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E CO NO MI A
Fernanda Benedetti

Crise modifica 
comportamento 
do consumidor

Alimentos comuns do 
prato brasileiro estão em 
constante oscilação de pre
ço por causa da inflação e 
da recente crise mundial, 
que também já está afetan
do alguns setores da econo
mia. Na região, a população 
pôde sentir no bolso a alta 
dos materiais de construção 
e também já percebe o ba
lanço do preço da carne, fei
jão e do arroz. O especialis-

ta em orçamento doméstico 
Cléverson Antonio Moreira, 
diz que este é um momen
to crucial para as empresas 
analisarem quais serão os 
caminhos que irão tomar 
diante do aumento da moe
da estrangeira. Ele também 
ensina como o consumidor 
deve se comportar quando 
vai ao supermercado e que é 
importante ensinar as crian
ças a consumir. ►► Página A7 Com constante oscilação no preço dos gêneros alimentícios, consumidores deixaram de consumir alguns produtos com freqüência

Lwart Lubrificantes 
compra Brasquímica

O Grupo Lwart aumen
tou. A empresa divulgou 
ontem a aquisição da baia
na Brasquímica, que atua 
no rerrefino de óleos lubri
ficantes usados ou conta
minados, pela Lwart Lubri
ficantes. O valor da nego
ciação é de R$ 14 milhões. 
Com a aquisição, a Lwart 
Lubrificantes amplia sua 
capacidade de rerrefino em

1,5 milhão de litros/mês e 
passa a ter acesso a uma tec
nologia diferenciada da uti
lizada na planta da Lwart de 
Lençóis Paulista. A Lwart, 
maior empresa de coleta e 
rerrefino da América Lati
na, é responsável pelo pro
cessamento anual de 150 
milhões de litros de óleos 
lubrificantes usados ou con
taminados. ►► Página A5

Facol e Grupo NP 
rom pem  parceria
Divergências entre prioridades na gestão e investimentos motivaram rompimento 

da sociedade entre as duas empresas; ensino na Facol não sofrerá alterações

P O L Í T I C A

Pradinho é 
testem unha  
de Tipó  
contra Bel

►► Terceira Coluna

E L E I Ç ÕE S

Eleitores em  
trânsito têm  
que justificar 
voto am anhã

W- Página B8

Fernanda Benedetti

No fim da tarde de on
tem, o Grupo NP, do empre
sário Nelson Paschoalotto, 
de Bauru, anunciou o fim da 
sociedade com a Facol (Fa
culdade Orígenes Lessa) e o 
Colégio Francisco Garrido, 
comandado pelo educador 
Afonso Placca. Há 10 meses, 
a NP adquiriu 51% das ações 
do grupo educacional lenço- 
ense. Segundo Erick Garmes

de Oliveira, diretor institu
cional e jurídico do Grupo 
NP, a parceria acabou por
que houve descumprimento 
das condições contratuais. 
Já Afonso Placca diz que a 
principal divergência foi na 
questão de definição dos in
vestimentos. "Nós entende
mos que deveria ser investido 
mais em laboratórios, qua
dras poliesportivas, enfim,

Jornal O ECO

em ambientes que favoreçam 
o nosso projeto pedagógico. 
Mas a visão do Grupo NP era 
direcionada para outros in
vestimentos na instituição", 
falou o educador, que lamen
tou que a sociedade não tives
se dado certo. Afonso Placca 
fez questão de frisar que nada 
muda nas duas instituições 
de ensino e que em hipótese 
alguma haverá prejuízo para

os alunos. "A faculdade vai 
continuar da mesma maneira 
e no mesmo ritmo. Nós esta
mos para receber a visita das 
comissões do MEC (Ministé
rio da Educação) e devemos 
anunciar a criação de quatro 
novos cursos na área de tec
nologia para 2009", afirmou. 
A Facol e o Colégio Francisco 
Garrido têm mais de mil alu
nos de toda região.

Fernanda Benedetti

TAPA CRATERA Na tarde de ontem, o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) começou a 'tapar' os buracos reabertos pela 
chuva na rodovia Osny Matheus (SP-261). De tão grandes e profun
dos, alguns buracos representam verdadeiras crateras. A medida é 
paliativa, já que a mistura de pedras e piche só resiste até a próxima 
chuva. Por isso é bom os motoristas que trafegam pela rodovia toma
rem muito cuidado para evitarem acidentes.

SAPATO NOVO Durante toda sua vida, Matilde Rosires Ca- 
breira Machado conviveu e admirou a profissão de seu pai. João 
Damásio Machado foi um dos sapateiros mais tradicionais da 
cidade de Agudos, onde trabalhou por 47 anos. Após o faleci
mento do pai, Matilde começou a fazer a entrega dos pares de 
calçados que já estavam consertados. ►► Página C1

QUASE PRONTA A Estação de Tratamento de Esgoto de Lençóis 
Paulista deve ser entregue até o final de dezembro. A obra só não 
sai antes porque faltou material de construção e porque apareceu 
um imenso bloco de pedra que precisa ser destruído. Na manhã de 
ontem, o presidente da Codasp (Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo), Petrônio Pereira Lima, esteve em Lençóis 
Paulista para verificar o andamento dos trabalhos. ►► Página A3

ÍNDICE

Opinião A2
Administração A3
Economia A5
Regionais B1
Classificados B3
Vip C6

E N T R E V I S T A

Coordenadora 
da Edusc fala 
sobre livros

►► Página A4

T E C N O L O G I A

Senai/Lençóis 
entrega mais 
duas carretas

►► Página A6

F ERI ADO A GUD OS

SeminárioRepartições
públicas param faz Encontro 
segunda e terça de Corais

^  Página B6 ^  Página B2

M A C A T U B A

Fórum vai 
para a escola 
Padre Corsini

^  Página B1



E D I T O R I A L

Tempos de crise
A crise financeira intemacio- 

nal, que derrete bolsas de valo
res pelo mundo todo há sema
nas, ainda não conseguiu mi
nar a confiança do consumidor 
brasileiro, segundo demonstra 
o mais recente balanço da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria). Mesmo assim, a or
dem é ter cuidado na hora das 
compras para não estourar com 
o orçamento doméstico. O pri
meiro efeito da crise financeira 
a ser sentido pela maior parte 
da população será no crédito -  
o que já pode ser comprovado, 
basta tentar o financiamento de 
um veículo. Em um segundo 
momento, poderão haver re
flexos também no mercado de 
trabalho. O preço dos gêneros 
alimentícios de primeira neces
sidade está oscilante. O arroz 
teve alta. O feijão baixou um 
pouquinho. A carne, para al
guns consumidores, virou pro
duto de consumo esporádico.

A indústria parece não ter 
sentido os efeitos da crise. Os da
dos do terceiro trimestre do Inec 
(Índice Nacional de Expectativa 
do Consumidor), elaborado pe
la CNI mostra que o Brasil che
gou ao fim de setembro a 115,6 
pontos, uma alta de 5,3% em

relação aos 109,8 pontos verifi
cados no fim do trimestre ante
rior. Na comparação com o ter
ceiro trimestre de 2007, quando 
o índice registrava 111 pontos, o 
crescimento foi de 4,1%.

Mas os números podem 
dizer mais sobre o passado do 
que sobre o futuro. A queda de 
produção deve ser sentida nos 
próximos meses, caso não ha
ja uma reversão neste cenário 
de crise. Com o dólar em alta, 
os lucros com as exportações 
aumentam, mas a tendência é 
que o volume diminua. Sem 
contar que encarece o custo de 
produção de quem precisa de 
matéria-prima importada.

E se a crise ainda não pre
ocupa pelo desemprego, pode 
significar estagnação. Muitas 
empresas desaceleram proces
sos de ampliação com medo 
do que o futuro reserva. Em
bora não estejam demitindo, 
adiaram planos de contratação 
e isso não é bom no final de 
ano. Esse medo fatalmente de
ve refletir de forma negativa em 
outros setores. Com tantas opi
niões divergentes, mudanças 
diárias nas bolsas de valores de 
todo o mundo, fica difícil sa
ber o que esperar do futuro.

A R T I G O

Compromisso com a governabilidade
Milton Monti

Neste domingo, mais de 
27 milhões de eleitores brasi
leiros voltam às urnas para es
colher os prefeitos das cidades 
em que a eleição é decidida 
no segundo turno. É, pratica
mente, a última grande etapa 
do processo democrático de 
escolha dos prefeitos que vão 
administrar os mais de 5 mil 
municípios brasileiros no pe
ríodo de 2009 a 2012.

A data é importante no ca
lendário da governabilidade do 
Brasil, não apenas das cidades. 
Explico os motivos. Primeiro, 
porque os municípios em que 
o prefeito foi eleito no primei
ro turno já estão planejando as 
ações para administrar a prefei
tura, a partir de 1° de janeiro do 
ano que vem. Segundo, porque 
a definição dos governos das 
últimas cidades, onde é dispu
tado o segundo turno, recoloca 
o Brasil e os brasileiros, de no
vo, na rotina da administração 
pública efetivamente.

Quero pedir a atenção de 
homens públicos e dos ci
dadãos comuns, sejam eles 
eleitores, candidatos eleitos 
ou candidatos derrotados nas 
urnas. Quero lembrar que, 
passada a eleição, o momento 
é de somar esforços pelo bem 
da comunidade em que vive
mos. Neste momento em que 
o processo eleitoral se encer
ra, também se renova o com
promisso de todos, eleitos ou

não, com a governabilidade 
das cidades brasileiras e do 
País. É a hora certa para que 
os municípios brasileiros su
perem os traumas da disputa 
sempre apaixonada das cam
panhas municipais e as forças 
políticas locais centrem seus 
esforços para resolver os pro
blemas da nossa população.

Sempre me posicionei di
zendo que o município é a peça 
mais importante da federação. 
A governabilidade do Brasil, 
um país com extensão, tradi
ção e realidade de continente, 
está na força dos municípios. 
Sempre acreditei na capacidade 
e na competência dos prefeitos 
e vereadores para gerenciarem 
os problemas da sua própria 
realidade. Além disso, há o 
olhar clínico do povo, que fis
caliza de perto o correto inves
timento dos recursos públicos 
em melhorias que lhe tragam, 
efetivamente, benefícios dire
tos. Por isso, defendo o forta
lecimento do município como 
a grande ação governamental 
para melhorar a vida do nos
so povo. E esse fortalecimento 
passa, neste momento, pelo 
alinhamento das lideranças 
municipais em busca do bem 
coletivo. É esse, na minha opi
nião, o melhor caminho para 
engrandecer os municípios, os 
estados e o nosso País.

Milton Monti é deputado 
federal e vice-líder do Governo 
na Câmara Federal

ERRATA
Na capa da edição da quinta-feira 23 o jornal O ECO  trouxe 

a informação de que não cabia recurso à extinção do processo 
que pede a cassação do registro ou da diplomação de Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti (PSDB), a Bel, prefeita eleita de 
Lençóis Paulista. Na verdade, a coligação "Eu quero mais para 
Lençóis", autora da ação, é que não quis entrar com o recurso.
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TRANSIÇÃO
Ao que tudo indica, no 

começo de novembro a pre
feita eleita Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel, e seu vice, Luiz 
Carlos Trecenti (DEM), ini
ciam o processo de suces
são. Ambos estão viajando 
e devem retornar ao muni
cípio no final deste mês. O 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) já está marcando 
reuniões com os principais 
secretários do governo do 
Estado. Durante os próxi
mos 60 dias, a jornalista Ana 
Rita Camargo vai cuidar da 
agenda de Bel. Assessores de 
confiança dizem que a futu
ra prefeita pretende fazer um 
governo com a sua cara.

JUNTOS
A preparação de Bel para 

assumir o Executivo ainda 
passa por uma reunião com 
todas as pessoas que foram 
candidatas pela coligação 
"Lençóis é tudo de bom". 
Isso incluiu os vereadores. 
A data do encontro não foi 
marcada, mas deve ser em 
novembro, bem antes da 
diplomação dos eleitos, que 
acontece em 18 de dezem
bro. A posse será no dia pri
meiro de janeiro de 2009.

AFIADA
Os nomes dos secretários 

do novo governo começam 
a ser anunciados ainda em 
novembro. Da equipe atu
al, vários nomes devem ser 
aproveitados pela prefeita 
eleita. Apesar de ter um pa
pel importante na eleição de 
Bel e Luiz Carlos e na transi
ção, Marise não deve ter um 
cargo no novo governo.

AULAS
Quem também deve de

finir seu futuro político em 
novembro é o vereador Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV). Para 
o ano que vem, Tipó já acei
tou o convite do lESB (Insti
tuto de Ensino Superior de 
Bauru) para dar aula de Di
reito Financeiro e Tributário. 
Além disso, o verde também 
negocia a possibilidade de 
ser professor em outra facul
dade da região. Tipó já mi
nistra aulas de Direito Previ- 
denciário na IESB, nas noites 
de quarta-feira. As novas au
las começam em fevereiro.

ETAPA
Na tarde de ontem, a juíza 

eleitoral de Lençóis Paulista, 
Ana Lúcia Aiello Garcia, ou
viu as testemunhas de mais 
um processo que a coligação 
"Eu quero mais para Len
çóis", que deu sustentação 
à campanha de Tipó, move 
contra Bel. A reclamação da 
vez é que os jornais O ECO  e 
Tribuna teriam beneficiado 
a candidata e com isso dese
quilibrado o jogo eleitoral.

t e s t e m u n h a
Dentre as testemunhas de 

Tipó, o ex-prefeito José Prado 
de Lima, o Pradinho, e os jor
nalistas Alcimir do Carmo e 
Paulo Jacon. Os dois últimos 
comandaram as reportagens 
políticas dos jornais Correio 
Regional e Opinião que deram 
sustentação para a candidatu
ra do verde. Já a presença de 
Pradinho foi uma surpresa.

FORA
Pradinho disse aos qua

tro cantos que não apoiava a 
candidatura de Tipó. Chegou 
a questionar notícia publica
da em O ECO  que falava de 
seu apoio ao candidato verde 
e até pediu um direito de res
posta. Mais, anunciou que se 
desligou do PP por não con
cordar com o apoio a Tipó.

DENTRO
Durante toda a campanha, 

Pradinho fez questão de negar 
qualquer relação com Tipó. A 
informação de que a história 
não era bem essa rendeu seve
ras críticas ao ECO . Pois bem, 
Pradinho estava lá no fórum 
ontem e foi depor a favor de 
Tipó. Tudo leva a crer que na 
verdade os dois sempre esti
veram do mesmo lado.

FALOU
Na lista de testemunhas 

de defesa, três jornalistas. A 
editora do jornal O ECO , 
Conceição Giglioli Carpa- 
nezi, o editor da Tribuna, 
Eduardo Magalhães, e o re
pórter e assessor da Câmara, 
Antonio Luiz Ferreira. Os 
advogados Antonio Conten
te e Carlos Roberto Paulino 
tiveram os testemunhos dis
pensados pelos advogados 
de Bel. O mesmo aconteceu 
com a jornalista e assessora 
de imprensa da Prefeitura de 
Lençóis, Marister Morais.

FASE FINAL
A Justiça Eleitoral de Iga- 

raçu do Tietê aguarda a con
clusão de um laudo pericial 
para dar a sentença na repre
sentação que pede a cassação 
do registro ou do diploma do 
prefeito reeleito Guilherme 
Fernandes (PSDB). A oposi
ção acusa o prefeito de fazer 
uso da máquina administra
tiva para captação de votos.

a l m o ç o
Na tarde de ontem, o de

putado federal José Paulo 
Tóffano (PV) preparou um 
almoço especial para 14 pre
feitos da região de Jaú. Entre 
os convidados estavam padre 
Mário Donizete Floriano Tei
xeira (PT), de Barra Bonita, 
Guilherme Fernandes (PSDB), 
de Igaraçu do Tietê, e Coolidge 
Hercos Júnior (PSDB), de Ma- 
catuba. No cardápio, o prazo 
de entrega dos pedidos dos 
prefeitos. Tóffano estipulou a 
data em até 7 de novembro.

EXPLICA
O deputado verde pediu 

para esclarecer que o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
não foi chamado para a reu
nião porque Lençóis Paulista 
faz parte da lista de municí
pios da região de Bauru. "Fu
turamente haverá outro almo
ço para esses prefeitos. Minha 
relação com o Marise é ótima, 
só gostaria que isso ficasse cla
ro para não haver mal enten
didos", afirmou Tóffano. Ele 
lembrou que Lençóis sempre 
será mencionada em proje
tos enviados ao governo fe
deral e lembrou da liberação 
de R$ 120 mil, do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, para 
o fomento de projetos de in
clusão digital que chega até o 
final deste ano.

REGIÃO
Barra Bonita e Igaraçu do 

Tietê também garantiram ver
bas do governo federal para 
pavimentação asfáltica, guias 
e sarjetas. Barra Bonita rece
berá R$ 100 mil para o Parque 
São Domingos e Igaraçu terá 
R$ 150 mil destinados para 
a avenida Valdenir de Paula 
Costa. Tóffano afirmou ter 
R$ 8 milhões para destinar 
ao Estado. Desse montante, 
ele garante que R$ 6 milhões 
serão gastos com a região, in
clusive Lençóis Paulista.

CENA c o m u m

"Não gosto do horário 
de verão porque é muito 
cansativo. O  dia demora 
para passar, não dá para 
descansar a noite e pare
ce que já  acordamos can
sados. A  gente vai dormir 
mais tarde e levanta 
mais cedo".

Claudinéia Couto, 
doméstica

"Eu gosto do horário de 
verão porque aproveito 
mais o dia. Demora para 
escurecer e dá para fazer 
mais coisas, a gente nem 
vê a hora passar. A  única 
coisa que é ruim é levan
tar porque ainda está 
escuro".
José Marcus Costa Júnior,

fotógrafo

É comum ver animais andando soltos pelas ruas do centro de Agudos. No 'rebanho' flagrado esta sema
na, bois, cavalos e cabras passeavam tranquilamente pelas ruas do Parque Esmeralda, bairro nobre de 
Agudos. Os moradores estão reclamando e pedem providências à prefeitura.

"Acho perfeito o horário 
de verão. O  dia fica  mais 
fresco. É  melhor para 
dormir e se alimentar. 
Nem  vejo a hora passar, 
antes era mais difícil 
para acostumar, mas este 
ano fo i tranqüilo"

Silvia Gallassi, 
gerente de loja

FRASE

"Só para 
compreensão, 
cerca de 200 
viagens, com um 
caminhão com 
capacidade de 15 
metros cúbicos, 
seriam necessárias 
para a retirada 
das pedras"

Petrônio Pereira Lima,
presidente da Codasp, falando 

sobre as dimensões da pedra 
que atrasou as obras da Estação 

de Tratamento de Esgoto de 
Lençóis Paulista

PARA PENSAR

"Entre o passado 
que foge de nós 
e o futuro que 
desconhecemos, 
está o presente 
em que residem 
nossos deveres"

A. B. Gasparin
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a d m i n i s t r a ç ã o

P e d r a  n o  m e io  d o  c a m in h o
Estação de Tratamento de Lençóis Paulista deve ficar pronta até o dia 30 de dezembro; 

bloco de pedra e falta de matéria-prima foram obstáculos e atrasaram a obra
Fernanda Benedetti

Gabriela Donatto

Na manhã de ontem, o 
presidente da Codasp (Com
panhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo), Petrô- 
nio Pereira Lima, esteve em 
Lençóis Paulista para verificar 
o andamento das obras da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto). A entrega da obra 
pronta estava prevista para 
novembro, mas a estação só 
deve ficar pronta no final de 
dezembro. Isso porque sur
giram imprevistos durante a 
execução do projeto, como 
um bloco de pedra que pre
cisa ser explodido e a falta de 
materiais de construção. "Nós 
não tínhamos conhecimento 
dessa pedra. Ela é bem grande, 
tem 1,4 mil metros cúbicos. 
Por isso tivemos um atraso 
na obra. Outro fato que oca
sionou atraso foi a falta de 
aço e cimento", afirma Lima. 
Segundo ele, se tudo ocorrer 
bem, o sistema de tratamento 
de esgoto será entregue no dia 
30 de dezembro.

Na próxima semana, o 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lençóis Pau
lista) fará a explosão do bloco 
de pedra para dar continui
dade às obras. "Nós estamos 
esperando a autorização do 
Exército para fazer a explosão. 
Como é um serviço com di-

Presidente da Codasp esteve ontem em Lençóis para checar o andamentos das obras

namite, nós precisamos dessa 
licença. Mas acredito que até 
segunda-feira tudo esteja re
solvido", explicou o diretor. 
Cerca de um quilo de explosi
vos serão utilizados para tirar 
a pedra do caminho.

A rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300) será interditada 
para garantir a segurança do 
serviço. "Só para compreen
são, cerca de 200 viagens, com 
um caminhão com capacidade 
de 15 metros cúbicos, seriam

necessárias para a retirada das 
pedras", explica Lima.

INVESTIMENTOS
Lençóis Paulista recebeu 

financiamento de R$ 3,2 mi
lhões do PAC (Plano de Acele
ração do Crescimento) e con
trapartida de R$ 1,3 milhão de 
recursos para finalizar a ETE e 
finalmente ter 100% do esgo
to tratado. No total, a obra 
teve investimentos de R$ 4,5 
milhões.

O sistema de esgoto con
siste numa estação elevatória 
que vai bombear todo o esgo
to da cidade para a lagoa de 
tratamento, na Fazenda Lage- 
ado. Depois de tratada, a água 
retorna limpa para o rio. A 
ETE tem capacidade projetada 
para atender 90 mil habitan
tes. "Essa é uma obra muito 
importante para o meio am
biente da cidade e garantirá 
água limpa", finaliza Lima.

L E I S H MA N I O S E

Diretoria de Saúde encontra 
m osquito palha em Lençóis

A coordenadora de Saúde Comunitária, Cristina Baptistella

O mosquito palha, trans
missor da leishmaniose, foi 
encontrado pela Diretoria 
de Saúde de Lençóis Paulis
ta. Com a confirmação do 
transmissor, a Diretoria re
força as medidas de precau
ção à doença. O mosquito 
se procria em materiais or
gânicos em decomposição, 
fezes de animais, restos de 
frutas e entulhos. "Agora 
nós temos que pensar no 
manejo ambiental. Já pe
dimos para a Diretoria do 
Meio Ambiente reforçar a 
limpeza nas áreas em que 
a doença apareceu, princi
palmente onde o mosquito 
foi encontrado", afirma a 
coordenadora de Saúde Co
munitária, Cristina Consol- 
magno Baptistella. O trans
missor da leishmaniose foi 
encontrado nas proximida
des do rio Lençóis.

A cidade soma nove ca
sos da doença em animais, 
dois importados de e sete 
autóctones, ou seja, con
traídos na própria cidade. 
Os animais contaminados 
foram encontrados na Vila 
Cruzeiro, Jardim Alvorada, 
Vila São João e Contente.

Na semana passada, a 
Diretoria mandou outros 
quatro exames de animais 
com suspeita da doença pa
ra análise na Unesp (Univer
sidade Estadual Paulista) de 
Botucatu. Dois casos já fo
ram considerados negativos. 
"Os outros dois casos ainda 
estão sendo analisados em 
Botucatu. Mas os agentes do 
Programa Saúde da Família 
continuam visitando casas 
em que os cachorros estão 
com suspeita da doença. Por 
enquanto nenhum outro ca
so foi detectado", finaliza.

P A L E S T R A
Na tarde de ontem, 
mais de 100 pro
dutores rurais da 
região participaram 
de palestra com o 
promotor do M i
nistério Público do 
Trabalho de Bauru, 
José Fernando Ruiz 
Maturana. O en
contro aconteceu 
no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos 
Santos Ludovico, 
em Macatuba e o 
tema discutido foi 
'Registro para Tra
balhadores Rurais'. 
Os produtores apro
veitaram para tirar 
suas dúvidas sobre 
o assunto.

S s Ê iím n a BTffrm
C I N E  C E N T E R  P A U L IS T A  

P R O G R A M A Ç Ã O
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Materiais para Construção ■ PAULISTA
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 m e lho s preços.

ve nha  conferir!
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista
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Kátia Sartori

No dia 23 de outubro co
memora-se o dia mundial do 
livro. Embora o prazer da lei
tura esteja muito distante de 
ser unanimidade, a história 
dos livros, e da própria escrita, 
mistura-se com a história da 
humanidade. Segundo a Câ
mara Brasileira do Livro, no 
Brasil há motivos para se co
memorar a data. Pesquisa di
vulgada no dia 1° de outubro, 
intitulada 'Produção e Vendas 
do Setor Editorial Brasileiro' 
aponta que o mercado nacio
nal cresceu 6,06% em 2007 e 
faturou R$ 3,013 bilhões.

O estudo foi realizado pe
la Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) e mos
tra que o volume de vendas 
alcançou aproximadamente 
329 milhões de exemplares 
em 2007 - entre vendas para 
o mercado em geral e para o 
Governo Federal, atualmente 
maior comprador.

Quem vive de perto a reali
dade, diz que a situação não é 
bem assim. Carina Nascimen
to é coordenadora editorial 
da Edusc, uma das maiores 
empresas do setor na região 
de Bauru, e diz que o merca
do de livros vive um bom mo
mento desde a última década. 
Entretanto, o grande desafio 
para o futuro são as tecnolo
gias. De acordo com Carina, 
as empresas devem estar pre
paradas para o e-book -  su
porte que leva o texto para a 
tela de um aparelho portátil
-  e também para os livros em 
áudio. Quem não se adaptar 
às novas tecnologias vai per
der espaço no mercado.

O ECO -  Como está o 
mercado editorial hoje?

Carina Nascimento -  O
mercado não está muito fácil. 
Estamos esperando o impac
to de algumas tecnologias. 
Estamos falando de novas 
plataformas e novas tecnolo
gias. Hoje, claro que a gente 
tem que conseguir uma nova 
plataforma e eu estou falan
do do livro eletrônico, mas 
a iniciativa tem que ser das 
grandes editoras. Então os 
grandes nomes, os grandes 
grupos é que deveriam defi
nir se daqui a um tempo vai 
ter livro eletrônico disponí
vel nos mesmos moldes que 
existe no exterior ou se vai fi
car como está, uma parte do 
livro, em blogs, ou alguma 
coisa assim. Porque já tem o 
suporte que é o e-book -  um 
suporte como se fone um i- 
phone dos livros, i-pod dos 
livros. É um suporte peque
no, deve ter 15 por 10 centí
metros -  do tamanho de uma 
foto mais ou menos -  e é um 
aparelho no qual você conse
gue conectar o texto em PDF, 
sem poder de impressão, en
tão você leva o livro para on
de quiser só que no suporte 
eletrônico.

O ECO -  No Brasil já te
mos e-book?

Carina -  No Brasil ain
da não. Esta é uma novidade 
que está no mercado norte- 
americano e europeu ainda. O 
e-book existe e duas empresas 
apenas fabricam. Eles custam 
em torno de R$ 300. Isso no 
caso do e-book. Tem outras 
formas de contato com o li
vro eletrônico também que é 
o livro audiofônico -  nem sei 
se eu poderia usar esse termo
-  mas é de escuta. Grava-se o 
MP3 do livro e você ouve o li
vro num I-pod mesmo como 
se fosse música.

Mundo das palavras
Coordenadora editorial da Edusc fala sobre as condições do mercado e desafios 

do setor; para Carina Nascimento, empresas têm que se preparar para a tecnologia

O ECO -  Além do Cid 
Moreira, muita gente está 
gravando livros em áudio?

Carina -  Inclusive saiu 
em revistas há algum tempo 
essa possibilidade do livro 
virar o áudio do livro. Mas 
eu acho que esta questão do 
livro na internet já é uma 
realidade, é só uma questão 
de tempo para se populari
zar. Da mesma forma que o 
jornal impresso virou site, o 
livro também de alguma for
ma vai entrar nessa onda.

O ECO -  Mas a senhora 
acredita que as novas tec
nologias, como o e-book 
ou livros em CDs ou MP3, 
estão prejudicando o mer
cado editorial?

Carina -  Não é que atra
palha. Mas eu acredito que va
mos ter que nos adequar a esta 
nova realidade. Se a gente qui
ser permanecer no mercado, o 
livro eletrônico não vai excluir 
o impresso, mas é importante 
que as empresas tenham tan
to o livro eletrônico quanto o 
impresso, justamente para fa
zer o contraponto. Você pode 
perceber, por exemplo, a Glo
bo tem editora, tem site, jornal 
impresso, jornal na internet, 
enfim, muitas formas. Tem os 
vídeos que ficam disponíveis 
no G1. O grupo Globo está 
migrando em todas as plata
formas, em todas as mídias, 
então é isso que a gente tem 
que tentar. É claro que uma 
editora comercial tem um 
perfil diferente de uma edito
ra universitária. Estes grandes 
grupos teriam que se adequar 
dessa forma, suporte para in
ternet, suporte para vídeo, que 
também é uma realidade, tem 
que ter todas as mídias.

O ECO -  O livro está vi
rando multimídia?

Carina -  Multimídia, com 
certeza.

O ECO -  E toda essa 
tecnologia, pode auxiliar

de alguma forma no mer
cado editorial de livros 
acadêmicos?

Carina -  Essa tecnologia 
ajuda, mas, por exemplo, o 
nosso público já tem uma fai
xa etária tardia. O nosso pú
blico são pessoas de 30 a 60 
anos, pessoas que estudam, 
que gostam de ler. E o que a 
gente vê hoje nos jovens é es
se desgaste com o livro, que 
acha que o livro é antigo, que 
cansa, que dá sono. E a ques
tão da mobilidade. Você tem 
mobilidade tanto com o livro 
eletrônico quanto com o livro 
impresso. Só que o livro ele
trônico pode apresentar outras 
características atrativas. Você 
não vai gastar com papel, do 
ponto de vista da responsabili
dade social é muito vantajoso

porque não vai ter impressão, 
vai derrubar menos árvores, 
então ecologicamente é uma 
postura até correta. Então tem 
uma série de nuances. E como 
é uma coisa que a gente está 
vivendo no momento fica di
fícil fazer uma previsão. Nós 
pensamos que futuramente 
talvez esse suporte mude, mas 
estamos no meio do processo. 
É difícil mensurar como será 
daqui a um tempo.

O ECO -  Qual a história 
da Edusc?

Carina -  A Edusc virou 
editora em 1996. Antes era 
uma gráfica, que acabava im
primindo os documentos ofi
ciais da universidade. O nome 
era Reprografia. Aí surgiu um 
grupo de pessoas que tinham

interesse em transformar a 
gráfica em editora. Na época, 
a reitora era a irmã Jacinta (Ja- 
cinta Turolo Garcia). Foi feito 
o projeto e a Edusc nasceu. No 
princípio, somente os livros 
dos professores da univer
sidade eram impressos -  na 
época existia até um caderno 
de divulgação cultural que era 
exclusivo dos professores -  e 
foi se expandindo, foi procu
rando autores internacionais, 
autores nacionais de renome. 
Foi feito dessa forma. Hoje 
são quase 500 títulos em 12 
anos de Edusc.

O ECO -  Quanto o núme
ro de livros publicados cres
ce por ano?

Carina -  Cresce a um ritmo 
de aproximadamente 40 livros 
por ano. A gente tem uma mé
dia de três livros por mês, às 
vezes mais, às vezes menos.

O ECO -  São publicados 
mais títulos além dos acadê
micos?

Carina -  O gênero é uma 
coisa. Tem história, filosofia 
e ciências sociais. A linha de 
formação da editora é acadê
mica, então são coisas distin
tas. Por exemplo, você pode 
ter títulos desses gêneros -  
história, filosofia e ciências 
sociais -  mas voltados para 
o livro didático. No caso nós 
temos esses temas voltados 
para um público mais de 
alto nível. E nós temos uma 
representatividade muito 
grande em eventos. Somos 
reconhecidos em muitos lu
gares aonde vamos, em ou
tros estados. Temos uma cir
culação grande nos grandes 
meios de comunicação tam
bém, quase todos os jornais, 
Folha de São Paulo, Zero 
Hora, em Porto Alegre.

O ECO -  Os livros da 
Edusc são distribuídos por 
todo o país?

Carina -  São distribuídos 
por todo o país, de norte a sul.

Mas temos uma distribuição 
mais expressiva aqui na região 
Sudeste. Mas no Norte e Nor
deste também temos represen
tação.

O ECO -  E qual a tiragem?
Carina -  Depende. Te

mos dois processos. Tem 
sob demanda, que é feito 
em quantidades pequenas, 
se alguém precisar de 20 
exemplares, 30, 50 exempla
res, nós produzimos. Se pre
cisar de uma tiragem maior, 
também se faz. Um livro em 
que se aposta que vai vender 
muito, já deixamos pelo me
nos mil exemplares prontos. 
Se é um livro que tem me
nos apelo, a tiragem é me
nor. Nós temos esses dois 
processos de produção.

O ECO -  A distribuição 
acaba sendo voltada para o 
público acadêmico?

Carina -  Sim, a distribui
ção tem que ser voltada para 
o público alvo, não tem jeito. 
Em todo o Brasil nós temos 
contatos com as livrarias, com 
as universidades, mas basica
mente é o público universitá
rio, acadêmico, com nível su
perior que acaba comprando 
esses livros. Eles são adotados 
inclusive nas salas de aula de 
faculdades públicas.

O ECO -  E o mercado 
editorial acadêmico, está 
crescendo?

Carina -  Ele tem melhora
do muito. A princípio, o que 
a gente percebia é que as edi
toras, não as privadas, como 
nós, mas a públicas, não ti
nham esse apelo de mercado. 
Mas elas estão percebendo que 
é preciso divulgar, participar 
de eventos, fazer estratégias 
promocionais. Mas como nós 
somos privados temos sempre 
que pensar no mercado. E de 
10 anos para cá melhorou bas
tante para os universitários.

“O LIVRO NA 
INTERNET jÁ É UMA  
REALIDADE, É SÓ 
UMA QUESTÃO DE 
TEMPO PARA SE 
POPULARIZAR"

O ECO -  Baseado nisso, 
pode-se concluir que o bra
sileiro está lendo mais?

Carina -  Olha, isso eu 
não sei dizer. Todos os anos 
sai aquelas publicações, pes
quisas, que está lendo mais, 
mas é complicado dizer. Nós 
não tivemos uma estagnação, 
mas também não tivemos 
uma superação. Está tudo 
no meio termo. O que nós 
percebemos é que o público 
universitário não gosta de lei
tura. O que a gente percebe 
é que se consome mais por 
necessidade do que por gos
to. Precisa-se dizer isso. Lêem 
porque têm que fazer prova, 
porque têm que fazer traba
lho. Alguns ainda relutam 
em comprar o livro, só com
pram quando não tem jeito 
mesmo. Agora esses amantes 
do livro que são o nosso pú
blico, são diferentes. Esperam 
o livro sair, compram. É até 
vantajoso trabalhar com es
se público segmentado, que 
não é tão popular. Essas pes
soas que compram os nossos 
livros gostam mesmo de ter 
o livro impresso para colo
car na prateleira, ver o dorso, 
sentir o cheiro, tem o fetiche 
sobre o livro também.

ADVOCACIA

Virgííio TeRpe
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p e t r o q u í m i c a

S o ta q u e  b a ia n o
Lwart Lubrificantes adquire unidade de rerrefino no Nordeste; empresa é a maior 

do setor na América Latina com processamento anual de 150 m ilhões de litros

Da r edação

O Grupo Lwart deu mais 
um passo significativo para 
se firmar no mercado petro
químico. A empresa divulgou 
ontem a aquisição da baiana 
Brasquímica, que atua no 
rerrefino de óleos lubrifican
tes usados ou contaminados, 
pela Lwart Lubrificantes. O 
valor da negociação é de R$ 
14 milhões. Com a aquisição, 
a Lwart Lubrificantes amplia 
sua capacidade de rerrefino 
em 1,5 milhão de litros/ mês 
e passa a ter acesso a uma 
tecnologia diferenciada da 
utilizada na planta da Lwart 
de Lençóis Paulista.

A Lwart, maior empresa 
de coleta e rerrefino da Amé
rica Latina, é responsável 
pelo processamento anual 
de 150 milhões de litros de 
óleos lubrificantes usados 
ou contaminados, contando 
com 15 centros de coleta e 
duas unidades de rerrefino 
distribuídos pelo país.

"A aquisição de 100% do 
capital social da Brasquí- 
mica, localizada em Feira 
de Santana, traduz a visão 
empreendedora e de cresci
mento sustentável do Grupo 
Lwart", diz nota enviada à 
imprensa. "Essa integração 
de know-how e tecnologias 
viabilizará melhorias e cres
cimento no processo de rer- 
refino como um todo. Com 
essa iniciativa, a Lwart dá 
continuidade ao seu plano

Sede do Grupo Lwart, em Lençóis Paulista, que adquiriu a Brasquímica por R$ 14 milhões

de expansão e desenvolvi
mento sustentável pela forte 
atuação no negócio de coleta 
e rerrefino de óleos lubrifi
cantes em todo território na
cional, ampliando sua base 
de clientes, sua capacidade 
de processamento, logística 
e qualidade, além de gerar 
novos empregos".

HISTORIA
Com 33 anos de história 

e sede em Lençóis Paulista, o 
Grupo Lwart é um complexo 
industrial formado por quatro 
empresas: Lwart Lubrifican
tes, Lwarcel Celulose, Lwart 
Química e Lwarcel Fibras Es
peciais. O grupo gerencia suas 
áreas de negócios de forma

sustentável atuando nas áreas 
de coleta e rerrefino de óleos 
lubrificantes usados, produção 
de celulose e produtos formu
lados a partir de asfaltos, bases 
cimentícias, polímeros, acríli
cos resinas e adesivos, utiliza
dos nas atividades de imper
meabilização, pavimentação e 
isolação termoacústica.

Lwart Lubrificantes participa de simpósio
No terça-feira 28, o gerente 

geral da Lwart Lubrificantes, 
Thiago Trecenti, participará 
do painel sobre Meio Am
biente no Simpósio de Lubri
ficantes e Aditivos. O evento 
será realizado no Centro de

Convenções Milenium, Vila 
Clementino, em São Paulo, 
entre os dias 28 e 29 de ou
tubro. Trecenti vai abordar o 
tema 'Coleta, Logística e Tec
nologia de Rerrefino.

O simpósio é uma realiza

ção da Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva, em 
parceria com o Instituto Bra
sileiro de Petróleo e tratará de 
temas relacionados ao mercado 
petroquímico do Brasil e outros 
países, com o objetivo transmi-

tir informações sobre os meca
nismos de atuação dos aditivos 
e lubrificantes para as aplica
ções e, sobretudo, coletar suges
tões dos participantes para que 
haja melhoria quanto ao uso e 
a qualidade desses produtos.

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Quem vai 
disputar a eleição 
na segundona?

Alô Lençóis! Alô, alô, alô 
povão! Tanto alô é porque 
tem gente que queria ser 
ouvida! Já que não vencem 
eleições, pelo menos conse
guem chamar a atenção um 
pouquinho! Hahaha!

E esse papo todo de ca
ça, pesca e extinção já esta
va me cansando! Tem can
didato que já tentou caçar a 
outra e agora também tem 
processo extinto... Isso tá 
virando zoológico mesmo! 
Só o Piriquito pra salvar! 
Hahaha!

É como eu digo, se cer
car vira jaula, se cobrir vira 
circo!

E assim vai... Tem gen
te que não desiste mesmo. 
Mas quem sabe se ele fi
zer como o Curinthia... O 
Curinthia tava perdendo 
muito, depois que foi pra 
segundona começou a ga
nhar! Pois é, tem candidato 
que vai disputar a próxima 
eleição na segundona, só 
assim pra ganhar! Hahaha! 
Por enquanto a coisa está 
no tapetão! Manda chamar 
o Dualib, esse é craque, se

ria um bom vice! Hahaha! 
Se ele não aceitar, chama o 
Eurico mesmo!

É difícil! É difícil, mas 
na primeirona piora!

E agora com essa crise 
as coisas estão piorando... 
Quem ia pra Paris vai co
meçar a ir pra "Pariscida do 
Norte", e quem ia pra "Pa
riscida do Norte" vai come
çar a ir pra "Pariscidinha", 
pertinho de São Manuel! 
Hahaha!

Fazer o que, é o que so
bra pra nóis! Hahaha! Co
mo disse o ministro: "Os 
bancos não estão quebran
do!"... Não mesmo, quem 
está quebrando é a gente!

E eu tô igual aquele 
mercedão preto que pas
sou por aqui dia desses; no 
pára-choques estava escrito 
assim: "Sou imortal, pois 
não tenho onde cair mor
to"! Não sei se fico alegre 
ou triste por isso! Deixa eu 
correr atrás da minha gua
che, porque pra conseguir 
o pão nosso de cada dia a 
gente tem que comer o pão 
que o diabo amassou!



e d u c a ç ã o
Fernanda Benedetti

T e c n o l o g i a  m ó v e l
Senai de Lençóis Paulista conclui mais duas unidades 

móveis; clínica odontológica vai para o Rio de Janeiro e 

carreta de torno mecânico segue para São Paulo, capital

Gabriela Donatto

O Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) 
de Lençóis Paulista entregou 
mais duas unidades móveis 
que vão servir a projetos do 
Sistema S (Senai/Sesi/Senac/ 
Sesc). Uma carreta escola para 
aulas de torno mecânico, en
viada para a capital São Paulo, 
e um trailer que é uma clínica 
odontológica móvel, que foi 
para o Rio de Janeiro. "Este 
trailer já era usado para con
sultas, mas não estava adequa
do às regras, então nós recons
truímos o veículo conforme 
as especificações", conta José 
Antonio do Carmo, assistente 
técnico do Senai.

Esta é a segunda encomen
da que o Senai de Lençóis en
trega neste mês. No dia 1° de

outubro foram concluídos um 
'ônibus academia' desenvol
vido para o Sesi (Serviço So
cial 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 
automação industrial e auto
mação de processo industrial.

A clínica odontológica mó
vel foi revestida com fibra de 
vidro, tem ar condicionado e 
aparelhos de última geração, 
como uma pia importada da 
Alemanha. Segundo Everson 
de Aro Capobranco, coorde
nador técnico da escola, o di
ferencial da pia é que ela não 
tem emendas. "Nós importa
mos essa pia para não haver 
perigo de juntar bactérias. Tu
do foi pensado na limpeza que 
uma clínica odontológica pre

cisa", afirma o coordenador. 
Já a carreta para escola móvel 
de torno mecânico tem capa
cidade para abrigar 12 alunos 
e um torno de aproximada
mente duas toneladas. Para 
agüentar o peso, o chão da 
carreta foi revestido com ma
deira. "A carreta é como uma 
escola técnica. Tem cadeiras, o 
torno e ar condicionado", ex
plica Carmo.

Geralmente, a unidade 
do Senai de Lençóis Paulista 
conclui as unidades móveis 
de atendimento à população 
num prazo de 30 dias. E as 
encomendas não param. O 
Senai tem mais duas carre
tas para serem entregues no 
mês de dezembro. Entre elas 
um Cyber Café móvel que 
será encaminhado para o 
Espírito Santo. Senai de Lençóis Paulista entregou ontem mais duas carretas, a da foto é para o curso de torno

MEIO A M B I E N T E P O L I C I A

Vera Braga tenta um a vaga para 
conferência em Brasília

Fusca é roubado no 
centro de Agudos

Alunos da escola estadual 
Vera Braga, na Cecap, partici
pam de seleção para ir a Bra
sília. Os alunos da quinta sé
rie da escola estão pleiteando 
uma vaga para participar da 3® 
Conferência Nacional Infanto- 
Juvenil pelo Meio Ambiente na 
Escola. O evento acontece em 
abril de 2009, mas para chegar 
lá é preciso que a escola passe 
por diversas etapas.

Segundo Léa Tamar Mar
ques, professora coordenadora 
do ensino médio, o primeiro 
passo da seleção era escolher en
tre os temas água, fogo, terra e ar 
e elaborar medidas de incentivo 
à preservação. "Nós escolhemos 
a água. A partir disso elabora
mos uma palestra para a comu
nidade da escola, que também é 
um dos requisitos pedidos. Para 
somar mais pontos e também

colaborar com a comunidade, 
nós plantamos, com a ajuda da 
Diretoria do Meio Ambiente, 
20 mudas de árvores nativas às 
margens do Córrego da Prata", 
conta a professora.

Os alunos também criaram 
desenhos e produziram textos 
que foram enviados para a Se
cretaria Estadual de Educação, 
que escolherá por meio das 
ações requisitadas quais escolas

participarão da conferência.
Enquanto não chega a con

firmação, a Vera Braga continua 
promovendo atividades em be
nefício da natureza. No dia 31 
de outubro, data popularmente 
conhecida como 'dia das bru
xas', os alunos vão sair fantasia
dos para entregar panfletos com 
dicas de preservação da nature
za. As atividades acontecerão 
nas proximidades da escola.

Assaltantes estão cada 
vez mais ousados em Agu
dos. A constatação foi da 
Polícia Militar. O motorista 
de um Fusca foi surpreendi
do em plena luz do dia por 
dois assaltantes armados de 
revólver. Ele estava parado 
próximo à praça Tiradentes. 
O caso aconteceu na quin
ta-feira 23.

Segundo relato da ví-

tima, era por volta 15h 
quando ele foi ameaçado 
pela dupla. Ele foi obriga
do a entregar a chave do 
Fusca, além de todos os 
documentos e R$ 350 em 
dinheiro. Os policiais mi
litares fizeram patrulha- 
mento pelas imediações, 
mas não conseguiram 
localizar os assaltantes e 
nem o veículo.

C U L T U R A

Amanhã tem workshop 
com baianos do Olodum

Lençóis Paulista vai ter 
uma pitada da cultura baiana 
amanhã. Integrantes do gru
po Olodum darão workshop 
percussivo - uma oficina de 
construção e musicalização 
a partir de instrumentos per- 
cussivo afro-baianos -  que 
acontecerá dentro do proje
to Circuito Cultural Paulista, 
realizado pela Secretaria de 
Estado da Cultura, em par
ceria com a Diretoria de Cul
tura de Lençóis. O workshop 
acontece das 9h às 12h e das 
14h às 17h na Casa da Cultu
ra Maria Bove Coneglian.

O workshop será ministra
do por Pacote do Pelô (per
cussionista) e Vânia (cantora 
da Escola Criativa Olodum), 
ambos do grupo Olodum. 
Eles irão ensinar aos partici-

pantes não só como tocar os 
instrumentos de percussão, 
mas também como montá- 
los, afiná-los e ainda a co
ordenar a música com a ex
pressão corporal. Ao final do 
workshop, a banda formada 
pelos alunos do dia farão 
uma apresentação junto com 
os integrantes Pacote e Vâ
nia, na praça Paulo Freire, em 
frente à Casa da Cultura.

O Olodum é um bloco 
afro da cidade de Salvador 
(Bahia), fundado em 1979, 
com fama e prestígio reco
nhecido nacional e inter
nacionalmente. O grupo já 
gravou e produziu diversos 
álbuns com a colaboração 
de estrelas como Daniela 
Mercury, Michael Jackson e 
Paul Simon.

N O T A S  P O L IC IA IS

c o m id a
Em patrulhamento pelo 

cruzamento das ruas Nove 
de Julho e Sete de Setembro, 
a Polícia Militar de Lençóis 
Paulista abordou um carro 
com três mulheres. Dentro 
do veículo havia mercadorias 
furtadas de um supermerca
do localizado no bairro Mon
te Azul. Entre as compras es
tavam quatro latas de azeite, 
um pacote de macarrão, uma 
mistura de bolo, duas ama- 
rulas, dois litros de uísque 
e um pacote de bolacha. As 
mulheres afirmaram à polí
cia que receberam as merca
dorias como pagamento. As

compras foram devolvidas 
para o estabelecimento.

FURTO
Um tacógrafo de ônibus 

foi furtado na madruga
da de ontem em Agudos. 
A ocorrência foi registrada 
na rua Joaquim Rondina, 
centro, por volta das 2h. O 
veículo estava estacionado 
dentro da empresa. Segun
do a Polícia Militar, na ma
nhã de ontem, um dos fun
cionários percebeu que o 
tacógrafo de um dos ônibus 
havia sido furtado. O veícu
lo não apresenta sinais de 
arrombamento.

Integrantes do grupo 
bainao Olodum fazem 
workshop na Casa da 

Cultura de Lençóis

g r e v e

Bancários aceitam proposta e só 
Caixa Federal continua fechada

Reunidos em assembléia, 
na noite de quarta-feira 22, 
os bancários rejeitaram a 
proposta de reajuste dos 
bancos, mas aprovaram o 
fim da greve que já durava 
23 dias. Com isso, os índices 
de reajuste que serão aplica
dos para a categoria ficaram 
em 10% para quem recebe 
até R$ 2,5 mil e de 8,15% 
para quem recebe um valor 
maior que este. O sindicato 
defendia o reajuste de 31%.

A Caixa Econômica Fe
deral é o único banco que

continua parado. Segundo 
Paulo Rodrigo Tonon, di
retor do Sindicato dos Ban
cários de Bauru e Região, a 
instituição possui uma sé
rie de questões específicas. 
Além disso, os bancários da 
CEF não possuem plano de 
cargo e carreira.

"É bom lembrar que o 
sindicato rejeitou a pro
posta por entender que a 
categoria tem perdas sa
lariais de 31%, mas como 
a gente tem responsabi
lidade, nós estamos indo

para São Paulo e Brasília 
para fazer a assinatura dos 
acordos coletivos da Fena- 
ban (Federação Nacional 
dos Bancos) e do Banco do 
Brasil", disse Tonon.

Uma assembléia na sede 
do Sindicato da categoria 
em Bauru foi realizada na 
noite de ontem para definir 
a situação dos bancários da 
Caixa que ainda permane
cem em paralisação. Até o 
fechamento desta edição 
a reunião ainda não havia 
terminado.



c r i s e

Mudança de hábito
Consumidor deve mudar o cardápio para não estourar orçamento; carne é um dos 

produtos que está sendo consum ido apenas aos finais de semana
Fernanda Benedetti

Preço da carne continua oscilando e economista doméstico diz que saída é procurar promoçoes e substituir alimentos

Gabriela Donatto

Comprar nunca foi uma ta
refa fácil, ainda mais em tem
pos de alta do dólar e de uma 
crise financeira internacional. 
Alimentos comuns do prato 
brasileiro estão em constante 
oscilação de preço por causa 
da inflação e da recente crise 
mundial, que também já es
tá afetando alguns setores da 
economia. Na região, a popu
lação pôde sentir no bolso a 
alta dos materiais de constru
ção e também já percebe o ba
lanço do preço da carne, feijão 
e do arroz.

No mês passado, em Len
çóis Paulista, a carne tipo pati
nho valia R$ 10,49 o quilo. Já 
neste mês, o produto teve um 
decréscimo de 9% e já é en
contrado por R$ 9,59. Já o co- 
xão mole, outra carne bastante 
comum no prato do brasileiro, 
teve aumento de mais de 25%. 
O quilo está sendo vendido 
por R$ 12,50. Em setembro, 
o quilo custava em torno de 
R$ 10. Enquanto alguns tipos 
de corte ficam mais baratos, 
como o caso do patinho, o co- 
xão mole é uma das peças que 
mais subiu. "Eu faço a compra 
para o mês. A carne está bem 
cara e em casa está virando ali
mento para os finais de sema
na", afirma Célia Gottardi da 
Silva, dona de casa.

O feijão, do tipo mais ba
rato, caiu para R$ 7,98. No 
mês de setembro, o mesmo 
pacote estava custando R$ 
9,50. O arroz, também do 
tipo mais barato, foi o vilão 
do mês. Na quinta-feira 23, o 
produto foi encontrado por 
R$ 9,49, aumento superior a

18% comparado ao mês pas
sado em que estava R$ 7,99. 
Apesar da alta significativa do 
arroz, a reclamação do consu
midor ainda é pelo aumento 
do preço da carne. O produto 
teve uma grande variação no 
período de cinco meses.

Para ajudar o consumidor 
a fazer economia na hora da 
compra, o jornal O ECO en
trevistou o especialista em or
çamento doméstico Cléverson 
Antonio Moreira, de Bauru.

Segundo ele, esse é um 
momento crucial para as 
empresas analisarem quais 
serão os caminhos que irão 
tomar diante do aumento da 
moeda estrangeira. "Por um 
lado, com o aumento do dó
lar elas vão faturar com a ex
portação, mas isso também 
pode acarretar problemas 
de inflação nacional. Já que 
a procura do produto será 
maior. Estamos em tempos 
de oscilação", explica.

Por isso, o consumidor de
ve ficar atento ao preço dos 
alimentos na hora da compra 
do mês e buscar alternativas 
para não ficar com o bolso 
vazio. "A carne foi o alimento 
que mais subiu. Para não ter 
muitos gastos maiores nós es
tamos revezando o lugar dela 
com peixe, frango e verduras", 
conta Wanderley de Abreu 
Viana, açougueiro.

Para o especialista em eco
nomia doméstica, a atitude de 
Viana é a correta. "As pesso
as devem fazer uma compra 
grande no começo do mês pa
ra os produtos mais pesados, 
como os de limpeza e higiene 
e os ensacados. É importante 
fazer uma lista de compras pa-

ra não perder a medida e não 
comprar nada além do ne
cessário", afirma. Moreira diz 
que frutas e verduras devem 
ter um caixa extra para serem 
adquiridas no decorrer da se
mana para não estragarem na 
geladeira ou serem consumi
das de uma vez.

A data de validade dos pro-

dutos também deve ser verifi
cada no ato da compra. "Al
guns produtos são colocados 
em promoção por estar faltan
do poucos dias para vencer. É 
importante ficar atento a esse 
fato e comprar apenas os que 
serão consumidos de imedia
to para não perder o produ
to", avalia Moreira.

c o n f ir a  a  v a r ia ç ã o  d e  p r e ç o s  
DE a l g u n s  p r o d u t o s  EM LENÇÓIS

pro d u to setem bro OUTUBRO VARIAÇÃO
Arroz R$ 7,99 R$ 9,49 18,8%

Patinho R$ 10,49 R$ 9,59 - 8 ,57%

Coxão Mole R$ 9,98 R$ 12,50 25,5%

Feijão R$ 9,50 R$ 7,98 - 16%

Tomate R$ 0,89 R$ 0,99 11,3%

d ic a s  p a r a  u m a  b o a  c o m p r a

Fazer a compra mais pesada no começo do mês, como por
exemplo, os produtos de limpeza
Deixar as frutas e verduras para as compras da semana
Conferir os preços dos produtos
Conferir o prazo de validade
Sempre buscar promoções
Comprar produtos alternativos, mais baratos
Comparar os preços
Ir ao supermercado com uma lista de compras 
Comprar somente o necessário

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

s e r  f e l iz
O Colégio Preve Objetivo 

de Lençóis Paulista realiza 
uma reunião na segunda-fei
ra 27, com a professora, mar- 
chand e atriz de teatro e cine
ma, Liselote Serralvo Casti- 
glione. O evento será às 14h, 
no próprio colégio. Além de 
alunos e pais, a comunidade 
também está convidada para 
a palestra. Liselote vai deba
ter sobre o tema 'Escolhendo 
ser feliz'.

CURSO
O PAE (Posto de Atendi

mento ao Empreendedor) 
de Macatuba está com inscri
ções abertas para a telessala 
'Aprender a Empreender', 
que será realizada entre os 
dias 27 de outubro e 3 de 
novembro. As aulas serão 
realizadas das 19h às 23h. 
As inscrições podem ser rea
lizadas com antecedência no 
PAE, que fica na rua Nove de 
Julho, n° 13-56 (prédio da 
antiga biblioteca). Mais in
formações pelo telefone (14) 
3298-2264.

CURSO 2
Em Agudos, a Fetaesp (Fe

deração dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de

São Paulo) em parceria com 
o Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) reali
zará vários cursos relaciona
dos à Formação Profissional 
Rural. As aulas serão no mês 
de novembro no Itetresp 
(Instituto Técnico para Tra
balhadores Rurais do Estado 
de São Paulo), em Agudos. 
As vagas são para hidráulica, 
eletricista e jardineiro. A car
ga horária varia entre 24 e 40 
horas, dependendo do curso. 
Mais informações pelo tele
fone (14) 3261-1783, com 
Alessandra ou Karla.

RAIVA
A Secretaria de Saúde de 

Macatuba realiza mais uma 
etapa de vacinação de cães e 
gatos contra a raiva animal, 
no sábado, 1° de novembro. 
A imunização promovida no 
mês de setembro não foi su
ficiente para atingir a meta 
estipulada pela OMS (Orga
nização Mundial de Saúde). 
As equipes de vacinação vão 
dar plantão em três locais no 
sábado 1°: na praça ao lado 
da rodoviária, no posto de 
saúde de Jardim Bocaiúva 
e no posto de saúde da Vila 
Santa Rita. O atendimento é 
das 8h às 16h.

f e s t a

PAE comemora 
aniversário com 
cursos e teatro

A agenda de aniversário 
do PAE (Posto Sebrae de 
Atendimento ao Empreen
dedor) de Lençóis Paulista 
está cheia. Na quinta-feira, 
teve apresentação da peça 
'Navegar é Preciso' no UTC 
(Ubirama Tênis Clube). 
Na quarta-feira 29 tem a 
palestra 'Como Evitar Re
clamações Trabalhistas e 
Contratos de Trabalho Al
ternativos'. O evento será às 
19h, na Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). Já entre 
os dias 27 de outubro e 3 
de novembro tem o curso 
'Aprender a Empreender'.

O objetivo da palestra 
'Como Evitar Reclamações 
Trabalhistas e Contratos 
de Trabalho Alternativos' 
é informar sobre os princi
pais fatores que ocasionam 
o processo trabalhista, os 
riscos jurídicos e prejuízos 
do processo trabalhista 
para a empresa. Já o curso 
'Aprender a Empreender' 
vai evidenciar as caracterís-

ticas que compõem o per
fil empreendedor, desper
tar atitudes, habilidades, 
transmitir conhecimentos 
e valores de empreende- 
dorismo, e estimular o 
participante a empreen
der atividades produtivas. 
As aulas serão das 19h às 
23h, no próprio PAE.

O PAE de Lençóis 
Paulista foi inaugurado 
no dia 26 de outubro de 
2006 e durante dois anos 
atendeu mais de 3,5 mil 
pessoas, futuros empresá
rios ou donos de seus pró
prios negócios. O PAE de 
Lençóis funciona graças a 
parceira de Sucesso com 
o Sebrae (Serviço Brasi
leiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), 
Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus
trial), Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), Ascana 
(Associação dos Plantado
res de Cana do Médio Tie
tê) e o Grupo Lwart

'As crianças devem ir ao 
mercado', diz especialista

Você já reparou como o 
ambiente do supermercado é 
formulado? Os produtos de 
real necessidade estão no final 
do corredor. Antes vem as se
ções de salgadinhos, bolachas 
e doces, uma tentação para 
as crianças. Por isso, muitos 
especialistas em economia 
afirmam que não é bom levar 
crianças na hora da compra. 
Entretanto, um economista é 
a favor de crianças no super
mercado. "Eu, por exemplo, 
levo meu filho na maioria das 
compras que faço. Ele está 
numa idade de aprendizado, 
então eu dou a lista de com
pras para ele ir lendo o que

nós precisamos e já o cons
cientizo de que compraremos 
apenas o necessário. Como 
prêmio pelo comportamento, 
no final da compra deixo ele 
escolher um alimento para le
var", conta Cléverson Antonio 
Moreira, especialista em eco
nomia doméstica.

Para ele, a educação finan
ceira deveria acontecer desde 
pequeno. "Hoje muitas pes
soas estão com o nome sujo 
por não saberem se controlar. 
Por isso, essa educação deve
ria acontecer na fase da infân
cia, para termos adultos mais 
conscientes e menos consu- 
mistas", avalia.

A  Ç  A  O  E N  T R E A  M  I G  O  S

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
Em pról da construção . do Centro Catequétíco
■ 1° prêm io: 1 automóvel

R $ 15,00 • <
Sorteio: 13/12/2008
(Extração da Loteria Federal)
Regulamento:
- Obrigatório a apresentação deste bilhete para a retirada do prêmio.

- Caso não tenha o nome do comprador/vendedor no canhoto, o prêmio 

não será entregue.

- Será pago um prêmio de R$ 1.500,00 para os vendedores dos bilhetes 

premiados, sendo: R$ 500,00 para o 1° prêmio, R$ 400,00 para o 

2° prêmio, R$ 300,00 para o 3° prêmio, R$ 200,00 para o 4° prêmio e 

R$ 100,00 para o 5° prêmio.

- Os prêmios serão entregues no dia 21/12/2008.

INFORMAÇÕES: 3263-5863

Volkswagem
Gol Ok
2 portas

2° prêmio: 1 moto 
Suzuki Intruder 0k 

3° prêmio: 1 televisão 
29 polegadas

4° prêmio:1 forno Microondas 

5° prêmio: 1 aparelho DVD

C O L A B O R A Ç Ã O : O  EC O
Um senhor jornal!



A M A D O R

B o l a  e m  j o g o
Primavera/Míllenium tenta a terceira vitória consecutiva no Campeonato Amador

Da r edação

A equipe do Primavera/ 
Millenium tenta amanhã, às 
10h30, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão, a 
terceira vitória consecutiva no 
Campeonato Amador/ 6® Copa 
1010/ Grupo Lwart de Futebol, 
promovida pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador. O adver
sário é o forte time de Borebi, 
que é vice-líder do grupo B com 
oito pontos e atual campeão da 
copa. O Primavera/Millenium, 
que está na quinta posição na 
tabela com seis pontos vem 
de duas vitórias consecutivas 
na competição (Primavera 2x0 
Palestra) e (Primavera 2x1 As
sociação Atlética Rolamar). A 
equipe é dirigida pelos despor
tistas Pini e Lorival.

Para a partida de amanhã, o 
técnico Pini não poderá contar 
com o capitão da equipe, o jo
gador Lima, que recebeu o ter
ceiro cartão amarelo, e com o 
atleta Sardinha. O time deverá 
entrar em campo para enfrentar 
a agremiação de Borebi com os 
jogadores Giovane, Geo, Dênis,

Primavera/Millenium pega Borebi amanhã no Bregão em busca da terceira vitória consecutiva

Ivair ou Felipe, Gê, Ique, Neto, 
Piola, Alan, Nikito e Baby.

Às 8h, também no Bregão, 
tem confronto entre Areiópolis 
e Palestra. No estádio munici
pal José Zeferino Ribeiro, em 
Alfredo Guedes, a equipe do 
Cruzeirinho reebe o Porto de 
Areiópolis. A partida está mar-

cada para as 8h30. No jogo de 
fundo, a Associação Atlética Ro
lamar pega o Comercial. Já no 
estádio municipal Amadeu Ar- 
tioli, em Macatuba, a equipe da 
casa enfrenta o Grêmio Borebi.

Na manhã de domingo 19, 
três jogos marcaram mais uma 
rodada da competição. No Bre-

FUTSAL

Amanhã tem campeonato 
infantil no Júlio Ferrari T E M P E R A D O S

Tem início amanhã, no 
Conjunto Poliesportivo Clau- 
dinei Quirino, o Campeona
to de Futsal Infantil do Júlio 
Ferrari -  Troféu José Antonio 
Marise. A competição conta 
com a participação de sete 
equipes que jogam entre si, 
em turno único. A equipe 
que fazer o maior número 
de pontos será considerada a 
campeã. As equipes que par
ticipam do campeonato são 
Makarela, União Primavera, 
Cruzeiro, Nações, Bayer de 
Munich, Associação Júlio Fer-

Poliesportivo 
Claudinei 
Quirino sedia 
campeonato 
infantil de 
futsal no 
Júlio Ferrari

rari e Expressinho.
A primeira rodada está 

marcada para as 15h. Maka- 
rela joga contra o União Pri
mavera. Na partida de fundo, 
o Cruzeiro pega a Nações e o 
Bayer de Munich enfrenta a 
Associação Júlio Ferrari.

O evento é promovido 
pelos desportistas João Batis
ta de Souza, João Rodrigues 
Teixeira e Antônio Donize- 
te Neves que contam com o 
apoio do João do Bar, Lan
chonete Prestígio e Diretoria 
de Esportes e Recreação.

A V Y

11 tip o s  de carnes tem peradas

Mais sabor e 
praticidade no 

dia-a-dia da 
sua famítia!

f O G O R A ^ D O ^

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

gão, o Grêmio Cecap, do técni
co Mita, goleou a representação 
do União Primavera pelo pla
car de 4 a 0. Também no Bre- 
gão, Expressinho/Pitoli/Trigal e 
Santa Luzia ficaram no empate 
em 0 a 0. Já em Alfredo Guedes, 
o Cruzeirinho bateu o Grêmio 
Borebi pelo placar de 3 a 2.

MARIMBONDO
Amanhã no campo do 

CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) acontece a 
11® rodada do returno do 
Campeonato de Futebol 
do CEM, categoria Sênior 
B (atletas entre 29 e 42 
anos). No primeiro jogo, 
marcado para 8h30, o Vi
tória enfrenta o Vasco. Na 
seqüência, o Internacional 
recebe o Fluminense.

ATLETISMO
Oito atletas de Lençóis 

participaram no domingo 
19, em Bauru, da Corrida 
da Longevidade Bradesco 
Seguros. O vencedor da 
prova na categoria geral foi 
o queniano Kiprono Che- 
muolo Mutai. José Carlos 
dos Santos Junior levou 
ouro na categoria entre 26 
e 30 anos. Manoel Carva
lho Sobrinho, ouro na ca

tegoria entre 35 e 39 anos. 
Enercino Fernandes dos 
Santos ficou em primeiro 
na categoria entre 40 e 44 
anos. Benedito Francisco 
Ribeiro garantiu prata na 
categoria entre 40 e 44 
anos. Pedro Ferraz Arruda 
trouxe o bronze na cate
goria entre 50 e 54 anos. 
Naur Ribeiro da Matta foi 
o primeiro colocado na 
categoria entre 60 e 64 
anos. Por último, Antônio 
Brito ficou em terceiro lu
gar na categoria entre 65 e 
69 anos.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

no ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, será realizada a 
grande final do Campeo
nato Municipal de Truco, 
promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação.

Ensino Médio (Coiegial Forte e Especiai) Pré-Vestibuiares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
^  ( 1 4 )  3 2 6 4 - 7 7 2 6  
L L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

B o lsa s  de  E s t u ^

-  S P  w w w . p r e v e . c o m . b r

http://www.preve.com.br


O ECO REGIONAL
KÁTIA Sartori

O ECO, UM s e n h o r  JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.442 ★  PÁGINA BI

Casa do judiciário
A partir da quarta-feira 29, 

o fórum de Macatuba passa 
a funcionar na antiga escola 
municipal Padre José Corsini. 
A mudança é necessária para 
que o prédio passe por uma 
reforma completa. A obra, or
çada em aproximadamente R$ 
400 mil, será financiada com 
dinheiro do próprio municí
pio e deve ficar pronta dentro 
de seis meses.

Por causa da mudança, não 
haverá expediente no judiciá
rio macatubense na segunda- 
feira 27. A terça-feira 28 é fe
riado pelo dia do funcionário 
público. Na quarta-feira, o 
expediente é normal no novo 
endereço. Segundo o diretor 
de serviços do fórum, Carlos 
Alberto Giorgetti, não haverá 
prejuízos no atendimento à 
população por causa da mu
dança.

Segundo o prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), a 
reforma é necessária porque o 
prédio atual não atende mais 
às necessidades do poder judi
ciário no município. Recente
mente, Macatuba foi elevada 
à Comarca. O vereador Apa
recido Humberto Pavão (PTB) 
teve participação decisiva no 
processo, que foi interlocutor 
da emenda que garantiu a ins
talação da Comarca.

O projeto de reforma foi 
idealizado aproveitando a es
trutura original. A planta foi 
avaliada e aprovada pela Se-

Por causa de reforma, fórum de Macatuba será transferido para a antiga escola 

municipal Padre José Corsini; atendimento no novo endereço começa na quarta-feira 29

cretaria de Segurança Pública, 
segundo informa Coolidge. A 
obra já está licitada e só não 
começou ainda porque a en
trega do posto de Saúde Dr. 
Marco Moretto, que também 
foi temporariamente transferi
do para a escola Padre Corsi- 
ni, atrasou.

Segundo o secretário Ad
ministrativo da prefeitura, 
José Carlos Ferreira de Souza, 
pelo projeto a entrada prin
cipal continuará a mesma, 
mas a divisão interna sofrerá 
mudanças. O prédio também 
ganhará o acréscimo de novas 
salas, como um auditório pa
ra a realização de julgamen
tos, com sala para os jurados 
e sala secreta -  atualmente os 
julgamentos são feitos na Câ
mara de Vereadores. A planta 
ainda prevê a construção de 
quatro salas para cartório, sala 
de audiência, sala para juiz e 
para o promotor, sala para a 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), sala para assisten
te social, sala para oficiais de 
justiça, juizado especial e até 
espaço para a instalação de 
uma agência bancária dentro 
do fórum, o que também é 
inexistente hoje.

Prédio do fórum deve ficar 
pelo menos seis meses 
fechado para reforma; 
atendimento passa para a 
escola Padre José Corsini
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V eículo  R$

A  C r is e  n â o  
Ch eg o u  pa r a

os CLIENTES DA

DI VE L P /l
■ São mais de 100 veículos com c o n d ^  ;
e s p e c i ^ r v e j â ^ a í g u ^

.......................................

Avenida: Adriano Anderson Foganholi, 580 
Telefone: (14) 3269-1581 - Lençóis Paulista
Fotos meramente ilustrativas. Carros vinculados ao Consórcio Nacional Proeste Divelpa 

com parcelas não fixas sendo a mesma vinculada ao preço do veículo OKm. 
Sujeito a reajuste.
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Da Redação

Uma noite para se ouvir 
belas canções. É o que prome
tem os organizadores do 9° 
Encontro de Corais, que será 
realizado amanhã, no salão 
nobre do Seminário Santo An- 
tonio, em Agudos. O evento 
começa às 20h e o convite é 
para pessoas de toda a região. 
Estão confirmadas as apresen
tações de oito corais. A entra
da é de graça.

De acordo com o frei Ade
mir Peixer, organizador do

evento, são esperadas pelo 
menos 200 pessoas para pres
tigiar o encontro. O salão no
bre tem capacidade para abri
gar até 400 visitantes.

Segundo o frei Ademir, 
quem comparecer ao evento 
vai poder ouvir boa música, 
num ambiente agradável. O 
encontro de corais já virou 
tradição no seminário. "Tudo 
foi organizado com muito ca
rinho para que os amantes da 
boa música possam desfrutar 
de momentos de verdadeiro 
encanto, ouvindo canções que

tocam os corações. A cada ano 
em que o evento é realizado 
nota-se o aumento considerá
vel de público e as apresenta
ções são cada vez melhores", 
destaca o frei Ademir.

Participam do encontro o 
coral do Seminário Santo An- 
tonio de Agudos, Coral Voz 
em Canto de Bauru, Madrigal 
Anima da Universidade do Sa
grado Coração de Bauru, Ma
drigal Sintonia Vocal de Agu
dos, Corais Reunidos, Coral 
Unesp de Botucatu e Bauru, 
e Coral Municipal de Lençóis

s a u d e

H ospital de A gudos agora tem  
pediatra e neurologista

Na última terça-feira, o 
diretor administrativo da 
Associação Hospitalar de 
Agudos, Alberto Alves Lima, 
comunicou a imprensa que a 
unidade já opera com a pre
sença de novos especialistas. 
São dois neurologistas que 
atendem quinzenalmente 
às quintas-feiras e uma pe
diatra que realiza consul
tas duas vezes por semana 
no local. Sempre as terças e 
quintas-feiras.

Os neurologistas foram 
contratados há três meses e 
atendem pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). Já a médi
ca pediatra está trabalhando 
tem um mês. Os interessados 
em agendar as consultas de
vem se dirigir ao hospital.

O Hospital de Agudos 
também finaliza a construção 
de um obelisco em comemo
ração ao centenário de sua 
criação, que deve ser inaugu
rado no próximo dia 29 de 
novembro. A programação 
completa das homenagens 
aos 115 sócios fundadores 
deve ser anunciada em breve. Hospital de Agudos agora tem pediatra que atende pelo SUS; neurologistas são quinzenais

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

Rotary Clube promove a 3  ̂Festa da Pizza
Pelo terceiro ano con

secutivo os rotarianos de 
Agudos promovem a Festa 
da Pizza. O evento aconte
ce hoje, a partir das 20h30, 
nas dependências do clube.

De acordo com os orga
nizadores, serão servidos

12 sabores de pizzas, sendo 
10 salgados e dois doces. 
Os ingressos poderão ser 
adquiridos com os sócios 
por R$ 20. De brinde, ga
nham uma lata de cerveja 
ou refrigerante.

O atual presidente do

Rotary, Carlos Lodeiro de 
Mello, diz que espera con
tar com um bom número 
de pessoas, a exemplo do 
que ocorreu na festa do ano 
passado. "Espero contar 
com um bom público, que 
venham desfrutar de um

ambiente agradável e sa
borear o rodízio de pizzas 
que já se tornou tradição 
nas promoções do clube", 
convidou o presidente. A 
sede do Rotary fica na rua 
Prefeito Antonio Condi, no 
centro de Agudos.

Oito corais se apresentam amanhã no Seminário de Agudos, às 20h, com entrada de graça; 200 pessoas são esperadas para o evento

B o a  m ú s i c a
Seminário Santo Antonio promove o 9° Encontro de Corais amanhã, a partir das 20h

Paulista.
O Seminário Santo Anto- 

nio é o maior da América Lati
na e tem como atual responsá
vel o frei guardião Rafael Spri- 
cigo. "Conto com a presença 
de todos e que sejam bem 
vindos neste evento cultural" 
convida o frei Spricigo.

O 9° Encontro de Corais 
tem o apoio da Prefeitura de 
Agudos. O Seminário Santo 
Antonio fica localizado na es
trada vicinal de acesso a Bore- 
bi, na Vila Professor Simões, 
em Agudos.

t e r ç a - f e i r a

APOSTILAS
Lençóis Paulista e Maca- 

tuba, que adotaram sistema 
apostilado na rede muni
cipal de ensino, parecem 
ter acertado na escolha. Na 
semana passada, a tecno
logia educacional 'Aprende 
Brasil', disponível na rede 
municipal das duas cidades 
e desenvolvida pelo Grupo 
Positivo, foi aprovada pelo 
MEC (Ministério da Edu
cação) para fazer parte do 
Guia de Tecnologias Educa
cionais do PDE (Plano de 
Desenvolvimento da Edu
cação). O guia visa orientar 
escolas da rede pública na 
organização da educação 
básica e foi considerada uma 
ferramenta para que o Brasil 
atinja o Ideb (Índice de De
senvolvimento da Educação 
Básica) de primeiro mundo. 
A média nacional do último 
Ideb (2007) é de 3,8. A meta 
é chegar a 6.

EXPOVELHA
Chegou ao fim a 21® 

Expovelha e 4® Expocabra 
de Lençóis Paulista. A chu
va que caiu no último fim 
de semana do evento pre
judicou o público visitan
te. A organização esperava 
receber 50 mil pessoas, o 
balanço divulgado é de 30 
mil. Mesmo assim, para os 
expositores o tempo fecha
do não refletiu na hora das 
negociações. Segundo José 
Oliveira Prado, organizador 
do evento, entre leilões e 
vendas a feira movimentou 
cerca de R$ 1 milhão.

c r e c h e
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), anunciou a 
abertura de processo de li
citação para compra de ma
teriais para a construção de

uma nova creche está aberto. 
Os recursos partem de convê
nio estabelecido com o Go
verno Federal, por meio do 
Ministério da Educação. A in
dicação é do deputado federal 
Milton Monti (PR). A creche, 
que será localizada no Jardim 
Maria Luiza, terá capacidade 
para atender 130 crianças. As 
obras devem começar no iní
cio do próximo ano.

s e r v id o r e s
A atual diretoria da Asso

ciação dos Servidores Públi
cos Municipais de Lençóis 
Paulista vai permanecer no 
comando da entidade pelos 
próximos três anos. Dos 816 
associados que votaram, 392 
escolheram manter a Chapa 
1 no comando da entida
de. A reeleição da diretoria, 
composta por 13 integrantes, 
aconteceu na sexta-feira 17.

c o n t in u id a d e
Interligação entre dois 

extremos da cidade, a Vila 
Honorina e o Núcleo João 
Ferreira Silveira (Cohab 4), 
e a criação da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambien
te devem ser as principais 
novidades no governo do 
prefeito eleito em Agudos, 
Everton Octaviani (PMDB), 
que pretende manter todos 
os cargos de confiança que 
hoje trabalham com seu tio, 
o prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB). Na verdade, 
a única alteração entre os 
secretários é a chegada de 
Octaviani para a Secretaria 
de Obras. Já falando como 
secretário de Obras, o pre
feito Octaviani diz que em 
2009 pretende dar seqüência 
às obras de pavimentação do 
Parque Pampulha e do San
ta Cândida, além da cons
trução de novas creches no 
município.

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

c a n d id a t o
A sessão de segunda- 

feira 20, na Câmara Muni
cipal de Vereadores de Len
çóis Paulista, foi marcada 
por uma despedida e um 
importante anúncio para o 
cenário político local. O ve
reador Carlos Alberto Mar
tins (PSB), o Carlão, que as
sumiu a vaga ocupada por 
João Miguel Diegoli (DEM), 
afastado por licença médi
ca, deixa a Casa e anuncia 
sua candidatura para depu
tado federal em 2010. João 
Miguel retoma o assento de 
vereador na segunda-feira 
27. Segundo Carlão, a deci
são foi tomada na tarde da 
última segunda-feira com 
membros do seu partido.

NOVA d ir e ç ã o
José Henrique Gomes 

dos Santos é o novo delega
do seccional de Bauru. Ele 
vai substituir Doniseti José 
Pinezi. A publicação saiu 
no Diário Oficial do Estado 
na terça-feira 21. Além de 
Bauru, a seccional é respon
sável por mais 18 cidades 
da região, incluindo Pirati- 
ninga, Agudos, Borebi, Len
çóis Paulista e Macatuba.

f in a d o s
O cemitério municipal 

Alcides Francisco, em Len
çóis Paulista, está sendo pre
parado para receber popula
ção no dia 2 de novembro, 
Finados. Em Lençóis Paulis
ta a limpeza e restauração 
dos túmulos já podem ser 
feitas pela população. "As 
pessoas podem vir limpar 
e reformar os túmulos até 
o dia 31. No dia 1° a pre
feitura é que vai cuidar da 
limpeza e fazer algumas re
formas internas no Cruzei
ro, capela e túmulos histó
ricos", afirma Walnei Repik,

administrador do cemitério 
municipal. Uma rampa foi 
construída ao lado da sala 
velatória para garantir mais 
facilidade para cadeirantes e 
pessoas que estejam com di
ficuldade de locomoção.

a r e ió p o l is
Mais um prefeito eleito 

em 5 de outubro entra na 
mira da Justiça Eleitoral. 
José Pio de Oliveira (PT), 
o Peixeiro, prefeito reeleito 
de Areiópolis e seu vice, An- 
tonio Franco, estão sendo 
acusados de usar a máqui
na pública e sortear 57 lotes 
para a população de baixa 
renda na cidade. O sorteio 
foi realizado no dia 10 de 
setembro, 25 dias antes das 
eleições municipais em que 
Peixeiro derrotou Amarildo 
Fernandes (PSDB) por uma 
diferença de 323 votos. 
Além do uso da máquina, 
representação protocola
da na segunda-feira 20 no 
Cartório Eleitoral de São 
Manuel afirma que os lotes 
não existem. Se a acusação 
por comprovada, o diplo
ma do prefeito reeleito po
de ser cassado e a eleição de 
Areiópolis anulada.

PONTE
O prefeito de Barra Bo

nita, padre Mário Teixeira 
(PC do B) vai proibir o trân
sito de caminhões e ônibus 
-  veículos considerados pe
sados -  sobre a ponte Cam
po Salles, sobre o Rio Tietê. 
Laudo do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) 
aponta que a ponte sofreu 
efeito de corrosão e precisa 
urgentemente de restaura
ção. Carros e motos conti
nuam liberados. A ponte 
Campos Salles liga os mu
nicípios de Igaraçu do Tietê 
e Barra Bonita.
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VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 97, gasolina/gnv. 

R$ 15.000,00. Logus 

CLI, ano 96, completo. 

R$ 13.000,00. Verona, 

ano 94, álcool, quatro 

portas. R$ 9.500,00. 

Fone (14) 3261-3063 

ou (14) 8143-4089.

VENDE-SE ESCORT, 

ano 88, álcool original, 

cor cinza metálico em 

bom estado. Fone (14) 

9166-6023.

VENDE-SE GOL, ano

99, cor prata, 4 portas, 

gasolina, ótimo esta

do. R$ 8.000,00 mais 

financiamento. Fone 

(14) 3264-2710 ou 

(14) 9707-2908 falar 

com Arlindo.

VENDE-SE GOL BX, 

ano 83, álcool, cor be

ge metálico. Fone (14) 

9744-6511.

VENDE-SE FUSCA, ano

78/78, cor bege. R$ 

3.300,00. Tratar Rua 

Willian Orsi, n° 524, 

Jardim Itapuã. Fone 

(14) 3263-0146 ou 

(14) 9798-0146.

VENDE-SE VERONA,

ano 92, álcool original, 

motor novo, pneus 

novos. Fone (14) 9785

0358 ou (14) 3263

6583.

VENDE-SE ESCORT, 

ano 88, álcool original, 

cor cinza metálico, em 

bom estado. Fone (14) 

9166-6023.

VENDE-SE CHEVETTE,

ano 87, SLE, 1.6, cor 

preto, som, alarme e 

trava elétrica, Fone (14) 

9779-1616, (14) 9761

3366, ou a noite (14) 

3263-3169, c/ Paula.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 98, álcool, cor 

vinho, 50 mil km, 2° 

dono. Fone (14) 8156

2311 Priscila

VENDE-SE GOL, GIII, 

ano 00, cor vinho, 4 

portas, pneus novos, 

licenciado 2008, ótimo 

estado. R$ 17.800,00. 

Fone (14) 9726-6932 

ou (14) 3264-8430.

M O N T A N A
V E Í C U L O S

MODELO / SUB-MODELO ANO C KM COR
Scenic 2.0 RXE Completa 2000 G Cinza

Kambi 1.6 1999 A Azul
Kombi 1.6 1992 A Branca

Corsa Sedan 1.0 Super MPFI 1999 G Prata
Corsa Sedan 1.0 CLASSIC 2004 G Branco

Corsa Sedan 1.0 Super MPFI 2001 G Verde
Corsa Hatch WIND 1.0 4P MPF 1998 G Cinza

Corsa GL 1.4 1995 G Vinho
Corsa Wagon SUPER 1.6 1999 G Prata

Chevett 1.6 1993 A Azul
Fiorino FURGAO 1.0 1994 A Branco
Gol 1.0 SPECIAL 2001 G Azul
Gol 1.0 SPECIAL 2001 G Branco

Gol 1.0 1996 G Verm.
Gol 1.0 16V 4P 2001 G Azul

Gol 1.0 1996 G Verm.
Monza 2.0 SL/E 4P 1991 A Prata
Monza 2.0 SL/E 2P 1991 A Verde

Palio ED 1.0 1997 G Verde
Palio ELX 1.6 4P 1997 G Dour.
Palio ED 1.0 4p 1998 G Prata
Parati CL 1.6 1996 G Cinza

FINANCIAMOS E REFINANÇIAMOS 
SEU CARRO, CAMINHÃO E ÔNIBUS

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S
r

F I C O U  FACIL 
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 
v is ita  e venha 

con fe rir nossas 
vantagens

[ 1 4 ]  3 2 6 4  5 0 8 9

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

Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 165 - Pq. Res. Rondon - Fone: 14. 3264-5089 - Lençóis Paulista

GOLG5
2008 -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.

CORSASEDAN 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

POLO HATCH 02/03 PRATA 1.0 16V AR-DH PALIO YANG 1.0 01/01 CINZA

GOL 1.0 8V 2P 04/04 PRATA LP - AL FIESTA HATCH 02/03 PRATA DH-VE-TE

GOL 1.0 8V 4P 05/05 PRATA BASICO FIESTA GL 01/01 PRATA AC

GOL 1.08V 2P. 05/05 CINZA BASICO XSARA PICASSO 06/06 CINZA EXCLUSIVE

GOL 1.0 8V 4P 03/04 CINZA BASICO SCENIC RTX 01/01 CINZA COMP. +  COURC

GOL 1.0 16V 4P 00/01 PRATA TRIO - RD SCENIC 98/99 VERM. COMPLETA

GOL 1.0 16V 4P 00/00 PRATA VE.RD BALENO SUZUKI 97/97 PRATA COMPLETO

YAMAHA XT660 05-05 PRETA HONDATWISTER 05/05 PRATA

WkULOS

HOP
CARS

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

VENDE-SE GOL, ano

9 1 ,1 .8 , álcool, cor be

ge metálico. Fone (14) 

3263-4617 ou (14) 

9778-4947.

VENDE-SE PALIO CE- 

LEBRATION, ano 08, 

particular, 02 portas, 

flex, cor preto, com 

trava e vidro elétrico, 

limpador e desemba- 

çador, som, insulfim, 

com 9.000km original, 

único dono. Fone (14) 

8144-3590,

VENDE-SE CHEVETTE, 

ano 87, 1.6, álcool ori

ginal. Gol, ano 92, 1.6, 

original álcool.

VENDE-SE CHEVETTE, 

ano 87, 1.6, álcool 

original. Gol, ano 92. 

Fone (14) 3263-4844 

ou (14) 8141-2092.

VENDE-SE, troca ou 

financia Palio, ano 

98, cor branco, com 

vidro elétrico, alarme a 

distancia ok. Fone (14) 

9714-9138 ou (14) 

3263-5319.

VENDE-SE VERONA,

ano 92, álcool, cor 

prata, ótimo estado. 

Fone (14) 3263-6364 

ou (14) 9732-7747, 

c/ Ocimar ou Nara. 

Particular.

VENDE-SE GOL, 4 

portas, cor branco, 

ano 00/00. Entrada 

R$ 3.600,00 + 60 x 

R$ 347,59. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE OU TROCA 

TRAFIC, ano 97, diesel, 

completa. Fone (14) 

3264-5658 ou (14) 

8115-4390.

VENDE-SE GOL,

ano 85, cor bege. R$

5.500.00. Fone (14) 

9621-6009.

VENDE-SE GOL, álcool, 

ano 85, ar, ótimo esta

do, único dono. Fone 

(14) 3263-4026.

COMPRA-SE FUSCA, 

Gol, Voyage. Fone (14) 

3263-3348 ou (14) 

9703-1919.

VENDE-SE FIESTA, ano 

02/03, 1.6, gasolina, 

GNV, banco de couro, 

rodas, cor verde, lin

do, ótimo estado. R$

25.000. 00. Fone (14) 

9787-9690.

VENDE-SE CAM I

NHÃO TRUCADO, ano

78, cor azul, F 7000. 

R$ 21.500,00 aceito 

carro ou moto parte 

do negocio. Fone (14) 

9723-8641.

VENHA NOS CONHECER!
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Veículos

Personalização de Pára-choque Pintura 

Mecânica  

Troca de Óleo 

Revisão Automotiva 

Marteiinho de Ouro

1 4 .3 2 6 3 - 6 1 5 1

Rua Piedade, 76 - Centro - Lençóis Paulista

CORSA HATCH 1.6 4P
1999 - VERMELHO - G - AR COND / LIMP / DES / TR / AL

M SOB CONSULTA
VEÍCULO ANO COR COMB. O PCION AIS

CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERMELHO G AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME

CORSA HATCH MAXX 4P 1.Í 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

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

ASTRA GL 1.8 2P 1999 AZUL GAS COMPLETO

VENDE-SE GOL, ano 

86, álcool original. R$ 

5.600,00. Fone (14) 

8147-2635.

VENDE-SE GOL, qua

tro portas, ar e direção 

hidráulica, ano 04/04. 

Entrada R$ 3.000,00 + 

60 x R$ 510,94. Fone 

(14) 9652-7481.

VENDE-SE FOX, qua

tro portas, cor prata, 

ano 04/05. Entrada 

R$ 5.000,00 + 60 x 

R$ 579,33. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE PARATI, cor

prata, ano 97, 1.6, MI. 

R$ 13.500,00. Fone 

(14) 9129-7890.

VENDE-SE SANTANA 

CLI, 1.8, cor cinza, 

direção hidráulica, 

ano 95/95. Entrada 

R$ 2.000,00 + 60 x 

R$ 282,09. Fone (14) 

9652-7481.

O ECO
3 2 6 9 - 3 3 1 1

F*:  1 4 * 3 2 6 4 - 1 0 0 0
V e íc u l o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

Oração dos aflitos

Aflita se viu a virgem Maria aos pés da cruz. Aflita vejo-me eu valei-me mãe de 

Jesus, confio em Deus, com todas as minhas forças, por isso peço ilumine meus 

caminhos, concedendo-me a graça que tanto desejo. Amém. (Reze durante 3 dias 

e faça 3 pedidos, 1 impossível e 2 difícieis, mande publicar essa oração no 4° dia e 

aguarde os resultados).

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
A STR A  SEDAN 2002/2003 AZUL COM PLETO

CO RSA  S U P E R  SEDAN 1998/1998 BRANCA TRAVA ALARME
CO RSA CLA SS IC  SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA

CO RSA CLA SS IC  L IFE 2004/2005 BRANCA A R  COND
ZAFIRA CD 2003/2003 PRETA COM PLETA

CO RSA MILENIUM 2001/2001 CINZA D.H. ALARM E TRAVA
A STR A  SEDAN MILENIUM 2001/2001 PRATA

CO RSA CLA SS IC  L IFE 2005/2005 PRATA
S10 EX EC U T IV E  2.8 4X4 2006/2007 PRETA COM PLETA

KADETT GL 1996/1997 VERM ELHA VIDRO + TRAVA
CO RSA  SEDAN MOD. NOVO 2002/2003 PRATA a

A STR A  GL 2002/2002 CINZA COM PLETO
RA N G ER 13 D C . D. 1999/2000 BRANCA COM PLETO

GOL ROLLING STO N ES 1995/1995 BRANCA ALARM E
GOL SP EC IA L 1998/1999 AZUL BÁSICO

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

GOL 1.6 PO W ER 4P 2007/2007 CINZA x
GOL MI 1997/1997 CINZA x

GOL 16V PLUS 2001/2001 CINZA x

M O D E L O A N O COR 1 O P C IO N A IS  1
SAVEIRO 1.8 2001/2001 BRANCA X
FO X 1.0 2P 2007/2008 PRETA

PALIO E L  4P 1996/1997 AZUL BÁSICO
PALIO F IR E  FLEX  4P 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA ALARM E

SIEN A F IR E  FLEX 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA D.H.
STRADA T R E K  C .E . FLEX 2007/2008 PRATA D.H. ALARM E TRAVA

UNO M ILLE EX 1999/1999 BRANCO x
UNO M ILLE F IR E  2P 2008/2008 BRANCO KIT WAY + KIT V ISIB ILIDADE
UNO M ILLE F IR E  4P 2008/2008 PRATA x
UNO M ILLE F IR E  4P 2008/2008 PRETO KIT VISIB ILIDADE
UNO M ILLE F IR E  4P 2008/2008 BRANCO KIT WAY
UNO M ILLE F IR E  4P 2008/2009 AZUL BÁSICO
UNO M ILLE F IR E  4P 2008/2008 BRANCO BÁSICO

CIV IC LX 1998/1998 PRATA COM PLETO
CB 500 2002/2002 PRETA COM PLETO

X R  250 TORNADO 2002/2002 AZUL
CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA 500,00 + 24 PA RC ELA S 250,00
CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24 PA RC ELA S 275,00
CG 150 TITAN E S 2004/2005 AZUL 500,00 + 24 PA RC ELA S 250,00

KA D ETT GS 1989/1989 PRETA 3.000,00 + 24 PA RC ELA S DE 350,00

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

CELTA 2P I

1.0 - PRETO - 06/06

FOX 2P 1.0 - CINZA - 03/04 
G - AR+DH+TRIO+RODAS

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

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

D-20 CUSTON S - VERMELHA 
93/93 - D - TURBO

CORSA SEDAN - AZUL 
00/01 - G - TE

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

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

CORSA SEDAN MOD NOVO 
PRATA - 2003 - G

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

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

GOL MI 4P - VINHO 
98/99 - G

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

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

CORSA SEDAN 1.0 - PRATA 
02/02 - A - TE - AR

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

UNO MILLE - 2P 
BRANCO - 98/98 - G

VERSAILLES GL 2.0 BEGE 
92/92 - G -

KA 1.0 - VERMELHA 
1998 - G

£22!L coN suaiü2É

Ê B Ê Z J k
A U T O M Ó V E IS  i

(14) 3264-9191
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PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sitios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR 
ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO  NATÁLtO LO REN ZETTI, N ' 112 - LENÇÓ tS PAULISTA

Fo n e : (14) 3264-4345

VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE SANTANA

GL, 2.0, cor azul, ano 

94/94. Entrada R$

2.000. 00 + 60 x R$ 

282,09. Fone (14)

9652-7481.

VENDE-SE FOCUS 

HATCH, 1.8, compt. 

branco. Entrada R$

4.000. 00 + 60 x R$ 

510,94. Fone (14)

9652-7481.

VENDE-SE PALIO EX, 4

portas, ano 99, c/ roda 

liga, cor azul. Entrada. 

R$ 2.500,00 + 60 x 

R$ 347,59. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE MAREA 

ELX, cor preto, compt., 

Ano 00/00. Entrada 

R$ 3.000,00 + 60 x 

R$ 426,50. Fone (14) 

9652-7481.

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE HONDA BIS 

125, c/ partida elétrica, 

0km. R$ 6.100,00. Fo

ne (14) 3261-3063 ou 

(14) 8143-4089.

VENDE-SE CG TITAN,

125, cor verde, quitada. 

Fone (14) 3264-6809.

VENDE-SE OU TROCA,

por moto de maior 

valor, Yes, ano 07 e 

Titan, ano 98. Fone 

(14) 3264-9076, falar 

c/ Nicola.

VENDE-SE BIZ C100,

ano 02, cor vermelha. 

Fone (14) 3264-3782 

ou (14) 8112-5797 ou 

na Purina.

A larm es
PARA MOTOS
Á p a r t ir  de

4 X  DE 

R$ 32,50

VENDE-SE TW ISTER,

ano 02, cor preta, 

ótimo estado de con

servação. Fone (14) 

3264-6454 ou (14) 

9734-5091.

VENDE-SE TURUNA,

ano 82, cor vermelha. 

Fone (14) 9785-8074.

VENDE-SE HONDA 

NX-4 FALCON, ano

04, cor preta, em óti

mo estado. Fone (14) 

9752-5109 ou (14) 

9786-6923.

VENDE-SE BIZ, ao 07,

cor prata, partida elé

trica. Particular entrada 

mais financiamento. 

Fone (14) 8132-7803 

ou (14) 3263-3291.

VENDE-SE BIZ C-100.

Entrada R$ 300,00 + 48 

x R$ 124,05. Fone (14) 

9652-7481.

VENDE-SE JOG SUPER,

50c, super econô

mica, ano 95, só R$ 

1.500,00. Fone (14) 

9652-7481.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE OU 

TRO CA, por carro 

uma locadora em 

ótima localização. R$ 

15 .000 ,00 . Fone (14) 

3298-1287 falar com 

Maria José.

VENDE-SE PRÉDIO , 

comercial, Rua Jalisco 

n 79, Vilage c/136 m2 

em construção. Fone 

(14) 9785-0358 ou 

(14 ) 3263-6583.

VENDE-SE CASA,

Jd. Itamaraty, três 

dormitórios sendo 

1 suíte, sala, copa, 

cozinha, banheiro so

cial, área de serviço, 

garagem p/ 2 carros. 

R$ 150 .000 ,00 , não 

aceita financiamento. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

PROCURA-SE RAN

CHO, para alugar para 

o natal, preferência na 

São Judas Tadeu, Corvo 

Branco ou Pedreira. 

Fone (14) 9167-6819 

com Ricardo.

PROCURA-SE CASA P/ 

ALUGAR, bairros: Ce- 

cap, Núcleo, Rondon, 

Mamedina, Príncipe, 

Itapuã, Julio Ferrari, 

Cruzeiro, Nações, Nova 

Lençóis. R$ 330,00, 

tenho fiador. Fone (14) 

9789-8607.

VENDE-SE LOJA SERV 

FEST, possuindo bebi

das, carvão, descartá

veis, etc. Excelente pon

to. (clientela formada) 

aceita proposta, não 

atendemos curiosos. 

Fone (14) 9115-4389.

VENDE-SE OU TROCO 

POR CARRO, locadora 

em um ótimo lugar em 

Macatuba. Fone (14) 

3298-1287 falar com 

Maria José.

VENDE-SE TERRENO, 

no Jardim Itapuã Mu

rado c/ Area coberta 

no Fundo 1̂  Rua, Parte 

Alta. R$ 20.000,00. Fo

ne (11) 3964-0529 c/ 

Teresinha.

ALUGA-SE EDÍCULA, 

para festas em geral, 

com piscina. Fone 

(14) 8119-5518 com 

Luciane.

VENDE-SE SALA CO

MERCIAL, Av 25 de 

Janeiro, 310, Centro, 

com 30 m2, parte su

perior. Fone (14) 3263

3149.

VENDE-SE CASA, Bela 

Vista I. Fone (14) 3263

1280.

VENDE-SE EDÍCULA, 

Jd. América, bem lo

calizada, área coberta 

grande, dois piscinas. 

Fone (14) 3263-4026.

VENDE-SE TERRENO, 

Vila Antonieta I, Rua 

Antonio Brandi c/ 

300,00 m2. Tratar Toni- 

nho Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 

(14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA,

Jd. Maria Luiza, dois 

dormitórios, sala, 

cozinha, banheiro.

R$ 56.500,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 

Nova Lençóis, três 

dormitórios, sala, copa, 

cozinha, banheiro, área 

de serviço, garagem, 

nos fundos sobrado 

em construção. R$ 

78.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, no 

Parque Residencial 

Rondon, 01 dormitório, 

sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, des

pensa. R$ 37.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd 

América, 3 dormitó

rios, sendo 1 suíte,

2 salas, cozinha, ba

nheiro, lavanderia, 

área c/ churrasqueira, 

garagem, despensa. 

R$ 95.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, 

Parque Residencial Ron- 

don, dois dormitórios, 

sendo dois suítes, sala, 

copa, cozinha, área de 

serviço, garagem, área 

coberta com churras

queira, despensa, ba

nheiro. R$ 90.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

ALUGA-SE KITNET, na 

Praia Grande. Fone (14) 

3264-2572 ou (14) 

9667-5390.

VENDE-SE SOBRADO, VENDE-SE COMPRES-

no Parque Residencial SOR, 40 pés com jato

Rondon, 02 dormitó- de granalha, calandra

rios, duas salas, cozi- e policorte. Fone (14)

nha, dois banheiros, 9737-4320 com Ro-

área de serviço, gara- naldo.

gem. R$ 75.000,00.

Tratar Toninho San- VENDE-SE GRADE, de

tangelo Imóveis (Creci ferro para residência

46374). Fone (14) com portão social

3263-7094. (9m), 300 telhas Roma-

nas (novas). Fone (14)

VENDE-SE ÁREA DE 3264-3537.

6.400 M2, em local no

bre de Lençóis Paulista. CONSÓRCIO NA-

Fone (14) 3264-4151 CIONAL FIAT. Planos

ou (14) 8152-7999. da fabrica, a partir R$

256, s/juros. Faça sua

VENDE-SE TERRENO, inscrição Fone (14)

no Jd. Itamaraty de 408 3019-9330 ou (14)

m2, rua Irapurus. Ven 9701-3673.

da exclusiva Habitare

Imóveis. Creci -  76074. CONSÓRCIO RODO-

Fone (14) 3264-4151 BENS IMÓVEIS, casa,

ou (14) 8152-7999. terreno, apartamento,

construção. Créd:

VENDE-SE CASA, no 35.000 à 200.000 a

Jd. Village, três dor- partir R$ 300,00. Fone

mitórios (um suíte) (14) 3019-9330.

c/ armário embutido,

sala, copa, cozinha, EXCURSÕES PARA

lavanderia, rancho com COMPRAS EM SÃO

churrasqueira, quarto e PAULO. Outubro

um banheiro e mais um 29/10 e 28/10-Terça-

terreno ao lado. Fone feira (dia do funcioná-

(14) 3264-4151 ou rio publico). Novem-

(14) 8152-7999. bro. 01/11,03/11,

05/11,08/11, 10/11,

\ 12/11, 14/11, 17/11,

19/11, 22/11, 24/11,

m io 26/11, e 29/11. De

zembro. 01/12, 03/12,

06/12, 08/12, 10/12,

13/12, 15/12, 17/12,

20/12, 22/12, 27/12.

1  DIVERSOS 1 Ibitinga. 25/10/08 e

PRECISA-SE DE VIO- 06/12/2008. Aparecida

LÃO USADO, para do Norte 27/09/2008

criança sem condições. e 27/12/2008. Termas

Pede doação. Fone (14) dos Laranjais (OLIMPIA)

3263-1379. 15/11/2008. Praia

Grande 14/03/2009.

COMPRA-SE GE- Fone (14) 3264-7919

LADEIRA, usada no ou (14) 9794-7639,

valor de até R$ 60,00. Eliza ou (14) 3263-

Tratar com Júnior (14) 6938 (14) 9702-7108.

3264.6684 Arlindo.

VENDE-SE BALCÃO, VENDE-SE TORNO,

refrigerado e seco (só aceito carro no nego-

vende os dois juntos). cio. Fone (14) 3263-

Fone (14) 3263-2801. 6578.

R E S ID Ê N C IA S

JD. M O R U M B I: R$ 150.000,00, 3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula 

c/ churrasqueira, garagem p/ 2 carros.

JD. M O R U M B I: 3 dorm. (1 suíte), 2 salas, wc social, cozinha, garagem p/ veículos.

JD. ITAM ARATY: Edícula c/ dorm., wc social, sala de estar, cozinha c/ a.e, varanda, 

piscina e3 cerca elétrica.

CEN TRO : Rua Ignácio Anselmo esquina c/ Virgílio Rocha, casa c/ 261 m ,̂ Terreno c/ 

1230m'.

CEN TRO : Rua X V  de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 

dorm c/ a/e, 1 suíte c/ a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/ a/e pia gab.

Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. Terreno 312m^. R$150.000,00 

PQ. EL IZ A B ET E : 2 dorm., wc social c/ blindex, sala de visitas, cozinha, garagem p/ 1

carro, excelente acabamento, R$45.000,00 + pequeno financiamento.

Pq. Antártica: R$270.000, 3 Dorm., sendo 1suíte, 2 salas, cozinha e sala de jantar, e c/ 

churrasquiera; wc, dispensa + dependências para empregada, garagem para 2 carros. 

JD. IPÊ: 3 dorm. sendo 1 suíte com a/e, escritório, quarto de hóspedes, sala de tv, wc 

social, cozinha completa, ampla sala, garagem para 4 carros e piscina. 

APA RTAM EN TO : Residência Paineiras, 2° andar, R$60.000, 3 dorm., sendo 1 com

a/e, sala com sacada e blindex, wc social c/ blindex, cozinha com a/e e garagem aberta. 

C H Á C A R A S :

T IA  EM ÍLIA : : R$75.000, casa c/ 3 drom., 2 salas, cozinha e wc social.

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

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

Não Perca!!! 
Suspensão a ar em

5x de R $ 2 0 0
Fone: 14. 32B3-583I

Rua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lençóis Paulista

VENDE-SE GRAVADO- 

RAM, de CD e leitora 

de DVD (LG) por R$ 

50,00; Vende-se Leitora 

de CD LG 52x por 

R$30,00. Fone (14) 

9167-3262.

VENDE-SE CD MP3, 

Pioneer c/ controle, 

Flip Down. Linha 

moderna DEH, frente 

destacável prata. R$ 

250,00. Fone (14) 

9702-9704, tratar com 

Alexandre.

VENDE-SE GELADEIRA 

DUPLEX, cor branca. 

Maquina de lavar Bras- 

temp Clean. Freezer 

Prosdócimo. Tratar Rua 

Primo Casali, n° 61. 

Fone (14) 9713-2132, 

c/ Marcio.

EXCURSÃO PARA 

SALÃO DO AUTO

MÓVEL, SP, dia 01/11. 

Fone (14) 8112-2406, 

c/ Eduardo.

VENDE-SE ARMÁRIO 

DE COZINHA, balcão 

(novos), geladeira. Tra

tar Rua Brás Cuba, 461, 

Parque São Jose.

VENDE-SE CD P/ 

CARRO. R$ 150,00. 4 

auto falantes usados. 

R$ 100,00. Antena elé

trica, Olimpus, usada. 

R$ 130,00. Fone (14) 

3263-3348.

VENDE-SE PLAYSTA- 

TION I, ótimo estado, 

5 jogos pó R$ 160,00. 

Fone (14) 3264-1479, 

falar c/ Rose ou Juraci.

VENDE-SE RODAS, or

bital aro 15, R$ 700,00. 

Fone (14) 9754-2185, 

tratar c/ Mateus.

VENDE-SE DVD, Player 

Samsung P366 C/ DI- 

VX. Aparelho novo com 

pouco uso. Embala

gem, manual, controle 

e cabos. R$ 220,00. 

Fone (14) 9702-9704, 

c/ Alexandre.

VENDE-SE PLAYSTA- 

TION DOIS, com um

controle sem fio, um 

controle com fio e 

arma e 3 revistas mais 

acompanhando 2 caixi

nhas de som. Fone (14) 

9127-1785, Luiz.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

EM

3 X
Cainii Elástica
Tobojá
Castelo
Piscina de Belínlia 
Toüto Mac. Iniantil (Bandido) 
Máquina ttIgodáoOoce a Cropp 
Tíiliiigá

(14) 3263-1485 
9791-4488

s A b í

MeQioD' p03Ç3
e qsaQBdads

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

0. AtQio FTazzarQ, 59 

Ub (14) 3220-2310

PRECISANDO FORMA

TAR O PC, ou perdeu 

algum arquivo impor

tante? Entre em con

tato com Fábio. Fone 

(14) 3264-3599.

TRABALHE EM CASA, 

com a Mundialline, não 

precisa vender e nem 

consumir produtos, ex

celentes ganhos, bônus 

e benefícios: http:// 

www.divulgaweb.net/ 

mundialine/selepre ou 

selepre@netone.com.br

AUTO HÊCáNICA • RimCA DE MOTDRES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usínagem

FONE:

3263- 1535
3264- 3961

R. Prudeiile de Moraes. 20B 
Ulla Edeii ■ loiiçóis Paulista

FORRO DE PVC. Insta

lado e na medida certa, 

pelo menos 50% mais 

barato que o forro de 

madeira. Parcelamos 

em até seis vezes, 

orçamento sem com

promisso. Fone (14) 

9169-5299.

auluifa  
ow

Fo n e : 14. 3264 -1351
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

O ECO

A G O R A  EM L E N Ç Ó I S  

F I C O U

E E C O N Ô M I C O

A L U '  '
UM CARRO

F a ç a - n o s  u m a  v i s i t a  e v e n h a  
c o n f e r i r  n o s s a s  v a n t a g e n s

r

[ 1 4 ]  3 2 6 4  5 0 8 9

VENDE-SE
FORD RANGER
Gosoiina, ono 98, verde

Fones: 14.8137-7390

Tratar com Eneida

O N T A N A
RENT A CAR

C O N T R A T A - S E

Visando a expansão do nosso empresa, estamos contratando RECEPCIONISTA 
com experiência em informática, comunicativa e com CNH. Trabalho para o 

período dos 14h às 22h. Pagam os sa lário  +  comissão.

Interessados deverão enviar currículo paras 
Rua Sete de Setembro, 963, Centro,Lenfóis Paulista.

http://www.divulgaweb.net/
mailto:selepre@netone.com.br


C H A V E I R O  T A T Á
Qualidade pelo melhor preço.

3 2 6 4 - 4 0 4 9  
9 7 9 1 - 7 0 6 6- Chaves

- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV D E N OVEM BRO  5 5 0 A  EM  F R E N T E  A C A S A S  BAHIA

4 PET SHOP
P A T A S

e T o s aB a n h o  
H o s p e d a g e m

F.; 1 4 .  3 2 6 3 - 0 3 4 6
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

> ' *  »

M O T O  T A X I
Transporte de passageiros, encomendas, serviços bancários, 
pagamento de contas, entrega de cestas básicas, compras, 

parcerias c/ empresas e corridas para toda região.

Márcio 
F.: 9 7 0 1 5 6 2 7

Clínica dos

CtÊÊ§aaos
Restauração de Calçados - Pintura 

Artigos em Couro - Conserto

C o n v ê n io :  @SSOCÍaçâOServidores Púbilees ̂  ^
Av. Cruzeiro  do Sul, 397 - Cruzeiro  
F.: 14. 3263-3366/14.8113-4638  

Lençóis Paulista

SPEGIALIZADO EM TODAS RAÇAS

M
Obediência, defesa e ataque, 
prevenção a envenenamento. 

Atendimento a domicílio, 
Criação especializada de 

Pastores Alemães,
Capa Preta e linha para trabalho. 

NINHADAS PROGRAMADAS

Marcos Prado M ateus Prado
9714-4653 9753-7378

î anificadora e Confeitarií̂

| í TRD@® ® i1|
\ @UR®7
Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 

5 kg bolo 2 x

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

D I S K: 3264-3155

s A b í

HMP DESIGNER 

GRÁFICO , e Wed 

Design Cartões de 

Visita, Criação de logo 

marca, Relógios perso

nalizados, Calendários 

2009. Fone (14) 9133

8048.

INSTITUTO  DE BELE

ZA, Cidinha Bolonha. 

Promoções: Qualquer 

tipo de química, brin

de ganha a mão. Pé e 

mão simples R$10,00 

e decorado. R$ 12,00. 

Terça á quinta período 

da manha, sexta e sá

bado o dia todo. Fone 

(14) 3263-7217 ou 

(14) 9754-1078.

MOTO TÁXI b e ir a  

RIO, dia e noite, 

domingos e feriados, 

transporte de passa

geiros, cestas básica 

e encomendas. Fone 

(14) 3264-4444.

MANICURE A DOM I

CILIO , Mão R$ 5,00 

pé R$ 5,00 cada.

TRANSPORTE ESCO

LAR 2009, Educação 

infantil Eliza P. Barros, 

Walt Disney, Monteiro 

Lobato, lar das crian

ças. Reservas de vagas. 

Fone (14) 3263-3539.

TRANSPORTE ES

COLAR 2009, Ensino 

Fundamental, Espe

rança de Oliveira, Eliza 

P Barros, Esperança 

Oliveira, Eliza P de 

Barros, Dr Paulo Zillo. 

Reservas de vagas. Fo

ne (14) 3263-3539.

TRANSPORTE ES

COLAR 2009, Ensino 

Superior. Bauru- SP, 

diurno e noturno, 

USC e UNIP. Reservas 

de vagas. Fone (14) 

3263-3539.

LAVA-CAR MAR- 

T IN ELLI, Lavagens 

veículos, bancos e 

carpetes, sofás e tape

tes, motos, polimento 

e cristalização. Fone 

(14) 3263-4844 ou 

(14) 8141-2092, Hu- 

dson.

SERRALHERIA
P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

□sqmgiilDflsB Eiitsí̂ [B@ÊE

Fone/Fcix (14) 3 2 6 4 - 4 3 1 3

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

AULAS DE VIOLÃO P/ 

INICIANTES, aulas em 

grupos, vip e vip-hou- 

se. Com preço justo. 

Fone (14) 9131-9047 

Luiz Otávio Lençóis 

Paulista.

NÃO LEVE MULTA, 

e nem tenha a CNH 

apreendida, se bebeu, 

não dirigir chame o 

motorista da vez. Fone 

(14) 8151-4639, CNH 

E, muito responsável.

t u b o s , c a n a l e t a s ,

fossas, anéis, cones, 

cochos e bebedouros, 

mata-burro, mourões, 

estatua de cristo, tudo 

em concreto. Fone (14) 

3223-1393.

APLICA-SE h e r b ic i

d a , Mata Mato em ter

renos e quintais. Fone

(14) 9127-0004.

DUPLICO E FAÇO 

IMPRESSÕES EM DVD

E CD, (não fazemos 

pirataria), somente de 

criação própria. Fone 

(14) 3264-2545 ou 

(14) 8122-6417.

PASSE SUAS FITAS DE

VHS, SVHS, super 8 , 

para DVD e ganhe uma 

impressão no próprio 

DVD. Fone (14) 3264

2545 ou (14) 8122

6417.

TAPEÇARIA, reforma 

de estofado em até 5x 

no chéque-pré. Desc. 

de 20% à vista, preços 

especiais de final de 

ano. Mão de obra espe

cializada! Agende um 

orçamento sem com

promisso. Fone (14) 

9734-6211, Elton.

SUPERCORES TINTAS 

L-3. A loja do Profissio

nal da Pintura. Av. Pref. 

Jácomo Nicolau Pac- 

cola, 538 Pq. Rondon, 

Lençóis Paulista, SP. 

Fone (14) 3264-6990 

ou (14) 9687-7389.

t r a b a l h e  e m  c a 

SA, ganho inicial R$ 

2.000,00, mais note- 

book sem sorteio. Fone 

(14) 3263-5048.

TAPEÇARIA MARTI- 

NELLI, autos em geral, 

reforma de sofá e fabri

cação, tudo em 3 vezes 

sem juros.Qualidade 

total. Fone (14) 3263

4844.

PRECISA-SE DE MANI- 

CURE, c/ experiência. 

Fone (14) 3264-6809, 

c/ Ana.

A PLANET EVENTOS,

seleciona vendedores 

(as) enviar cv para con- 

tato@planeteventos. 

com - www.planete- 

ventos.com

PRECISA-SE DE LAVA

DOR, de carros com 

experiência e carta. 

Fone (14) 3263-4844 

ou (14) 8141-2092.

AUXILIAR DA ÁREA 

FISCAL. Experiência 

em escritório contábil 

em toda rotina da 

área fiscal, a empresa 

bem conceituada no 

mercado oferece todas 

os Benefícios. Enviar 

currículo para e-mail 

gerencia.selecao@ 

gmail.com

AUXILIAR DEPTO. 

PESSOAL. Experiência 

em escritório contábil 

em toda rotina do dep- 

to.pessoal, a empresa 

bem conceituada no 

mercado em que atua 

oferece todos os Bene

fícios. Enviar currículo 

para e-:mail gerencia. 

selecao@gmail.com

VENDE-SE FILHOTE,

de cachorro. Entrar em 

contato pelo celular, 

9724-7434

Oração N. Sra 

Aparecida: Que

rida Mãe N. Sra. 

Aparecida vos 

guia e nos amais 

e nos guiais todos 

os dias. Que pois 

a mais bela das 

mães. Eu vos peço 

que me ajudeis a 

alcaçar uma gra

ça, sei que me aju

daras sempre.

AUTC^rESCOLA

iO IA
F.: 14.3263-3944

R. Rio G r a n d e  do Sul ,  3 40  
Vl.  Cruze i ro  - Len çó is  Paul i s ta

O  E C O

O  e c o
A n u n c i e :

(1 4 ) 3269-3311

Simpatia para ema
grecer, na manha 
de sábado, coloque 
^  copo de água, e 
dentro dele o nume
ro de grão de arroz 
correspondente aos 
quilos que você de
seja perder, pois 
os quilos não serão 
recuperados, a noi
te beba a água, dei
xando os grãos de 
arroz, completando 
novamente ^  copo 
de água. No domin
go de manha em 
jejum, beba a água 
deixando os grãos, 
de arroz e comple
tando novamente c/ 
^  copo de água. Na 
segunda-feira em je
jum beba água com 
os grãos de arroz 
junto. Observação: 
1° Conserve o mes
mo copo durante 
o processo. 2° Não 
faca regime pois a 
simpatia é irreversí
vel. 3° Publique na 
mesma semana. Boa 
Sorte.

Vans e Microônibus, Viagens e Turismo,Transporte 
Escolar,Transporte de Colaboradores 

Rua Piedade,1049 -F.: 14.3263-3539 - Lençóis Pta.

A m ' CiéUuíioi' a , VaroiiciÚAny
CREA: 5062575169

Cel.: (14)9651-3369

Rua Anita Garibaldi, 738 - Centro - Lençóis Paulista 
anadaudiagv@ig.com.br

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

V E N D E - S E
FORD KA GL, 2005, 

GASOLINA, BRANCO

VECTRAGLS,1999, 
GASOLINA AZUL, 
TRIO ELETRICO

ASTRASEDAN CD, 
GASOLINA, 2004, 

AZUL, TRIO ELÉTRICO

ASJRASEDAN,2004, 
ÁLCOOL, PRATA, 
TRIO ELÉTRICO

TRATAR COM LUIZ GERALDO 
FONE: (14) 3263-2411

T R A B A L H E  
C A S A

UNICO E VERDADEIRO
Ambos os sexos; sem experiência; Adma de 18 anos 

e sem limite de idade; Trabalho todo feito por 

cortespondênda; Você estabelece seus próprios 

horários; (hima oportunidade para estudantes, 

aposentados e pessoas que não podem trabalhar 

fora; Ganhos por produção; Ajuda custo de R$ 1JOO 

mediante pequena produtividade; Ganhe 1 notebook 

sem sorteios, apenas por cumprir metas; Empresa 

nadonal no segmento há mais de 5 anos.

Cx. Postal 422 - CEP 18682-970 
Lençóis Paulista - SP e receba 

a proposta gratuitamente. 
VÁLIDO PARA TODA REGIÃO.

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.

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

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

http://www.planete-ventos.com
http://www.planete-ventos.com
mailto:selecao@gmail.com
mailto:anadaudiagv@ig.com.br


f e r i a d o
Fernanda Benedetti

Parado
Repartições emendam feriado do 

funcionário público; poder Judiciário 

não atende na segunda-feira, mas dá 

expediente normal na terça-feira

Paulo Eduardo Tonon

Na terça-feira 28 é come
morado o dia do funcioná
rio público. A maioria dos 
prefeitos da região decretou 
ponto facultativo na segun
da-feira 27, portanto, as re
partições públicas vão ficar 
fechada. O poder judiciário 
trocou o feriado. Na segun
da-feira 27 não tem expe
diente, mas na terça-feira, o 
atendimento é normal.

O único prefeito da região 
que não decretou ponto fa
cultativo foi José Carlos Oc- 
taviani (PMDB). Em Agudos, 
na segunda-feira 27 tem expe
diente em todas as repartições 
públicas municipais.

Em Lençóis Paulista, não 
haverá expediente ao público 
nos setores do Paço Municipal 
na segunda e na terça. Todas 
as unidades de Saúde da cida
de vão abrir normalmente na 
segunda-feira, mas não na ter
ça. As escolas não têm aulas na 
segunda e na terça, enquanto 
que as creches funcionam nor
malmente na segunda-feira e 
fecham na terça. A coleta de 
lixo acontece somente na se-

COOPRELP -  COOPERATIVA 
DE RECICLAGEM DE 
LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
AGE

Assembléia Geral Extraordinária 
Convoca seus cooperados para 
reunirem-se em A.G.E a reali
zar-se no dia 25 de Novembro 
de 2008 às 16h no refeitório da 
Usina de Reciclagem de Lençóis 
Paulista/SP, tendo por objetivo a 
seguinte ordem do dia: 
a) eleição de membros para a 
complementação da diretoria

Lençóis Paulista, 25 de outubro 
de 2008

Acácio Rodrigues Neto 
Presidente

EXTRAVIO DE TALÃO DE
NOTA FISCAL 

A Empresa Gilioli Gilioli & Ivo 
Choperia Ltda ME, inscrita no 
CNPJ 06.106.527/0001-81 e I.E. 
416.043.515.110, comunica o 
extravio dos talões de nota fiscal 
Mod.1 do N.° 001 a 200 e Talões 
de nota fiscal Venda a Consumidor 
Modelo 2 -  D1 do N° 001 a 1800.

COMUNICADO
A DESTILARIA CORVO 
BRANCO LTDA., torna público 
que requereu junto à CETESB a 
Renovação de Licença de Opera
ção para a Fabricação de Aguar
dente e alcool etílico hidratado, 
sito à Rodovia Osni Mateus - km 
114 Bairro Lageado - Município 
de Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

EXTRATO TERM O HOM OLOGAÇÃO 

E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 55-2008
PROC: 106-2008 - EDITAL: 68-2008 - ÓR

GÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: 
aquisição de medicamentos, destinados ao 

atendimento das pessoas carentes do municí
pio, entrega única no prazo de 10 dias a con

tar da autorização, e pagamento em até 15 
dias após a entrega. A Pref. de Macatuba tor

na público que o Prefeito Municipal homo
logou o processo em referência, adjudicando 

o objeto da licitação da seguinte forma: em 
favor de CO M ERCIA L CIRÚRGICA 

RIOCLARENSE LTDA os itens 1 -  50.000 
compr. Sulfato ferroso, a R$ 0,024 cd., 2 -  

30.000 compr. .Anlodipina 5mg, a R$ 0,021 
cd., e 3 -  6.000 compr. Ciprofloxacino 500 

mg, a R$ 0,074, totalizando R$ 2.274,00, e 
em favor de R.A.P. APARECIDA COM. 

DE M EDICAM ENTOS LTDA os itens 4 
-  200 fr. Vitamina C gotas, a R$ 0,94 cd., 

5 -  8.000 compr. .Amiodarona 200 mg, a R$ 
0,0716 cd., 6 -  10.000 compr. Diltiazen 60 

mg, a R$ 0,098 cd., e 7 -  200 fr. Acet. Reti- 
nol + colecalciferol 10ml, a R$ 1,38 cd., to

talizando R$ 2.016,80. Fica, pois, autorizada 
a entrega, no prazo máximo de 10 dias.

Macatuba, 23 de outubro de 2008.

CO OLID GE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

gunda no município.
Em Barra Bonita, a coleta de 

lixo, pronto-socorro e a mater
nidade São José funcionam nor
malmente. Já o posto de saúde 
da Cohab faz plantão na segun
da-feira, das 8h às 17h, exclusi
vamente para agendamentos e 
atendimento de farmácia.

No município de Areiópo- 
lis, a prefeitura e as escolas só 
voltam a abrir na quarta-feira. 
O hospital atende a população 
normalmente, mas a creche 
pára na terça. Já em Borebi, os 
funcionários públicos emen
dam o começo de semana e os 
serviços da prefeitura também 
voltam a funcionar apenas 
depois do ponto facultativo. 
Em Igaraçu do Tietê acontece 
a mesma situação e na segun
da e terça-feira só os serviços 
considerados essenciais, como 
o de hospitais e a limpeza pú
blica da cidade, ocorrem nor
malmente. A prefeitura per
manece fechada até quarta.

Em Macatuba, o prefei
to Cooldige Hercos Júnior 
(PMDB) também decretou 
ponto facultativo na segunda- 
feira 27. A coleta de lixo segue 
normalmente na segunda.

AGUDOS

Os postos de saúde funcionam na segunda e fecham terça em Lençóis

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, no uso de suas atribuições le
gais, HOMOLOGA, a Licitação na Modalidade Tomada de Preços n.° 2/2008, 
que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSTITALARES 
PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ES
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL que 
fica fazendo parte integrante independente de transcrição, para fins de atendi
mento ao CONVÊNIO N.° 3246 e processo n.° 25004.018828/2005-28 - Minis
tério da Saúde, em favor das empresas abaixo relacionadas, por haverem apre
sentado os melhores preços ou condições nos termos do julgamento proferido.

CIRÚRGICA NEVES LTDA-EPP R$ 3.791,00

EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP R$ 21.615,00

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 31.393,00
ULTRA IMAGEM DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAM^^NTOS M^^DICOS LTDA_______

R$ 68.000,00

Areiópolis, 23 de Outubro de 2008 
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

A ORGANIZAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AÇÃO SOCIAL
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Organização Santo .Antônio de Ação Social - OSAAS, de Macatuba, Estado de São Paulo, por sua Diretora Executiva que este subscreve, F.AZ SABER que se 

encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Público, para contratação temporária de empregos vagos relacionados, nos termos das disposições contidas 
no Edital de Processo Seletivo Público N° 01/08.

E M PR EG O E S C O L A R ID A D E  E X IG ID A VAGAS TORNADA sA L Á R IO -R $ TA XA -RS

M O N IT O R  D E SP O R T IV O LIC E N C IA T U R A  P L E N A  E M  E D U C A Ç Ã O  F ÍS IC A  O U  C O N C L U IN T E S D E S T E  CU R S O 2 4 0  H /S 1.200 ,00 20 ,00

M O N IT O R  D E  TA REFA
CU RSO  D E  M A G IS T É ^ O  O U  L IC E N C IA T U R A  P L E N A  E M  PE D A G O G IA  O U  N O R M A L  

SU P E R IO R  O U  C O N C L U IN T E S D E S T E S  CU R SO S
3 4 0  H/S 1.200 ,00 20,00

M O N IT O R  D E  M E N O R E S  (F E M IN IN O ) EN SIN O  M É D IO  C O M P L E T O  O U  C O N C L U IN T E S  D E S T E  C U R S O 2 4 0  H /S 560,00 15,00

M O N IT O R  D E  M E N O R E S  (M A SC U L IN O ) EN SIN O  M É D IO  C O M P L E T O  O U  C O N C L U IN T E S  D E S T E  C U R S O I 4 0  H /S 560,00 15,00

Os interessados poderão inscrever-se no período de 27 de outubro a 02 de novembro de 2008, pela Internet, através do endereço eletrônico www.omconsultoria. 
com.br.

As provas serão realizadas no dia 06 de dezembro de 2008, em horário e local a serem divulgados pela imprensa com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência. 
O Edital de Processo Seletivo Público N° 01/08, com escolaridade exigida, tipos de prova, jornada de trabalho, salário, taxa de inscrição, documentos necessários à 

inscrição, programas e demais instruções, estará afixado na Sede da Organização Santo .Antônio de Ação Social - OSAAS e disponível no site www.omconsultoria. 
com.br, à disposição dos interessados.

Macatuba, 23 de outubro de 2008.

ROSEMEIRE VIEIRA PIRES DA ROSA 
DIRETORA EXECUTIVA

In s t itu to  de  P re v id ê n c ia  M u n ic ip a l  de  L e n ç ó is  P a u lis ta

m u n i c í p i o  d e  l e n ç ó i s  p a u l is t a

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 

Período de Referência : Janeiro/2008 a Setembro/2008

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

Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução D iferença

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

Receita de contribuições 3.251.000,00 2.376.443,43 874.556,57 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 5.000.000,00 4.161.026,12 838.973,88 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83

Outras receitas correntes 10.000,00 650.870,93 -640.870,93 Outras despesas correntes 3.399.000,00 3.277.068,66 121.931,34

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 269.000,00 11.377,00 257.623,00

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RESERV A  D E CONTINGÊNCIA

Receita de contribuições (i-o) 4.723.000,00 3.358.438,58 1.364.561,42 Reserva de Contingência 10.564.000,00 10.564.000,00

Outras receitas correntes (i-o) 362,90 -362,90

Subtotal (1) 12.984.000,00 10.547.141,96 2.436.858,04 Subtotal (1) 14.344.000,00 3.390.153,83 10.953.846,17

DEFICIT TOTAL 1.360.000,00 1.360.000,00 SUPERÁVIT TOTAL 7.156.988,13 -7.156.988,13

TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 10.547.141,96 3.796.858,04 TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 10.547.141,96 3.796.858,04

Lençóis Paulista, 13 de Outubro de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO  INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

JULIO ANTONIO GONÇALVES 

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

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

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

R E C E I T A DESPESA

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 9.351.132,74 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.346.109,17

Receitas Correntes 9.351.132,74 Despesas Correntes 2.340.173,28

Receitas de Contribuições 5.734.882,01 Pessoal e Encargos Sociais 7.409,80

Receita Patrimonial 2.965.016,90 Outras Despesas Correntes 2.332.763,48

Outras Receitas Correntes 651.233,83

Despesas de Capital 5.935,89

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.050.334,83 Investimentos 5.935,89

Transferências Financeiras Recebidas 1.050.334,83

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 633.914,84 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 902.766,91

Retenções de Terceiros 633.914,84 Retenções de Terceiros 633.914,84

Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 268.852,07

Créditos a Receber Créditos em Circulação

SALDO DO e x e r c íc io  ANTERIOR 49.084.058,94 SALDO P/ e x e r c íc io  SEGUINTE 56.870.565,27

Caixa 0,00 Caixa 0,00

Bancos 248,59 Bancos 0,00

Aplicações Financeiras 49.083.810,35 Aplicações Financeiras 56.870.565,27

T O T A L 60.119.441,35 T O T A L 60.119.441,35

Lençóis Paulista, 13 de Outubro de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS JULIO ANTONIO GONÇALVES ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO

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

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Outubro de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 282,31.

Caratecas de Agudos que fizeram bonito em Guarulhos

Caratê traz 12 medalhas e 
sétimo lugar de Guarulhos

Os caratecas de Agudos 
trouxeram 12 medalhas e a 
sétima colocação geral no 11 ° 
Festival Internacional Sho- 
tokan Organization. A com
petição aconteceu em Gua
rulhos, entre os dias 18 e 19 
de outubro. O torneio teve a 
participação de 760 atletas de

59 associações de São Paulo, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Argentina, Paraguai, Chile e 
Uruguai.O evento foi raeliza- 
do pela Federação Paulista de 
Karate e Zenbu-Kai do Shihan 
Takashi Shigeeda. Os caratecas 
de Agudos são comandados 
pelo sensei Giuliano Alves.

AGRADECIMENTO

Eu, Maria Cristina de Oiiveira Lima, venho a público 
agradecer aos professores do aluno João Paulo de Oliveira 
Lima Souza Carreiro que o acompanharam desde o 
maternal até a 4̂  serie/ 5° ano, que com carinho e 
dedicação, o incentivaram e o embasaram a conquistar o 
1° lugar no Provão com uma nota 9,5 que lhe rendeu 
também a nota mais alta do PREVE OBJETIVO da região. É 
com muito orgulho que eu e minha família agradecemos 

a este conceituado estabelecimento de ensino.

Maria Cristina de Oliveira Lima

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  

d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, com CNPJ n° 
46.200.846/0001-76, com ramo de atividade em Administração Pública 
em Geral, CNAE n° 75.11-6, situada à Praça das Palmeiras n° 55 -  Cen
tro, Lençóis Paulista -  SP, CEP 18.682-900, fone (0xx14) 3269-7000, 
com 1540 (um mil quinhentos e quarenta) servidores considerando 
item 5.38 da Norma Regulamentadora n° 05, aprovada pela Portaria n° 
3.214, de 08 de junho de 1.978, baixada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego -  MTE e alterada pela Portaria n° 08, de 23 de Fevereiro de 
1.999 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho -  SSST; convoca 
seus servidores interessados a participarem da eleição para a escolha de 
seus representantes na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  
CIPA, gestão 2.009, com mandato de 1 (um) ano, que se realizará no 
dia 26 de Novembro de 2008.

Lençóis Paulista, 23 de Outubro de 2008.
JOSÉ ANTONIO MARISE 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 137/2008 -  Processo n° 243/2008 
Objeto: serviços de manutenção e adequação do equipamento “vaca 
mecânica” da Cozinha Piloto do município -  Tipo: Menor preço glo
bal -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 de novembro 
de 2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmei
ras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022 / 3269.7088, Fax 14
3263.0040.

Lençóis Paulista, 24 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 138/2008 -  Processo n° 244/2008 
Objeto: aquisição de livros para escolas -  Tipo: Menor preço por Lote 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 10 de novembro de 
2008 às 14:00 horas -  O edital 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, 24 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
Viação Mourão Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 51.424.398/0001-24, cujo 
objeto é a concessão para exploração dos serviços de transporte coletivo 
urbano na Cidade de Lençóis Paulista, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar de 27 de outubro de 2008, formalizada através da DISPEN
SA DE LICITAÇÃO N.° 024/2008, Processo n.° 242/2008, com funda
mento no disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 
Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 22 de outubro de 2008.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE 

Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Outubro de 2008. 
Na página B6. Valor da publicação R$ 200,18.

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


GAMES

Templo da diversão
THEO AZEVEDO

ENVIADO ESPECIAL A CHIBA

Berço de gigantes como 
Sony e Nintendo, o Japão se- 
diou na semana passada a fei
ra Tokyo Game Show 2008, 
última chance de espiar os lan
çamentos do final do ano e as 
promessas para 2009. Mais de 
mil jogos foram exibidos por 
209 empresas, com destaque 
para velhos conhecidos, como 
Resident Evil e Street Fighter, 
muitos RPGs e alguns projetos 
bastante originais, entre eles 
LittleBigPlanet e Let's Tap.

Lutas, monstros e zumbis são atração nos estandes da Tokyo 

Game Show; feira apresenta lançamentos e novidades para 2009

Comemorando 25 anos de 
existência, a Capcom fez a fes
ta em seu estande com Street 
Fighter IV, que reúne persona
gens clássicos, como Chun-Li 
e Ryu, e apresenta visual re
paginado. Ainda assim, Resi- 
dent Evil 5 foi o protagonista 
da feira, com sanguinolentas 
lutas contra zumbis na África. 
Ambos chegam em 2009.

Se a idéia é esquentar os

Sony e Microsoft 
mostram suas armas

Sem a concorrência dire
ta da Nintendo, que não par
ticipa da Tokyo Game Show 
por causa de dissidências 
com a organização, Sony e 
Microsoft protagonizaram 
o evento, em um duelo par
ticular entre PlayStation 3 e 
Xbox 360, que lutam para 
se firmar no Japão.

O esforço da Microsoft 
começou com o anúncio 
de Tekken 6. O jogo de luta 
chega ao Xbox 360 em 2009. 
E ganhou vigor com o anún
cio da primeira expansão pa
ra Halo 3. A Recon apresenta 
um novo personagem, uma 
campanha para um jogador 
inédita e não exige a versão 
original para funcionar. O 
lançamento será no final do 
ano que vem.

Star Ocean: The Last 
Hope, que sai só para Xbox 
360, foi um dos mais procu
rados no estande da Micro
soft. O RPG da Square Enix 
dá continuidade à série que 
nasceu em 1996 e mistura 
elementos futuristas com 
clima medieval.

Em novembro, época de 
grande movimento na Live, 
será lançado o sistema de 
avatares da rede on-line do 
console, o que deve renovar 
o fôlego do serviço, acrescen
tando novas possibilidades 
de interação com os games.

PEQUENO g ig a n t e
A Sony concentrou seus 

esforços em mostrar aos 
japoneses LittleBigPlanet, 
que pode ser considerado o 
título mais interessante do 
PlayStation 3 para 2008. Os 
bonecos de pano, masco
tes do jogo, transformam o 
console em um verdadeiro 
playground, colocando até 
quatro pessoas para colabo
rarem entre si com o objeti
vo de chegar ao final da fase.

Os bonecos, intitulados

'sack boys', expressam emo
ções durante a aventura, e 
correm por toda a tela na 
tentativa de superar obstácu
los diversos. Qualquer obje
to do game pode ser perso
nalizado pelo jogador, que 
também terá a oportunidade 
de criar suas próprias fases.

Foram montadas tam
bém diversas cabines com 
Gran Turismo 5 Prologue, 
simulador de automobilis
mo já disponível no merca
do. Era uma ótima pedida 
para os visitantes relaxarem 
entre uma fila e outra.

Para afagar os nipônicos, 
a Sony mostrou White Knight 
Story, que conta a história de 
um herói que se transforma 
em um enorme cavaleiro pa
ra resgatar uma princesa.

Se falta originalida
de no que diz respeito à 
missão, ao menos o game 
promete monstros e desa
fios enormes durante a jor
nada, que só começará no 
ano que vem.

a q u i e l á
Algumas produtoras ter

ceirizadas preferem explo
rar o potencial de ambos os 
consoles para lucrar. Uma 
delas é a Capcom, que trou
xe ao show dois prováveis 
futuros best-sellers dos vi- 
deogames: Street Fighter IV 
e Resident Evil 5.

Quem passou pelo es- 
tande da desenvolvedora 
experimentou as lutas de 
Street Fighter IV em um 
joystick que imita o layout 
de um fliperama, o que au
menta ainda mais o clima 
nostálgico das lutas.

Já Resident Evil 5 foi um 
dos mais procurados. A ação 
transcorre ao mesmo estilo 
das edições anteriores, só 
que desta vez o cenário da 
infestação de zumbis é a 
África. (THÉO AZEVEDO)

dedos ainda neste ano, Let's 
Tap pode ser a solução. Do 
criador de Sonic, Yuji Naka, o 
game deixa o Wii Remote em 
uma caixa. Para interagir com 
vários minigames o jogador 
deve apenas tamborilar com 
os dedos em uma caixinha.

Carente de idéias originais, 
a indústria tem em LittleBig- 
Planet um exemplo a seguir: 
bonecos de pano são os prota-

gonistas de uma aventura para 
até quatro participantes, que 
usam um avançado sistema 
de física para superar as fases 
e podem criar conteúdo. Para 
PS3, o jogo chega em 21 de 
outubro.

A Microsoft depositou boa 
parte de suas fichas em Star 
Ocean: The Last Hope, um 
RPG tido como mais um pas
so na árdua luta para fazer o

Xbox 360 cair nas graças dos 
orientais.

O campeão de populari
dade em território nipônico, 
contudo, ainda é Monster 
Hunter 3, que nem é bem um 
RPG.

Logo no primeiro dia de 
feira, restrito à imprensa e a 
executivos, as filas para jogar 
alcançaram quatro horas de 
espera. O sacrifício, para os 
proprietários do Wii, é mais 
que válido, já que o jogo não 
tem data de lançamento defi
nida. Saiba mais sobre o even
to nesta edição.

Feira bate recorde de público
Comprovando a identi

dade cada vez mais global 
da Tokyo Game Show, a feira 
de diversão eletrônica reuniu 
expositores de 13 países - ali
ás, o número de espaços ven
didos para estandes também

foi recorde: 1.768, divididos 
entre 209 companhias e ins
tituições, cobrindo aproxi
madamente 54 mil metros 
quadrados. Neste ano, se
gundo informações forne
cidas pela Cesa (Computer

Entertainment Supplier's As- 
sociation), entidade que or
ganiza a feira, realizada em 
Chiba, na baía de Tóquio, 
aumentou a oferta de títulos 
para consoles caseiros - PS3, 
Wii e Xbox 360.

Imagens reprodução

z u m b i  a n im a d o
A Tokyo Game Show 

viu a estréia mundial de 
'Resident Evil: Degenera- 
tion', filme de animação 
que leva para a telona os 
zumbis da franquia. A 
tecnologia utilizada é a 
mesma das cenas de com
putação gráfica que os fãs 
se acostumaram a ver no 
jogo. O cenário é Raccoon 
City, e os protagonistas 
são Leon Kennedy e Clai- 
re Redfield. O filme chega 
em novembro aos EUA.

c l á s s ic o s
NO XBOX 360

A Microsoft revelou 
novos títulos para o Live 
Arcade, serviço que vende 
jogos para o Xbox 360 via 
download. Alguns desta
ques são o game de luta 
King of Fighters Ultimate 
98, o jogo de ação e muito 
tiro Metal Slug 7 e R-Type 
Dimensions, que renova 
um dos mais famosos jo
gos de nave espacial.

p r in c e  o f  p e r s ia
Segundo o site da 

Sony Computer Enter- 
tainment Europe, Prince 
of Persia, lançado para 
PC em 1989, vai retornar, 
desta vez no PlayStation 
3 e com direito a algumas 
melhorias visuais. Outra 
novidade é uma moda
lidade de jogo que pro
põe um desafio e tanto: 
terminar a aventura sem 
perder uma vida sequer.

Imagens do novo Street 
Fighter IV, da produtora 

Capcom, além de seus 
personagens clássicos como 

Chun-Li (acima) e Ryu 
(direita) garante muita luta

e ^ ^ a n m o
I nform ática

Tecnologia a serviço da qualidade.

Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores 

NoteBook's -  Impressoras.

KmíDEíEg
TURBINE SEU MICRO AGORA 

SÓ PAGUE DEPOIS.

R. José do Patrocínio, 415 Tel. (14) 3 2 6 4 -1 3 0 8
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Tem que 
justificar?
Cidades com menos de 200 mil eleitores 

não tem segundo turno, mas quem precisa 

votar e está viajando precisa justificar

Paulo Eduardo Tonon

Amanhã é o dia do segun
do turno das eleições muni
cipais nas cidades com mais 
de 200 mil eleitores. Desta 
vez, é preciso votar só para 
prefeito e escolher entre os 
dois candidatos que mais 
receberam votos na eleição 
do dia cinco de outubro. É 
o chamado segundo turno, 
que deve decidir finalmente 
quem serão os futuros prefei
tos de 30 cidades no Brasil. 
Na região, só Bauru define 
o prefeito amanhã. Estão no 
páreo Caio Coube (PSDB) e 
Rodrigo Agostinho (PMDB).

Nas cidades onde o Jor
nal O ECO circula -  Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Bo- 
rebi, Igaraçu do Tiete, Lençóis 
Paulista, Macatuba e Pirati- 
ninga -  não haverá segundo

turno. Mas quem mora nas 
capitais e grandes centros e 
estiver passeando pela região 
precisa ir até um posto eleito
ral e justificar o voto. Para is
so, todos os municípios terão 
postos de justificativa.

O eleitor que não votou 
no primeiro turno pode jus
tificar sua ausência até o dia 
quatro de dezembro. Já para 
o segundo turno a justificativa 
poderá ser feita até o dia 26 de 
dezembro, só que através de 
requerimento dirigido ao juiz 
da zona eleitoral em que ele é 
inscrito. Vale lembrar que, as
sim como o voto, a justificati
va é obrigatória.

Quem não votar e não 
justificar deverá pagar uma 
multa, caso contrário fica 
impedido de se inscrever em 
concurso público, obter pas
saporte ou carteira de identi-

Em Lençóis Paulista, justificativa pode ser feita no Cartório Eleitoral, das 8h às 17h; quem estiver viajando precisa justificar

POSTOS DE JUSTIFICATIVA NA REGIÃO

DOMINGO, 26  DE OUTUBRO, DAS 8H AS 17H

AGUDOS ig a r a ç u  d o  t i e t ê

Cartório Eleitoral Escola Prefeito Ângelo Domesi
a r e i ó p o l is LENÇÓIS p a u l is t a

Escola Estadual Professor Pedro Centro de Atendimento ao Cidadão -
Augusto Barreto Cartório Eleitoral - Biblioteca Ramal do
b a r r a  b o n it a distrito de Alfredo Guedes
Centro Administrativo "Ari Francisco m a c a t u b a
Maia" Escola Municipal Odila Galli Lista
b o r e b i p ir a t in in g a

EMEF Iracema Leite e Silva Fórum (Cartório Eleitoral)

dade, renovar matrícula em 
estabelecimentos de ensino 
oficial, obter empréstimos em 
estabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, par
ticipar de concorrência e pra
ticar qualquer ato para o qual 
se exija quitação do serviço 
militar ou imposto de renda. 
Se o eleitor deixar de votar em 
três eleições consecutivas, seu 
título será cancelado.

Para fazer sua justificativa, 
o eleitor deve se dirigir para 
um dos locais citados no qua
dro abaixo no domingo, sem
pre no horário da votação, isto 
é, das 8h às 17h. O formulário 
de Requerimento de Justifica
tiva Eleitoral é gratuito, mas é 
indispensável que o interessa
do em fazer seu preenchimen
to tenha em mãos o número 
do título de eleitor.

b a r r a  b o n i t a

ISS passa a ser c o n tro la d o  e le tro n ic a m e n te
Na quinta-feira 23, a 

Prefeitura de Barra Bonita 
lançou o ISS (Imposto So
bre Serviços) eletrônico, em 
parceria com a Conam (Con
sultoria em Administração 
Municipal). O evento acon
teceu na FIA (Faculdade do 
Interior Paulista) e contou 
com a presença do prefeito 
padre Mário Teixeira (PC do 
B), convidados e também do 
diretor da Conam, Walter 
Penninck Caetano.

O novo sistema possibilita 
um melhor controle da arre
cadação e o combate à sone
gação do imposto, que é uma 
das principais fontes de recei
tas das administrações muni
cipais em todo o país.

O e-ISS é um programa de 
manuseio simples e viabiliza a 
escrituração fiscal e o recolhi-

O diretor da Conam, Walter Penninck Caetano, discursa

mento do imposto de todos 
os contribuintes municipais 
inscritos no CCM (Cadastro 
do Contribuinte Mobiliário). 
Dessa maneira, os prestadores 
e tomadores de serviço dos

municípios que efetuam o re
colhimento mensal passam a 
contar com a internet, em vez 
de se dirigir pessoalmente ao 
setor de ISS da prefeitura para 
apuração do imposto.

VENHO A PUBLICO AGRADECER PELOS 5 6 0  VOTOS A MIM CONFIADOS NA 

ELEIÇÃO MUNICIPAL. AGRADEÇO DE CORAÇÃO, AQUELES QUE VOTARAM OU 

TORCERAM POR MIM. PODEM TER CERTEZA QUE CONTINUAREI LUTANDO PELA 

VIDA, PELA FAMÍLIA, PELAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PELOS 

NOSSOS JOVENS E IDOSOS, COMO SEMPRE FIZ, TUDO COM MUITO AMOR E ÉTICA. 

CONTEM SEMPRE COMIGO E QUE DEUS ABENÇOE A 

CADA UM . MUITO OBRIGADO.

VEREA D O R

C A G A R E T E
MIDRE SASSO

L en ç ó is  Pa u lis t a o Pa r t id o  DO BRAsn.

Dra. Luciana M. S. Cortez
Odontopediatra

Odontologia para bebês, crianças e adolescentes 

Orientação para gestantes

►  Prevenção e promoção de saúde bucal

►  Ortodontia preventiva

Rua Cel. Jo aq u im  G ab rie l, 17 8  - SI. 4  - Lençó is Pau lista  - 9  ( 14] 3 2 6 4  66 0 0

G' Dr. José Pascoal Corte^
Membro da Sociedade Brasileira de Urologia 
Membro da American Urological Association

UROLOGISTA

Consultório:
POLICLÍNICA - Geraldo Pereira de Barros, 332 - Fone:(14)3263-0920-Fax:(14)3264-3277

è Dra. Ivanise M. S. Cortez Figueiredo
ENDOCRINOLOGISTAE METABOLOGISTA

Especialista em:
EXAM E DE

“ Distúrbios Hormonais b io -im p e d â n c ia

“ Obesidade c o m p u t a d o r iz a d a

“ Diabetes

LENÇÓIS PAULISTA: Policlínica - Fone: (14) 3263-0920 
BAURU: Rua Joaquim da Silva Martha, 19-33 - Fone: (14) 3234-2820
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Sapateira,
Ofício de sapateiro é exercido com beleza 

e simpatia; Matilde Machado aprendeu o 

serviço e deu continuidade a profissão de 

seu pai com um toque feminino

Paulo Eduardo Tonon

Durante toda sua vida, Ma
tilde Rosires Cabreira Machado 
conviveu e admirou a profis
são de seu pai. João Damásio 
Machado foi um dos sapatei
ros mais tradicionais da cidade 
de Agudos, onde trabalhou por 
47 anos. Única mulher de uma 
família de sete irmãos, após o 
falecimento do pai, Matilde co
meçou a fazer a entrega dos pa
res de calçados que já estavam 
consertados. O que parecia ser 
um triste fim, Matilde transfor
mou em um belo recomeço. A 
experiência rendeu e ela pegou 
gosto pelo ofício. Em homena
gem aos sapateiros, cuja data 
é comemorada hoje, O ECO 
conta a história de uma profis
são que tende a sumir.

O engraçado é que quando 
ela decidiu se tornar sapatei
ra, ainda nem sabia trocar um 
salto ou colar uma sola. Aos 
poucos, a mulher que também 
trabalha como professora, foi 
descobrindo seu dom. Hoje, 
depois de seis meses aprenden
do e trabalhando como sapa
teira, Matilde se diz realizada.

"O meu maior prazer é pegar 
um sapato velho e transformar 
em um novo, porque eu tinha 
uma grande admiração quan
do via meu pai fazendo esse 
tipo de serviço. Eu sempre con
siderei ele um artista e carrego 
isso dentro do meu coração até 
hoje", afirma.

Matilde afirma que não 
existe nenhum tipo de calçado 
que não possa ser renovado 
através de seu serviço. Sobre o 
preconceito pelo fato de ela ser 
uma mulher que faz um traba
lho tradicionalmente conheci
do como masculino, a sapatei
ra afirma que a medida que seu 
trabalho está sendo reconheci
do o preconceito diminui. "Eu 
sinto mais preconceito das pró
prias mulheres, elas chegavam 
e diziam nossa, mas você é sa
pateira? E eu sempre respondi 
que eu sou mãe, quero ser uma 
perfeita esposa e sou mulher 
em todos os lugares", explica. 
Mesmo assim, ainda existem 
clientes que preferem não dei
xar o calçado para ser conserta
do, quando descobre que é ela 
quem irá fazer o serviço.

"Pra mim isso é uma tera

Professora, Matilde Machado tem o dom de recuperar calçados desgastados pelo uso; dia do sapateiro é festejado hoje, 25 de outubro

pia", diz Matilde que apesar de 
trabalhar em uma ambiente 
rústico não esquece da vaida
de feminina. Entre seus planos 
para o futuro estão a reforma 
da loja que antes era comanda
da por seu pai, além de conti

nuar aprendendo a profissão 
que já conquistou a alma e o 
coração de Matilde. "Eu nunca 
fiz, mas já me coloquei o prazo 
de fazer uma sandália até o fim 
do ano", completa a sapateira 
estampando um belo sorriso

no rosto.
Matilde é separada e tem 

uma filha. Além de sapatei
ra, ele leciona no período da 
manhã. Em Agudos, é pessoa 
conhecida pela comunidade. 
Nos dias de hoje, a profissão

de sapateiro, o que conserta 
calçados, é rara. São poucas 
as cidades que podem contar 
com este tipo de profissional 
que antes da industrialização 
tinha espaço e emprego garan
tido em todas as nações.

C O M U N I C A D O
Comunicamos oficial mente a rescisão do contrato 

de promessa de venda e compra entre Nelson 
Paschoalotto e conglomerado: Facol - Faculdade 
Orígenes Lessa, Colégio Liceu Francisco Garrido, 
Perspectiva, Futurista e Piramidal Estruturas 
Metálicas, por motivos alheios a nossa vontade 
conforme notificação cartorial do dia 16 de 
Outubro de 2008, cumprida pelo Cartório 
de Registro de Imóveis local.

O Grupo NP que atualmente emprega 4.300 
pessoas e possui 21 filiais, sede em Bauru atua 
nos segmentos de: Prestação de Serviços no 
Mercado Financeiro, Saúde, Qualidade de Vida, 
Comunicação, Educação, Recursos Flumanos, 
Tercerização de Mão-de-Obra, Tecnologia e 
Direito agradece imensamente a receptividade 
da população de Lençóis Paulista, além dos 
Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Nossos especiais agradecimentos aos 
professores, funcionários e alunos da Facol e 
demais empresas.

Atenciosamente, 

N e ls o n  P a s c h o a lo t t o
Presidente Grupo NP

Nelson Pasohoalottc
R E L A C I O N A N D O  P E S S O A S
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Perfumes e Acessórios

Paulista Shopping - Sala 17 

F.: 14.3264-2381 - Lençóis Paulista 

primeira.atitude@yahoo.com.br

, ‘.V .
AGORA PARCELAMOS 

NO CARTÃO

WSA S  
3 x  2 x
SEM JUROS SEM JUROS

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Rua Virgílio Boranti, 147 
Jd. C a jú l-F .:1 4 .3263-1912 

Lençóis Paulista - SP 
www.mag.vai.la 

marcenariaamarildo@gmail.com
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C onfira o s  an iversariantes da  

sem an a, o s  d estaq u es d o  com ércio  e 

q uem  fo i n o tíc ia  em  L ençóis e região!

Ney e Elza, proprietários da Quinta Santa Cecília, com os 
cantores Luiz Guilherme e Daniel, dia 16

Jenifer, César e Gilberto, equipe 
Super Cores Tintas, na Rondon

Willian e Fabiane, equipe da Super 
Cores Tintas, no Monte Azul

Cíntia Fotografias

Ana Júlia completou 1 aninho 
dia 20. Os pais Nivaldo e Cida 

desejam felicidades!

Cíntia Fotografias

Izaura aniversariou dia 11 e recebe 
os parabéns do esposo Jair, das filhas 

Lediane e Kátia, e do genro Ricardo
Cíntia Fotografias

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469 
L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

FONE: 3263-0188 / 3263-3842

GAÚCHA

-7721295

Atitude de quem faz m ais.

R. XV de Novembro, 812 - F.: 14.3263-0177 

R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454

ATENDIMENTO 24h
8  0 8 0 0 -1 6 0 4 8 0

^ ^ o r  &

Padaria e Confeitaria

FRANGO ASSADO FAROFA JOELHO DE PORCO COSTELÀO

(TEMPERO ESPECIAL) (CEARENSE) (INJETADO) (INJETADO)

F.:I4. 3262-4480 Aos Domingos atendemos até as 15h
Rua 13 de maio, 699 - Centro - Agudos

A U T ( > E S C O L A

JOIA
Rua Rio G rande Do Sul, 340 - Vl. C ruzeiro 

Fo n e : 14. 3263-3944 - Lençóis Paulista

PROMOÇÃO 1 8 x  entrada
■  FINANCEIRA

C H É Q U E PRÉ ■ !  PARCEUVMOS SUA CAIEGORIA-I-EXAM ES ME Dl COS-I-CURSO lE O R IC O  EM ATE 18x

mailto:primeira.atitude@yahoo.com.br
http://www.mag.vai.la
mailto:marcenariaamarildo@gmail.com
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Aspirina

Srotege
iabéticos

Nova pesquisa com 1.276 pessoas diz que droga nao evita infarto 

em pacientes sem doença cardíaca; para endocrinologista, 

resultados da pesquisa nao devem alterar tratamento

Cláudia Collucci 
JULLIANE Silveira

O uso regular de aspirinas 
e de suplementos antioxidan- 
tes (ômega 3, por exemplo) 
não previne ataques cardíacos 
em diabéticos assintomáticos, 
revela um estudo publicado 
anteontem na revista cientí
fica 'British Medical Journal'. 
Cerca de 80% dos diabéticos 
morrem em conseqüência de 
doenças cardiovasculares.

Os resultados contradizem 
as recomendações atuais de 
que diabéticos devam consu
mir aspirina rotineiramente 
como proteção aos riscos car
díacos. Sobre esses achados, 
médicos ouvidos pela Folha 
divergem: alguns dizem que 
a aspirina deve ser mantida, 
outros recomendam cautela.

De forma geral, a aspiri
na é recomendada a pessoas 
que já tiveram ataques car
díacos ou que foram diag
nosticadas com doenças na 
artéria coronária porque po
de reduzir futuras complica
ções em até 25%.

A nova pesquisa acompa
nhou por oito anos 1.276 pa
cientes diabéticos, com mais 
de 40 anos e sem evidência 
de doença cardiovascular. O 
grupo foi dividido em qua
tro: uma parte recebeu aspi
rina ou placebo; outra, an- 
tioxidante ou placebo; outra, 
aspirina e antioxidante; e a 
última, só placebo. A conclu
são foi que nem a aspirina 
nem os antioxidantes trou
xeram benefícios adicionais 
aos diabéticos.

Segundo Jill Belch, do 
Instituto de Pesquisa Cardio- 
vascular da Universidade de 
Dundee (Escócia), que coor-

denou o estudo, não houve 
diferença na taxa de ataques 
cardíacos ou de mortes entre 
os que tomaram aspirina ou 
antioxidantes e os que toma
ram placebo.

Belch alerta que a aspi
rina é uma das causas mais 
comuns de internações hos
pitalares por sangramentos 
estomacais. "Nós fomos um 
pouco longe demais com o 
uso da aspirina", disse a pes
quisadora. "Precisamos re
pensar seu uso na prevenção 
de doenças cardíacas".

CAUTELA
O cardiologista Sérgio 

Timerman, diretor de trei
namento de pesquisa em 
emergência cardiovascular do 
InCor (Instituto do Coração), 
concorda com Belch. Para ele, 
os médicos terão de 'colocar 
na balança' os reais riscos e 
os benefícios da aspirina ao 
diabético sem doença cardio- 
vascular e sem outros riscos 
associados (hipertensão, obe
sidade e histórico familiar, 
por exemplo).

"Quando se tem um diag
nóstico de diabetes, a gente 
trata de forma agressiva, co
mo se ele fosse desenvolver 
uma angina e um infarto. 
Mas até agora existia a dúvi
da: será que devemos tratar o 
diabético assintomático com 
aspirina? Será que a droga re
duz o risco de infarto? O es
tudo mostrou que não: nem 
a aspirina nem os antioxidan- 
tes reduziram o risco".

Para o endocrinologista 
Marcos Tambascia, presidente 
do Departamento de Diabe
tes da Sbem (Sociedade Brasi
leira de Endocrinologia e Me- 
tabologia), os resultados da

pesquisa não devem inspirar 
alterações no tratamento dos 
diabéticos. "Isso não quer di
zer que o diabético não deva 
usar aspirina. Estudos clíni
cos são feitos com um grupo 
específico e, para mudar uma 
conduta, é preciso repetir o 
estudo em outros locais e em 
outras populações".

Mas ele concorda que o 
tratamento tem limitações. 
Como as plaquetas dos dia
béticos são mais ativadas do 
que as daqueles sem a doen
ça, o sangue desses pacientes 
coagula com mais facilidade. 
Isso faz com que o resultado 
da prevenção com aspirina 
seja pior no diabético do 
que em pessoas com tendên
cia a desenvolver problemas 
cardiovasculares. "Ainda as
sim, o tratamento é válido. 
Como o diabetes do tipo 2 
eleva de quatro a seis vezes 
as chances de um infarto, o 
diabético deve ser tratado 
como se tivesse o mesmo 
risco de um infartado".

Timerman pondera: "Não 
é que (a aspirina) tenha 
contra-indicação ou que o 
paciente vá piorar. Mas o fa
to é que, como toda droga, a 
aspirina tem seus efeitos co
laterais, pode levar a eventos 
hemorrágicos. Não há evi
dência científica de que, se 
introduzirmos aspirina ou 
antioxidantes antes, vai haver 
efeitos benéficos".

John Buse, presidente de 
medicina e saúde da Associa
ção Americana de Diabetes, 
diz que o estudo tocou em 
um ponto bastante contro
verso e que serão necessários 
mais ensaios clínicos para 
que as atuais recomendações 
sejam mudadas. EM SEU BENEFICIO

Não se ogoste com o ignoronte; certomente, nõo dispõe ele dos oportunidades que iluminarem seu caminho. Evite aborrecimento com os 
pessoas fonotizodas; permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Nõo se perturbe com o 
malcriado; o irmão intratável tem, no maioria dos vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro; talvez 
nõo possua o necessário, quando você detém excessos. Nõo se zangue com o ingrato; provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude 
oo que erro; seus pés pisam o mesmo chão, e, se você tem possibilidade de corrigir, nõo tem o direito de censurar. Desculpe o desertor; ele 
é fraco e mais tarde voltará o lição. Auxilie o doente; agradeço oo divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador; 

ele nõo conhece o seu coso desde o princípio. Perdoe o mou; o vido se encarregará dele.

Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, Agenda Cristã, FEB.
Centro Espírita 

Antdnid de PAdua

PAL E S T R A S

SEGUNDA-FEIRA SÁBADGS

T r a v e s s a  J o ã o  R a m a l h o ,  2 2 C r e c h e  O C A S  n a  C E C A P

( p r ó x i m o  a o  A s i l o )  à s  2 0  H à s  14  H

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

Dra. Luciene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgêncío e 
Emergêncío 24h

URMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

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

Lençóis Paulista - SP

mailto:ceap@lpnet.com.br
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COMO VAI SER

iOREHft
0 qiifi vai acontecer:
após passar boa parte m  
da naveJa viv€ndo em 
runfãodofilhciedo & H  
rnarido, Lor^ra vai W H  
surpreender a todos 
quando arrumar 
um emprego 
CQino secretária 
na empresa de

Catarina ajudara

estima, abalada 
depois de 
descobrir que 
Átila {Chko Diaz) 
e Cida (Claudia 
Ohana) tiversin um 
casa 00 passada.
Certa de que o amor ___
que sente pela marido é mais 
importante do que a traição, 
Lorena ficará de bem dele, que 
se sentirá abalado com o 
sucesso profissional da mulher

0 que vai acontecer: depois de ser 
praticamente expulsa de casa pela família 
Copola, a caminhoneira não teve medo de 
voltara estrada a, mesmo sofrendo com a 
dor da irmà, dará a i/olU por cima ao 
encontrar um novo amor. Dias depois de 
ser desprezado, Juca (Bento Ribeiro) 
conseguirá balançar o coração da bela 
resta quarta-feira, iuntos, eles terão 

alguns momentos 
românticos, e a fitha 

de Copola 
ronseguíráj pelo 
menos por um 
tempo, esquecer os

Í problemas que 
deixou em Triunfo

das oito
Filhas de Copola sofrem, mas 

mostram que são duras na queda

Que ninguém duvide da 
força das irmãs Copola em 
'A Favorita' (Globo). Depois 
de enfrentar seus dramas pes
soais, Lorena (Gisele Fróes), 
Catarina (Lilia Cabral) e Ci- 
da (Claudia Ohana) mostra
rão que não têm tempo para 
muita choradeira e irão à lu
ta. Após Catarina arrumar um 
emprego e passar a enfrentar o 
marido violento -  "ela come
çou a se sentir capaz e segura", 
diz Lilia Cabral -, Lorena vai 
surpreender a família ao ar
ranjar um trabalho na empre
sa de Gonçalo.

"Ela será uma espécie de 
secretária-assistente que tra
balhará subordinada a Arlete 
(Angela Vieira). A nova ocu
pação mexerá muito com a 
Lorena, que vai se sentir valo
rizada e perceberá que existe a

possibilidade de 
ter uma vida le
gal fora de casa", 
adianta Gisele 
Fróes.

Quem não 
vai gostar nada 
da novidade será 
Átila (Chico Diaz), que ficará 
louco de ciúme com o sucesso 
da companheira. "Ele se senti
rá ameaçado pelo mundo que 
a mulher passará a conhecer", 
diz a atriz. O estilo de Lorena 
também vai mudar um pouco. 
"Ela sempre foi meio vaidosa, 
mas vai ficar mais atenta ao 
vestuário".

Enquanto isso, Cida vai 
dar um jeito de deixar a tris
teza de lado, já que foi prati
camente expulsa da casa dos 
pais depois da descoberta do 
envolvimento com Átila. De

CATARINA
0 que vai acontecer:
mais segura e animada 
desde que começou a 
trabalhar no restaurante 
de Stela (Paula 
Borlamaqui), a mãe de 
Mariana (Clarice Falcaa) 
terá de superar muit^ 
coisa para conseguir ser 
completa mente feliz. 
Determinadoa atrapalhar 
a aUegria da mulher, 
Leonardo (J^ckson 
Antunes) continuará a 
jogar pesado com a 

garçonete para fazer 
L com que ela desístu 
■  V  do trabalho. Aos 

poLicos,Leo 
deixará de lado 
0 jeito menos 
agressivo e 

gBfe ' voltará a 
jR  brigar com a 
5^ '  mulher, mas ela 

nlo se ãbãlari: baterá 
0 pe e dirá que pode 
fazer a que quiser, já 
que agora ganha seu 
próprio dinheiro

volta à estrada, ela começará a 
namorar Juca (Bento Ribeiro), 
um jovem sedutor. "Em um 
primeiro momento, esse rela
cionamento será um alívio pa
ra Cida, já que ela vai esquecer 
um pouco seu sofrimento re
cente", diz Bento Ribeiro. O 
futuro do caso, no entanto, é 
incerto - no dia 31, Juca rouba
rá dinheiro da caminhoneira. 
"Ele é um cara dúbio e nin
guém sabe exatamente qual é 
a dele", conta o ator.(Ana Ca- 
rolina Rodrigues)

O QUE VAI a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
MALHAÇÃO

Segunda: Andréas vê Felipa 
beijando Tony. Débora discute 
com Angelina e Gustavo e joga 
o carrinho com Gustavinho na 
piscina.

Terça: Gustavo salva Gustavi- 
nho. Joaquim se declara a Rita. 
Débora discute com Angelina, 
se desequilibra e cai da sacada 
do dormitório.

Quarta: Rita se declara a Joaquim 
e os dois se beijam. Andréas ar
ma para Tony, que revida. Débo
ra afirma aos amigos que Angeli
na a jogou da sacada.

Quinta: Yasmin confirma a ver
são da amiga para Béatrice, que 
expulsa Angelina do colégio e 
aciona a polícia.

Sexta: Daisy é presa por racis
mo. Yasmin confessa ao inspetor 
de polícia que Angelina é ino
cente.

NEGOCIO DA CHINA

Segunda: João pede o colar a 
Flor de Lys, que revela que o per
deu. Adriano e Abigail se beijam 
e Matilde vê. Edmar descobre 
que Maralanis hipotecou o El 
Chaparrito. Lucivone admira o 
pen-drive em sua bolsa. Liu che
ga ao Rio de Janeiro.

Terça: Flor de Lys descobre que 
o colar é um pen-drive e conta a 
João. Júlia e Diego vasculham os 
arquivos de Dr. Cristiano e des
cobrem que o código do pai de 
Diego é 'Vermelho 2274'.

Quarta: Edilza rouba o colar de 
dragão de Lucivone e o joga na 
sacola de Semíramis. Edilza beija 
Zé Boneco. Aurora se apavorada 
ao rever Liu e desmaia.

Quinta: Aurora desperta e con
ta a João que viu Liu. Semíramis 
exibe o colar de dragão e João 
o recupera e devolve a Aurora. 
Diego encontra uma pasta com 
a identificação: 'Doadores vo
luntários - calouros - faculdade 
de direito - 1975'.

Sexta: Diego conta sobre a pas
ta a Antonella. Edilza invade o 
quarto de Zé Boneco. Denise 
passa mal e Júlia lhe diz que ela 
está com sintomas de gravidez.

Sábado: Belarmino e Semíramis 
se beijam. Odilon flagra Edilza 
no quarto de Zé Boneco. An- 
tonella pede a Mauro uma lista 
com os nomes dos calouros da 
faculdade de direito de 1975.

Tia Saudade acorda e vê que es
tá sendo observada por Liu.

_________três irmãs_________

Segunda: Dora desabafa com 
Liginha sobre o acidente de car
ro que matou Artur. Alma diz a 
Galvão, Paulinho, Violeta e Alci
des que Juliana não está grávida. 
Duda escapa do cativeiro e pro
cura Andrade.

Terça: Pedro Henrique pede per
dão a Natália e os dois se beijam. 
Pacífico conta a Alma sobre Gal- 
vão. Dora leva Liginha ao quar
to de Walquíria. Duda encontra 
Carminha.

Quarta: Liginha e Walquíria 
conversam. Eros acusa o pai pela 
amargura de sua mãe. Zara beija 
Zig. Eros e Gregg seguem Alma 
e Suzana, que são cercadas por 
quatro homens.

Quinta: Gregg e Eros discutem 
com os bandidos, livrando Alma 
e Suzana. Todos se divertem na 
quermesse. Excelência e Valéria 
recebem Leonora e Nélson. Alci
des sobe no palanque durante a 
quermesse.

Sexta: Alcides revela a todos a 
verdade sobre Pacífico. Polidoro 
avisa a Gregg que as roupas de 
Carlinhos foram encontradas à 
beira de um precipício e Violeta 
diz a Valéria que ele morreu afo
gado. Waldete amassa uma foto 
de Excelência no jornal. Alma vê 
Duda. Eros beija Suzana.

Sábado: Alma abraça Duda. 
Xande rompe com Suzana e 
Eros a pede em namoro. Juliana 
conhece Jerry. Alma reconhece 
um dos homens que a atacou e 
o mostra a Galvão. Duda se apre
senta a Dora como Laila. Augus
to surge para Virgínia e Violeta e 
diz que terá que ir embora.

________ A favorita________

Segunda: Donatela conta a Zé 
Bob tudo o que aconteceu e o 
beija. Diva entrega provas con
tra Romildo a Zé Bob, que o de
nuncia no jornal. Didu e Rita se 
reconciliam. Leonardo provoca 
Dedina e é expulso do restauran
te de Stela. Diva procura Pepe.

Terça: Flora falsifica as medi
cações de Gonçalo. Cassiano e 
Alícia se reaproximam. Donatela 
apresenta Diva a Shiva e Augusto 
e diz que ela se chama Miranda.

Quarta: Donatela diz que Mi
randa é enfermeira e vai cuidar

de Augusto. Manu tem uma cri
se de ciúmes. Juca confessa a Ci- 
da que foi expulso de casa pelos 
pais. Donatela diz a Augusto que 
vai embora.

Quinta: Donatela diz a Augusto 
que não é Rosana e se despede 
de Shiva. Romildo dá as senhas 
de seu cofre e das contas no ex
terior a Didu. Sabiá beija Manu. 
Cassiano vai morar sozinho. Zé 
Bob se aproxima de Manu.

Sexta: Gurgel sai da prisão e 
recebe dinheiro de Romildo. Zé 
Bob apóia Rita, que pede perdão 
por tê-lo afastado da filha. Juca 
rouba dinheiro de Cida e lhe dei
xa um bilhete. Flora pergunta a 
Céu se o bebê que ela está espe
rando é de Halley.

Sábado: Céu conta a Halley que 
Flora descobriu que ele é o pai 
da criança. Damião pede per
dão a Elias. Zé Bob leva Donate- 
la para morar com ele. Didu pe
ga todo o dinheiro do cofre de 
Romildo e coloca numa sacola. 
Zé Bob se encontra com Manu. 
Halley ouve uma conversa entre 
Flora e Silveirinha sobre Lara.

_____ CHAMAS DA VIDA_____

Segunda: Vilma suborna Ricar
do e Verônica. Lipe acorrenta 
Demoro no barraco. Diego apa
rece no ferro-velho.

Terça: Ricardo pede Verônica 
em casamento e juntos contam 
a Eurico do envolvimento de Vil
ma na morte de Adeílson. Vilma 
e Walter ouvem. Antônio e Bea
triz se drogam.

Quarta: Tomás flagra Vilma e 
Walter abraçados. Walter sai de 
casa. Cazé segue Lipe. Marreta 
se declara a Manu. Kiko vende 
ecstasy na rave.

Quinta: Os pais de Raíssa sofrem 
um acidente. Carolina e Pedro se 
escondem na rave. Vilma entra 
na rave e Tomás também. Manu 
se droga. Junior e Jairo brigam. 
Começam explosões na rave e 
Vilma foge.

Sexta: Vivi conta a Guga que foi 
estuprada por Lipe. Kiko agride 
Marreta e é preso. Jairo tem uma 
overdose e morre. Os pais de Ra- 
íssa morrem. Um cara encontra 
um corpo enterrado no meio da 
rave e Manu encara Antônio.

Sábado: Manu identifica o cor
po de seu pai e Antônio é preso. 
Lipe ameaça Vivi. Vilma hospeda 
Walter em sua casa e confessa a 
Pedro que é a incendiária.
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Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

Á r ie s
L *  Pessoas benquistas 
H  socialmente, muito 

1 deverão contribuir 
para a sua elevação 

neste período. Contudo, não se 
mostre demasiadamente orgulhoso 
e dê mais atenção para as pessoas 
queridas. Maior agitação e impulso no 
cotidiano.

l e ã o
Os negócios que tem 

Ty em vista, poderão 
ser realizados com 
vantajosos lucros.

As transações comerciais estarão em 
evidência. Agora evite receios infun
dados, preocupações negativas. Exce
lente para o romance.

s a g it á r io
Êxito nos trabalhos 
que necessitam muita 
responsabilidade e 
perícia, nos negócios 

iniciados anteriormente e na vida 
pública de um modo geral. Ótimo 
para decorar o lar e para renovar o 
ambiente de trabalho.

t o u r o
Muito boa influência 
para você. Aproveite 
o bom fluxo para tra
tar dos assuntos fami

liares pendentes, para obter melhores 
resultados profissionais possíveis e 
para tratar com pessoas conhecidas.

v ir g e m
K ç y  Bons contatos com 

pessoas bem inten- 
U  cionadas e de finan

ças elevadas, farão
com que solucione boa parte de seus 
problemas neste período. Êxito em 
jogos, sorteios e harmonia no setor 
romântico.

c a p r ic ó r n io
Os excessos de

^  prazer, estimulantes 
e de trabalhos que 
requerem grande

concentração e capacidade mental, 
não serão de todo favoráveis neste 
período. Bom fluxo, todavia, aos ne
gócios iniciados anteriormente.

G ê m e o s
W z ^  Examine com aten- 
I F  ▼ ção suas possibili

dades de se realizar 
profissionalmente e 

descobrirá contatos pessoais e amiza
des, que poderão lhe ser altamente 
proveitosos. Fase benéfica, para solu
cionar problemas familiares e para a 
vida amorosa.

l ib r a
Período dos mais

K  M  afortunados aos ne
gócios, ao trabalho, 
a prosperidade finan

ceira e social. Poderá lucrar, também 
pela ciência, educação e viagens. 
Todavia, evite desentendimentos com 
a pessoa amada.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Suas boas qualidades 

^  j g  e habilidades influen
ciarão de maneira 
benéfica pessoas im

portantes para você, principalmente 
se estas pessoas forem suas conheci
das. O  trabalho, as empresas e o amor 
estão em bom aspecto. Nervosismo à 
flor da pele.

empreendimentos e comercialização 
de produtos para compra e venda. 
Procure ter uma nova visão de suas 
necessidades materiais.

e s c o r p iã o
Boas indicações de 
esperanças que se 
concretizarão num 
futuro próximo.

Nesta fase você estará favorecido no 
que diz respeito à primeira casa astral. 
Início de um bom período no campo 
profissional e financeiro.

p e ix e s
Evite, neste período, 
qualquer ação, que 

B L '  possa afetar seu
equilíbrio nervoso. 

Por outro lado, sua saúde melhorará 
totalmente, suas chances de sucesso 
geral também serão evidentes. Pode 
viajar que será bem sucedido.

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

SOLUÇÃO

n m n m

n n D n ü P i n n

F i ü n p r i n n i o ^

TRANSPORTES
ENCOMENDAS

MUDANÇAS
CARGAS

PARA QUALQUER REGIÃO DO 
PAÍS COM CAMINHÃO FURGÃO

j r > 1 4 .  3 2 6 4 - 1 2 2 9  
' ^ 1 4 .  9 7 0 8 - 0 6 2 2



Lucretin Mulher
^ Sabonete

' íntimo
Oe: 19.00
Por: 9,80

Garnier
Nutrisse

Adiquira seu cartão fidelidade e a cada 
compra você acumula pontos e troca

Por prêmios. CARTÃO

SEM CUSTO!

^M ultiProgas
Com você, pela nossa gente 

Rua XV de Novembro, 485 - Centro 1 3 ^  
F.: 14. 3263-1083 - Em frente ao P H I  

Banco Itáu - Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

®  3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

m xM w L
ESCRITÓRIO

MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firm as Serviços  
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CEI 9.829

O Jantar dos Empresários, no  sábado 18, 

no Grêmio da Lwart, reuniu a nata do  

em presariado lençoense em  m eio a m uitas 

hom enagens e descontração!

Foto Carlos Foto Carlos

.jiak.
l'iisto Cliiimiscnríli iWihIcIo

SUPER PROMOÇÃO

GAS. COMUM R$ 2,43̂

ÁLCOOL R$ 1,24’

DIESEL R$ 2,05«
POSTO: 14. 3 2 6 4 -9 6 6 5

Sjlü3263-0337
RODÍZIO CASAL 

R$28

Q o4iluJiU iâaâa a ée^ujiça 
daBoMde

ox<une4. 
lauo4xito4Âaiá, 
e  íio 44W í * ic Uã, 
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HEMOLAtf
LABORATÓRIO DE ANÃLISES CLÍNICAS

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

IMÜ_EEN
T im e Pe r f e c t io n

Estimula a formação 
das fibras de colágeno 
e elastina presente na 

derme

IM E I^ JE I^
Ta n  O ptim izer

Aumenta e otimiza 
o bronzeamento. 
Mantém um brilho 
dourado e saudável

Qualipharma
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

RUA 13 DE MAIO, 718 - CENTRO - DISK ENTREGA 3264-7226 - LENÇÓIS PAULISTA

Inscrições abertas
para os Cursos: Faça já
Maquiagem in S C riçâ o !
Penteado ^
Depllação vagas limitadas.
Unha artística

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

http://www.rogete.com.br


P  A M  ^  I  No sábado 18, o Grêmio Recreativo do Grupo Lwart foi palco do Jantar dos Empresários, realizado pela Acilpa (Associação Co-
^■1 w l  I  mercial e Industrial de Lençóis Paulista). O empresariado local compareceu em massa. A noite, toda especial, ainda reservou
muitas homenagens. A Associação Comercial fez a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 10 mil para a compra de equipamentos para a Base do Corpo de Bombeiros, que 
deve ser inaugurada em 5 de dezembro. A Rede de Combate ao Câncer foi homenageada como destaque no voluntariado. E o Grupo Lwart como destaque industrial.

Fotos: Foto Carlos

O presidente da Acilpa, José Antonio Silva, o Neno, Ângela O Grupo Lwart foi o destaque industrial. Ana Lúcia Vieira e José
Fermino Breda e Odete Pietraróia, da Rede de Combate ao Câncer Aparecido Balsi entregam a placa para Eliane Oliveira

Cheque simbólico foi entregue pela diretoria da Acilpa como 
doação para o Corpo de Bombeiros

da redação

É DE 
OURO

O casal Terezinha e 
Antonio Cabral Pesci- 
nelli comemora 50 anos 
de casamento. Uma vi
da dedicada ao amor e 
à compreensão. A come
moração das bodas de 
ouro será amanhã, com 
uma missa no Santuário 
de São Paulo Apóstolo, 
em Agudos. O casal apai
xonado recebe os cum
primentos dos filhos, 
genros, noras, netos e to
dos os familiares e ami
gos. Felicidade sempre!

e x p o v e l h a

No domingo 19, terminou 
a 21^ Expovelha em Lençóis 

Paulista. Durante a feira, 
foram conhecidos os 

carneiros premiados. Um 
dos animais é lençoense. O 
grande campeão da feira é 
da raça Suffolk e pertence 
a Aparecido Donizete da 

Silva, o Cidinho, que na foto 
aparece ladeado por Juliano 

Barbaresco, Acyr Loures 
Pacheco Filho, Mateus Sasso 

da Silva, José Oliveira Prado e 
Ricardo José Giorgetto.

E DE PRATA
O casal Fátima e 

Paulo Franco, o Língua 
Preta, completa 25 anos 
de casamento. O filho 
Paulo Victor, os familia
res, os amigos e a equipe 
do Jornal O ECO  dese
jam toda a felicidade do 
mundo e que as bodas 
de prata se transformem 
em bodas de ouro. Ale
grias, alegrias!

No sábado 18, Larissa Antunes e Cristiano 
Damasceno trocaram alianças e celebraram o 
amor no Santuário Nossa Senhora da Piedade, 
ao lado da família e dos amigos. Ao mais novo 
casal lençoense, os votos de que este momento 
tão bonito se renove a cada dia.

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

C a l v K l ei n lODICE
e a t o r y ( )

convicto
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Rua Geraldo Pereira de Barros, 870 - Centro - F.: 14. 3264-3999 - Lençóis Paulista
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