconstruir o que já foi feito. 
"Eu acho que a oposição está 
desorientada porque ao mes
mo momento em que ele me 
critica, por outro lado, diz que 
me apóia como candidato a de
putado estadual".

O ECO -  Amanhã a gente 
tem eleição, o senhor está em 
final de mandato e não pode 
mais concorrer. Na sua avalia
ção, como seu sucessor rece
be Lençóis Paulista?

José Antonio Marise -  O 
próximo prefeito ou prefeita, 
pega a nossa cidade em uma 
situação muito melhor do que 
aquela que eu encontrei. Nós 
encontramos a cidade em uma 
situação financeira muito com
plicada, com cerca de 200 títu
los protestados no Cartório.

O ECO -  O senhor chegou 
até a dar uma moratória...

Marise -  Nós demos uma 
moratória para podermos, num 
primeiro momento, atender às 
necessidades mais urgentes da 
prefeitura. Nós encontramos 
uma prefeitura totalmente sem 
crédito, uma cidade muitíssi
mo mal conservada, com uma 
frota de veículos numa situação 
muito precária. Uma frota mui
to velha, sucateada. Para se ter 
uma idéia, no início do meu 
governo nós coletávamos lixo 
com caminhões de carroceria 
de madeira. Foi necessário um 
trabalho interno muito gran
de para que reorganizássemos 
todos os setores da prefeitura, 
para uma reorganização admi
nistrativa, de austeridade nos 
gastos, de melhor fiscalizar as 
rendas que a prefeitura estava

perdendo. Nós perdíamos mui
to ISS (Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza).

O ECO -  Quando o senhor 
assumiu, o ISS representava 
quanto do orçamento?

Marise -  Agora eu não sa- 
beria dizer esse número de 
imediato ou o quanto repre
sentaria, mas posso dizer que a 
arrecadação do ISS praticamen
te triplicou. Isso sem o cidadão 
lençoense pagar um centavo 
a mais que seja. O que acon
tecia é que existia uma evasão 
de receitas porque as empresas 
vinham de fora para prestar ser
viço em Lençóis e recolhiam o 
imposto, que era nosso, nas su
as cidades de origem e isso foi 
corrigido. Nós melhoramos a 
fiscalização e o que acontece é 
que hoje a arrecadação do ISS 
é praticamente o triplo do que 
era anteriormente. E também 
uma coisa que melhorou muito 
na arrecadação, e isso também 
não custou nada para nenhum 
cidadão lençoense, foi o incre
mento do ICMS (Imposto So
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), que é um imposto 
estadual. No momento em que 
nós compramos qualquer pro
duto, o ICMS está embutido e 
o imposto vai para a Secretaria 
da Fazenda do Estado. Este im
posto retorna ao município de 
acordo com as informações que 
o Estado tem do município. E 
essas informações eram muito 
precárias. Nós orientamos as 
100 maiores empresas de Len
çóis na prestação dessas infor
mações e o resultado foi que o 
ICMS aumentou em 30%.

O ECO -  Alguns opositores 
de seu governo dizem que o 
senhor fez bastante obras 
porque tem mais dinheiro 
que seu antecessor tinha. 
Mas pelo que falou, o senhor 
tem mais dinheiro em função 
desses ajustes, das ações que 
foram feitas?

Marise -  São ações de fis
calização. Nós aperfeiçoamos a 
qualidade das informações que 
as empresas e o município pres
tavam. Apenas nós perdíamos 
porque as informações que pos
sibilitam o retorno daquilo que 
era nosso eram de qualidade 
ruim. Foi uma gestão da receita 
tributária.

O ECO -  Voltando a per
gunta inicial. E como o seu su
cessor vai pegar a prefeitura?

Marise -  Vai encontrar uma 
prefeitura que não deve ne
nhum centavo. Uma prefeitura 
que tem crédito, que todos os 
fornecedores querem vender pa
ra essa prefeitura com a certeza 
que vão receber.

O ECO -  Vai ter dinheiro 
em caixa para fazer o paga
mento no dia 5 de janeiro?

Marise -  Tranquilamente, 
aliás, como aconteceu em toda 
a minha gestão. Eu não atrasei 
nem um dia sequer o pagamen
to dos salários dos funcionários 
da prefeitura nesses oito anos, 
apesar de todas as dificuldades. 
A prefeitura hoje está com sua 
frota totalmente renovada. Hoje 
nós temos uma estrutura admi
nistrativa moderna, através do

Governança Municipal, a rede 
de computadores da prefeitura é 
modelo para todo o Brasil. En
tão, é um instrumento de gestão 
muito importante e, sem dúvi
da, a situação da prefeitura hoje 
é muito melhor do que aquela 
que eu encontrei.

O ECO -  E o senhor acre
dita que a população enxerga 
toda essa melhoria?

Marise -  Eu tenho certeza 
que sim. Nas avaliações que 
nós temos feito, 84% da popu
lação entende que a adminis
tração foi ótima ou boa e 12% 
entende que ela foi regular. 
Portanto, os que não aprovam 
nossa administração são ape
nas 4% da população.

O ECO -  Na sua opinião, 
qual é o grande desafio do 
próximo prefeito?

Marise -  O desafio é sem
pre acertar nas prioridades. Eu 
acho que tem que ser feito um 
diagnóstico de onde nós evolu
ímos bastante, detectar as falhas 
e investir aquilo que é recurso 
público na correção dessas fa
lhas. Porque falhas sempre vão 
acontecer. Sempre tem alguma 
coisa para melhorar. Até porque 
o cidadão, no momento em que 
ele alcança um patamar de sa
tisfação no serviço público, ele 
passa a exigir mais. O desafio do 
prefeito é justamente saber prio
rizar a aplicação dos recursos 
disponíveis que ele tem, mas eu 
entendo que a nossa cidade está 
preparada para dar um grande 
salto. Todos os grandes proble
mas que nós tínhamos no início 
da nossa gestão, estão resolvidos. 
Praticamente não temos proble
mas de infra-estrutura. Hoje nós 
temos uma cidade 100% asfal
tada, nós estamos finalizando 
nosso sistema de tratamento de 
esgoto que é a grande obra em 
termos financeiros da minha 
gestão. Nós temos uma cidade 
que funciona, que tem uma re
de de saúde muito ampla. Na 
minha avaliação, o que nós pre
cisamos é implantar mais dois 
programas de saúde naquela 
região que fica entre o Açaí e a 
Cecap que é um bairro novo e 
que nós priorizamos a constru
ção do sistema viário. Aquela 
região estava praticamente iso
lada da cidade. No início da 
minha gestão nós tínhamos lá 
apenas uma ponte de madeira, 
bastante precária, sem pavimen
tação, sem nada. Hoje, temos 
quatro pontes que fazem a liga
ção e o reflexo imediato é que 
toda aquela região do Príncipe, 
Itapuã, Maria Luiza e Santana 
ficou muito perto da cidade e, 
inclusive, houve uma valoriza
ção muito grande dos imóveis. 
Agora nós entregamos uma cre
che no Açaí, vamos iniciar agora 
em novembro a construção de 
uma outra creche no Maria Lui- 
za. Nessa semana assinamos um 
convênio com o governo federal 
para a construção de uma área 
de lazer naquela região do Prín
cipe e do Maria Luiza.

O ECO -  É mais ou menos 
de praxe quando o prefeito 
está terminando o seu man
dato e ele não é candidato a 
reeleição, que ele desacelere 
na administração. Aqui em

Lençóis parece que não acon
tece isso, a gente está vendo 
inaugurações e assinaturas de 
convênios, o ritmo do gover
no permaneceu? Por quê?

Marise -  Porque isso é re
sultado de um planejamento e 
nós executamos esse orçamen
to rigorosamente. E nós vamos 
continuar trabalhando até o dia 
31 de dezembro. Nesse último 
final de semana nós inaugura
mos uma creche no Açaí, uma 
nova ponte, a duplicação da 
rua Olavo Bilac, inauguramos 
uma biblioteca ramal em Al
fredo Guedes, ou seja, a cidade 
está viva e as obras continuam 
em ritmo acelerado até o final 
do meu mandato. Até o dia 31 
de dezembro a gente ainda tem 
muita coisa pra inaugurar. Por 
exemplo, uma área de esporte e 
lazer no Parque Rondon, o an
tigo buracão do Lençoense, on
de nós vamos ter uma área de 
lazer muito bonita, muito am
pla. Aquilo que era mais estru
tural já está pronto, falta apenas 
a jardinagem e a colocação de 
equipamentos do playground. 
Nós estamos construindo um 
estádio municipal no Núcleo, 
que também devo entregar até 
o final do meu mandato. Esta
mos construindo uma praça na 
Cecap, com biblioteca. Recape- 
amos uma grande parte das ru
as de Lençóis, vamos inaugurar 
a base do Corpo de Bombeiros, 
vamos inaugurar uma nova es
cola no Jardim do Caju, tem 
também a nova sede do Centro 
Municipal de Formação Pro
fissional no Júlio Ferrari, onde 
nós vamos ter vários cursos, 
inclusive haverá curso de me
cânico de automóveis. Vamos 
inaugurar nosso sistema de tra
tamento de esgoto.

O ECO -  Na sua opinião, 
para tocar um município do 
porte de Lençóis Paulista, que 
tem mais de 62 mil habitan
tes e um orçamento para o 
ano que vem de mais de R$ 
100 milhões, o que um gover
nante precisa ter?

Marise - São R$ 78 milhões 
no orçamento da prefeitura. O 
que dá um pouco mais de R$ 1 
mil por habitante, que é a média 
estadual, nós não estamos nada 
acima da média do Estado de 
São Paulo. O que nós fazemos 
é a gestão correta dos recursos, 
aliás que é até reconhecida pela 
própria Caixa Econômica Fede
ral e por outros órgãos dos go
vernos estaduais e federais, que 
sabem que os recursos que são 
direcionados para Lençóis são 
bem aplicados.

O ECO -  O sucessor da 
sua administração, que se 
encerra com um alto nível 
de aprovação como o senhor 
acabou de falar, que carac
terísticas o senhor entende 
que ele deve ter para que 
Lençóis continuar crescendo 
e não retroceda?

Marise -  Eu acho que o 
próximo administrador dessa 
cidade tem que manter aquilo 
que nós construímos. É impor
tante manter essa equipe que foi 
montada com critérios técnicos. 
Quando eu assumi a prefeitura, 
o critério para convidar as pesso
as que fariam parte da nossa ges

tão não foram critérios políticos, 
foram critérios técnicos. Nós 
colocamos na administração 
pessoas que conheciam muito 
bem a sua área e que tinham re
conhecidas as suas capacidades 
administrativas. Então, a pre
servação dessa equipe eu acho 
fundamental para que a cidade 
continue se desenvolvendo.

PERFIL

NOME
José Antonio Marise

IDADE
56 anos

FORMAÇÃO
Bacharel em Direito

CARGO ATUAL
Prefeito de Lençóis 
Paulista

O ECO -  Durante essa 
campanha, a oposição atacou 
muito a sua figura e a sua ad
ministração, a que o senhor 
atribui isso?

Marise -  Eu acho que a 
oposição está desorientada 
porque ao mesmo momento 
em que ele (Ailton Tipó Lau- 
rindo, candidato a prefeito 
pelo PV) me critica, por ou
tro lado diz que me apóia co
mo candidato a deputado es
tadual. Mas como é que você 
pode apoiar alguém para um 
passo a mais em sua carreira 
política, ou seja, como de
putado, se como prefeito eu 
não correspondi às suas ex
pectativas? Eu estou achando 
que a oposição está confusa, 
está sem discurso e está ati
rando para todo lado.

O ECO -  E qual é o seu 
maior orgulho como prefei
to, tem alguma obra ou ação 
que o senhor foi responsável 
e que te deixa mais feliz quan
do pensa nesses oito anos à 
frente de Lençóis?

Marise -  O que a gente fez 
de obras a população conhece. 
O que me dá uma satisfação 
muito grande é ter o reconhe
cimento da população da mi
nha cidade e eu diria até mais 
o seguinte, é ter restabelecido a 
confiança da população na ad
ministração pública. Eu acho 
que hoje a população olha para 
a administração pública da nos
sa cidade e sabe que é possível 
administrar da forma como nós 
administramos, com austerida
de, mas ao mesmo tempo sem

perder o contato com a popula
ção e acertando nas prioridades. 
Eu acredito que a figura do pre
feito, do administrador público, 
sai fortalecida depois da minha 
gestão, como também entendo 
que a população hoje olha com 
muito respeito para os funcio
nários públicos municipais, por
que eles entendem que foi feito 
um bom serviço por esses pro
fissionais. Então essa é minha 
grande alegria no fim do meu 
mandato, ter o reconhecimen
to do povo da minha cidade e 
ter restabelecido a confiança da 
população com relação à admi
nistração pública.

O ECO -  E qual a sua ava
liação sobre o período atual 
de campanha eleitoral?

Marise -  Cada um faz a 
campanha que sabe fazer. Eu 
acho que você pode fazer uma 
campanha de destruição, de 
críticas infundadas, baseada na 
mentira, em boatos, fofocas, 
campanhas maldosas, que vo
cê não pode identificar quem 
está começando com esses bo
atos, com essas maldades. E vo
cê pode fazer uma campanha 
propositiva, de compromissos, 
uma campanha com o pé no 
chão, séria e que realmente 
se preocupe com o futuro da 
cidade. Então, eu acho que a 
população vai saber distinguir, 
vai saber decidir no momento 
certo e fazer justiça.

O ECO -  E qual a impor
tância dos apoios políticos 
para governar uma cidade?

Marise -  O componente 
político faz parte da administra
ção pública, então o prefeito de
ve procurar sempre ter um bom 
relacionamento com a Câmara 
Municipal. Um relacionamento 
de respeito e isso eu procurei fa
zer. É importantíssimo o apoio 
dos vereadores na elaboração 
das leis e na fiscalização do 
Executivo, mas também é im
portante a parceria para que os 
vereadores ajudem na conquista 
de verbas para a nossa cidade. 
E o relacionamento com depu
tados estaduais e federais se faz 
em grande parte graças à atua
ção dos vereadores. São eles que 
mantêm esse relacionamento 
com os deputados, além do pre
feito municipal, então a busca 
desses apoios e a confiança dos 
deputados e governo estadual e 
federal é muito importante. A 
gente sempre tem que ter essa 
preocupação política de criar um 
ambiente propício para que isso 
aconteça, mas também tem que 
trabalhar duro para que esses 
deputados e governos estaduais 
e federais não percam a confian
ça na administração pública.
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O povo nas ruas
No últim o d ia  perm itido  pela  legislação eleitoral para  realização de com ícios, Bel 

atrai quatro  m il pessoas n a  C oncha Acústica e Tipó leva 200 ao Júlio Ferrari
Fotos: Fernanda Benedetti

Comício dos candidatos Bel e Luiz Carlos, na noite da quinta-feira 2, levou milhares de pessoas à praça da Concha Acústica

Paulo Eduardo Tonon

Os principais candidatos à 
sucessão do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) realiza
ram seus últimos comícios em 
Lençóis Paulista nestas eleições, 
na noite de quinta-feira 2. De 
acordo com a legislação elei
toral brasileira, acabou ontem 
o prazo para realização de pro
pagandas de campanha política 
também no rádio e na televisão. 
Hoje é permitida apenas a dis
tribuição de material impresso, 
como jornais de campanha e 
santinhos, até a meia-noite.

A candidata apoiada por 
Marise, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, fez o encerramento de 
sua campanha na Praça Co
mendador José Zillo, a Con
cha Acústica, e reuniu quatro

mil pessoas. Já o oposicionista 
Ailton Tipó Laurindo (PV), da 
coligação "Eu quero mais para 
Lençóis", reuniu pouco mais 
de 200 pessoas no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari em seu último comí
cio.

Na Concha Acústica, a 
presença de muitas famílias, 
crianças brincando, jovens 
com suas caras pintadas, além 
de inúmeras bandeiras e fai
xas de apoio deram o tom do 
comício de Bel. A maioria das 
pessoas trajava roupas bran
cas, uma nítida manifestação 
pela paz em Lençóis Paulista.

Os candidatos a vereador 
da coligação "Lençóis é tudo 
de bom" aproveitaram a chan
ce para pedir votos. O destaque 
foi a presença do deputado fe
deral Milton Monti (PR), que

veio prestar seu apoio à chapa 
apoiada por Marise a anunciar 
que se Bel for eleita vai conti
nuar trabalhando para liberar 
verbas para o município.

Após a execução do hino 
nacional e do hino de Len
çóis, começaram os discursos. 
Primeiro, foi a vez de Marise 
deixar um recado para a popu
lação lençoense e seu discurso 
foi bastante aplaudido. Em 
seguida, o povo demonstrou 
todo o carinho que sente por 
Luiz Carlos Trecenti (DEM), o 
vice de Bel. Em seu discurso, 
o democrata se emocionou. 
"Quando me convidaram para 
ser vice, eu fui consultar meus 
tios porque a gente tinha mui
ta preocupação que iria en
contrar inimigos durante a 
campanha, mas vou dizer que 
na verdade eu fiz mais amigos

ainda", afirmou emocionado.
O lençoenese Robson José 

Cândido aprovou o comício 
de Bel e Luiz Carlos. "Está 
muito bonito, está gostoso de 
ver. Estamos ouvindo as ver
dades que eles estão falando e 
eu estou gostando", disse.

Bel mostrou para o povo 
suas propostas para dar conti
nuidade à atual administração 
e fez uma análise do contexto 
da campanha. "A força que vo
cê faz para construir, para fa
zer o bem, ela volta para vocês 
em forma de construções, em 
forma de bem e nós fizemos 
isso, plantamos o bem para 
Lençóis", disse Bel. Muitos 
aplausos e emoção marcaram 
a noite na Concha Acústica. A 
população só deixou o local 
depois de Bel encerrar o comí
cio sob fortes aplausos.

r e d u t o
A coligação "Eu quero 
mais pra Lençóis" encerrou 
a fase de comícios no 
Júlio Ferrari, considerado 
um de seus redutos 
eleitorais. O candidato 
Ailton Tipó Laurindo e seu 
vice, Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB), 
e os vereadores da base 
aliada falaram para pouco 
mais de 200 pessoas.
Por conta dos ânimos 
exaltados de alguns de 
seus correligionários, a 
equipe de O ECO não pôde 
permanecer no local para 
acompanhar o comício, o 
que prejudicou a cobertura. 
O ECO só ficou no Júlio 
Ferrari enquanto a Polícia 
Militar esteve por lá, tempo 
suficiente apenas para fazer 
as fotos.

CHUTE  

NA CANELA
POR R. SINATRA

Extra! Extra! Anteciparam o 
resultado das ereções!

Alô, Lençóis! Alô eleito
rado da terra onde a lei se
ca já está toda molhada! E 
amanhã é o dia das bruxas! 
Amanhã é o dia em que ca
da um vota em si próprio, já 
que todo mundo é candida
to! Acho que até São Pedro 
já enjoou desses comícios, é 
só água que cai!

E eu perguntei pra um 
amigo em quem ele vai vo
tar. "Pra prefeito eu voto no 
Obama e pra vereador eu 
voto Kassab!". Essa foi a res
posta! Hahaha!

Só faltou votar no Maluf, 
só pra completar a chapa!

Rouba mas faz... Faz a 
cabeça! Hahaha!

Como disseram por aí, 
receita do frango à Maluf: 
Primeiro você rouba o fran
go, depois pode fazer de 
qualquer jeito mesmo 
que dá certo!

E você já sa
be em quem vai 
votar? ...Ah... 
esqueci, você 
vota em você!
Hahaha! Agora 
tá dependen
do do meu 
voto!

E eu li a 
notícia de 
que está proi
bido entrar 
com celular ou 
câmera digital na 
cabine eleitoral!
Oloco, só por
que eu queria 
tirar uma fo- " 
to na cabine 
pra colocar 
no meu orkut!
Hahaha! Com a legenda: 
'Eu socunfio nesse candida
to!' um fio, dois fios até três 
fios dá pra socar, dependen
do do candidato! Hahaha!

E a troca é injusta, a

gente não pode entrar com 
câmera, mas depois eles en
tram na câmara... E ainda 
ganham pra isso! Hahaha!

É difícil, mas eu tenho 
fé, fédemais, fedemuito, fe
de pra caramba! Hahaha!

E tem gente que já está 
contando com o ovo no da 
galinha, e nem é a galinha 
do Maluf! Já ouvi até carro 
de som por aí dizendo que 
não é pra acreditar em can
didato que não sabe per
der! Será que anteciparam 
o resultado das eleições... 
ou como diz o companhei
ro Simão: As Ereções 2008! 
O resultado vazou, deve ter 
sido a Mãe Diná! Hahaha!

Fazer o que né!? Hoje 
só amanhã! Porque o Mer- 
cedão também já deve estar 

de saco cheio, e 
no pára-choque 

dele estava 
escrito: 'Ga
linha que 
a c o m p a - 
nha pato, 
morre afo
g a d a ! '. .. 
Será que é 

a galinha do 
Maluf? Acho 

que não, o Maluf 
não tem galinha, 

e se pergunta
rem ele nega até a 

morte mesmo! 
E aqui no ser

tão, será 
q u e  

tem

g en
te que

tentou enganar você? Ama
nhã é o dia das bruxas ou 
das ereções 2008, você es
colhe quem vai te assom
brar por quatro anos! Mas 
não pode fotografar hein!!

Sanwkna
MaterÊaÊs para Construção

TEMOS MATERIAIS:
HIDRÁULICOS: TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'ÁGUA, 

MANGUEIRAS...
ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, 

DISJUNTORES...
BÁSICOS: TIJOLOS, TELHAS, FERRO,AREIAS, PEDRAS, 

PEDREGULHOS, CAL, CIMENTO...
PINTURA: TINTAS, VERNIZES... 

ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES...
Tudo com os melhos preços.

venha conferir!
Rua H um berto  A lve s Tocci, 1000  - Jd. H um aitá  

Tel.: 14. 3 2 63 -073 2  - Lençóis Pau lista



R E L I G I Ã O

Segue a festa
Dupla Caio & Márcio anima festa em louvor a Nossa Senhora 

Aparecida, na Vila Cruzeiro; apresentação está prevista para as 22h
Divulgação

Kátia Sartori

A dupla lençoense Caio & 
Márcio é a atração de hoje na 
25® Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Bra
sil, promovida pela paróquia 
da Vila Cruzeiro, em Lençóis 
Paulista. Os músicos sobem 
ao palco por volta das 22h, 
prometendo sacudir o públi
co. Amanhã tem mais serta
nejo na programação, com 
show da dupla Ruan & Roby. 
A quermesse oferece praça de 
alimentação com barracas va
riadas e parque de diversão 
para as crianças.

Caio & Márcio prometem 
um repertório bem variado, 
'com muitas canções que estão 
na boca do povo', conforme 
define a dupla. Estão garanti
dos sucessos de Victor & Léo, 
João Bosco & Vinícius e Edson 
& Hudson. "A expectativa é de 
bom público. Sabemos que a 
população da Vila Cruzeiro e 
dos bairros vizinhos sempre 
comparece em peso. Espera
mos que todos gostem da apre
sentação", convida Márcio. É a 
primeira vez que a dupla faz 
show na festa de Nossa Senho
ra Aparecida. Em setembro, os 
músicos foram uma das atra
ções da Festa em louvor à Nos-

SHOWS

Hoje -  Caio & Márcio 

Amanhã -  Ruan & Roby 

Sexta-feira 10 -  Grupo Evidência 

Sábado 11 -  Willian & Maicon 

Domingo 12 -  André & Matheus

Caio & Márcio cantam hoje na Festa de Nossa Senhora Aparecida

sa Senhora da Piedade.
Dentro da programação 

religiosa, a novena começou 
ontem e vai até o sábado 11. 
Durante a semana, as missas 
acontecem às 19h30. Aos fi
nais de semana, as celebrações 
começam às 19h. Cada missa 
da novena será celebrada por 
um padre diferente.

No domingo 12, dia de 
Nossa Senhora Aparecida, a 
programação religiosa é di
ferenciada e começa cedo. Às

6h, tem a alvorada. Às 8h, tem 
missa festiva com unção pa
ra os doentes e bênção para 
os trabalhadores. Às 9h30, os 
fiéis estão convidados a parti
cipar de um passeio ciclístico. 
Às 10h30, tem bate-lata com a 
criançada. Às 11h30, tem coro
ação de Nossa Senhora e bên
ção para as crianças. Ao meio- 
dia tem queima de fogos em 
frente à praça Horácio Moret- 
to. Às 16h, tem missa solene 
na matriz da Cruzeiro.

O R T O G R A F I A

Língua
po rtu g u esa  terá  
novas regras

O presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva (PT) as
sinou na segunda-feira 29 
o decreto da reforma orto
gráfica, que estabelece mu
danças para a língua por
tuguesa. As novas regras 
começam a valer a partir de 
1° de janeiro de 2009. Ao 
todo, oito países que tem 
o português como língua 
oficial passarão por mu
danças na ortografia - An
gola, Moçambique, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, São 
Tomé e Príncipe, Timor 
Leste, Brasil e Portugal.

A intenção da regra é 
unificar o idioma. A medi
da entrará em vigor a partir 
de 2009 e deve estar com
pletamente regulamenta
da até 31 de dezembro de 
2012. Serão quatro anos 
de transição. Por enquan
to serão aceitas as duas 
formas de escrita. Em 2010 
as mudanças passam a ser 
obrigatórias para apostilas 
e livros escolares.

Com as mudanças o 
alfabeto passará a contar 
com 26 letras, com a rein- 
trodução do 'k', 'w' e 'y. O 
trema cairá de palavras co
mo frequente e linguiça. Os 
acentos diferenciais tam
bém deixarão de ser utili
zados. A palavra pára, do 
verbo parar, não terá mais o 
acento agudo. Também so
me a acentuação aguda dos 
ditongos, como na palavra 
idéia. O acento circunflexo 
também deixará de ser em
pregado nas palavras vêem, 
lêem, crêem e vôo.

A hifenização deixará 
de ser utilizada em pala
vras começadas com 'r' e 
's', caso da palavra guar
da-roupa.

F IQ U E jP O R  D E N T R O

c r ia t iv id a d e  Hoje tem Oficina de Criatividade no 
PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor) de Lençóis 
Paulista, a partir das 8h. Para participar é preciso doar um 
brinquedo. Na terça-feira 7, tem a oficina Desenvolva sua 
Empresa, das 19h às 22h.

d e s a r m a m e n t o
Até o dia 9 de outubro a 

Polícia Militar de Agudos e 
o Conseg (Conselho Muni
cipal de Segurança) realizam 
campanha de desarmamento 
infantil. As crianças que en
tregarem armas de brinque
do vão ganhar cupons para 
concorrer a prêmios. No dia 
12 de outubro, dia das crian
ças, haverá sorteio de bicicle
tas, skates, bolas de basquete 
e outros brinquedos. A coleta 
está sendo realizada princi
palmente nas escolas.

MICARETA
Em Agudos, na próxima 

sexta-feira, 10 de outubro, 
tem a 1® Micareta no Buffet 
do Sérgio. A agitação come
ça a partir das 22h e terá 
animação de Amigos S.A e 
DJ Bam. Informações pelos 
telefones (14) 8141-0393 ou 
9691-2373.

v e s t ib u l a r
A Ufscar (Universidade 

Federal de São Carlos) está 
com inscrições abertas para 
o Vestibular 2009. As inscri
ções poderão ser feitas até 
dia 17 de outubro, pela In
ternet, no site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com. 
br), mediante pagamento da

taxa de inscrição de R$ 100. 
São oferecidas 2.577 vagas 
em 57 opções de cursos nos 
campi São Carlos, Araras e 
Sorocaba.

TRIO
Hoje, o Telefônica Trio 

Tons aporta em Bauru tra
zendo shows dos Paralamas 
do Sucesso, Nando Reis e 
Daniela Mercury. O espetá
culo é de graça e acontecerá 
no Recinto Mello Moraes, a 
partir das 19h, com a aber
tura da Bachiana Chamber 
Orchestra. Os portões serão 
abertos às 18h. Bauru é a pri
meira cidade a receber esta 
edição do evento.

CIRCO FIESTA
O espetáculo Psicodé- 

lico, produzido por César 
Guimarães do Circo Fiesta, 
estréia hoje em Bauru. A es
trutura do circo foi montada 
na avenida Nuno de Assis, 
próximo ao fórum. No dia 
9 de outubro, tem o espetá
culo Bagun S.A., da Ricardo 
Maia Produções Artísticas. As 
apresentações terminam dia 
19. Ingressos estão à venda 
na internet pelo site www. 
ingressorapido.com.br, por 
R$ 10 (meia-entrada) e R$ 
20 (inteira).

i n d u s t r i a

Zilor realiza 
festa da criança 
no Espaço Lazer

A Zilor realiza Festa da 
Criança, hoje, a partir das 
14h, no Espaço Lazer, em 
Lençóis Paulista. A tradi
cional festa, que acontece 
há mais de 20 anos, tem 
como público-alvo os fi
lhos e filhas de colabora
dores da Zilor.

Este ano, um circo será 
montado no Espaço Lazer, 
com decoração temática, 
apresentação de acrobacias, 
atrações circenses, além de 
oficinas de malabaristas e

equilibristas para as crianças.
Durante a semana, a 

diversão será estendida à 
comunidade de Lençóis 
Paulista. Instituições de en
sino públicas e particulares 
e entidades da cidade apro
veitarão o parque inflável 
com piscina de bolinhas, 
camas elásticas, pula-pula, 
touro mecânico, parede de 
escalada e tobogãs, entre 
outros brinquedos que per
manecerão montados no 
Espaço Lazer.

Empresa doa 
equipam entos para 
Etec de Botucatu

A Zilor, empresa produtora 
de energia e alimentos com uni
dades em Lençóis Paulista, Ma- 
catuba e Quatá, concretizou a 
doação de equipamentos indus
triais para a Etec (Escola Técnica 
Estadual) Dr. Domingos Mini- 
cucci, em Botucatu, que perten
ce ao Centro Paula Souza.

A empresa doou três bom
bas hidráulicas e três reduto- 
res para acionamento de má
quinas, utilizados em vários 
segmentos industriais, que 
vão propiciar aos alunos vi- 
venciarem na prática as aulas 
do curso Técnico em Mecânica 
oferecido pela escola.

A Zilor havia cedido os 
equipamentos a título de 
empréstimo, mas depois 
fez a doação.

C A N D ID A T O , A TE N Ç Ã O ! CO M U N ICA D O  IM PO RTAN TE

o  JORNAL O ECO informa para conhecimento geral dos candidatos a cargos eletivos 

no pleito de 2008 que, atendendo às determinações do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE SÃO PAULO (Ofício CircularTRT-SP n° 17627/2008), irá, a partir da segunda-feira, com 

prazo determinado pela JUSTIÇA ELEITORAL até o dia 15 do mês corrente, registrar no 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, os valores referentes à publicidade partidária veiculada 

no jornal. Portanto, os candidatos que, por um motivo ou outro, ainda não 

compareceram à sede de O ECO para retirar suas notas fiscais (todas Já emitidas), que o 

façam com a máxima urgência para que não sejam, posteriormente, penalizados pela 

JUSTIÇA ELEITORAL com base na RESOLUÇÃO TSE n° 22.715/2008, com implicações na 

LEI COMPLEMENTAR 64/90. Para que não seja alegada ignorância sob nenhum aspecto, 

faço publicar em O ECO de 04 de Outubro de 2008, edição n° 6.433, página A6.

Anderson Prado de Lima 
Diretor Comercial 
RG: 29.268.994-9

O ECO
Um senhor jornal!

E d ito ra  e J o r n a l  F o lh a  P o p u la r  L td a . ME
CNFJ: 03.433.116/0001-02 lE: 416.043.125.113

R: Geraldo Pereira de Barros, n° 948 - Centro - Lençóis Paulista - SP
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a d m i n i s t r a ç ã o

Presente de natal
Reforma do antigo Posto Amili, que abrigará a base do C orpo de Bom beiros de 

Lençóis, en tra  n a  re ta  final e ob ra  deve ser conclu ída no  com eço de dezem bro
Fernanda Benedetti

Da redação

A base do Corpo de Bom
beiros deve ser um dos presen
tes de natal para os lençoenses. 
Segundo o diretor da Defesa 
Civil, José Alexandre More
no, a reforma e adequação das 
instalações da base entrou na 
reta final nesta semana, com 
a pintura e finalização da rede 
elétrica. "A data de inauguração 
será definida pela prefeitura e 
a corporação, mas deve ser no 
máximo em 5 de dezembro", 
informa Moreno.

A base dos bombeiros está 
sendo construída nas instala
ções do antigo posto Amili, 
na esquina da avenida Jáco- 
mo Nicolau Paccola com a rua 
Cézar Giacomini. O prédio tem 
850,53 metros quadrados de 
área construída num terreno de 
3.021,59 metros quadrados.

O Corpo de Bombeiros 
considera o local estratégico, 
porque está próximo de pontos 
de deslocamento rápido para as 
rodovias e para todas as áreas 
da cidade.

Pelo convênio firmado 
com o Corpo de Bombeiros 
em fevereiro de 2006, a pre-

Já começou a pintura externa da futura base dos Bombeiros

feitura tem a responsabilidade 
de construir as instalações. A 
corporação entrará com o efe
tivo, de 12 bombeiros, mais 
uma viatura multifuncional,

que pode ser utilizada tan
to para combate a incêndios 
quanto para socorro em casos 
de acidentes de trânsito.

Além de construir o prédio,

o município se comprome
teu a arcar com as despesas de 
manutenção, como água, luz e 
telefone. Só na desapropriação 
do local a prefeitura investiu R$ 
130 mil. No total, o investimen
to para a instalação da base dos 
bombeiros em Lençóis fica per
to de R$ 500 mil.

"É uma grande conquista 
para a população de Lençóis, 
que terá um serviço de primeira 
qualidade, como todo mundo 
reconhece. Além do combate a 
incêndios teremos o Resgate em 
caso de acidentes nas rodovias", 
diz Marise.

O comando do Corpo de 
Bombeiros ressalta que o tempo 
de resposta, de chegada da viatura 
ao local de acidentes ou incêndios 
vai diminuir. A base vai atender 
também os municípios de Maca- 
tuba, Areiópolis e Borebi.

Além de segurança, o pre
feito ressalta que a presença 
dos bombeiros na cidade tam
bém facilita para as empresas, 
que vão poder tratar de visto
rias e laudos sem precisar se 
deslocar. A expectativa é de 
que os prêmios de seguro con
tra incêndios também caiam 
por causa da base.

B A I R R O S

Júlio Ferrari vai ganhar 
mais um  espaço de 
esportes e lazer

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) autorizou na 
semana passada a abertura de 
licitação para a construção de 
mais um espaço de esportes e 
lazer no conjunto Júlio Ferra
ri. A expectativa do prefeito é 
começar a obra ainda em ou
tubro. A praça será construída 
em uma área de 2,3 mil me
tros quadrados entre as ruas 
Salvador Gonçalves, Arlindo 
Paschoarelli, João Calegari e 
Vidal da Cunha.

O espaço terá quadra de 
esportes, áreas de estar com 
bancos, dispositivo para 
sombreamento e paisagismo, 
sistema de iluminação e irri
gação. A calçada vai receber 
piso inter-travado, material

que absorve melhor a água da 
chuva e foi usado nas praças 
José Magnani, em frente ao 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, na praça José Salus- 
tiano de Oliveira, na Ubira- 
ma, e na praça Comendador 
José Zillo, no centro.

A prefeitura vai investir R$ 
98 mil na construção do es
paço. Do total, o governo es
tadual vai liberar R$ 59,3 mil. 
Os recursos virão da Secreta
ria de Estado da Habitação, 
por meio da CDHU (Com
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional Urbano), que 
construiu o bairro. O pedido 
para a liberação dos recursos 
foi feito pelo deputado fede
ral Arnaldo Jardim (PPS).

E C O N O M I A

SAAE inicia campanha para 
uso racional da água

i d o s o

Prefeitura faz programação especial para melhor idade
Duas caminhadas encer

raram nesta semana as ati
vidades em comemoração à 
Semana do Idoso em Lençóis 
Paulista. Perto de 700 pessoas 
participaram da programação 
realizada pela Diretoria de As
sistência e Promoção Social.

A programação incluiu pa
lestra sobre a importância da

atividade física, gincanas, pas
seios e exibição de filmes. Os 
usuários atendidos pelas uni
dades do PSF (Programa de 
Saúde da Família) do Jardim 
do Caju e do Conjunto Maes
tro Julio Ferrari, também par
ticiparam das atividades.

Além da programação espe
cial, a prefeitura de Lençóis Pau-

lista desenvolve no Centro de crição na Diretoria de Assis- 
Convivência da Melhor Idade da tência, que fica na rua Ignácio 
Cecap uma série de atividades Anselmo, 329. Informações 
voltadas para este segmento. pelo telefone 3263-1482.

SERVIÇO
As pessoas interessadas em 

participar das atividades no 
Centro de Convivência da Me
lhor Idade devem fazer a ins-

A preservação e o uso racio
nal da água. Este é o objetivo 
do jogo educativo Aquaplay 
que os alunos da terceira série 
do ensino fundamental rece
beram nesta semana, durante a 
realização de uma série de pa
lestras sobre o tema nas escolas 
da rede municipal de ensino.

A distribuição do material 
junto aos alunos é uma iniciati
va do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos), em parceria 
com a Diretoria de Educação e 
patrocínio do Grupo Lwart e da 
Codasp, empresa responsável 
pela construção da Estação de 
Tratamento de Esgotos.

Durante a semana, a biólo-

ga Milena Guirado, do SAAE, 
e a estagiária da Diretoria de 
Meio Ambiente, Carla Cristina 
Ribeiro, apresentaram nas 12 
escolas de ensino fundamental 
palestra abordando o ciclo da 
água (captação, distribuição, 
coleta e tratamento). Além de 
noções sobre educação am
biental, o jogo apresenta os ser
viços realizados pela autarquia.

Inicialmente, o material 
será distribuído para os alu
nos da terceira série, que já de
senvolvem atividades relacio
nadas à educação ambiental. 
Nesta primeira etapa, foram 
distribuídos cinco mil unida
des do jogo.

' V
^ X P O C A B R A

Santa Inês • Snffolk • Ile-de-France • Texel • Hampshire Down • Doqjer • W hite Dorper 
Püol Dürset • Boer • Anglo-Nubiana • Alpina • Saanen

MES d o  id o s o  O Clube da Amizade de Lençóis Paulista comemorou o mês do idoso com um jantar 
especial. O encontro aconteceu no dia 26 de setembro. Na foto, em clima de confraternização estão Lúcia 
Momo, Inês Cachone, Carlos Turcareli, Terezinha Contente, Adélia Damaceno, Iria Artioli e Geni Toledo.

PROGRAMAÇÃO

16 de outubro - Quinta-feira
18h -  2° Leilão de Cordeiros de corte e Ovinos de produção Diskboi
21 h -  Show com Willian & Maicon
22h15 -  Show com Paulo Henrique e Gustavo

17 de outubro - Sexta-feira
15h -  3° Leilão de Ovinos da raça Texel da Cabanha Amoras e convidados
20h30 -  Leilão Nova Geração rebanho JOP & Convidados Santa Inês -  Dorper e raças Lanadas
22h -  Show com Batom na Cueca

18 de Outubro-Sábado
16h -  Festival Expovelha de Bandas
16h -  Leilão Dolly"Grande Negócios"
23h -  Show com Hugo & Tiago

19 de Outubro-Dom ingo
9h -  Final da"Copa Expovelha"de Futebol 
de Areia
15h -  Festival Expovelha de Bandas

nEFEmKUmMCIRM.

Ministério 
do Turismo
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C R I A N Ç A

Memórias de infância
M useu Alexandre C hitto  traz exposição de b rinquedos de várias épocas para 

lem brar o d ia das crianças; triciclos, m onociclos e bonecas são destaque

E S P O R T E S

Gabriela Donatto

O Museu Alexandre Chit
to promove, até o sábado 
11, a exposição 'Resgatar 
brinquedos e brincadeiras', 
com peças que datam a par
tir de 1940. São mais de 65 
brinquedos, entre triciclos, 
monociclos, carrinhos e bo
necas. Na manhã da quinta- 
feira 2, os alunos da segunda 
série do ensino fundamental, 
da escola municipal Esperan
ça de Oliveira, puderam co
nhecer um pouco mais sobre 
as brincadeiras de seus pais e 
avós. O brinquedo mais co
mentado foi um triciclo com 
dois lugares. "Eu gostei mui
to da exposição, nunca tinha 
visto tantos brinquedos dife
rentes. As bicicletas são bem 
legais, elas foram reforma
das e apesar de antigas estão 
bonitas", conta a estudan- 
dte Larissa Valente. Gustavo 
Paccola Rosa e Tiago Rafael 
Ramos Grande também se 
encantaram com a variedade 
de peças antigas. "Achei super 
legal, eu não conhecia esses 
brinquedos antigos. Eu gostei 
bastante do pianinho", diz 
Gustavo. Já Rafael gostou do 
caminhão de madeira. "Eu 
sempre brinco de carrinho, 
então o brinquedo que eu 
mais gostei foi o caminhãozi- 
nho de madeira. Ele é grande 
e bonito, nem parece que é

Alunos da escola municipal Esperança de Oliveira conheceram brinquedos antigos na quinta-feira

antigo", afirma ele. Além de 
observar as antiguidades, as 
crianças também aprenderam 
a fazer uma peteca. "Eu gosto 
de brincar de peteca. Foi bem 
fácil de fazer o brinquedo. Só 
precisa de jornal e um peda
ço de pano", explica Isadora 
Bordo Bigollo.

Segundo Marlene Camar
go de Oliveira, monitora do

museu, a semana tem como 
objetivo principal resgatar os 
brinquedos e as brincadeiras 
lúdicas. "Esses brinquedos 
não podem ser esquecidos. 
Hoje as crianças só pensam 
em ficar o dia inteiro na fren
te do computador, por isso 
essa exposição tem o papel 
de mostrar para as crianças a 
variedade de jogos e diverti-

mentos que existem", afirma 
a monitora.

SERVIÇO
A exposição de brinquedos 

antigos vai até o sábado 11, no 
Museu Alexandre Chitto. Hoje o 
museu fica aberto das 9h às 12h. 
De segundas às sextas-feiras, o 
horário de funcionamento é das 
8h às 17h. A entrada é de graça.

S E R V I Ç O  M I L I T A R

Reservistas promovem encontro em Lins
No dia 18 de outubro 

acontece o 5° Encontro de 
Reservistas, no município de 
Lins. O encontro foi idealizado 
para reunir os ex-soldados que 
passaram pelo 37° Batalhão 
de Infantaria Motorizado. Há

alguns anos, vários jovens de 
Lençóis Paulista serviram o 
exército na cidade de Lins, em 
média 50 por ano.

Além de rever os colegas 
de Batalhão, o encontro tem 
como finalidade relembrar o

tempo de caserna e visitar o 
batalhão. Haverá apresenta
ção da Banda Militar, estande 
de tiros e até churrasco.

Só poderão participar 
reservistas, não importan
do a patente, nem o ano em

que serviu. Não é permitido 
convidar amigos ou fami
liares. Em Lençóis Paulista, 
mais informações sobre o 
encontro com o reservista 
Aguiar pelo telefone (14) 
9793-2725.

[ g |  VOCÊ QUE SERVIU O EXÉRCITO 
COMUNICADO IMPORTANTE

5 ° E n c o n t r o  d e  R e s e r v is t a s

Local: 37° Batalhão de Infantaria Motorizado de Lins 

Data: 18/10/2008

Programação: Execução do Hino Nacional, visita pelo 
quartel e apresentações.

Almoço: Churrasco e bebidas a vontade 

Adesão: R$ 25,00 
Quem pode participar?
Qualquer pessoa que tenha servido o Exército, em Lins. 
Não importa o ano ou a patente.

Tratar com Aguiar (14) 9793-2725

Padaria e Confeitaria

FAROFA ----- ::------  C0STELA0
(CEARENSE) SALPICAO DE FRANGO (injetADO)

JOELHO DE PORCO FRANGO ASSADO

(INJETADO) (TEMPERO ESPECIAL)

F .:I4 . 3262-4480
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO__________

Rua 13 de maio, 699 - Centro - Agudos

Rodada do Amador 
volta no domingo 12

Santa Luzia volta a campo no domingo 12 contra Primavera

Amanhã não haverá 
rodada do Campeonato 
Amador/6^ Copa 1010/ 
Giupo Iwait poi causa das 
eleições municipais. O cam
peonato volta ao normal no 
dommgo 12, com partidas 
válidas pelo grupo A.

No estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bre- 
gão, às 10h, o Areiopolense 
pega a equipe de Borebi. 
Às 15h, tem confronto en-

tre Duratex e Expressinho/ 
Pitoli/Trigal. Em Alfredo 
Guedes, as 15h, o Hnião 
Primavera encara o Santa 
Luzia. Já pelo grupo B, às 
8h, no Bregão, o Calhas 
do Vale enfrenta o Comer
cial. Em Alfredo Guedes, às 
8h30, o Palestra joga contra 
o Primavera/Millenium. Na 
partida de fundo, a Associa
ção Atlética Rolamar recebe 
o Trivial de Botucatu.

Nós cuidamos da sua saúde e de sua família,
fornecendo celulose fluff para a fabricação de produtos higiênicos
descartáveis, como absorventes íntimos e fraldas.

A Lwarcel Fibras Especiais 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

w w w . g r u p o lw a r t . c o m . b r

http://www.grupolwart.com.br
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Esquem a de apuração
Paulo Eduardo Tonon

O domingo 5 é dia de es
colher prefeitos e vereadores. 
Após o término do período de 
votação, os cartórios eleitorais 
da região iniciam o processo 
de apuração dos votos sob a 
mira dos juízes e escolta da 
Polícia Militar. Em Lençóis 
Paulista, a apuração será re
alizada no Centro de Atendi
mento ao Cidadão e a Junta 
Eleitoral estará instalada no 
auditório do local. Todos os 
sistemas de apuração vão estar 
no Cartório Eleitoral, localiza
do ao lado do auditório.

A rua em frente ao Cen
tro será isolada e a população 
poderá acompanhar os resul
tados da apuração por meio 
de um telão. "Apenas candi
datos, delegados de partido, 
representantes de coligação, 
imprensa e demais colabora
dores da Justiça, devidamente 
credenciados, vão poder entrar 
no local de apuração", esclare
ce Maria Carolina Dias Guira- 
do, chefe do Cartório Eleitoral 
de Lençóis Paulista e Borebi.

Entretanto, quem quiser, já 
poderá conferir os boletins das 
urnas com os relatórios par
ciais da votação que estarão 
afixados tanto nas portas das 
escolas utilizadas como locais 
de votação, quanto no Centro 
de Atendimento ao Cidadão.

C artórios Eleitorais se organizam  para  com eçar a apuração dos votos às 18h; 

eleitores vão conhecer prefeitos e vereadores a inda n a  no ite  de dom ingo
Fernanda Benedetti

Urnas foram carregadas com informações e lacradas durante esta semana; resultado será divulgados horas depois da votação

A apuração deve começar 
às 18h, após a chegada das ur
nas escoltadas por policiais ao 
Cartório Eleitoral. O processo 
começa com a leitura dos dis
quetes através do sistema ofi
cial do Tribunal Superior Elei
toral. Em seguida, os arquivos

de urna deverão ser auditados 
para que os resultados sejam 
confirmados e o servidor do 
banco de dados, localizado 
em Brasília, possa reenviar as 
informações ao Cartório. So
mente após esse percurso é 
que o resultado oficial da elei

ção para prefeito e vereadores 
deverá ser conhecido pelos 
eleitores, o que deve acontecer 
por volta das 19h30.

Segundo Carolina, não 
existem chances de que ocor
ra qualquer tipo de fraude no 
sistema de apuração. "A gente

tem sistemas de verificação do 
sistema oficial", explica. Ao 
todo trabalham na eleição em 
Lençóis quatro mesários por 
seção, num total de 106 se
ções, oito funcionários da Jus
tiça, três técnicos de urna, dois 
juízes e um promotor.

REGIÃO
Nas oito cidades em que O 

ECO circula -  Agudos, Areió- 
polis, Barra Bonita, Borebi, Iga- 
raçu do Tietê, Lençóis Paulista, 
Macatuba e Piratininga -  o 
processo de apuração também 
contará com segurança da po
lícia e fiscalização dos juízes.

Em Agudos, a apuração 
terá início após o final da 
votação. A transmissão dos 
dados será feita no Cartório 
Eleitoral, mas a população 
poderá acompanhar a divul
gação dos boletins de urna 
no Brahma Esporte Clube, no 
centro da cidade.

Já os disquetes, relatórios 
e as urnas de Macatuba serão 
transportados até Pederneiras 
para serem apurados. A previ
são é que o material chegue ao 
Clube Recreativo Comercial, 
localizado na Avenida Paulis
ta, onde ocorrerá a contagem, 
por volta das 18h.

Piratininga realiza sua 
apuração no fórum da cidade. 
Lá não será permitida a entra
da da população devido à fal
ta de espaço físico. Os resul
tados devem ser divulgados a 
partir das 21h.

A conferência da votação 
de Areiópolis será feita no 
Conjunto Poliesportivo de 
São Manuel, situado na Vila 
Kenedy, e estará aberta para o 
público a partir das 17h.



a r e i o p o l i s

N o s  b r a ç o s
A m arildo faz carreata pelos bairros e com ício no  centro de A reiópolis; candidato  

tucano  reun iu  cerca de duas m il pessoas n a  ú ltim a quinta-feira

PAULO Eduardo Tonon

Na noite de quinta-feira 
2, a população de Areiópolis 
participou de carreta e comí
cio de apoio à candidatura de 
Amarildo Garcia Fernandes 
(PSDB) e Rubens Antonio da 
Silva (PMDB) à prefeitura da 
cidade. Amarildo, que já foi 
prefeito do município entre 
2001 até 2004, tenta voltar a 
sentar na cadeira de chefe do 
Poder Executivo.

A carreata, que passou pe
las principais ruas de todos 
os bairros de Areiópolis, co
meçou às 18h e terminou no 
centro da cidade, no local do 
comício. Os organizadores es
timam que aproximadamente 
300 veículos, entre carros e 
motocicletas, participaram da 
manifestação de apoio a Ama- 
rildo.

Além de todos os verea
dores da coligação "Unidos 
por Areiópolis", que reúne os 
partidos PSDB, PMDB, DEM, 
PSC, PSB, PV e PPS, discursa
ram Amarildo e Rubens. Os 
candidatos se compromete
ram em melhorar a saúde do 
município, a assistência so
cial, além de trabalhar para 
gerar mais postos de trabalho

Amarildo fez comício na última quinta-feira para mais de duas mil pessoas em Areiópolis

na cidade. Para encerrar sua 
caminhada, Amarildo desceu 
do palanque e foi para o meio 
do povo, como já havia acon
tecido em seus dois comícios 
anteriores. A população apro
vou a idéia e carregou o can
didato a prefeito nos braços. 
Aproximadamente duas mil 
pessoas ouviram as proposta 
de Amarildo e dos vereadores

da base aliada.
"No comício eu pude sen

tir toda a energia positiva do 
povo da minha cidade com 
a minha pessoa, estou muito 
contente. A gente não espera
va tantas pessoas porque nos
so adversário também estava 
fazendo um comício. Mas, 
tenho certeza que fechamos a 
campanha com chave de ou-

ro. Foi um sucesso", finaliza 
Amarildo.

Em Areiópolis, três can
didatos disputam o cargo de 
prefeito. Porém, a eleição está 
polarizada entre Amarildo e o 
prefeito José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro, que é candi
dato à reeleição. A outra chapa 
é encabeçada por Claudemir 
Aparecido Massarico (PP).

b o r e b i

Justiça Eleitoral ouve testemunhas da representação contra Vaca
Em audiência realizada na 

tarde de quarta-feira 1°, no 
fórum de Lençóis Paulista, a 
Justiça Eleitoral ouviu o depoi
mento das testemunhas da re
presentação contra o candidato 
a prefeito de Borebi, Antonio 
Carlos Vaca (PSDB).

A representação, movida pe
la coligação "Borebi -  Tempo 
de Renovação", acusa Vaca de 
utilizar a máquina pública para 
captação de votos. O candidato 
tucano é chefe de Gabinete do 
atual prefeito da cidade, Luiz 
Antonio Finotti Daniel (PTB),

mas está afastado para concor
rer nessas eleições. Já sua esposa, 
Leila Ayub Vaca (PV), é diretora 
de Educação do município, mas 
também atua na distribuição de 
remédios na prefeitura, segun
do informações da oposição.

Apesar do processo já estar

em andamento, a decisão só 
deve sair após as eleições. Ca
so seja eleito e condenado pela 
Justiça Eleitoral, Vaca poderá 
não assumir a prefeitura de 
Borebi em 2009. O candidato 
tucano não foi encontrado para 
comentar o assunto.

b a r r a  b o n i t a

Alunos da Andorinha 
ganham ônibus novo

Na quarta-feira 1°, os 
alunos da Andorinha, escola 
de Barra Bonita que atende 
crianças com necessidades es
peciais, foram presenteados 
com um ônibus reformado, 
totalmente adaptado para as 
necessidades dos estudantes.

Com lugar para 14 cadei- 
rantes e sete pessoas sentadas, 
o veículo fará o transporte dos 
alunos matriculados na escola 
Andorinha de uma única vez. 
Antes, o transporte era reali
zado em três etapas e levava

duas horas, uma vez que o mi
croônibus não comportava o 
número de alunos que depen
dem do transporte público.

Equipado com cintos de 
segurança, grade de proteção e 
rampa elevatória para facilitar 
o transporte dos cadeirantes, o 
ônibus garantirá conforto e segu
rança aos alunos transportados.

Segundo a diretora da en
tidade, Beth Olenski, esta era 
uma reivindicação antiga e só se 
tornou possível graças ao esfor
ço da administração municipal. Novo ônibus tem capacidade para 14 cadeirantes

N O V E N A  D E  C U R A  E  L I B E R T A Ç Ã O
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t e r ç a - f e i r a

c a r r e a t a
As ruas de Lençóis Pau

lista foram tomadas por 
cerca de mil veículos na 
tarde do sábado 27 pela 
carreata da dupla Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM). Os 
candidatos à prefeitura de 
Lençóis, que têm o apoio 
do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), receberam 
demonstrações de carinho 
por onde passaram. A carre- 
ata saiu da avenida Osaka, 
na frente da Omi Zillo, por 
volta das 14h30, e percor
reu quase que toda a cida
de. Além do centro, os veí
culos passaram pela região 
da Cecap, Caju, Ubirama, 
Bela Vista, Alfredo Guedes, 
Núcleo Luiz Zillo, Jardim 
Cruzeiro, Vila Maria Cristi
na, Parque Rondon, Jardim 
Primavera, Júlio Ferrari, Na
ções e Nova Lençóis.

e m p r e g o
Uma parceria entre a 

Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) e a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
vai oferecer um curso gra
tuito para os lençoenses que 
se inscreverem no concurso 
da Polícia Civil. A Secretaria 
de Segurança Pública abriu

inscrições para 1.449 vagas 
de investigador e 864 vagas 
para escrivão. Quem se ins
crever no concurso e quiser 
passar pela capacitação, de
ve procurar a Acilpa.

o b r a s
No sábado 27, a Prefei

tura promoveu a inaugura
ção de mais três obras para 
Lençóis Paulista. Uma cre
che no Jardim Açaí, a ponte 
de ligação entre os bairros 
Açaí, Monte Azul, Vila Pac- 
cola, Cachoeirinha e Caju 
ao centro da cidade, além de 
obras de duplicação da rua 
Olavo Bilac, que deve faci
litar a vida de grande parte 
da população. Também te
ve a inauguração da ponte 
'Santo Paccola'. Construída 
sobre o Córrego da Prata, 
na divisa dos bairros Itapuã 
e João Paccola, na altura 
da rua Walter Moretto, que 
também foi prolongada, 
a obra tem como objetivo 
diminuir a distância entre 
o centro de Lençóis e os 
bairros localizados acima 
do Córrego. No domin
go 28, foi a vez do Jardim 
Primavera receber a praça 
'José Boso', que passou por 
remodelação. Entre as me
lhorias, foram colocados 
novos pisos, bancos, lixeiras 
e pontos de iluminação.

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

l e g is l a t iv o
Na sessão de segunda- 

feira 29, os vereadores len- 
çoenses não realizaram 
tudo que estava previsto 
na pauta. Apenas o proje
to que promove alterações 
no artigo 196 do regimento 
interno da Casa foi apre
ciado pelos parlamentares. 
Outros dois projetos de 
concessão de área da prefei
tura no Distrito Industrial 
tiveram sua votação adiada. 
"Os projetos foram adiados 
porque alguns vereadores 
têm dúvidas quanto a eles. 
Até porque no próximo do
mingo já é época de eleição 
e ninguém quer se indispor, 
tendo em vista que as em
presas também, uma sema
na a mais ou uma semana 
a menos, pros vereadores 
estudar não há problema 
nenhum", afirmou o presi
dente da Câmara, Nardeli 
da Silva (PV).

r e c u r s o s
Na manhã de quarta- 

feira 1°, o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) as
sinou cinco convênios com 
o governo federal. Quatro 
deles com o Ministério dos 
Esportes e um com o de Ci
ência e Tecnologia. No total, 
Lençóis Paulista receberá 
mais de R$ 510 mil, através 
de emendas parlamentares. 
O dinheiro virá pela Caixa 
Econômica Federal. A boa 
avaliação da administração 
Marise junto ao governo 
federal foi decisiva para a 
liberação do dinheiro. Os 
recursos vão para a constru
ção de quatro áreas de lazer 
e prática de esportes, além 
de dois Centros de Inclusão 
Digital. Para cada quadra 
poliesportiva serão destina
dos R$ 97,5 mil. A contra
partida da prefeitura nesse 
caso será de aproximada
mente R$ 32 mil. Os bairros 
que receberão as melhorias 
são a Sidelpa, Vila Cruzeiro, 
Maria Luiza e Vila Repke.

AGUDOS
A coligação 'Governan

do com o povo e para o 
povo', que dá sustentação 
à candidatura de Jaime Ca- 
putti (PR) para prefeito de 
Agudos, protocolou no Car
tório Eleitoral de Agudos 
uma representação contra

o candidato da situação, 
Everton Octaviani (PMDB). 
O grupo de oposição ao 
prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB) alega várias 
irregularidades na campa
nha de Everton, como uso 
de carro de som com ade
sivos do candidato contra
tado pela prefeitura para 
fazer divulgação de campa
nha de vacinação e também 
o uso símbolo da prefeitura 
em jornal de campanha do 
candidato. A representação 
pede a cassação do registro 
de candidatura de Everton. 
Everton é sobrinho do pre
feito Octaviani e Jaime Ca- 
putti, que hoje representa 
a oposição, foi eleito vice- 
prefeito de Octaviani nas 
duas últimas eleições.

c a r r e t a s
Transformar uma carca

ça de ônibus em instrumen
to de lazer e educação. Nos 
últimos meses esse foi o 
maior desafio do Senai (Ser
viço Nacional de Aprendiza
gem Industrial) de Lençóis 
Paulista. A unidade finali
zou três unidades móveis 
que vão atender ao sistema 
S (Senai/Sesi/Senac/Sesc) 
em todo o Brasil. O equi
pamento foi apresentado à 
imprensa na tarde de terça- 
feira 30. Um dos destaques 
é um 'ônibus academia' de
senvolvido para o Sesi (Ser
viço Social da Indústria) 
do Espírito Santo, além de 
duas carretas para as escolas 
técnicas de São Paulo e do 
Rio Grande do Sul, que vão 
atender aos cursos de auto
mação industrial e automa
ção de processo industrial. 
O Senai de Lençóis deve en
tregar mais seis carretas até 
o final do ano.

b ib l io t e c a
Agora a população de 

Alfredo Guedes não vai 
mais precisar se deslocar até 
Lençóis Paulista para fazer 
uma pesquisa ou para reti
rar um livro. Na manhã de 
ontem, a Biblioteca Ramal 3 
foi inaugurada pelo prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
no bairro rural de Lençóis 
Paulista. Em seu discurso, 
Marise afirmou que o no
vo espaço é uma forma de 
garantir conhecimento às 
crianças do bairro.
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FINANCIAMENTOS
RANGER XL 2.8T DUPLA4X4 02

RANGER XLS 2.8T DUPLA 4X4 04
SAVEIRO G4 FLEX 06

SAVEIRO G4 FLEX ( COMPL ) 06
SAVEIRO G4 FLEX (COMPL-AR) 07

MONTANA SPORT FLEX 07
S-10STD2.0 CS (KIT GAS) 95

S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01
S-10 2.8T CAB DUPLA4X2 DIE 00
S-10 2.8T CAB DUPLA4X4 DIE 03

SILVERAD0 4CC DIE 97
SILVERADO 4CC T DIE 98
SILVERADO 6CC DIE 00

HILLUXSRV DUPLA MEC 4X4 06
HILLUX SRV SW4 AUT COURO 08

PAJEIRO TR 4 4X4 AUTOM 06
BLAZER DLX CONVERT 00

BLAZERADVANTAGE FLEX 07
NISSAN X TERRA 4X4 DIE 05

TROCA COM TROCO
ASTRA SEDAN 1.8 GL ( COMPL) 99

ASTRA SEDAN 1.8 MILLEIUM
ASTRA SEDAN ELLITE FLEX 
ASTRA SEDAN ELEG. FLEX

01
05
07

VECTRA CD 2.0 16V (TETO) 00
VECTRA EXPRESSION GAS
VECTRA ELEGANCE FLEX 
ZAFIRA ELEGANCE FLEX

AUDI A3 1.8 ( TETO COURO)

04 
06
05 
97

AUDIA3 1.8TGAS
PEUGEOT 307 ( TETO+COURO) 

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
GOLF 1.6

01
06
02
00

FOX 1.0 COMPL FLEX 05

TROCA COM TROCO
KASINSKICOMET250 05
QUADRIPITBULL200

BIZ100KS 
BIZ100 ES
BIZ100KS
BIZ100 ES
BIZ125KS 
BIZ125KS 

TITAN 125 KS
TITAN125KS

TITAN 125 KSE
TITAN 125 KSE 
TITAN 150 KS
TITAN 150 ES
TITAN 150 ES

TITAN 150 ESP 
CBX200 STRADA
CBX200 STRADA
CBX200 STRADA
CBX250TWISTER
CBX250TWISTER
CBX250TWISTER

TORNADO 250
TORNADO 250

NX400FALCON
NX400FALCON

CB 500 
CB 500
CB 500

05 CBX 750 F JAPONESA
CBX750F
CBR600F
CBR600F
CBR600F
CBR600F

CBR900 RR 
CBR1000 RR

04 CBR1000 RR (MOD NOVO)
05 CBR 1100XX BLACK

SHADOW750 (ESCAPE) 
TDM 850

01 TDM850(KIT3MALSGIVI)
02 TDM 900

YAMAHA R 6 
YAMAHA YZF RI
YAMAHA YZF RI
YAMAHA MT 01
SUZ.BURGMAN

03
OKM

OKM
06
07

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  \

VENDE-SE BRASILIA,

ano 80, cor branca, 

insufilmada, ótimo 

estado de conservação, 

documentada, R$ 

2.000,00. Fone (14) 

3264-9941, (14) 3263

6212 ou (14) 9741

3076 Flávia.

v e íc u l o s
V EN D A

VENDE-SE ESCORT

L, cor cinza, ano 84, 

motor á álcool, 1.6, 

cht original em perfei

to estado. Fone (14) 

3264-1388 ou (14) 

9741-3712.

VENDE-SE OU TROCA 

TRAFIC, ano 97, Diesel, 

completa, 16 lugares. 

Fone (14) 3264-5658 

ou (14) 8115-4390.

VENDE-SE GOL, ano 

86,1.6, original álcool, 

impecável. Fone (14) 

3263-4844 ou (14) 

8141-2092.

M o n t a  NA
V E Í C U L O S

Corsa Hatch WIND 1.0 4P MPF

MODELO /  SUB-MODELO

Scanic 2.0 RXE Completa
Kombi 1.6
Kombi 1.6

Corsa Sadan 1.0 Super MPFI
Corsa Sedan 1.0 CLASSIC

Corsa Wagon SUPER 1.0 I6V

Corsa 1.0 Wind
Fiorino FURGAO 1.0
Fiorino FURGAO 1.3

Stilo 1.8 4P
Gol 1.0 SPECIAL
Gol I.0 SPECIAL

Gol I.0
Gol 1.0 16V 4P

Gol I.0
Monza 2.0 SL/E 4P

Escort 1.0 hooby
Palio ED 1.0

Palio ELX 1.6 4P
Palio ED I.0 4p
Parati CL I.6

ANO

2 0 00
1999
1992
1999
20 04
I999
I998
1995
I994
I988
2006
200I
200I
I996
200I
I996
I99I
I995
1997
1997
I998
I996

FLEX

KM

Branca

Branco

Branco

COR

Cinza
Azul

Prata

Prata
Cinza
Verm.

Bege
Preto
Azul

Branco
Verm.
Azul

Verm.
Prata
Verm.
Verde
Dour.
Prata
Cinza

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S
r

F I C O U  F A C I L  
E E C O N Ô M I C O

A L U G A R
UM C A R R O

Faça-nos uma 
visita e venha 

conferir nossas 
vantagens

[ 14 ]  3 2 6 4  5 0 8 9

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

F IN A N C IA M O S  E R E F IN A N C IA M O S  
SEU  C A R R O , C A M IN H Ã O  E Ô N IB U S

X SARA PICASSO
2003 -PRATA - COMPLETO

VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS VEÍCULO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HATCH 99/99 PRATA GLS 2.0 COMP PARATI 1.0 16V 99/99 VERM. BASICA
ASTRA HATCH 99/99 PRATA GL.1.8 COMP SIENA FIRE FLEX 06/07 PRATA TRIO ELETR.
CORSA SEDAN 02.02 CINZA MILENIUM SIENA 1.0 04/04 AZUL DH +  TR

CORSA CLASSIC 03/04 PRATA BASICO PALIO YANG 1.0 02/02 CINZA TR- AR
CELTA SUPER 2P 05/06 PRATA RD. PALIO YANG 1.0 01/01 CINZA

POLO HATCH 02/03 PRATA 1.0 16V AR-DH FIESTA HATCH 02/03 PRATA DH-VE-TE
GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL FIESTA GL 01/01 PRATA AC
GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO XSARA PICASSO 06/06 CINZA EXCLUSIVE
GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO SCENIC RTX 01/01 CINZA COMP. +  COURO
GOL 1.0 8V 4P 03/04 CINZA BASICO SCENIC 98/99 VERM. COMPLETA

GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO
GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA VE.RD HONDA TWISTER 05/05 PRATA

YAMAHAXT660 05-05 PRETA

wkvios

HOP
CARS

F.: 14. 3264-3644 
Av. 25 de Janeiro, 332 
Centro - Lençóis Paulista

Av. Pref. Já c o m o  N ico lau  P acco la , 165  -  Pq. Res. R o n d o n  -  F o n e :  1 4 .  3 2 6 4 - 5 0 8 9  -  Le n çó is  P a u lista

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

Não Perca!!! 
Suspensão a a r  em  

5 x de R$ 2 0 0

F o n e :  14. 3 2 6 3 - 5 8 3 1
?ua Cel . J o a q u i m  A. M a r t i n s ,  9 5 5  - C e n t r o  - L en çó i s  P a u l i s t a

VENDE-SE UM CELTA 

LIFE, 1.0, cor preta, 

básico, 9558 KM com 

alguns acessórios. R$ 

24.500,00. Fone (14) 

3298-3059.

VENDE-SE GOL, 1.0, 

cor bege, ano 93. Fone 

(14) 9709-5659 Valor a 

combinar.

VENDE-SE UM GOL,

ano 97, cor prata. Fone 

(14) 9791-6537 com 

Paulo.

VENDE-SE FUSCA, ano

72 em ótimo estado de 

conservação. Fone (14) 

8134-6928.

VENDE-SE GOL, ano

83, ar, álcool, cor bran

ca. R$ 3.500,00. Fone 

(14) 9758-3234 ou (14) 

9756-1722, tratar c/ 

Donizeti.

VENDE-SE GOL, 1.6, 

ano 96, álcool, trava elé

trica, alarme, insulfilme, 

cor vinho. R$12.000. 

Fone (14) 9693-4446 

ou (14) 3263-3603.

VENDE-SE FIESTA

97, Fone: 8119-0034/ 

3263-4379.

VENDE-SE FUSCA,

ano 80, 1300L, filé, cor 

verde. Fone (14) 9741

1834.

VENDO OU TROCO,

por Gol 86- Chevette 

87 original, álcool, 

documentação em 

ordem, bom estado, 

dourado, chique. R$ 

3.800,00. Rua: Siquei

ra Campos, 141- Con

tente- 9778-2485.

VENDE-SE CHEVETTE,

ano 83, 5 marchas, em 

bom estado ou troca 

por moto. R$ 3.500 ou 

R$ 3.000,00 + docu

mentação. Fone (14) 

3298-2475 ou (14) 

9104-7092.

O ECO
3 2 6 9 - 3 3 1 1

RÊIMMAZA
-\'EÍCUL OS

Fone: (14) 3 2 6 3 -7 4 7 4
Av. Pe. Salústio R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra  Sedan GLS 2.0 
1999 - G - Prata 

Com pleto

Brava SX 1.6 16V 
2001 - G - Cinza 

Com pleto

Corsa Sedan C lassic Life 
1.0 - 2006 - A 

Prata

Fiesta Sedan 1.6 Flex 
2008 - Dourado 

Com pleto

Saveiro G4 1.6 Super Surf 
Flex - 2006 - Preto 

Com pleto

Gol 1.0 4P 
1998 - G - Branco 

Com pleto

Corsa Hatch W ind 1.0 
1996 - G - Prata 

TR  - AL

Saveiro G3 1.6 Supe Surf 
2004 - Flex - Preta 

Com pleto

Palio ELX 1.0 - 1998 
G - Vermelho 
Trava A larm e

Gol 1.0 8V MI 4P 
2005 - Flex - C inza 

Básico

Corsa Sedan Super 1.0 
1998 - G - Prata 
V idro - TR - AL

Prisma Maxx 1.4 Econoflex 
2007 - Flex - Prata 

Com pleto

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Com pleto

Fox 1.0 4P Plus Total Flex 
2007 - Prata - Vidro 

TR  - AL

Gol G3 1.0 - 8V - 4P 
2004 - A  - Prata 

DH

S10 Cab. Dupla 2.8 
T. Interc. Colina - D 

2002 - V inho - Com pleto

Corsa HatchSuper 1.0 
1998 - G - V inho 

Básico

Corola XEI 1.8 16V 
2002 - G - Prata 

Com pleto

V g í c u I o s

1999 - VERMELHO - G - AR COND / LIMP / DES / TR / AL
SOB CONSULTA

VEÍCULO ANO I Ç Q ^ COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH MAXX 4P 1.8 2006 CINZA FLEX COMPLETO

VECTRA GL 2.0 1997 PRETO ALC COMPLETO / RODAS
ASTRA SEDAN GLS 2.0 2000 CINZA GAS COMPLETO

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

CORSA GL 1.4 2P 1996 BRANCO GAS VE / TE / ALARME
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME
GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB

GOL CITY 1.0 G3 4P 2005 PRATA FLEX TRAVA / ALARME
GOL 1.0 MI SPECIAL 2P 1999 VERDE GAS TRAVA / ALARME / RODAS

PARATI 1.6 G3 2000 PRATA ALC COMPLETO
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

SAVEIRO 1.6 2005 BRANCO FLEX DH /TRAVA / ALARME / CAPOTA
ASTRA GL 1.8 2P 1999 AZUL GAS COMPLETO

SCENIC TR 1.6 16V 2003 PRATA GAS COMPLETO

wíde/m>e F*: 1 4 . 3 2 6 4 -1 0 0 0
V e íc u lo s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

S IM P A T IA
Para emagrecer, na manha de sábado, coloque ^  copo de água, e dentro dele o numero de grão 
de arroz correspondente aos quilos que você deseja perder, pois os quilos não serão recuperados, 
a noite beba a água, deixando os grãos de arroz, completando novamente ^  copo de água. No 
domingo de manha em jejum, beba a água deixando os grãos, de arroz e completando novamente 
c/ ^  copo de água. Na segunda-feira em jejum beba água com os grãos de arroz junto. Observação: 
1° Conserve o mesmo copo durante o processo. 2° Não faca regime, pois a simpatia é irreversível. 
3° Publique na mesma semana. Boa Sorte. E. F. S. F

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
ASTRA SEDAN 2002/2003 AZUL COMPLETO

CO RSA SU PER SEDAN 1998/1998 BRANCA TRAVA ALARME
ASTRA SEDAN ELEGANCE 2004/2005 CINZA COMPLETO AIR BAG AR DIG

CORDA WIND 1996/1996 CINZA TRAVA ALARME
OM EGASUPREMA GLS 1996/1996 CINZA COMPLETA

CO RSA C LA SSIC  SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA
CO RSA C LA SSIC  LIFE 2004/2005 BRANCA AR COND

ZAFIRA CD 2003/2003 PRETA COMPLETA
C O R S A S U P E R 4 P 1997/1997 VERMELHA BÁSICO

KADETT GL 1994/1995 VERMELHA COMPLETO (-) AR
CO RSA HATCH 4P 2002/2003 BRANCA D.H. ALARME TRAVA

ASTRA HB 4P ADVANTAGE 2006/2007 PRATA COMPLETO
CO RSA MILENIUM 2001/2001 CINZA D.H. ALARME TRAVA

RANGER 13 D C. D. 1999/2000 BRANCA COMPLETO
ESCO RT RS 16V 1997/1998 PRATA COMPLETO

GOL ROLLING STONES 1995/1995 BRANCA ALARME
FOX 1.0 2P 2003/2004 PRETA TRAVA ALARME

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
LOGUS CLI 1996/1996 PRETA BÁSICO

GOL SPECIAL 1998/1999 AZUL BÁSICO
GOL 1.0 4P 2004/2005 PRATA BÁSICO
PARATI 16V 1998/1999 CINZA

PARATI 2.0 C RO SSO VER 2004/2004 PRETA
PALIO EL 4P 1996/1997 AZUL BÁSICO

PALIO ELX 4P 2002/2002 AZUL COMPLETO (-) AR
PALIO FIRE FLEX  4P 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA ALARME

SIENA FIRE FLEX 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA D.H.
STRADA TR EK  C.E. FLEX 2007/2008 PRATA D.H. ALARME TRAVA

CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO
SCEN IC RT 1.6 16V 2003/2003 AZUL COMPLETO
CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL PARTIDA EL

AUDI A3 1.6 2000/2000 PRATA COMPLETO
CG 150 TITAN ES 2006/2007 PRATA PARTIDA EL

CB 500 2002/2002 PRETA COMPLETO
CG 150 TITAN ESD 2006/2006 PRATA PARTIDA EL

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 Jo ão  Paulo II (ao lado do A uto  Posto Leão) - Lençóis Paulista

V
BÁSICO

FOX 2 
G - AR

P 1.0 - CINZA - 03/04 
[+DH+TRIO +  RODAS

VECTRA - GLS - PRETO 
94/94 - G - COMPLETO

FOX PLUS 4P - CINZA 
05/06 - B - DH - LT - DT

FALCON Nx4 - VERMELHA 
00/00 - G

TITAN 150 ES - AZUL - 04/04 
G - PARTIDA ELETRICA

GOL 2P 1.0 - PRETO 05/06 
F - LP - DES - CD

PARATI TRACK 1.8 - 4P - 06 
CINZA - F - COMPLETO

JEEP WILLIS - AZUL - 1948 
G - EQUIPADO

CORSA WIND - BRANCO 
99/00 - G - LIMP DESC

TITAN 125 ES - PRATA - 00/00 
G - PARTIDA ELÉTRICA

GOL MI 4P - VINHO 
98/99 - G

VECTRA GLS 2.0 - CINZA 
97/97 - G - MOTOR NOVO

MONTANA SPORT 1.8 - PRATA 
05/05 - F - COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04 - G - COMPLETO

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

CORS
0

ÍA sedan  1.0 - PRATA 
2/02 - A - TE - AR

UNO 4P MILLE SX 
VINHO - 96/97 - G - TR - LT

UNO MILLE - 2P 
BRANCO - 98/98 - G CELTA 1.0 - PRETO - 06/06 CORSA SEDAN - MOD. NOVO 

PRATA - 03/03 - G

2 & C O N S U tlt íí2 S

I
JkUTOMÓVEÊSi

(14) 3264-9191

C

G
A
A
G
G
G
G
G
A
A

G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G

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


PAGAN MOTOS
CO M PRA  - VENDA - TRO CA  - FIN A N CIA

Mod 2008 Motos 0 Km 
Semi Novas 
Financiam ento  
Sem entrada  
48 m eses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A TÁ LIO  L O R E N Z E T T I, N ' 112 - L E N Ç Ó IS  P A U LIS T A

Fone: (14) 3264-4345

COMPRA-SE TERRE

NO, no Jardim Maria 

Luiza ( financiado) Fo

ne: 9152-5770 c/ João

MOTOCICLETAS
V E N D A

VENDE-SE MOTO CG

150 KS, R$ 3.000,00, 

ano 2004, Kilometra- 

gem boa conservada 

falar c/ Alex. Fone: 

9686-1625.

VENDE-SE MOTO CG 

TITAN KS, 125 2000, 

azul, em ótimo estado. 

Fone: 9691-5898

VENDE-SE MOTO 

SUZUKI YES, ano 08. 

Fone: 9712-5573

VENDE-SE BIZ C100,

ano 02, cor vermelha. 

Fone (14) 3264-3782 

ou na purina.

VENDE-SE UMA TITAN

150 KS, ano 05, cor 

azul, ótimo estado, 

único dono. Fone (14) 

3264-5297 ou (14) 

9748.3942.

VENDE-SE CG TITAN

KS, cor prata, ano 01. 

R$ 1.200,00 +16 par

celas. Fone (14) 9727

4995 ou (14) 3298

1304 Macatuba-SP.

VENDE-SE SUZUKI 

YES FINANCIADA, ano

07/08, cor preta. Fone 

(14) 3263-4844 ou

RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE CHÁCARA, 

no São Judas Tadeu, casa 

sede com cozinha com

pleta de piso porcela- 

nato, geladeira e fogão, 

sala c/ sofás de couro 

e móvel c/ aparelho de 

som, sala c/ sala de Tv, 

DVD, suíte c/ cama king 

e guarda-roupas, dorm;

c/ cama de casal, wc 

social e blindex. Piscina 

de alvenaria de 8x4, 

garagem p/ 2 carros e 

depósito. Fundos com 

rancho c/ forno, gela

deira, quarto com cama, 

fogão de lenha, wc, 

churrasq; c/ pia gab.; 

canil, lago c/ cascata e 

peixes. Terreno de 2.500 

m2, e área construída 

de aprox; 200 m2. Fone 

(14) 3263-1118 e 9795

2781.

VENDE-SE CASA 

NOVA, Jd. Príncipe, 3 

dormitórios, cozinha, 

banheiro, área de servi

ço, toda com laje, piso 

frio, gesso, garagem 

para 2 caroos. R$ 

78.000,00. Fone: 3264- 

9294/ 9791-2992

VENDE-SE TERRENO, 

no Jardim Maria Luiza

II, R$ 10.000,00+ 

Parcelas. Fone: 9786- 

3465/ 9798-4851

VENDE-SE OU TROCA 

POR CASA, chácara 

Vitória, Bairro Campi- 

nho com casa grande, 

3 galpões sendo 2 p/ 

festas 1 para oficina ou 

despejo, sede fechada, 

murada, 1 alqueire, 

limpo, com piscina e 

canil. Aceita contra 

oferta. Fone (14) 8138

5589.

VENDE-SE URGENTE,

restaurante e lanchone

te, Marechal Rondon, 

km 308. Parada de ca

minhoneiro, dentro do 

posto de combustível 

chapadão. Excelente 

localização. Fone (19) 

9107-7179.

VENDE-SE CASA DE 

NOIVAS, c/ vestidos, 

trajes, decoração etc. 

Aceito carro no valor 

de R$ 12.000,00. Fone 

(14) 3263-4402.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para festas em geral, 

com piscina. Fone (14) 

8119-5518.

VENDE-SE SALA CO

MERCIAL, no Centro 

de Lençóis Paulista. R$ 

30.000,00. Fone (14) 

9112-3064.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

nova para aniversários 

em geral, com mesas, 

cadeiras, geladeiras, 

fogão, etc. Fone (14) 

3263-6369, (14) 9702

7173 ou (14) 9711

8184, Reinaldo ou 

Luciana.

ALUGA-SE CASA, no 

Residencial Athenas. R$ 

330,00 particular. Fone 

(16) 9198-1848 ou à 

noite (16) 3341-5617.

VENDE-SE CAPOTA,

de fibra da F1000. Fo

ne: 3264-9845

COMPRO CAPOTA, 

de fibra da S10. Fone: 

3264-9845

COLCHÃO TERAPEU- 

TICO, corrige a postura 

da coluna, regula a 

pressão, combate o 

stress, proporcionando 

um sono tranqüilo e 

reparador.

AGENDE UMA VISITA,

sem compromisso. 

Fone: 3263-5004/ 

9773- 7599.

VENDE-SE IMPRESSO

RA, matricial, LX 300 ( 

nova) R$ 300,00. Fone: 

9702-3900.

VENDE-SE GELADEIRA 

DUPLEX, Prosdócimo, 

maquina Brastemp cle- 

an, geladeira Brasemp 

Frost Free, aceito TV no 

negócio. Tratar na Rua: 

primo Calali, 61- c/ 

Marcio 9713-2132

VENDE-SE 2 MOTO- 

SERRAS, sthill 038, as 

2 revisadas. R$ 500,00 

cada. Fone: 9723

8641.

VENDE-SE ESCAPA- 

MENTO, Falcon, espor

tivo Coyote. Fone (14) 

9141-6232.

VENDE-SE MESA DE

INOX, 1.15 x 0.95, 1 

batedeira industrial, 6 

velocidade. Fone (14) 

3263-4352.

VENDE-SE CONSOR- 

CIO, de imóvel já 

contemplado credito 

de 48.000,00 faltando 

mais 81 x R$ 337,00. Já 

paguei 51,49 por cento 

vendo por 23 mil do 

consorcio Bradesco.

VENDE-SE PLAYSTA- 

TION 2, com 1 contro

le 5 jogos e Memory 

card. R$ 450,00 Fone 

(14) 3263-5656.

VENDE-SE UMA ES

TEIRA, elétrica nova 

R$500,00 Fone (14) 

3263-1795.

VENDE-SE AMPLIFICA

DOR. Potência marca 

Pyramid de 1800 watt 

ótimo estado suporte 

embutido e todos os 

cabos incluídos. R$ 200 

Rua Emilio Rossi 584 J. 

Ferrari.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

PisdnadeBolinlia 
Toüio Mec. Indantil (Bandido) 
Máquina Algodão Ooce a Crepp 
THfaugã

(1 4 ) 3 2 6 3 -1 4 8 5  
9 7 9 1 -4 4 8 8

sAes
EXCURSÕES PARA 

COMPRAS EM SÃO 

PAULO, Outubro 

01/10, 04/10, 08/10, 

11/10, 15/10, 18/10, 

22/10, 25/10, 29/10 

e 28/10-Terça-feira 

(dia do funcionário 

publico). Novembro. 

01/11,03/11,05/11, 

08/11, 10/11, 12/11, 

14/11, 17/11, 19/11, 

22/11,24/11,26/11, 

e 29/11. Dezembro. 

01/12, 03/12, 06/12, 

08/12, 10/12, 13/12, 

15/12, 17/12, 20/12, 

22/12, 27/12. Ibi- 

tinga. 25/10/08 e 

06/12/2008. Aparecida 

do Norte. 27/09/2008 

e 27/12/2008. Thermas 

dos Laranjais (OLIMPIA) 

15/11/2008. Praia 

Grande 14/03/2009 

TRATAR ELIZA 3264- 

7919/ 9794-7639 

.ou ARLINDO 3263- 

6938/9702-7108.

MOTO TÁXI BEIRA 

RIO, trabalhamos dia 

e noite, domingos e 

feriados. Fone (14) 

3264-4444.

SISTEMA PARA GE

RENCIAMENTO, de

oficinas mecânicas e 

comercio em geral, ins

talação, manutenção e 

atualizações. Fone (14) 

9767-9659.

PROCURA-SE VAGA 

DE MOTORISTA, e

tenho moop, coletivo 

habilitação e experiên

cia em carteira. Fone 

(14) 9757-1056.

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

Sítios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OU TRAS OPÇÕ ES FAVOR CONSULTAR  

R O M E U  S A N C T IS  - C r e c i:  4 1 3 8 8

sno cnisTOvno
Baterías e Óieos Lubrificantes em Gerai

PEÇAS PARA TRATORES
E x e c u t a m o s  :

d e
s e r v iç o  

p r e n s a g e m
m a n g u e i r a s  h id r á u l ic a s

(14) 3263-2742M
Rua Piedade, 829 - Centro - Lençóis Paulista 

E-mail: dalbenteiatin@bol.com.br

R. Prudente de Moraes, 206 
Vila Eden • Lençóis Paulista

MeCha? poegs 
e quaDBdads

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

R. AtCio Obeogadi, 59

PROCURA-SE PESSOA 

DINÂMICA, pro ativa, 

responsável e bem rela

cionada. Para trabalhar 

com vendas de produ

tos muito bem aceito, 

excelente oportunida

de. Procurar a ACILPA, 

Rua Piedade, 161, 

Centro, Lençóis Paulis

ta, com currículo nos 

dias 29 e 30/09/2008 

. Horário das 09h00 as 

15h00.

VENDE-SE, vacinados e 

vermifugados, Machos 

e Fêmeas de cor creme 

e caramelo.Excelente 

linhagem. Fone (14) 

3263-5336, (18) 9143

2753 ou (18) 9116

4719.

ORAÇAO

Oração ao divino 
Espírito Santo. Es
pírito Santo. Você 
que me esclarece 
tudo, que me ilumina 
todos os caminhos 
para que eu atinja 
o meu ideal, você 
que me da o dom 
divino de perdoar e 
esquecer o mal que 
me fazem, e que 
todos os instantes 
da minha vida esta 
comigo, eu quero 
neste curto dialogo, 
agradecer-lhe por 
tudo e confirmar 
mais uma vez que 
eu nunca quero me 
separar de você. Por 
maior que seja a 
ilusão material não 
será o mínimo de 
vontade que sinto 
de um dia estar com 
você na glória perpé
tua. Obrigado mais 
uma vez (A pessoa 
devera fazer esta 
oração durante 3 dias 
seguidos, sem fazer 
o pedido. Dentro de 3 
dias será alcançada a 
graça, por mais difí
cil que seja. Publica
ra assim que receber 
a graça). JB.

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

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

(próximo ao Asiio) Lençóis Pauiista

RESIDÊN CIAS
JD, MORUMBI: R$ 150,000,00, 3 dormit, 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edicula cl 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros,
JD, MORU M B I: 3 dorm. (1 su ite), 2 salas, wc social, cozinha, garagem p/ veículos.
JD. ITAMARATY; Edicula d  dorm., wc social, sala de estar, cozinha d  a.e, varanda, piscina e3 
cerca elétrica.
CENTRO: Rua IgnácioAnselmoesquinac/Virgílio Rocha, casa c/261 m^Terrenoc/1230m^ 
CENTRO: Rua XV de Novembro - saia de visita, sala de tvc/estante em alvenaria, 1 dorm d  ale, 1 
suíte d ale, 1 dorm s/ ale, sala de jantar (piso frio), cozinha d ale pia gab. Fundos: lavand, 
churrasq, piscina. Area const. 180mL Terreno 312mL R$150.000,00 
PQ, ELIZABETE: 2 dorm., wc social d  blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p / 1 camo, 
excelente acabamento, R$45,000,00 + pequeno financiamento,
Pq, Antártica: R$270.000, 3 Dorm., sendo 1 suite, 2 salas, cozinha e sala de jantar, e d  
chumasquiera; wc, dispensa + dependências para empregada, garagem para2 carros.
JD. IPÈ: 3 dorm. sendo 1 suíte com ale, escritório, quarto de hóspedes, saia de tv, wc social, 
cozinha completa, ampla sala. garagem para 4 camos e piscina.
APARTAMENTO: Ed. San Remo, 3 dorm. com ale, sendo 1 suíte, sala de jantar e estar c/ sacada, 
cozinha d  ale. Dependências p/emperegada c/wc, R$ 120.000. Estuda-se parecelamento 
APARTAMENTO: Residência Paineiras, 2° andar, R$60.000,3 dorm., sendo 1 coma/e, sala com 
sacada e blindex, wc social d  blindex, cozinha com a/e egaragem aberta.
TERREN O S
CENTRO: Próximo biquinha, d  440m*cada, R$ 50,000,00,
CH ÁCARAS:
TIA EM ÍLIA:: R$75,000, casa c/3 drom„ 2 salas, cozinha ewc social,
JD, ITAMARATY: 400m“- Lado de cima da rua c/2 laterais e fundo murado por apenas R$30.000,

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

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.881 de 25.09.2008..................Dá denominação a próprio público que especifica -
Rotatória Vereador Antonio Dias de Oliveira.
Lei 3.882 de 25.09.2008..................Dá denominação às vias públicas do loteamento de
nominado ‘Conjunto Habitacional Lençóis Paulista D.
Lei 3.883 de 25.09.2008..................Dá denominação a próprio público que especifica -
Quadra Poliesportiva Francisco Lopes de Assis.
Decreto 220 de 24.09.2008.............Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento
vigente no valor de R$ 176.699,00.
Decreto 221 de 24.09.2008.............Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento
vigente no valor de R$ 432.600,00.
Decreto 222 de 24.09.2008.............Cria o Ramal 3 da Biblioteca “Orígenes Lessa” no
Distrito de Alfredo Guedes e dá outras providências.
Portaria 591 de 29.08.2008..............Readapta Nadir Martins dos Santos na função de
Atendente.
Portaria 657 de 29.09.2008.............Readapta José Messias Emiliano na função de Aten-
dente.
Portaria 658 de 29.09.2008.............Autoriza a Igreja Presbiteriana Renovada a utilizar
a Praça da Bíblia.
Portaria 659 de 29.09.2008.............Prorroga a licença saúde de Gabriela Alberto Jorgino,
Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 660 de 29.09.2008.............Designa José Ailton de Godoi para exercer a função
gratificada de Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos no período de 1° 
a 30 de outubro de 2008.
Portaria 661 de 1°.10.2008.............Exonera Alex Fernando Maciel do cargo de Vigilante
-  pedido.
Portaria 662 de 1°.10.2008.............Exonera Eliane Aparecida Góes do cargo de Agente
da Conservação e Limpeza -  pedido.
Portaria 663 de 1°.10.2008.............Exonera Roberval Vera Dias do cargo de Agente da
Conservação e Limpeza -  pedido.
Portaria 664 de 1°.10.2008.............Prorroga a licença saúde de Edna Aparecida Barros,
Assistente Social.
Portaria 665 de 1°.10.2008..............Altera dispositivo da Portaria n° 604 de 2 de setem
bro de 2008.
Portaria 666 de 3.10.2008..............Exonera Maurício Fernandes de Oliveira da função
temporária de Operador de Máquinas -  término de contrato.
Portaria 667 de 3.10.2008..............Exonera Maria José Bernardes da função temporária
de Professor de Educação Básica II -  término de contrato.
Portaria 668 de 3.10.2008..............Exonera Márcia Elizabeth Vieira Mergulhão da fun
ção temporária de Professor de Educação Básica Il-término de contrato.
Portaria 669 de 3.10.2008..............Exonera Aparecida Margarete Pelisoli da função tem
porária de Professor de Educação Básica II-término de contrato.
Portaria 670 de 3.10.2008..............Exonera Luciane Germano Tosati da função temporá
ria de Professor de Educação Básica II-término de contrato.
Portaria 671 de 3.10.2008..............Exonera Vania Rubian de Melo da Silva da função
temporária de Professor de Educação Básica II-término de contrato.
Termo de Cooperação: 001/2008 
Data da Assinatura: 29.08.2008
Entidade: Arquidiocese Santana de Botucatu -  Paróquia São José 
Objeto: Manutenção e revitalização de um canteiro central 
Vigência: 04 anos.
Errata: A Portaria n° 650 de 24.09.2008, publicada no Jornal O ECO do dia 27.09.2008, 
contém incorreções. Onde se lê: “...Paulo Gomes Garcia Betting,Médico Cardiologista” 
leia-se: “...Denize Raquel Guilhen,Agente da Conservação e Limpeza”.
Lençóis Paulista, 3 de outubro de 2008.
Leandro Orsi Brandi - Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
NOTIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista, através do seu SETOR DE DESENVOLVIMENTO, 
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOTIFICA os contribuintes e responsáveis do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Variável que, embora regular
mente notificados, deixaram de apresentar a documentação contábil exigida pelo Fisco 
Municipal, que o tributo em epígrafe, qual seja, do ano de 2.003, foi lançado de ofício, 
atendendo-se ao disposto nos artigos 163 e seguintes do Código Tributário Municipal e 
artigos 31 e seguintes da Lei Complementar n° 20/2003, conforme relação abaixo, a qual 
também se encontra afixada no quadro de avisos (átrio) da Prefeitura Municipal. 
Imperioso salientar que, os contribuintes e responsáveis terão o prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação da presente, para impugnar os lançamentos de ofício realizado pela 
municipalidade, sendo certo que, em se mantendo silente e/ou não havendo o pagamento 
do débito apurado, proceder-se-á a regular homologação do ato, acarretando a inscrição 
em dívida ativa do respectivo montante e consequente ajuizamento do executivo fiscal. 
EMPRESAS:
CADASTRO:
M. A. MONT. E MECÂNICA IND. AFONSO S/C LTDA - ME 90-6
Lençóis Paulista, 04 de outubro de 2008.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Coordenador: José Roberto Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 128/2008 -  Processo n° 227/2008
Objeto: registro de preços para aquisição de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 -  Tipo: 
Menor preço item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 15 de outubro de 2008 
às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14
3269.7022 / 3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 03 de outubro de 2008. 
JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Outubro de 2008. Na página B4. Valor da publicação R$ 437,04.

O ECO

mailto:dalbenteiatin@bol.com.br
http://www.lencoispaulista


C H A V E I R O  T A T Á
Q u a lid a d e  p e lo  m e lh o r  p re ç o .

3264-4049
9791-7066

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

SERRALHERIA
P O R T A L
P o r t õ e s  B a s c u la n t e s  re v e s t id o s  

em  c h a p a s  e  a lu m ín io .

□sqímiüjfiÊB Eiitií^íBssE (mr

Fone/Fax (14)3264-4313
R u a M a re ch a l D utra, n” 338  

J d .  U b ira m a  - L e n ç ó is  P a u lis ta  - S P

A U T C ^ rE S C O L A

iOIA
F.: 14.3263-3944

R. Rio G ran d e  do S u l, 340  
V l. C ru ze iro  - Le n çó is  P a u lis ta

MOTO TAXI
Transporte de passageiros, encomendas, serviços bancários, 
pagamento de contas, entrega de cestas básicas, compras, 

parcerias c/ empresas e corridas para toda região.

Márcio 
F.: 97015627

S ííW f I N D E P l ®

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS MESES!

ESCREVA PARA 
Cx. POSTAL 1021 
CEP: 17202-010 
JAÚ - SP

FILIADA A FACESP

ACIRA

ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL
AGUDOS

PROMOVE CURSO
AUTODESENVOLVIMENTO:
C O M O  S E  T O R N A R  U M  L Í D E R  E F I C A Z

^  Tom ar decisões, id e n tifica r e ad m in istra r co nflitos; 
^  Buscar m elhor desem penho pela au to d iscip lin a ;
^  D elegar, tornar-se  um a ge n te  de m udanças;
^  G erenciar pessoas e a d m in istra r o tem po;
^  Conduzir reuniões e fa la r  em  público;

Data: De 20 à 24 de Outubro 
Horário: Das 19h às 23h 

Carga Horária: 20 horas

Local: ACIRA - Associação Comercial de Agudos
Facílítadora: MARIA JOSÉ CONDE CORTEZ - (Consultora do Sebrae)

Investimento: R$ 50 para Sócio

R$ 60 para Não Sócio

Realização:
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

A CIR^ I AGUDOS SEBRAE
Informações:

14. 3262-1466 - acira@ globo.com  
Av. Odon Pessoa de Albuquerque, 156 - Agudos

IPREMAC -  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

MACATUBA
Processo: n° 11/08.

Beneficiária: Marcolina Policarpo Aguilar.
Ato: Aposentadoria Voluntária por Idade.

Início do benefício: 08 de setembro de 2.008.
Amparo legal: Capítulo VI -  Seção II, art. 14 da Lei Municipal n° 1908 de 26/09/2000 com 

alterações posteriores, e tendo como base de cálculo o art 1° da Lei Federal n° 10887 de 
18/06/2004 e art. 53 da ON - SPS n° 03 de 12/08/2004.

Data: 23 de setembro de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

Processo: n° 12/08.
Beneficiário: Jesus Momesso.

Ato: Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Início do benefício: 22 de setembro de 2.008.

Amparo legal: Art. 45-C da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/00, com alterações 
posteriores.

Data: 02 de outubro de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

O e c o
326 9-331 1

ATENDE POR 
PRINCESA

ENTRAR EM CONTATO:

F.: 14. 9601-0640
(ACEITAMOS A COBRAR) 

Criança Doente!
R.: Colômbia, 386 - Jd. Nações - Lençóis Pta.

D I S K: 3264-3155

D / S K
Seu carro quebrou?
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ!
F.: 14. 32641632/14. 9783-7813

OPORTUNIDAD
GANHE PARA RESPONDER CARTAS
Temos vagas p/ ambos os sexos, sem experiência. 
Ensinamos o serviço p/ trabalhar em casa, respondendo 
cartas envelopando e etiquetando impressos, informativos. 
Não é vendas. Única empresa nacional no segmento há 4 
anos. Possibilidades de ganho de até R$ 700 por produção.

Interessados devem enviar 3 selos R$ 0,65 p/ cx. postal 422 
CEP: 18682-970 - Lençóis Pta. Receba proposta gratuitamente

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

C L A S S IE C O
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

mailto:acira@globo.com


p o l í t i c a

N ervos à flo r  d a  p e le
Clim a de guerra to m a con ta da  d ispu ta  eleitoral e candidatos sofrem  agressão em  Lençóis Paulista e Borebi

Da Redação

O candidato a vereador por 
Lençóis Paulista, João Olivé- 
rio Duarte (PSDB), o João da 
Banda, foi agredido na quinta- 
feira 2. Ao que tudo indica, os 
agressores são adversários po
líticos. João da Banda é candi
dato da base da tucana Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti, a Bel. O caso foi registrado 
na Polícia Civil.

De acordo com João da 
Banda, tudo começou porque 
três meninas, que trabalhavam 
na entrega de seus jornais de 
campanha, foram abordadas 
por cinco homens que supos
tamente trabalham para a co
ligação "Eu quero mais para 
Lençóis", do candidato Ailton 
Tipó Laurindo (PV). Com bru
talidade, o material de João da 
Banda teria sido tomado das 
jovens. Ao tomar ciência do 
ocorrido, o candidato decidiu 
procurar seu advogado. Mas 
desta vez, o grupo resolveu 
persegui-lo. "Eles correram 
atrás de mim dando chutes e 
socos nas minhas costas, en
quanto usavam palavras de 
baixo calão e faziam ameaças", 
descreveu João da Banda.

Segundo ele, a causa da 
agressão teria sido o seu mate
rial de campanha. "Isso é um 
atentado contra a liberdade de 
expressão. Eu tenho o direito 
de falar que não concordo com 
as idéias do PV", afirma.

João da Banda era filiado 
ao PV, mas diz que resolveu 
abandonar o partido por não 
concordar com a filosofia da 
legenda. "Nunca havia me 
deparado com uma eleição 
tão suja", desabafa. João da 
Banda também é músico e 
foi candidato a prefeito por 
Lençóis em 2000.

b o r e b i
Na madrugada de sexta-

p o l í c i a

João da Banda foi agredido por cinco homens, que segundo ele, são adversários políticos

feira, uma discussão entre três 
pessoas também resultou em 
agressão contra um candidato. 
O vereador e candidato Ander- 
son Pinheiro de Góes (PMDB), 
o Chiquinho, estava num bar 
da rua Sete de Setembro, no 
centro de Borebi, quando foi 
atingido por um facão e teve 
um corte no braço direito.

Segundo o boletim de ocor
rência, após uma discussão en
tre três pessoas, um homem de 
iniciais E. J. B. correu atrás de 
Chiquinho e de outro rapaz 
empunhando um facão. O ra
paz que estava com Chiquinho 
também agrediu E.J.B. com 
uma garrafada no pescoço.

Chiquinho foi levado pa-

ra o Hospital de Agudos. O 
estado de saúde do vereador 
é estável. Representantes da 
coligação "Borebi -  Tempo 
de Renovação" acreditam 
que a causa da agressão se
ja política, devido à grande 
quantidade de ameaças que 
os candidatos vêm sofrendo 
na reta final da eleição.

a g u d o s

Acira realiza 2^ Sem ana do C onsum idor
Começa hoje e vai até o sá

bado 11, a 2® Semana do Con
sumidor, promovida pela Aci- 
ra (Associação Comercial, In
dustrial e Rural de Agudos). As 
lojas participantes serão iden
tificadas com bandeirolas. Os 
descontos e promoções ficam 
a critério de cada loja. Mais de 
60 lojas, de diversos segmen
tos, aderiram à campanha.

De acordo com o presiden
te da Acira, Marcos Kauffman, 
a Associação distribuirá à po
pulação um jornal promo-

cional indicando as lojas que 
estão participando da semana 
do consumidor. A exemplo 
do ano passado, a Semana do 
Consumidor coincide com a 
semana do dia da criança este 
ano, porque é época em que 
as pessoas saem as compras.

"A 1® Semana foi um su
cesso e agradou os comercian
tes e os consumidores. E devi
do a este sucesso aumentou o 
número de lojas que irão par
ticipar da promoção este ano. 
Mais uma vez os consumidores

não precisam sair de Agudos 
para fazer suas compras", ava
lia Kauffman. Os comerciantes 
do município sofrem com a 
evasão de consumidores para 
outros centros, principalmen
te para Bauru. "Quem está a 
procura de um presente para o 
dia das crianças vai encontrar 
outros produtos em promo
ção. Isso ajuda a movimentar 
o comércio", completa.

Para o empresário Eufrá- 
sio Bigoto a semana é válida e 
ajuda a fortalecer o comércio

local. "O consumidor poderá 
contar nesta semana com pro
dutos de excelente qualidade, 
além dos descontos e facili
dade nas compras", garante o 
comerciante.

Já para o empresário Do- 
nizete Benedito da Luz, a es
tratégia é válida para fidelizar 
ainda mais os clientes. "É uma 
ferramenta de fomentação do 
comércio. Se existe preço e 
qualidade no município, não 
há porque os consumidores 
irem para Bauru", finaliza.

b a r r a  b o n i t a

Atletismo garante 20 medalhas em São Carlos
Vinte medalhas. Este é o 

saldo da delegação de Barra 
Bonita em torneio de atletis
mo realizado em São Carlos. 
Esta semana, os atletas me
dalhistas estiveram no gabi
nete do prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B). O torneio 
regional reuniu mais de 150 
atletas, entre nove e 17 anos, 
nas modalidades aspirante, 
pré-mirim, mirim e menor. 
Barra Bonita foi representada 
por 64 atletas.

Um dos destaques da com
petição foi a atleta Genicelma 
Santos, que conquistou ouro 
no salto em distância e prata 
nos 50 metros rasos. Maurício 
Rocha garantiu ouro no salto 
em distância. A equipe de Bar
ra Bonita ainda levou ouro no 
revezamento 4x100 pré-mirim 
e bronze no 4x100 mirim,

ambas na categoria feminina. 
O quarteto medalhista é for
mado pelas atletas Ana Clara 
(que também ganhou bronze 
nos 100m e no salto em dis
tância), Ana Cláudia (bronze 
nos 60m e nos 100m), Camila 
e Emiliana.

Entre os meninos, o quarte
to Alan, Rafael, Ivan e Valdeson 
garantiu ouro no revezamento 
4x100 pré-mirim. João Carlos, 
Nalton, João Pedro e Clauber 
garantiram prata no reveza
mento 4x100 mirim. Clauber 
dos Santos Brito, Thaysluan 
Alves Justino, Alan Gusmão e 
Amanda Muriele Rocha con
quistaram bronze no salto em 
distância. Gabriel Silva Santos 
foi bronze nos 50m.

Segundo o técnico Gene- 
ciano Pereira, a conquista é 
fruto de um trabalho árduo

que vem sendo feito com as 
categorias de base. "Os no
vos atletas que estão surgindo 
estão a todo vapor para dar 
continuidade ao trabalho que 
vem sendo realizado nesta 
modalidade", comentou.

in t e r -c ic r a b b
Mais de 150 atletas partici

param do torneio Inter-Cicra- 
bb, que teve como principal

objetivo integrar os alunos de 
atletismo inscritos no Depar
tamento Municipal de Espor
tes e na Cicrab, antiga Legião 
Mirim. O evento aconteceu 
no último final de semana. 
Os três melhores colocados 
levaram medalhas. Os demais 
atletas receberam um diploma 
pela participação no evento. 
No total, foram distribuídos 
78 medalhas e 160 diplomas.

Comarca de Macatuba
Edital de Citação de João Batista Ruivo, Vanda de Lurdes Ruivo, Nilceu Ruivo, Vera 
Neide Galego, D ijalm a Galego Soares da S ilva, e W ilian Galego. com prazo de 30 dias. 
Proc. n° 756/2008. A Dra. Juíza de Direito da Comarca de Macatuba. Faz saber a João 
Batista Ruivo, Vanda de Lurdes Ruivo, Nilceu Ruivo, Vera Neide Galego, D ijalma Ga
lego Soares da Silva, e W ilian Galego, este último menor, filho de Aparecida de Fátima 
Galego Ruivo e Antonio Soares da Silva Filho, que neste ato é  representado pelo pai, que 
por parte da COHAB/BAURU, foi proposta uma Ação de Rescisão Contratual c.c. Reinte
gração de Posse, referente à unidade residencial localizada na rua Itália n° 164, do Jardim 
Europa, em Macatuba/SP, eis que os promitentes compradores encontram-se inadimplentes 
desde 06/1998, faltando com o pagamento de 49 prestações, perfazendo o débito o mon
tante de R$ 20.498,01 (vinte mil, quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo). E, 
estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferido o presente edital, para que em 15 
dias, contestem a presente ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos alegados na 
inicial. Será este publicado e afixado por extrato. Macatuba, 30 de setembro de 2008.

Adolescente esconde 
droga na fralda do filho

Seis adolescentes, com 
idades entre 14 e 17 anos, 
foram flagrados com dro
gas na região. Em Arei- 
ópolis, dois jovens são 
suspeitos de tráfico. Em 
Agudos, uma adolescente 
escondeu crack na fralda 
do filho de apenas um ano 
de idade. As duas ocorrên
cias foram registradas na 
quinta-feira 2.

A primeira ocorrência 
foi por volta das 11h, em 
Areiópolis. A Polícia Mili
tar apreendeu oito gramas 
de cocaína no bairro Nos
so Teto. A droga estava 
com dois adolescentes de 
17 anos e um rapaz de 21 
anos. A polícia encontrou 
o trio após uma denúncia 
anônima. O rapaz foi pre
so em flagrante por tráfico 
de drogas e encaminhado 
para a cadeia de São Ma
nuel. Os adolescentes fo
ram levados para a Funda
ção Casa de São Manuel.

Em Agudos, quatro 
adolescentes foram flagra-

dos com crack e maconha. 
Dois adolescentes tinham 
14 anos, um tinha 15 e o 
quarto integrante do gru
po era uma garota de 16 
anos. Eles estavam jogan
do peças de metal na es
trada de ferro, na altura 
da rua Rui Barbosa. Uma 
criança de um ano, filho 
da adolescente, também 
estava nas proximida
des. Com a adolescente 
foram encontradas velas 
vermelhas e pretas e algu
mas latas de refrigerante e 
cerveja amassadas e per
furadas, que seriam uti
lizadas para o consumo 
de crack. Segundo a PM, 
ao ser abordada a garota 
afirmou que estava fazen
do um rito religioso. Na 
fralda da criança a polícia 
encontrou uma porção de 
maconha e invólucros de 
crack. Os menores foram 
entregues para o Conse
lho Tutelar. A criança foi 
entregue aos cuidados dos 
avós da adolescente.

Semana tem furtos 
em toda a região

A polícia de toda a re
gião registrou um número 
de grande de furtos esta 
semana. Em Areiópolis, 
nem a casa do prefei
to José Pio de Oliveira, 
o Peixeiro, escapou. Na 
noite da quarta-feira 1° 
foram levados três apa
relhos DVD, uma câmera 
digital e dois celulares. 
Os ladrões entraram ar
rombando uma porta de 
vidro. Segundo a Polícia 
Militar, o furto aconteceu 
por volta das 22h e até a 
tarde de ontem os ladrões 
não tinham sido presos.

Em Agudos, uma resi
dência foi furtada na ma
drugada de ontem. A casa 
fica localizada na rua 13 
de maio, na Vila Professor 
Simões. Segundo o bole
tim de ocorrência, a jane
la da residência foi arrom
bada. Foram furtados um 
aparelho de som, R$ 50 e 
uma panela de pressão.

Em Lençóis Paulista, o 
aparelho de som de um car
ro foi furtado no cruzamen
to das ruas Piedade e 25 de 
janeiro, na noite de quarta- 
feira 1°. Segundo o boletim

de ocorrência, o proprietá
rio deixou seu carro estacio
nado na rua por 15 minu
tos e quando voltou, notou 
que o vidro do passageiro 
estava quebrado.

c e l u l a r
Vinte dois celulares 

foram furtados em dois 
estabelecimentos comer
ciais da região. O pri
meiro aconteceu na rua 
Ignácio Anselmo, em Len
çóis Paulista. De acordo 
com a Polícia Militar, na 
quarta-feira 1 °, dois ho
mens entraram na loja 
para ver modelos de apa
relho, quando eles saíram 
uma das vendedoras no
tou que dois celulares da 
vitrine haviam sumido. O 
segundo furto aconteceu 
na madrugada da quinta- 
feira 2, em Barra Bonita. 
A loja fica localizada na 
rua Salvador de Toledo, 
no centro. Segundo o bo
letim de ocorrência, ao 
chegar para trabalhar, a 
funcionária viu que a loja 
havia sido arrombada. Fo
ram furtados 20 aparelhos 
celulares e R$ 300.

N O T A S  P O L IC IA IS

d r o g a s
Dois adolescentes de 

16 anos foram flagrados 
com drogas pela Polícia 
Militar de Lençóis Paulis
ta. A ocorrência aconteceu 
na quarta-feira 1°. Em pa- 
trulhamento, a PM avistou 
os dois menores em atitu
de suspeita. Em revista pe
las mochilas dos garotos 
foi encontrado um invólu
cro com seis trouxinhas de 
maconha. Os adolescentes 
foram encaminhados à 
delegacia da Polícia Civil 
e os seus pais foram con
vocados.

ALUNO X ESCOLA
A polícia de Lençóis Pau

lista recebeu a denúncia de 
um aluno que teria agredido 
colegas, professores e até a 
diretora na escola estadual 
Vera Braga. Segundo o bo
letim de ocorrência, a agres
são aconteceu no dia 24 de 
setembro, mas a queixa só 
foi registrada esta semana. O 
aluno teria batido em um co
lega e xingado professores e 
a diretora, que interviram na 
confusão. O Conselho Tute
lar foi acionado para cuidar 
do caso que, por enquanto, 
está sob investigação.
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'Vídeo é um meio melhor para as massas', diz criador
Em entrevista concedida 

por telefone à Folha, Sol Lip- 
man, um dos fundadores do 
12seconds, explica a escolha 
do tempo de 12 segundos e 
conta como surgiu o site. (BR)

FOLHA - Qual foi a ins
piração para criar o 12se- 
conds?

SOL LIPMAN - Existem 
por aí muitos serviços legais 
de streaming como o Qik e o 
Kyte, e nós pensamos como 
seria legal se a gente pudesse 
usar os nossos celulares para 
fazer atualizações em vídeo 
uns para os outros. As únicas 
pessoas fazendo isso eram 
os usuários do Twitter. Nós 
pensamos como seria legal 
usar vídeo para expressar o 
que você está fazendo, aonde 
você vai ou com quem você 
está. Vídeo é um meio muito 
mais envolvente. Colocar o li
mite de 12 segundos deixaria 
mais fácil para o consumidor 
desse conteúdo lidar com a 
quantidade.

FOLHA - Por que 12 se
gundos?

LIPMAN - Fizemos testes 
com diferentes tempos, e 12 
segundos pareceu o mais cor
reto. Dez segundos é muito 
pouco, e qualquer coisa aci
ma de 12 segundos é chata.

FOLHA - Que tipo de 
pessoa acessa esses vídeos?

LIPMAN - Qualquer pes
soa que tenha amigos. Uma 
coisa é receber de um amigo 
um e-mail ou uma atualização 
no Twitter dizendo o que está 
fazendo. Outra coisa é vê-los 
fazendo. Qualquer coisa é in
teressante por 12 segundos. A 
maior surpresa que tivemos até 
agora é um número incrível de 
pessoas que não fazem parte 
do site e que estão acessando 
os vídeos. Para cada pessoa 
gravando conteúdo, existem 
60 assistindo a ele.

FOLHA - Acompanhar 
atualizações em vídeo, mes
mo que eles sejam curtos,

requer mais atenção do que 
em mensagem de texto. Is
so é um desafio para o site?

LIPMAN - A qualidade do 
conteúdo em mensagem de 
texto com 140 caracteres (como 
no Twitter) não é tão envolven
te como em vídeo. Vídeo é um 
meio melhor para as massas. 
No Twitter, você pode ter 200 
amigos que você não conhe
ce muito bem. No 12seconds 
você terá 30 ou 40 bons ami
gos cujas ações você vai querer 
acompanhar diariamente.

FOLHA - Qual o obstá
culo para o 12seconds se 
tornar tão popular quanto 
o Twitter?

LIPMAN - Não há dúvidas 
de que seremos tão populares 
quanto o Twitter (risos). Nós 
já estamos mostrando um 
grande crescimento. Um gran
de desafio que temos é que o 
site funcione bem, e nós temos 
nos dedicado muito a isso.

FOLHA - Quantos vídeos

você posta diariamente?
LIPMAN - Uma média de 

dois vídeos por dia. Gosto de 
usar o serviço como qualquer 
um. Eu não tenho tempo 
para falar com a minha es
posa durante o dia, mas po
der ver a ela e ao meu filho 
num vídeo curto já faz o dia 
valer a pena. Também gosto 
de acompanhar pessoas que 
estão em outros países. Nós 
temos um homem que vive 
em Teerã e eu nunca pensei 
que poderia ter acesso à vida 
de alguém que mora no Irã. 
Isso é muito empolgante.

FOLHA - O acesso permi
te qualquer um ter seus '12 
segundos de fama'. O que 
você acha que Andy Warhol 
teria dito se ele pudesse ter 
tido acesso ao 12seconds?

LIPMAN - Não falando 
apenas do 12seconds, mas 
também do MySpace ou Fa- 
cebook, eu acho que ele fica
ria fascinado com a nossa ha
bilidade de sermos voyeurs

da vida de pessoas que estão 
longe, como o iraniano. E to
das as ferramentas para criar 
isso são incríveis. Não gosto 
de pensar em '12 segundos 
de fama' porque quero as 
pessoas usando o site no dia- 
a-dia, não apenas para criar 
incríveis 12 segundos. Isso é 
para o YouTube. O 12seconds 
é para conteúdo consumível, 
quase descartável. Quero que 
as pessoas acessem e gravem 
seja lá o que for sem pensar a 
respeito disso.

FOLHA - Mas sempre sur
gem 'celebridades digitais'...

LIPMAN - Isso é orgânico. 
As melhores coisas que acon
tecem on-line se dão aciden
talmente. Os conteúdos mais 
envolventes você não pode 
produzir. Eu não estou preo
cupado em saber quando esse 
tipo de conteúdo será criado, 
mas vai acontecer. Nós cria
mos a plataforma. Alguma ho
ra, alguém vai surgir e se tornar 
uma celebridade (do site).

BRUNO ROMANI

Assistir a vídeos na in
ternet já não é como antes. 
Filme na rede deixou de ser 
sinônimo de YouTube. Ao re
encarnar nas redes sociais, no 
celular, no e-mail, em blogs, 
em canais de TV on-line ou 
em programas populares co
mo o iTunes, o vídeo assume 
um caráter íntimo e quase 
onipresente - há até serviços 
que documentam rotinas e 
gostos pessoais.

Sites que concentram cli
pes amadores e que permitem 
organização precisa de vídeos 
ganharam espaço ao se mes
clarem com outros formatos 
populares da rede, fazendo o 
YouTube parecer um bagun
çado arquivo de imagens.

O Kyte (vmw.kyte.com), 
por exemplo, é um serviço 
que permite a qualquer pes
soa fazer transmissões ao vivo 
com uma câmera de aparelho 
celular diretamente para um 
canal pessoal hospedado no 
site.

O canal ainda pode ser 
inserido em redes sociais, 
como MySpace e Facebook, 
ou acompanhado de outro 
aparelho celular. O serviço 
ganhou popularidade entre 
os fãs de rap ao transmitir 
vídeos de bastidores da turnê 

do cantor americano 
50 Cent feitas por 
meio do próprio 
celular do artista.

MICROVIDEOS
Enquanto no Kyte 

o vídeo on-line invade 
os territórios de canais de 

TV e celulares, no 12seconds 
(12seconds.tv) a invasão se 
dá no ainda pouco explorado 
mundo dos microblogs, co
mo o Twitter.

No site, pessoas carre
gam vídeos com duração 
de 12 segundos para dizer 
ou mostrar o que estão fa
zendo naquele instante. A 
similaridade entre Twitter e 
12seconds é tão grande que 
muitos posts no primeiro já 
carregam link para os mini- 
vídeos do segundo.

Focando em gostos, a So- 
nicSwap (www.sonicswap. 
com) coloca o vídeo mais 
perto do iTunes. A rede social 
construída dentro do aplica
tivo da Apple busca na inter
net, principalmente no You- 
Tube, vídeos para todas as 
listas de canções do usuário. 
Assim, o iTunes se torna uma 
biblioteca de vídeos previa
mente determinada pelo gos
to musical do seu dono.

Já o Blinkx (tv.blinkx.com) 
entra no campo de batalha 
dos buscadores e também dá 
atenção a gostos pessoais.

O serviço conta com uma 
ferramenta de pesquisa de 
episódios inteiros de pro
gramas de TV encontrados 
gratuitamente na rede. É 
possível encontrar desde 'Os 
Simpsons' até 'Barrados no 
Baile' na íntegra e com alta 
qualidade de imagem.
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Passagem SC gura
Rubens Cury e Pedro Tobias visitam  

Coolidge e garantem  novo trevo da 

SP-261; segundo subsecretário, pon tos 

críticos da  rodovia tam bém  terão  recape

Kátia Sartori

No sábado 27, o prefeito 
de Macatuba e candidato à ree
leição, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), recebeu a visita do 
deputado estadual Pedro To- 
bias e do subsecretário de Re
lacionamento com Municípios 
da Secretaria da Casa Civil, 
Rubens Emil Cury, ambos do 
PSDB. A dupla tucana veio rea
firmar o apoio à campanha de 
Coolidge e saiu da cidade com 
um compromisso firmado. 
Cury se comprometeu a viabi
lizar o projeto de urbanização 
da rodovia Osny Matheus (SP- 
261), num trecho de aproxi
madamente um quilômetro.

Cury também anunciou reca- 
peamento para os pontos mais 
críticos da rodovia.

"O DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) já está 
fazendo o projeto, os recur
sos virão do Estado e a obra 
sai já no próximo ano", disse 
Cury, em entrevista ao jornal 
O ECO. Coolidge pediu a ver
ba e encaminhou às diretrizes 
do projeto ao DER há mais de 
um ano. "Nós não temos cus
to estimado, mas trata-se de 
um projeto simples, que visa 
a construção de um trevo em 
nível com mais segurança e 
mais iluminação", detalhou. 
O projeto também prevê a im
plantação de redutores de ve

O trecho urbano da rodovia Osny Matheus em Macatuba é bastante movimentado e oferece perigo a ciclistas e pedestres

locidade naquele trecho.
O subsecretário da Casa Ci

vil também anunciou recape 
para os trechos mais críticos da 
rodovia. "O recape está previsto 
num pacote do governo do Es
tado de São Paulo e já está em 
fase de licitação", adiantou.

Desde o começo de seu

mandato, Coolidge quer urba
nizar um trecho de 1,2 quilô
metro da rodovia que separa o 
Jardim Bocaiúva, Sonho Meu, 
América, Planalto e Esperan
ça do restante da cidade. A 
travessia da rodovia oferece 
risco para pedestres e ciclis
tas, principalmente à noite. A

sinalização é precária e dia
riamente pessoas arriscam a 
vida passando pelo local. Os 
veículos que passam por ali 
quase sempre estão em alta 
velocidade. Vários acidentes 
já foram registrados naquele 
trecho. A grande preocupação 
é com crianças, que muitas ve

zes fazem a travessia a pé ou 
de bicicleta. Apesar de possuir 
mais de um quilômetro de ex
tensão, os únicos redutores de 
velocidade são duas lombadas 
e olhos de gato implantados 
na pista. E nem sempre os pe
destres atravessam próximo à 
lombada, que é mais seguro.

NÃO-SÓCIA Uma capivara 
misteriosamente amanheceu 
na piscina do CEC (Clube 
Esportivo Cultural) de 
Macatuba, na manhã da 
quarta-feira 1°. O animal 
foi encontrado por um dos 
funcionários da limpeza. 
Depois de quase uma hora, 
e com o auxílio de uma 
rede, funcionários do clube 
e da prefeitura conseguiram 
prender a capivara. O animal 
foi libertado numa reserva 
ambiental do município. De 
onde veio e como foi parar 
na piscina do CEC ainda é 
um mistério.

d e s p e d i d a

O prefeito de Macatuba 
e candidato à reeleição, 
Coolidge Hercos Júnior 

(PMDB) realizou o último 
comício da campanha 

na quinta-feira 2. Desta 
vez, Coolidge, sua vice, 

Maria Lucilla Nunes 
Gouveia (PSDB), e os 

candidatos a vereador 
da base apresentaram as 

propostas na praça Mário 
Galassi. O tempo ajudou 
-  não choveu e nem fez 
muito frio -  e o comício 

recebeu bom público.

Jornal O ECO
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Braço

Para com em orar o d ia da secretária, o jo rnal O ECO entrevistou Sônia M aria 

Paschoarelli, que traba lha  num a clínica m édica de Lençóis h á  m ais de 20 anos

/

Fotos: fernanda Benedetti

Soninha trabalha há mais de 20 anos na mesma 
clínica e acompanhou as mudanças tecnológicas 
que aconteceram no mundo das secretárias

V

' /

Gabriela Donatto

Ela é considerada o bra
ço direito de muitos patrões, 
pois organiza agendas, marca 
reuniões, horários médicos, 
além de receber as pessoas. O 
processo inteiro que faz uma 
empresa, escritório ou consul
tório caminhar bem, muitas 
vezes está na cabeça de uma 
secretária, profissão exercida 
quase que exclusivamente por 
mulheres. E quem tem tanta 
responsabilidade, merece res
peito e homenagens. Na terça- 
feira 30 foi comemorado o 
dia da secretária e o jornal O 
ECO entrevistou Sônia Maria 
Paschoarelli, 47 anos. A profis
sional trabalha há 28 anos na 
mesma clínica médica.

Em 1980 surgiu a oportuni
dade de Sônia trocar de profis-

são. Ela era auxiliar de escritório 
e decidiu se aventurar como se
cretária de uma clínica médica 
de Lençóis Paulista. Hoje Sônia 
já é aposentada, mas mesmo 
assim não abandonou a profis
são. Sônia trabalha para cinco 
médicos e sabe agradar a cada 
um deles do seu modo. "São 28 
anos trabalhando no mesmo 
local. Eu sei que cada médico 
tem um sistema de trabalho e 
sigo as orientações, respeitando 
seus diferencias", conta ela. Mas 
não é só aos médicos que Sônia 
tem que se dedicar, especial
mente no segmento em que tra
balha. Do outro lado, estão os 
pacientes. Ela entra no consul
tório de manhã e só vai embora 
quando o último paciente sai. 
Sônia conta que tem dias em 
que o consultório realiza mais 
de 100 atendimentos.

Segundo Sônia, por se tra
tar de uma clínica médica, é 
preciso ser mais atenciosa e 
simpática no atendimento. 
"Aqui as pessoas estão mais 
sensíveis, elas vêm tratar de 
doenças. Por isso é compreen
sível que algumas fiquem mais 
alteradas. Nós temos que tratá- 
las bem e tentar deixar aquele 
momento tenso mais confor
tável", ensina a secretária.

Mas não é só com tristeza 
que a profissional lida. Sônia 
também afirma que amadu
receu muito com o trabalho e 
pôde ampliar seu ciclo de ami
zades. "Têm pacientes que não 
vêm mais na clínica, mas con
tinuam mantendo contato. Na 
terça-feira (dia da secretária) 
nós recebemos muitos telefo
nemas nos parabenizando, foi 
muito gratificante", conta.

e x p e d ie n t e
Durante seus quase 30 

anos de trabalho como secre
tária, Sônia também acompa
nhou as mudanças no serviço 
de atendimento. "Na época 
em que comecei não tinha 
computadores na clínica, ao 
contrário de agora, que tudo 
tem tecnologia. Eu precisei 
fazer um curso para aprender 
a mexer na máquina", conta. 
Os vícios do serviço também 
seguem a profissional. Sônia 
afirma que ao sair do consul
tório tenta não levar preocu
pações para casa, mas não é 
o que acontece. "Quando o 
telefone toca em casa eu insis
to em continuar trabalhando. 
Digo o nome da clínica, de
pois eu me lembro que o ex
pediente acabou. É engraçado, 
faço isso direto", brinca.

RECURSOS HUMANOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mail: rh@ebaconsultoria.com.br - Tel.: (14) 3263-7211/3263-0880
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Casamentos, batizados e muita gente 
feliz no Giro Social desta semana. 
Parabéns e muitas felicidades!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias
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GASTA menos
Recarregue seu celular Vivo 
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G R A V I D E Z

O OUE EVITAR E O OUE USAR

RecomenddçÕes sobre substancias e produtos cosméticos durante a gravidez

CONTRA-INDICADO

ÁCIDO RETINÕICO
Usado em tratamentos para acne, 
manchas e antienvelhecimento

TRETiNOÍNA, ISOTRETINOÍNA 
E ADAPALENO
Derivados de vitamina A, indicados 
para tratamento de acne

HtDROQUINONA
Usada para clareamento de 
manchas da peie

ACIDO SALICÍLICO
Presente em loções e sabonetes 
para tratamento da acne

TOXINA BOTULÍNICA
Comercializada como Botox, é 
utilizada no tratamento de rugas

CAFEÍNA
Presente em produtos para 
combater a celulite, tem alto 
poder de absorção

USE COM MODERAÇÃO*

ACIDO AZELAiCO
Opção para tratamento de acne, 
deve ser usado com indicação e 
acompanhamento do médico

Ac id o  g l ic ó l ic o
Em concentração de até 10%,

pode ser usado no tratamento 
antienvelhecimento

ÁCIDO KÓJICO
Opção para clareamento de 
manchas, deve ser usado em 
concentrações de 1% a 3%

URÉIA
Presente em hidratantes para a 
pele, durante a gestação a con
centração dessa substância não 
deve ultrapassar 3%

RECOMENDADOS

PROTETOR SOLAR
Previne o aparecimento das

manchas escuras na pele 
(m elasm as) relacionadas à 
gravidez

HIDRATANTES
Produtos com substâncias com 
poder odusivo, que ajudam a 
reter a água na pele, mas não 
são absorvidos pelo organismo 
(glicerina, pantenol, petrolatos, 
óleos de origem vegetal)

PRODUTOS HIPOALERGÊNICOS
Como a sensibilidade da pele e a 
resposta alérgica podem mudar 
durante a gravidez, produtos 
com baixo potencial alergêntco 
são indicados

Fontes: CAROÜNA ANDROGENI, ginecologista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); DAVI DE LACERDA, dermatologista do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo); FLÃVIA ADDOR, diretora da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) Regional São Paulo

Dilemas
Tinturas de cabelo e ou tros cosm éticos devem ser usados com  cuidado n a  gestação

IARA BIDERMAN

Com o corpo em profun
da transformação e a cabeça 
tomada de dúvidas - práticas 
e filosóficas - sobre a chegada 
do bebê, muitas grávidas se 
deparam com novas questões 
ao cuidar da beleza: como pre
venir manchas e estrias? A ce- 
lulite aumenta na gravidez? Os 
cosméticos fazem mal ao feto?

"Existe muito pouca evi
dência da segurança de utili
zação de produtos em gestan
tes", afirma a dermatologista 
Flávia Addor, diretora da SBD 
(Sociedade Brasileira de Der
matologia) Regional São Pau
lo. Isso porque as substâncias 
não são testadas em grávidas 
por não ser possível controlar 
efeitos adversos no feto. O que 
há são estudos realizados com 
animais, e as substâncias que 
mostraram evidência de risco 
são contra-indicadas.

Quando um produto é 
classificado como cosméti
co, geralmente a absorção e a 
concentração dos princípios 
ativos são pequenas, dimi
nuindo os riscos. "Mas, na 
dúvida, é melhor evitar", diz 
Davi de Lacerda, dermatolo
gista do Hospital das Clínicas

de São Paulo. Ele recomenda 
que a grávida prefira produtos 
que estão há mais tempo no 
mercado, 'porque, se causas
sem algum problema, já teria 
sido relatado.

TINTURA DE CABELO
Pintar ou não pintar os ca

belos é um tema clássico das 
conversas de grávidas. Segundo 
Addor, a questão continua po
lêmica: "Alguns estudos apon
tam um maior risco de muta
ções no feto (relacionado às 
tinturas), outros mostram que 
não há risco". Pessoalmente, ela 
acredita que, se não há certeza 
da segurança, é melhor evitar.

Foi essa a opção da agen
te de viagens Iracema Freitas, 
30, grávida do primeiro filho. 
"Minha médica sugeriu que 
eu esperasse passar os primei
ros três meses", diz ela, que já 
entrou no segundo trimestre e, 
mesmo assim, preferiu dar um 
tempo às tinturas de cabelo.

Entre as mulheres, é co
mum a crença de que os to- 
nalizantes (colorações tempo
rárias, que saem com as lava
gens) são uma opção segura 
às tinturas permanentes. Não 
necessariamente. "Há estudos 
sobre tonalizantes com con-

clusões tão ou mais contun
dentes (em relação aos riscos) 
do que as das tinturas perma
nentes", diz Addor.

Quanto à tintura com he- 
na, 'teoricamente não há risco, 
mas há relatos de dermatites 
de contato causadas pelo pro
duto', segundo a dermatolo- 
gista. Além disso, muitos pro
dutos à base de hena contêm 
também outras substâncias.

A ginecologista Carolina 
Androgeni, do ambulatório do 
climatério da Unifesp (Univer
sidade Federal de São Paulo), 
recomenda que, na dúvida, a 
grávida espere até entrar no 
segundo trimestre da gestação 
para voltar a tingir os cabelos. 
Para quem nunca usou tintu
ra, o melhor é deixar para de
pois que o bebê nascer.

Uma opção menos arris
cada, segundo Lacerda, são os 
'reflexos' ou 'luzes', em que 
apenas algumas porções dos 
fios são tingidas e o produto 
não chega ao couro cabeludo.

Para as grávidas que não 
querem abrir mão das tintu
ras, as recomendações são fazer 
a prova de toque para reação 
alérgica, mesmo com produtos 
que já eram utilizados antes da 
gravidez, não estar com lesões

no couro cabeludo, procurar 
profissionais de confiança e 
produtos de qualidade e respei
tar os intervalos recomendados 
entre uma tintura e outra.

o u t r o s  c u id a d o s
Além dos produtos que 

oferecem risco ao feto, há 
cuidados estéticos que po
dem causar efeitos na mãe. 
Como na gravidez o limiar de 
irritação da pele é um pouco 
menor e a resposta à pigmen
tação aumenta, é preciso ter 
cautela com tudo o que possa 
manchar ou irritar a pele.

É o caso da depilação a la
ser. Como o seu efeito é local, 
teoricamente não afeta a saúde 
do feto. O risco de manchas, 
porém, pode aumentar. Ainda 
no campo da depilação, a cera 
quente não tem contra-indi- 
cação, mas é bom saber que 
na gravidez é mais freqüente 
a ocorrência de pelos encrava
dos. Já os cremes depilatórios, 
embora não haja estudos con
clusivos, devem ser evitados 
por seu alto poder irritativo. Grávidas precisam estar atentas às mudanças no corpo
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N O V E L A

Sentimento

genuíno
Stela vai assum ir paixão p o r Catarina; segundo Lilia Cabral, 

am or será p latôn ico  e ela não sabe se term ina com  Léo

O que até então era dúvi
da e especulação vai virar re
alidade na novela 'A Favorita' 
(Globo). Desde que chegou à 
cidade de Triunfo, Stela (Pau
la Burlamaqui), a misteriosa 
dona do restaurante, sempre 
mostrou admiração e simpa
tia em relação a Catarina (Li
lia Cabral). E ela vai mesmo 
se apaixonar pela mulher de 
Leonardo (Jackson Antunes), 
na trama de João Emanuel 
Carneiro.

"De fato, a Stela se apai
xona pela Catarina", afirma 
Lilia Cabral. Segundo a atriz, 
porém, o sentimento não será 
recíproco. "Minha persona
gem continuará amiga dela e 
vai entender esse sentimento", 
completa. "Acho essa situação 
muito bonita e verdadeira. Is
so pode acontecer com qual
quer um", frisa.

A amizade entre Catarina e 
Stela cresceu no momento em 
que a primeira abandonou o 
marido, Leonardo, e saiu de 
casa. A cumplicidade das duas 
aumentará ainda mais quan
do Catarina for trabalhar com 
Stela no restaurante - no capí
tulo previsto para ir ao ar no 
dia 6 de outubro. Antes disso, 
a filha de Copola (Tarcísio 
Meira) vai dar mais um voto 
de confiança ao marido e vol
tará a viver com ele.

Catarina, personagem de Lilia 
Cabral, vai viver um amor 
platônica com Stela

"O Leo não mudou nada. 
Vai fingir uma redenção só 
para ser aceito pela mulher", 
conta Jackson Antunes. Segun
do ele, seu personagem ficará 
desconfiado da intimidade 
entre Stela e Catarina. "A ami
zade delas fica forte demais. 
Leonardo ficará com a pulga 
atrás da orelha por conta des
sa relação", diz Antunes.

AMOR p l a t ô n ic o
Embora não vá se transfor

mar em caso amoroso, a rela
ção entre Catarina e Stela será 
fundamental para que a mu
lher de Leonardo consiga se 
reerguer. "Catarina tem uma 
profunda admiração por Ste- 
la", conta Lilia. Inspirada na 
independência da nova amiga, 
Catarina vai mudar. "Ela vai 
sentir que é capaz de aprender 
a cozinhar, e muito bem por 
sinal. Sua auto-estima reapare
cerá. Catarina vai criar forças. 
Surge a mulher que ela sempre 
quis ser", conclui a atriz.

Catarina não ficará com 
Stela, mas seu futuro amoroso 
é incerto. Leonardo mostrará 
que continua o mesmo, e Van- 
derlei (Alexandre Nero) con
tinuará no páreo. "Ele é um 
ótimo pretendente para a Ca
tarina e parece gostar mesmo 
dela. Mas isso não compete a 
mim e, sim, ao autor". (APJ)

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

Segunda: Bruno revela a Ange
lina que leu seu diário. Capitão 
escreve suas memórias num 
blog. Joaquim consola Rita.

Terça: Angelina confessa a Gus
tavo que nunca o esqueceu e 
Débora ouve. Angelina e o filho 
se mudam para a casa de Marília 
e Rita para a casa de Joaquim.

Quarta: Angelina deixa Gus- 
tavinho na casa de Bruno e se 
muda para a casa de Joaquim. 
Capitão coloca as histórias que 
Caju conta enquanto dorme 
em seu blog.

Quinta: Caju planeja como se 
vingar do Capitão. Angelina pe
ga Gustavinho e avisa a Marília 
que vai levá-lo com ela.

Sexta: Angelina se muda 
com Gustavinho para o co
légio. Montanhas flagra D o
mingas e Fernandinho dor
mindo no deck.

___ NEGOCIO DA CHINA___

Segunda: Mauro e Adriano 
assistem a um vídeo com ima
gens do trote da faculdade. Liu 
transfere uma alta quantia para 
uma conta na suíça e grava a 
operação num pen drive, que 
prende a um colar com o de
senho de um dragão. Ernesto 
agoniza no hospital e pede que 
Júlia conte a Diego que ele não 
é seu pai biológico. Liu foge pa
ra o aeroporto.

Terça: Ernesto morre. Alaor diz 
a Maralanis que quer se casar 
com ela para brincar com Ed- 
marzinho, seu filho. João e Lí
via, Aurora e Liu, se conhecem 
num café no aeroporto de Lis
boa. Liu joga o colar na sacola 
de Aurora.

Quarta: Suyan comanda o trei
no de kung fu. Flor de Lys finge 
que vai para o balé e vai para o 
treino. Aurora encontra o colar 
na sacola e João o dá de presen
te para Lívia.

Quinta: No aeroporto, Lívia 
abraça Theo e é fria com Heitor. 
Abigail arma para se aproximar 
de Adriano. Luli bate com o car
ro e Zé Boneco a socorre. Júlia 
conta a Diego a verdade sobre

sua paternidade.

Sexta: Heitor se declara a Lívia, 
que o beija. Augusta confessa a 
Denise que sabe de sua relação 
com um homem casado. João 
presenteia Lívia com um bolo e 
Heitor vê.

Sábado: Diego decide ir para 
São Paulo em busca de infor
mações sobre seu pai. Lívia dá 
o colar para Suzete. Liu com
pra um passaporte brasileiro 
e embarca num ônibus para 
Lobão da Beira, cidade de Au
rora e João.

_______ t r ê s  ir m ã s _______

Segunda: Galvão pede Alma 
em casamento. Eros e Sandro 
tiram Suzana do mar. Alcides 
descobre que Pacífico está com 
dengue e o leva para o hospital. 
Eros oferece flores a Suzana.

Terça: Sandro emprega Gei- 
za, mãe de Guga, em sua ca
sa. Gregg procura Valéria no 
Rio. Dora e Rafinha chegam 
ao Rio. Chuchu e Vidigal se 
disfarçam de motoqueiros e 
vão para Caramirim.

Quarta: Sandro e Bento for
mam um grupo de combate a 
dengue em Caramirim. Rafinha 
passeia com Dora pelo Rio e 
sem querer fotografa um beijo 
de Gregg e Valéria. Suzana e 
Eros se beijam. Violeta adorme
ce e Augusto aparece para ela.

Quinta: Alma reconhece Vi- 
digal e avisa Duda. Polidoro 
captura Gregg, que lhe ofere
ce ajuda. Duda beija Paulinho. 
Dora leva Rafinha para ver o 
túmulo de sua mãe.

Sexta: Rafinha diz a Bento que 
ficou amiga de Dora. Nélson e 
Violeta adoecem. Alma beija 
Gregg e Dora lhe mostra a foto 
dele com Valéria. Liginha revela 
a Eros que Sandro é seu pai e 
ele ouve.

Sábado: Waldete chama sua 
amiga Lulu para arrombar o 
cofre de Violeta. Pacífico e Vio
leta trocam insultos no hospital. 
Eros avisa a Suzana que vai em
bora, mas Thor e Zig decidem 
impedi-lo. Duda encontra Vidi- 
gal e Chuchu. Alma diz a Gregg 
que está noiva de Galvão.

A f a v o r it a

Segunda: Dodi descobre que 
o DVD sumiu e encontra um 
pedaço da calça de Donatela. 
Atila se declara a Cida e Leo 
ouve. Romildo pede que Gur- 
gel assuma a culpa pelo desa
bamento do prédio. Cassiano e 
Halley brigam.

Terça: Atila confessa a Lorena 
que teve um caso com Cida. 
Cassiano pede demissão. Gur- 
gel assume a culpa pelo desaba
mento. Pedro se prepara para 
mostrar o DVD aos Fontini.

Quarta: Pedro percebe que o 
DVD foi trocado e culpa Flora. 
Dodi entrega o DVD a Flora, 
que o quebra. Pedro revela o 
fracasso a Donatela. Halley vai 
ao sítio de Augusto César e se 
depara com Donatela.

Quinta: Augusto César expulsa 
Halley do sítio. Iolanda afirma a 
Copola que não gosta de Cida. 
Didu bebe no emprego e é de
mitido. Gurgel é preso. Pedro 
come uma torta feita por Flora e 
passa mal. Gonçalo flagra Pedro 
ameaçando Flora.

Sexta: Pedro é internado. Cata
rina começa a trabalhar no res
taurante de Stela. Diva encontra 
Tito, o guerrilheiro por quem é 
apaixonada. Aleph manda Zé 
Bob procurar Diva. Flora atende 
o celular de Pedro e Donatela 
desliga.

Sábado: Silveirinha rastreia o 
telefone que ligou para Pedro. 
Zé Bob faz perguntas a Roseli, 
que avisa Diva. Dodi é forçado 
a abrigar seu pai Sabiá, e sua 
irmã Fafá. Diva segue Zé Bob 
e o vê com Flora. Elias pega 
alguns fios de cabelo de Shiva 
para fazer um teste de DNA. 
Diva ameaça Flora.

____ CHAMAS DA VIDA____

Segunda: Vivi desmente Guga, 
que apanha de Antônio. Manu 
beija Marreta. Ivonete arma 
para Carolina. Uma rebelião 
acontece na prisão onde Die- 
go está.

Terça: Um dos presos usa 
Diego como escudo. Beatriz e 
Marreta discutem. Lipe invade 
a casa de Vivi.

H O R Ó S C O P O  0 4 / 1 0  A 1 0 / 1 0
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
L* Momento em que 
H  receberá boas suges- 

r tões para solucionar 
de vez suas dificul

dades financeiras, e bom também 
para iniciar negócios imobiliários e 
para solicitar a casa própria. Harmonia 
amorosa e familiar.

LEÃO
Nesta fase do ano, 
você terá surpresas 
agradáveis se entrar 
em contato com o 

pessoas amigas que há muito tempo 
não vê. Ascensão prevista para todo 
período. Amor e vida conjugal, favo
recidos.

SAGITÁRIO
Procure estabelecer 
melhor equilíbrio 
emocional.. Evite 
confusões. Seu sis

tema nervoso está delicado. Por esta 
razão, faça cada coisa no seu devido 
tempo. Procure ser mais prático e 
observador.

TOURO
Período promissor. 
Seja otimista e apro
veite as chances que 
surgirão agora. Pleno 

êxito financeiro, público, particular, 
adicional e legislativo. Bom para os 
jogos, sorteios e loterias. Procure mo
derar o fumo e a bebida.

VIRGEM
P ç y  Notáveis probabili

dades de sucesso em 
questões relacionadas 
com vocação, ciência, 

concurso, testes, empregos, aumento 
de vencimentos e rendimento. O 
contato com amigos só vai lhe trazer 
benefícios.

CAPRICÓRNIO
Evite, neste período, 

^  questões com vizi
nhos. Os amigos leais 
o ajudarão em qual

quer dificuldade e conseguirá realizar 
boa parte de seus anseios e desejos. 
Ótimo ao amor e ao trabalho.

GÊMEOS
Wz ^  Todos os assuntos 
Ww  ▼  importantes, par

ticularmente os de 
ordem financeira, se 

tratados com interesse e inteligência, 
obterão os mais excelentes resultados. 
Tendência a viagens inesperadas.

LIBRA
Para tirar algum pro- 

M veito deste período, 
será necessário usar 
toda a sua habilidade 

profissional e comercial. Procure se 
precaver contra escândalos, injúrias e 
acidentes e não se deixe influenciar por 
pessoas muito falantes.

AQUÁRIO
Pessoas de projeção 

^  J Í  estarão a seu favor, 
neste período. Apro
veite para realizar 

seus anseios, principalmente os do 
campo social e profissional. A fase é 
favorável para colocar em dia coisas 
atrasadas.

derá aproveitá-la com 
sua capacidade de ação e inteligência. 
Procure controlar de modo rápido e 
objetivo, as oposições e obstáculos 
que possam surgir.

ESCORPIÃO
Bom período para uma 

B j i P  viagem de negócios
onde poderá descobrir 
uma transação que 
contenha uma chan

ce de melhorar sua vida, sua posição 
profissional e financeira, principalmente 
através de amigos e irmãos. Relações 
harmoniosas com o sexo oposto.

PEIXES
Sua natividade astral 
favorecida neste

B L '  período. Os assuntos 
profissionais e finan

ceiros merecem melhor atenção, pois 
há prenúncio de lucros. Procure ser 
franco, conte com a ajuda de todos.

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

SOLUÇÃO
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Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650



Kit Cepacol
300 ml
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A Farmacia dos recem-noscidos. dos crianças, 
dos odolescenres, dos aposentados... 

enfim uma Farmócia para toda a POpuloçõo

O final de sem an a  fo i m o v im en tad o  n a  

n o ite  lençoense. N o C lube Esportivo 

M arim b o n d o  teve b a n d a  cover dos 

B eatles; n a  S ociedade Ita lian a , reu n ião ; e 

n a  C hurrascaria  295, fam ílias reun idas!

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5- CEI 9.829

1'osfo Churrascaria AVmlelo
1 SU PER PROMOÇÃO

GAS. COMUM R$ 2,439

ÁLCOOL R$ 1,210

DIESEL R$ 2,059
1 POSTO: 14. 3 2 6 4 -9 6 6 5

mmmÍtex3263"0337
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daSaúâa
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fu i^ iic iu a f ís L

HEM OLAD
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

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



1° SACRAMENTO
O pequeno Filipe Fregone 
recebeu o primeiro 
sacramento católico no 
domingo 28. A cerimônia 
foi no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade e a 
celebração ficou por conta 
do padre Adauto. Filipe é 
filho do cantor André, da 
dupla André & Matheus, e 
tesouro da mamãe Marla. 
Os padrinhos Andreza 
Fregone e Dione Torres 
desejam muita saúde ao 
afilhadinho.

ATUALIZAÇÃO

CONSTANTE
Em setembro, o ginecologista e obstetra ma- 
catubense, Calixto Felipe Hueb, foi à capital 
paulista em busca de novidades. Ele participou 
do Congresso Internacional da Sobenge, que 
tratou de Endometriose, do Congresso de Gi
necologia e Obstetrícia, e também do Simpósio 
Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva 
em Ginecologia e Obstetrícia. É a junção da ex
periência com a atualização constante!

FESTA EM FAMÍLIA O empresário Armandinho Orsi, do su
permercado Santa Catarina, completou idade nova no domin
go 28 e comemorou a data ao lado da família. Na foto, uma 
prévia da festa na Churrascaria Gaúcha 295.

FESTA NA AGÊNCIA Décio Bizzoto Júnior, gerente de negó
cios do Santander em Agudos, comemora idade nova hoje. O 
rapaz está na cidade há apenas um mês. Antes, atendia ao mu
nicípio de São Manuel. Parabéns e sucesso na nova agência.

O gerente 
da Caixa 

Econômica
Federal  ̂ ^

em Bariri, ^  ' Valdirene
Pedro ,g||iy|||v J t  ^  e José

Sergio ^  ^  V l l B s .  /  Caetano
Barbosa, o „.ç/ ' M  _ M  ^ T p i P v  Baptistella

Pepô, e a 
esposa Ana 

Lúcia

TWIST AND SHOUT O CEM (Clube Esportivo Marimbondo) entrou em ritmo de Cavern Club, bar que revelou os meninos de 
Liverpool, na noite de sábado 27. A diretoria realizou mais um jantar dançante, desta vez ao som dos sucessos dos Beatles. Ocasião 
perfeita para requebrar ao som de canções como twist and shout e também de matar a saudade da rebeldia dos anos 60.

PARABÉNS!
Quem faz a festa 

amanhã é Jerusa Morelli, 
colaboradora do jornal 

O ECO. Os familiares 
e amigos reforçam 

os votos de estima e 
consideração. A equipe 

de O ECO parabeniza 
a jovem pela data, 

agradece pela dedicação 
à empresa e deseja paz, 

sucesso e alegria em sua 
jornada. Parabéns!

FELICIDADES Silmara Gomes comemorou idade nova no do
mingo 28, ao lado de amigos e familiares. A festança rolou solta 
no Rancho Carpanezi, mas sobrou um tempinho para ser clicada 
ao lado das sobrinhas Larissa e Laís. Saúde e felicidades sempre!

" ík


