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Impressões digitais podem levar 
Polícia aos assassinos de Justo

Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista votaria em regime de urgência, um projeto de autoria do 
prefeito José Antonio Marise (PSDB) autorizando a liberação de crédito especial no valor de R$ 152,2 mil para o início das obras 
de construção e pavimentação de uma marginal à rodovia Marechal Rondon. Uma emenda do deputado federal M ilton Monti 
(PL) ao orçamento da União garantiu R$ 117 mil. O restante vem dos cofres municipais. A marginal vai interligar as avenidas 
Das Andorinhas e Adriano Anderson Foganholi, na altura do quilômetro 304 da Rondon. ►► Página A2

Moto usada no assalto ao empresário Francisco 

Justo é encontrada abandonada em canavial 

na estrada Juliano Lorenzetti; segundo Polícia 

Civil, veículo foi furtado na Barra Bonita

A motocicleta Twister preta usada 
na tentativa de roubo que ^Iminou na 
morte do empresário Francisco Carlos 
Justo no início da noite da sexta-feira 7, 
no Distrito Industrial, em Lençóis Pau
lista, foi furtada em Barra Bonita há três 
meses. A Polícia Civil aguarda resulta
do do exame de impressão digital para 
identificar os culpados. De acordo com 
informações do proprietário da moto, 
Rodrigo Daniel Rovero, ao jornal O Eco, 
a moto foi furtada da garagem da sua 
casa, na Vila Habitacional, no início de 
janeiro deste ano. A Twister foi encon
trada domingo à tarde no meio de um 
canavial no quilômetro três da estrada

vicinal Juliano Lorenzetti (LEP 060). 
O veículo estava circulando com placa 
clonada. A polícia suspeita que a mo
tocicleta também tenha sido usada em 
um assalto a uma agência bancária de 
Bauru, onde os ladrões fugiram com R$ 
28 mil. O empresário lençoense rea^u 
ao assalto e levou cinco tiros, um deles 
atingiu o peito. Justo foi socorrido, mas 
morreu ao dar entrada no pronto-socor
ro. Ontem, uma equipe de investigado
res da Polícia Civil de Lençóis foi a São 
Paulo para fazer um exame das impres
sões digitais encontradas em objetos e 
no retrovisor da moto e o retrato falado 
dos possíveis assassinos. ►► Página A3

P O L Í C I A

Notas falsas podem ter sido 
feitas em Lençóis Paulista

Página A3
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Sábado, domingo ou feriado. Para os atores da fé, não há dia de descanso. Para a maioria das pessoas que trabalha na encenação 
da Paixão de Cristo, em Macatuba, os últimos dias da quaresma é tempo de oração e de dedicação para levar às ruas da cidade um 
espetáculo que este ano completa 36 anos. É gente anônima, que encena a Paixão e Morte de Cristo, com lágrimas nos olhos, mas 
também provocando o choro em muitos que assistem ao espetáculo, encenado a partir das 16h, em frente à Igreja Matriz de Santo 
Antônio. A semana é de penitência e oração para todos os católicos do mundo. Nas paróquias da região, muita celebração. Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi programaram muitas missas e procissões para a Semana Santa. Destaque para a missa de Lava 
Pés, a Vigília Pascal, e a missa do domingo de Páscoa, que acontece em todas as paróquias da região. ►► Página A5

Autor do segundo gol do Lençoense, o meia Erivelton comemora

Clube Atlético Lençoense estréia com  
vitória na Segundona, no domingo

Com gols de João Paulo e Erivel- 
ton, o CAL (Clube Atlético Lençoense) 
estreou com o pé direito na Segunda 
Divisão do Campeonato Paulista ao 
bater o Campo Limpo Paulista por 2 
a 0, na manhã de domingo 9, no está
dio Archângelo Brega. Com o resulta
do, a equipe lençoense é líder do gru
po 4 junto com o Capivariano, que 
também venceu na estréia e soma três 
pontos. Apesar da vitória, a partida 
não reservou grandes emoções. Tanto 
o CAL como o Campo Limpo se pre-

P A U L I S T Ã O

Santos é campeão 
e torcedores vão às 
ruas com em orar

►► Página A7

ocuparam em tocar a bola, não pro
porcionando boas jogadas ao grande 
número de torcedores que compare
ceu ao Bregão. A jogada mais bonita 
foi a que culminou no primeiro gol, 
aos 35 minutos do primeiro tempo. 
Ao receber a bola de Rafinha, João 
Paulo passou por dois zagueiros e ao 
entrar na grande área foi derrubado 
pelo volante Sérgio. Na segunda ro
dada da competição, marcada para o 
domingo 16, a equipe lençoense fol
ga na tabela. ►► Página A7
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T R A N S I T O

Caminho novo
Prefeitura de Lençóis Paulista prepara licitação para 

início das obras da marginal da rodovia Marechal 
Rondon; empresários elogiam melhoria

Da  Re d a ç ã o

Entrar em Lençóis Paulista 
pela rodovia Marechal Ron- 
don (SP 300) sempre foi um 
problema para o lençoense. 
Inclusive já  gerou problemas 
com o DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem), que 
há anos recomenda ao mu
nicípio a construção de uma 
marginal à rodovia.

Na noite de ontem, a Câ
mara de Vereadores de Lençóis 
Paulista votaria em regime de 
urgência, um projeto de auto
ria do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) autorizando 
a liberação de crédito espe
cial para o início das obras de 
construção da marginal.

A obra tem custo previsto 
de aproximadamente R$ 152, 
2 mil, dos quais R$ 117 mil 
foram liberados por emenda 
do deputado federal Milton 
Monti (PL) ao orçamento da 
União. Os outros R$ 35 mil 
vão sair dos cofres do muni
cípio. A prefeitura já  trabalha 
no processo de licitação e as

máquinas esperam o trâmite 
burocrático para começar a 
funcionar.

A marginal vai interligar 
as avenidas Das Andorinhas e 
Adriano Anderson Foganho- 
li, na altura do quilômetro 
304 da Rondon. Quem vem 
pela rodovia Marechal Ron- 
don no sentido interior-capi- 
tal terá acesso ao perímetro 
urbano pela avenida Adriano 
Anderson Foganholi. A obra 
vai se estender até a rua Das 
Arapongas, onde a Marginal 
terá uma saída para o asfal
to. Ao todo, serão mais de 
6,6 mil metros quadrados de 
asfalto construído.

Ouvido pelo jornal O 
Eco, o diretor de Obras da 
Prefeitura, Antonio da Silvei
ra Corrêa, diz que as obras 
vão melhorar uma série de 
problemas antigos da parte 
alta da cidade. "Vamos dis
ciplinar a entrada e saída de 
veículos pela Rondon, além 
de melhorar o escoamento 
de água", afirmou.

A novidade agrada aos

empresários do local. A re
portagem do jornal O Eco 
ouviu Ivens Casali, proprie
tário de um posto de gasoli
na à beira do futuro canteiro 
de obras. "Acho a idéia ex
celente", afirmou. "Vai au
mentar a segurança de quem 
entra e sai da cidade. Afinal, 
a velocidade do perímetro 
urbano é muito diferente da 
velocidade neste trecho da 
rodovia", explica. "Além de 
melhorar o acesso à cidade 
e ajudar as empresas instala
das no local", completa.

"Foi uma longa oração. 
Agora vai ser difícil pagar to
das as promessas que eu fiz 
para que saísse essa obra", 
brinca o empresário Nilson 
José Franco, que também 
trabalha às margens de onde 
vai passar a marginal. "Será 
uma boa solução para nosso 
problema, além de aumentar 
nossa capacidade de trabalhar 
e oferecer empregos", avalia. 
"Agradeço a todos que traba
lharam para que pudéssemos 
ter essa melhoria", finaliza.

Vista da avenida Das Andorinhas, marginal a rodovia Marechal Rondon, e que será pavimentada

L E G I S L A T I V O

Câmara homenageia lençoenses
A Câmara de Vereadores 

votaria na noite de ontem dois 
projetos que homenageiam 
lençoenses falecidos. Três pro
jetos com este teor entram na 
pauta e dois seriam aprovados 
na sessão legislativa de ontem.

Um dos projetos é de au
toria do vereador Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (PFL), 
que dá nome ao campo de fu
tebol em construção no con
junto Maestro Júlio Ferrari. 
Pelo projeto apresentado pe
lo vereador, o homenageado 
será Oswaldo Ferreira, mais 
conhecido como Caboclo da

Chevrolet. "Ele começou co
mo aprendiz de mecânico na 
Chevrolet, que antigamente 
funcionava na rua 15 de No
vembro. Foi chefe do setor e 
depois um dos responsáveis 
pela montagem do setor de 
Mecânica da Usina São José, 
onde trabalhou por 10 anos 
antes de se aposentar", lem
bra Ticianelli. Oswaldo Fer
reira morreu em 1998.

Outro homenageado é o 
comerciante Silvio Capoani 
Júnior, que morreu em feve
reiro de 2005. Por meio de 
um projeto do prefeito José

Antonio Marise, (PSDB), ele 
empresta seu nome à praça de 
esportes e lazer em construção 
no Jardim do Caju. Na ado
lescência, jogou profissional
mente pelo CAL (Clube Atlé
tico Lençoense), como lateral 
esquerdo. "Ficamos honrados 
por ele ser reconhecido pe
lo que ele foi e ter seu nome 
em uma praça esportiva. Sinal 
de que ele representou muito 
nessa área. Fico feliz por tê-lo 
tido como pai, ídolo e compa
nheiro", afirmou seu filho, o 
empresário Matheus Trecenti 
Capoani, o Pirikito.

P A R C E R I A

Adolescentes assistem palestra sobre Páscoa
Integrantes do projeto Virando o Jogo, de

senvolvido pela Diretoria de Assistência e Pro
moção Social da Prefeitura de Lençóis Paulista, 
participaram, na sexta-feira 7 de uma palestra 
sobre a Páscoa promovida em parceria com a 
AMU (Associação das Mulheres Unimedianas).

A palestra apresentada pela integrante da 
Pastoral da Crisma do Santuário Nossa Senho
ra da Piedade, Tilde Zillo Vieira, abordou as
pectos relacionados à celebração da data.

O evento contou com a presença da dire
tora de Assistência e Promoção Social, Ma
ria Joana Andriotti Marise, a presidente da 
AMU, Vânia Helena B. Bianchini Carraro, e 
integrantes da diretoria.

Peças de bijuteria produzidas pelos ado
lescentes nas oficinas também foram expostas 
durante o encontro. Os integrantes do Virando 
o Jogo também apresentaram os trabalhos pro
duzidos nas oficinas de silk screen, grafite em 
camisetas, artesanato e informática e das ativi
dades desenvolvidas nas oficinas temáticas. 
(com assessoria de Comunicação) Vista geral da palestra apresentada aos adolescentes do projeto Virando o Jogo, na tarde da sexta-feira 7

f e r i a d o s

Saúde antecipa 
agendamento 
de viagens

A Diretoria Saúde de 
Lençóis Paulista vai an
tecipar o agendamento 
de viagens para consul
tas e tratam entos fora 
do m unicípio. Em vir
tude dos feriados nos 
dias 14, 21, 28 de abril 
e prim eiro de m aio, os 
pacientes devem agen
dar a viagem no dia 
anterior aos feriados. 
O agendam ento é feito 
na Central de Agenda- 
m ento de Viagens no 
Am bulatório de Espe
cialidades localizado 
na avenida Brasil, 686.
(com assessoria de Co
municação).



V I O L Ê N C I A

Na mira
Motocicleta usada em tentativa de assalto 

sexta-feira em Lençóis foi fUrtada em 

Barra Bonita; polícia tenta identificar 

assaltante através de impressão digital

Da  Re d a ç ã o

A motocicleta Twister preta 
usada na tentativa de roubo que 
acabou com a morte do empre
sário Francisco Carlos Justo, no 
início da noite da última sexta- 
feira, no Distrito Industrial, em 
Lençóis Paulista, foi furtada em 
Barra Bonita há três meses. A 
Polícia Civil aguarda resultado 
do exame de impressão digital 
para identificar os culpados.

De acordo com informações 
do proprietário, Rodrigo Daniel 
Rovero, ao jornal O Eco, a moto 
foi furtada da garagem de sua 
casa, na Vila Habitacional, no 
início de janeiro deste ano.

A Twister foi encontrada do
mingo à tarde no meio de um 
canavial no quilômetro três da 
estrada vicinal Juliano Lorenzet- 
ti (LEP 060). O veículo estava 
circulando com placa clonada

de uma Twister preta de São 
José do Rio Preto, DPI 0771. A 
placa original da moto é DKL 
0397, de Barra Bonita.

Ontem, a moto foi devol
vida ao proprietário. A polícia 
suspeita que a motocicleta tam
bém tenha sido usada em um 
assalto a uma agência bancária 
em Bauru. O nome do banco e 
a data do assalto não foram di
vulgados pela polícia. Na tenta
tiva de assalto ocorrida em Len
çóis Paulista nada foi levado da 
empresa Justo e Zarati.

Ontem, os delegados Luiz 
Cláudio Massa e Marcos Je- 
fferson da Silva trabalhavam 
para identificar os assaltantes. 
Na fuga, além da motocicleta, 
eles abandonaram no meio do 
canavial uma camisa azul, um 
capacete cinza, uma touca preta 
e um envelope.

Todos os objetos foram en-

caminhados a São Paulo para 
que seja feito o exame de im
pressão digital. O delegado 
Marcos Jefferson da Silva ex
plicou que além do envelope 
foram coletados na motocicleta 
fragmentos para tentar identifi
car as digitais do ladrão deixa
das no retrovisor do veículo.

Investigadores da Polícia Ci
vil seguiram ontem para o Ins
tituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt, para, além 
das digitais, elaborar o retrato 
falado dos assaltantes, segun
do as características dos ladrões

apresentadas por testemunhas.
Francisco Carlos Justo foi 

morto com cinco tiros. O em
presário estava no escritório 
da empresa se preparando pa
ra fazer o pagamento dos fun
cionários, quando os ladrões 
chegaram, entraram no escri
tório e anunciaram o assalto. 
Segundo informações de teste
munhas, Justo reagiu, e entrou 
em luta corporal com um dos 
ladrões. Ele tomou cinco tiros. 
Foi socorrido no pronto-so
corro, mas não resistiu aos fe
rimentos e faleceu.

F A L S I F I C A Ç Ã O

Dinheiro falso pode ter sido feito em Lençóis
A Polícia Civil de Lençóis 

Paulista investiga se notas falsi
ficadas de R$ 10,00 apreendidas 
no município estão sendo feitas 
em Lençóis, com equipamento 
caseiro. A suspeita está baseada 
em uma denúncia anônima.

Segundo o delegado Marcos 
Jefferson da Silva, a falsificação 
das cédulas é de boa qualidade 
e só se percebe que o dinheiro 
é falso pela ausência da marca 
d'água. "A cédula foi impressa 
em papel vergé", revelou o de
legado, que está à procura do 
tipo de impressora utilizada 
para a falsificação.

Na semana passada, a Polí
cia Civil apreendeu uma cédula 
falsa de R$ 10,00. Um homem 
entregou o dinheiro para uma 
criança comprar um refrigeran
te. O dono da mercearia des
confiou e não aceitou a nota, 
que mais tarde confirmou tra
tar-se de dinheiro falso.

Uma semana depois do 
registro deste caso, a polícia 
recebeu denúncia anônima 
de que notas falsas de R$ 
10,00 estão sendo repassadas 
no comércio local.

O delegado alerta os comer
ciantes para que prestem aten
ção na espessura da nota. O 
papel moeda é mais grosso. Nas

Acima, a nota de R$ 10,00 verdadeira e, abaixo, a nota falsificada encontrada em Lençóis Paulista

notas verdadeiras também é 
possível observar um fio magné
tico vertical embutido no papel, 
na área branca do lado esquer
do. As cédulas autênticas ainda 
possuem a marca d'água, além 
de fibras coloridas espalhadas 
pelos dois lados da nota.

"As cédulas de R$ 10,00 são 
mais fáceis de serem repassa
das", explicou o delegado, que

demonstrou preocupação com 
a realização da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
"O movimento da feira é muito 
grande e fica mais fácil passar o 
dinheiro", disse o delegado.

A falsificação é crime e está 
no artigo 289 do Código Penal. 
As moedas falsas de boa quali
dade são enquadradas neste ar-

tigo e o crime é investigado pela 
Polícia Federal. Se a cédula for 
uma falsificação grosseira, o caso 
é encaminhado pela Polícia Fe
deral para a Polícia Civil. Neste 
caso, o crime é tratado como es
telionato, artigo 171. De acordo 
com informações obtidas pelo 
jornal O Eco, so mente este ano, 
foram apreendidas cerca de 450 
mil cédulas falsas, um recorde.

f e r i a d ã o

JULGAMENTO
José Aparecido Queiroz, um dos acusados das m or

tes de Paulo Casado e Alexandre dos Santos, vai a júri 
popular. A informação foi confirmada na quinta-feira 6 
pelo promotor de justiça, Henrique Ribeiro Varonez, que 
vai denunciar o rapaz por latrocínio e homicídio qualifi
cado. O rapaz não iria a júri popular se nos dois crimes 
fosse denunciado apenas por latrocínio.

VAGAS
A Polícia Militar de São 

Paulo vai realizar concurso 
para preencher duas mil va
gas de soldado temporário 
masculino e feminino. As 
inscrições deverão ser feitas 
somente pela internet nos 
dias 18, 19 e 20 de abril 
pelo site www.nossacaixa. 
com.br. A data da prova se
rá dia 4 de junho.

b a r a t o
O rapaz que foi preso na 

sexta-feira 7 em Macatuba 
com um carro dublê, decla
rou ao delegado de plantão, 
Marcelo Bertoli, que com
prou a Zafira em São Paulo 
e pagou R$ 1,5 mil. O acu
sado, morador do Jardim 
Primavera, em Lençóis Pau
lista, disse que sabia que o 
carro era dublê.

CALIBRE 32
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista apreendeu no 
sábado 8 um revólver cali
bre 32 com um adolescente. 
A arma, com a numeração 
raspada e municiada com 
cinco cartuchos, foi encon
trada em um bar do bair
ro Nova Lençóis. O garoto 
de 17 anos, natural de São 
Borja, disse que comprou 
a arma no Rio Grande do 
Sul. O adolescente prestou 
depoimento e foi liberado.

f u r t o
O ajudante de produ

ção R.M. foi preso na noite 
de domingo 9, acusado de

furtar uma casa no Jardim 
do Caju. De acordo com in
formações da PM, o rapaz 
entrou na casa após arrom
bar uma janela e furtou um 
aparelho de som, garrafa 
térmica, chuveiro, fogão 
de duas bocas, lanterna e 
33 fitas cassetes. Depois de 
levar os produtos, decidiu 
retornar para furtar o boti- 
jão de gás. Nesse momento 
foi surpreendido pelo dono 
da casa. O acusado tentou 
agredir a vítima, mas foi 
contido por moradores. Os 
objetos furtados foram en
contrados debaixo da cama 
do ladrão. Ele foi preso em 
flagrante e encaminhado à 
cadeia de Avaí.

m o r t o
Roberto Valdevino, 46 

anos, foi encontrado mor
to na rodovia Osny Ma- 
theus, por volta das 19h30 
do sábado 8, nas proximi
dades do trevo da Aguinha, 
em Macatuba. Segundo 
informações da polícia, o 
homem estava de bicicleta 
e trafegava no sentido Ma- 
catuba/Pederneiras. Segun
do informações da Polícia 
Civil, o corpo de Valdevino 
foi encontrado entre a pis
ta e o acostamento, mas 
não apresentava ferimen
tos, o que leva a supor que 
a morte tenha tido causa 
natural. Para solucionar o 
mistério, a polícia aguarda 
resultado do laudo do IML 
(Instituto Médico Legal) e 
da Polícia Científica.

Polícia Rodoviária põe 4 mil homens nas estradas
O segundo batalhão da Po

lícia Rodoviária, com sede em 
Bauru, intensifica a fiscalização 
entre a quinta-feira 13 e o do
mingo 16, com a Operação Se
mana Santa. Cerca de quatro mil 
homens estarão trabalhando nas 
estradas paulistas, fiscalizando 
excesso de velocidade, ultrapas- 
sagens perigosas e ingestão de 
bebida alcoólica, além da preven
ção e repressão de crimes com o 
Tático Ostensivo Rodoviário.

Para uma viagem tranqüila 
e segura, a Polícia Rodoviária re
comenda aos motoristas que fa
çam planejamento, evitando pa
radas desnecessárias, examinem 
as condições gerais do veículo 
(equipamentos obrigatórios, 
sistema de iluminação e sinali
zação) e não esqueçam dos do
cumentos de porte obrigatório.

A polícia ainda orienta o 
uso do cinto de segurança; que 
se evite o excesso do limite de

velocidade; ultrapassagens em 
locais proibidos e que o acos
tamento seja utilizado apenas 
em emergências.

A ingestão de bebida alcoó
lica, antes ou durante a viagem é 
proibida e os motoristas devem 
redobrar a atenção e os cuida
dos no caso de chuva ou nebli
na, diminuindo a velocidade, 
utilizando o farol baixo, man
tendo distância de segurança e 
evitando ultrapassagens.

http://www.nossacaixa


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

Estatísticas que assustam
Um olhar mais atento para 

as páginas policiais de Lençóis 
Paulista revela que a crimina
lidade e a violência no muni
cípio estão aumentando. Só 
nesse ano, a cidade registrou 
quatro homicídios. O  último 
ocorreu na noite da sexta-feira 
7, quando o empresário Fran
cisco Carlos Justo, de 51 anos, 
morreu com cinco tiros, ao ten
tar reagir a um assalto.

Além da morte do empre
sário, outros três homicídios 
foram registrados em Lençóis 
Paulista em 2006. Só em fe
vereiro foram quatro mortes 
envolvendo armas de fogo ou 
violência. A primeira morte foi 
a de Paulo Casado, cujo corpo 
foi encontrado já em estado de 
decomposição na linha férrea, 
próximo ao Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. Casado, foi morto 
por Alexandre dos Santos, que 
havia armado uma emboscada 
para matar o amigo. Mas San
tos acabou vítima da própria 
armadilha e também foi morto 
pelos outros dois comparsas: 
José Aparecido Queiroz e um 
adolescente de 15 anos.

Ainda em fevereiro a polí
cia registrou a morte de Carlos 
Alberto Correia, espancado na 
noite de 21 de janeiro, na aveni
da Padre Salústio Machado.

Tem ainda a morte de Mauro 
Valério Nliman, 18 anos, com 
um tiro na testa, que a polícia 
constatou ser suicídio.

Isso sem contar o seqüestro 
de Dimas Médola, em 14 de fe
vereiro, tipo de crime nunca re
gistrado no município e que até 
hoje não foi esclarecido.

A morte de Justo entra para 
uma estatística nada animado
ra. Os números mostram que 
já é hora de pensar em medi
das de segurança a longo prazo 
e também ações sócio-educati- 
vas que garantam a diminuição 
desses registros. É tempo para 
autoridades tentarem identi
ficar por que o município es
tá se tornando cada vez mais 
perigoso. Nessa tarefa, podem 
e devem ouvir a comunidade. 
A segurança não é um assunto 
isolado, é interdepende de ou
tros aspectos da vida social do 
país, do estado e do município. 
Por isso, é tarefa de todos.

A R T I G O

Acessibilidade
M a rco s  Norabele

Realmente o mundo dá 
voltas. Enquanto estudante de 
Psicologia, evitei as matérias e 
estágios que tratavam da pessoa 
com deficiência, hoje necessida
des especiais. Preferia os confli
tos psíquicos, onde o sofrimen
to é velado e quase invisível. 
Deparar-me com a deficiência 
sempre me causou um mal-estar 
interno, uma não compreen
são do fenômeno. Levava-me à 
questão que perpassa a minha 
vida: o sentido ou o absurdo do 
sofrimento humano.

No ano de 2005, fui indi
cado como um dos represen
tantes do município para o 
Conselho Municipal da Pessoa 
Portadora de Deficiência e, des
sa forma, fui estreitando meu 
contato com algumas pessoas 
com necessidades especiais 
e, cada vez mais, percebendo 
que deficiências todos temos 
e que estas pessoas muitas ve
zes fazem mais pela sociedade 
do que aquelas ditas normais. 
Percebi questões que ignora
va totalmente. As dificuldades 
que a não existência de rampa 
acarretam, por exemplo.

Uma das tarefas do Conse
lho no ano passado foi organi
zar a Conferência Municipal da 
Pessoa Portadora de Deficiên
cia, que seria preparatória pa
ra a regional, estadual e, final
mente, a federal, sempre com o 
mesmo tema. Em todo o país 
fomos uma das poucas cidades 
que realizaram a conferência 
devido ao prazo exíguo que foi 
dado por Brasília. Na Conferên
cia Municipal, estabelecemos 
propostas do município que 
levaríamos e defenderíamos 
na Conferência Regional. O te
ma era Acessibilidade, ou seja, 
como poderíamos tornar uma 
sociedade não pensada para os 
deficientes acessível a eles.

A Conferência Regional foi 
realizada em Ourinhos e lá 
houve um afunilamento das 
propostas da região. De Ouri- 
nhos, saí (com outros lenço- 
enses) indicado delegado para 
a Conferência Estadual. Assim,

me vi cada vez mais envolvido 
com a questão que um dia eu 
fiz de tudo para evitar.

A Conferência Estadual se 
realizou no dia 30 de março de 
2006 no Memorial da América 
Latina, na cidade de São Pau
lo. Acho que somente quando 
entrei no Parlatino -  o Parla
mento Latino Americano - e 
ocupei uma das cadeiras é que 
realmente percebi a grandeza 
daquilo que eu estava partici
pando. Como delegado, eu ti
nha direito a um voto e ali per
cebi que as nossas propostas 
poderiam, no futuro, atingir 
milhares de pessoas especiais. 
Que o que aprovássemos na
quele dia seriam as propostas 
do Estado de São Paulo para a 
Conferência Federal.

As discussões em vários 
momentos foram tensas e em 
alguns momentos desgastan
tes, devido a divergências de 
opinião dos delegados, mas, 
por fim, o texto foi aprovado. 
Um texto muito avançado e 
que nos deixou muito satisfei
tos porque as propostas para 
acessibilidade na educação em 
grande parte já são aplicadas 
na rede municipal de ensino 
de Lençóis Paulista.

Urge mudar nosso olhar pa
ra as pessoas com necessidades 
especiais. Nesse sentido, é valo
rosa a Campanha da Fraternida
de deste ano que promove uma 
reflexão sobre a deficiência com 
o tema "Levanta-te, vem para o 
meio." Este convite também é 
endereçado a nós, que perma
necemos sentados e deveríamos 
caminhar em direção ao outro e 
de suas necessidades.

Em São Paulo, conseguimos 
indicar um delegado. Assim, 
teremos uma representante na 
Conferência Federal, que será re
alizada este mês em Brasília.

Não se pode deixar de regis
trar as grandes lições de vida e 
superação que encontrávamos 
a cada momento, de pessoas 
vencedoras na vida apesar das 
deficiências.

Marcos Norabele é psicólogo e 
funcionário público municipal

Terceira Coluna
v is it a n t e

O deputado estadual 
Arnaldo Jardim (PPS) vi
sitou Lençóis Paulista no 
sábado 8 e foi recebido 
pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e pelos ve
readores Manoel dos San
tos Silva, o Manezinho, e 
Ismael de Assis Carlos, o 
Formigão (am bos do PS
DB), e Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (PFL).

c a m in h o
Jardim passou pelo 

Jardim Primavera, onde a 
Associação de Moradores 
organizava um gincana 
esportiva e cultural. De
pois foi para o Conjun
to Maestro Júlio Ferrari, 
onde visitou o complexo 
esportivo em construção, 
Jardim América e Núcleo 
Luiz Zillo. Sempre acom 
panhado de Marise e dos 
vereadores.

CORPO-A-CORPO
Jardim aproveitou para 

lembrar aos moradores que 
2006 é ano de votar para 
deputado estadual. Em to
dos os bairros, entrou em 
botecos, conversou com 
o povo e no Núcleo Luiz 
Zillo, aproveitou para to
mar uma cerveja.

CAFÉ
Encerrada a romaria 

pelos bairros, Arnaldo Jar
dim e o prefeito Marise 
visitaram um dos maiores 
apoiadores do deputado 
no Município. O diretor- 
presidente da Ascana, Her- 
mínio Jacon.

SEGREDO
Que ninguém descubra 

um segredo do vereador 
Formigão. A gincana espor
tiva e cultural no conjunto 
Maestro Júlio Ferrari estava 
prevista para o domingo 9. 
Quando soube que Jardim 
estaria no Município um 
dia antes, tratou de correr 
para antecipar o evento. 
Ponto para ele!

v iz in h o s
Falar em visita, Areió- 

polis também se prepara 
para receber um deputado 
estadual, que provavel
mente vem ensaiando o 
mesmo corpo a corpo feito 
por Jardim. Milton Flávio 
(PSDB) tem visita prevista 
para o Município no próxi
mo final de semana.

CABEÇADA
Por falar em Areiópo- 

lis, é interessante a relação 
entre os políticos locais. A 
situação não está mais con
tente em combater a opo
sição, e agora combate a 
própria situação. Estranho? 
Com certeza, mas verídico.

c o m o ?
Explica-se. Faz mais ou 

menos 30 dias que o pre
feito José Pio de Oliveira 
(sem partido), o Peixeiro, 
anunciou a idéia de servir 
lanche aos trabalhadores 
rurais. Na última sessão 
legislativa, o vereador si
tuacionista Roberto Naves 
(sem partido) protocolou 
um projeto parecido.

DE q u e m ?
Os lanches já estão sen

do distribuídos. Tem gente 
que diz que é por causa de 
Naves, tem gente que diz 
que é por causa de Peixei
ro. Mas, ninguém está dei
xando de saborear o mimo 
feito pelos políticos, com 
dinheiro do empresariado, 
é bom  lembrar!

FESTA
Após a sessão legislati

va da Câmara de Vereado
res de Macatuba, na noite 
de ontem, estava previs
ta uma festa, com direito 
a bolo, refrigerante e até 
rojões. Não era um parla
mentar comemorando o 
título de campeão paulista 
do Santos, não! Era o vere
ador Aparecido Humberto 
Pavão (sem partido) come
morando a criação da Co
marca de Macatuba.

PEDIDO
A elevação de Macatuba à 

Comarca teve participação di
reta de Pavão. Foi ele que fez 
o pedido de emenda ao de
putado estadual Jorge Caruso 
(PMDB), para que Macatuba 
fosse incluída na lista de cida
des que seriam transformadas 
em comarcas. Desde a sexta- 
feira 7, Pavão anda exibindo 
ofícios de agradecimento.

m u d a n ç a
O vereador João Miguel 

Diegoli pode deixar o PSC 
nos próximos dias. Nos bas
tidores da sessão legislativa 
de ontem, esse era o principal 
assunto da noite. Pela manhã, 
Miguel teria se reunido com o 
presidente do PFL, o empre
sário Luiz Carlos Trecenti, e 
recebido o convite.

m a l a s
Miguel, que foi eleito pelo 

PTB, pode ser estar mesmo 
de malas prontas e ser o mais 
novo integrante do PFL. Caso 
mude de sigla, o partido de 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
e Nardeli da Silva poderá ter a 
maior bancada no Legislativo 
lençoense. É só esperar!

a u s e n t e
A sessão de ontem trouxe 

uma novidade. O vereador 
Palamede Consalter Júnior 
(PMDB), que há tempos vem 
calado, apresentou um reque
rimento. Nada de excepcional. 
Apenas pedia a instalação de 
redutores de velocidade nas 
proximidades de uma escola 
no Jardim Monte Azul. Dizem 
que o silêncio do vereador re
presenta um desinteresse em 
continuar na política.

AZUL
Já Ailton Tipó Laurindo 

(PV) insistiu no mapa das 
vagas da Área Azul. "Estou in
teressado em colaborar com 
idéias e tenho mais algumas 
pessoas que também estão, 
mas precisamos desse mapa". 
E cutucou, "é algo fácil de fa
zer. É que eu não tenho, se 
não poderia fazer eu mesmo".
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"Acho que a mudança 
prevista para o trânsito 
de Lençóis Paulista será 
melhor para a cidade, 
assim descongestiona 
alguns pontos".

Cidelci da Silva, 39anos, 
doméstica

"A ida do Marcos Pontes 
para o espaço foi uma 
conquista para todos os 
brasileiros. Eu acompa
nhei pelos jornais e fiquei 
feliz, além de ser um bra
sileiro próximo da nossa 
cidade, entrará para a 
historia do Brasil".

Geórgia Bruno, 30 anos, 
vendedora

"A família tem que par
ticipar mais da educação 
dos filhos ao invés de 
passar a mão na cabeça 
pelos atos errados que co
mentem. Acho que tam
bém falta mais oportu
nidade de empregos para 
os jovens, isso ajudaria 
amenizar a situação".

Davi do Santos, 40 anos,
administrador

Para quem passa pela estrada de ferro no cruzamento que liga a rua niterói ao centro da cidade é 
comum ver pessoas trafegando pela linha. Mesmo com caminhos alternativos para chegar a outro 
bairro, crianças e adultos cortam o cam inho pelos trilhos. O trem que poucas vezes fica parado nos 
trilhos serve de apoio e muitas vezes de diversão para as crianças.

FRASES

"As cédulas de dez 
reais são mais fáceis 
de serem repassadas"
Delegado de Lençóis, Marcos 
Jefferson da silva

"demonstram  
a existência de 
uma orquestração 
malévola entre os 
denunciados, visando 
a impunidade, com 
efeitos devastadores 
sobre a imagem do 
poder Legislativo 
brasileiro"
Do deputado Ricardo Izar 
(PTB), presidente da Comissão 
de Ética do Congresso, sobre as 
absolvições no plenário da Câmara

PARA p e n s a r

"O homem nasce 
para a paz e  para a 
verdade; são as leis 
que o corrompem"

Montesquieu

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


r e l i g i ã o

Atores da fé
Há 36 anos, católicos de Macatuba trabalham na quaresma para 

encenar na Sexta-Feira Santa o espetáculo da Morte de Cristo

Da  Re d a ç ã o

Sábado, domingo ou feria
do. Para os atores da fé, não há 
dia de descanso. Para a maio
ria das pessoas que trabalha na 
encenação da Paixão de Cristo 
em Macatuba, os últimos dias 
da quaresma é tempo de ora
ção e de dedicação para levar 
às ruas da cidade um espetá
culo que este ano completa 
36 anos. É gente anônima, 
que encena a Paixão e Morte 
de Cristo, com lágrimas nos 
olhos, mas também provocan
do o choro em muitos que as
sistem ao espetáculo.

Para a coordenadora da en
cenação, Doralice Maria Artio- 
li Munhoz, o trabalho volun
tário de cada fiel é uma confir
mação de fé. "Hoje é sábado. 
Eles poderiam estar fazendo 
outras coisas, mas vieram aqui 
e lavaram todo o salão. Isto é 
uma prova da fé", comenta. 
Aliás, Doralice é um exemplo 
dessa dedicação. Participou 
ativamente em todas as sema
nas santas, encenando, dando

apoio e nas últimas décadas, 
dirigindo o espetáculo.

Toda Sexta-feira Santa, 
Macatuba se transforma em 
Jerusalém e mostra um pouco 
da perseguição, julgamento, 
condenação e morte de Jesus, 
espetáculo executado por 180 
atores amadores e que atrai 
público de toda a região.

Assim como Doralice, a 
maioria do grupo já fez his
tória como personagem bí
blico e tem muitas lembran
ças para contar. É o caso, por 
exemplo, de Brás Ariosvaldo 
Gabriel, que há 16 anos inter
preta Cristo e colabora com o 
espetáculo desde o começo. 
"Em alguns momentos, é im 
possível segurar as lágrimas", 
confessa. Entre os momentos 
mais emocionantes da traje
tória, Gabriel lista o encontro 
com Maria.

Entre os atores, a encena
ção virou tradição, passada de 
pai para filho. Luís Fernando 
dos Santos fará sua primeira 
participação no espetáculo 
este ano no papel de guarda,

durante muitos anos interpre
tado por seu pai. "Eu sempre 
tive a expectativa de viver um 
guarda", conta.

Tem ator que apesar da 
pouca idade já é veterano. É o 
caso de Thiago de Freitas Al- 
bertini. Com apenas 15 anos, 
ele soma oito participações 
na Paixão de Cristo. Este ano 
vai viver o apóstolo João. "Eu 
mal tinha tamanho para par
ticipar, mas vivia grudado na 
Dora", lembra.

Exemplo parecido é o de 
Pamela Sarita Rodrigues, que 
tem 19 anos de idade e vai 
fazer sua décima sexta partici
pação no espetáculo. Este ano, 
pela segunda vez, ela vai viver 
Maria.

Num universo onde a gran
de maioria dos personagens é 
masculino, Pamela já foi Ve
rônica, já foi Madalena, mas 
o papel que mais gostou foi o 
de Maria. Para ela, o momen
to mais emocionante da pro
cissão é o encontro de mãe e 
filho. "Quando ela canta com 
o filho nos braços é difícil se-

No sábado 8, fiéis faziam os ensaios finais para a apresentação da Paixão de Cristo em Macatuba

gurar a emoção", confessa.

o u t r o  l a d o
Tão difícil como sofrer no 

papel de Cristo é ajudar a con
dená-lo. Para muitos atores, 
a função é trair, condenar ou 
mesmo negar Jesus. É desafio 
para Pedro, Judas, sacerdotes e 
fariseus.

No papel de Judas, a Paixão 
de Cristo já teve diversos ato
res. Na encenação deste ano, 
Antônio Luís da Silva viverá 
pela primeira vez o papel de 
traidor de Jesus. Tarefa difícil

garante o antecessor Júlio Al
ves, que neste ano vai interpre
tar um sacerdote. "A cena do 
enforcamento é a mais difícil. 
Um erro de cálculo pode por 
tudo a perder", lembra.

Além das dificuldades físi
cas, quem já viveu um dia na 
pele de Judas lembra dos m o
mentos dramáticos. É o caso 
de Donizete Martins, que este 
ano vai ser Pedro. "Tem a cena 
do beijo e também na Santa 
Ceia quando Judas recusa o 
pão e prefere o dinheiro", diz.

Ainda existem os atores

que gostam do desafio de in
terpretar a função de carras
co. É o caso de José Carlos 
Domingues, o Muritinga, que 
já foi Judas e este ano vai ser 
sacerdote. Um dos persona
gens que gostaria de interpre
tar é um dos ladrões: o mau. 
Já Everton de Oliveira, trocou 
com Paulo Valentino Prado o 
papel de Caifás pelo de Anás, 
dois inquisidores de Cristo. 
"Eu quis fazer a troca porque 
acredito que Anás é mais inci
sivo do que Caifás", comenta 
Oliveira.

Semana é de celebrações nas paróquias
Esta é uma semana de pe

nitência e oração para todos 
os católicos do mundo. Nas 
paróquias da região, muita 
celebração. Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e Bore- 
bi programaram muitas mis
sas e procissões para a Sema
na Santa. Um dos destaques 
da programação regional é a 
encenação da Paixão e Mor
te de Cristo em Macatuba. 
A procissão vai às ruas pelo 
36° ano consecutivo.

A programação da Semana 
Santa em Macatuba começou 
no domingo 9, com a cele
bração da missa de Ramos e a 
procissão do Encontro. Hoje, 
tem missa na igreja Santa Rita 
e amanhã haverá celebrações 
em todas as paróquias do 
município. As missas come
çam sempre às 19h30.

Na quinta-feira santa, a 
partir das 19h30, na Igreja 
Matriz de Santo Antônio, 
tem a missa do "Lava Pés" e 
a encenação da Santa Ceia, 
última reunião de Cristo 
com os apóstolos. Depois da 
missa, começa a adoração 
ao Santíssimo, que vai até 
às 16h da Sexta-Feira Santa, 
quando começa a encenação 
da Paixão e Morte de Jesus.

No sábado 15, tem a

missa de Aleluia, em que os 
atores encenam a ressurrei
ção de Cristo. No domingo 
de Páscoa serão celebradas 
quatro missas. Às 7h e às 
19h tem missa na Igreja Ma
triz de Santo Antônio. Às 
8h30, a celebração acontece 
na Igreja Cristo Rei, no Jar
dim Bocaiúva. Às 10h, tem 
missa na igreja Santa Rita, 
Vila Santa Rita.

Durante a Semana Santa, 
o pároco de Macatuba, padre 
José Raimundo de Carvalho, 
estará recebendo os fiéis que 
desejam se confessar, entre 
14h e 16h, na secretaria da 
igreja matriz.

a r e ió p o l is
Em Areiópolis, hoje, a 

partir das 15h, na Igreja Ma
triz de Santa Cruz tem a mis
sa dos enfermos. Amanhã, 
às 7h, haverá celebração da 
missa. Na quinta-feira Santa, 
às 20h será celebrada a mis
sa de Lava Pés. Após a cele
bração, começa a adoração 
do Santíssimo, que vai até a 
meia-noite. A vigília recome
ça na Sexta-Feira Santa às 6h 
e segue até às 15h, com a ce
lebração da Paixão e Morte 
de Cristo. Às 19h, com saída 
da igreja matriz, tem a pro-

cissão do Senhor Morto.
No sábado de Aleluia, às 

9h, tem o Encontro com Ma
ria, momento de meditação 
que acontece na igreja ma
triz. Às 21h, começa a solene 
Vigília Pascal. No domingo 
de Páscoa serão celebradas 
três missas: às 7h30 e 19h na 
matriz e às 9h30 na creche 
da Cohab. O encerramento 
da Semana Santa em Areió- 
polis terá show de evangeli- 
zação, a partir das 20h30, na 
praça da Rodoviária.

b o r e b i
Em Borebi, amanhã tem 

Via Sacra com saída da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora das 
Graças, a partir das 19h30. 
Na quinta-feira acontece a 
missa de Eucaristia e Lava 
Pés, às 18h, na matriz.

Na Sexta-feira Santa, a 
partir das 15h começa a 
adoração à cruz. Às 20h, tem 
encenação do calvário de 
Cristo, seguida da procissão 
do Senhor Morto.

No sábado de Aleluia, 
está programada a Vigília 
Pascal e missa a partir das 
18h. No domingo, tem a 
missa de Páscoa, a partir 
das 9h, na matriz de Nossa 
Senhora das Graças.

A SEMANA SANTA NA REGIÃO
MACATUBA a r eió po lis

HOJE * 15H

MACATUBA

HOJE * 19H30 Missa dos enfermos na HOJE * 19H30
Missa na Igreja Santa Rita matriz de Santa Cruz Via Sacra, com saída da

AMANHÃ * 7H matriz de Nossa Senhora
q u in t a -feira  * 19H30 Missa na matriz das Graças
Missa de Lava Pés na

q u in t a -feira  * 20H
Matriz de Santo Antônio Missa de Lava Pés q u in t a -feira

e adoração ao Santíssimo 18H
sexta -feira  santa sexta -feira  sa n ta  * 6H Missa de Eucaristia
16H Adoração ao Santíssimo e Lava Pés
Procissão, com saída 15H
em frente à matriz Celebração da Paixão sexta -feira  santa

e Morte de Cristo 15H
sá b a d o  de a lelu ia 19H Adoração a cruz
19H Procissão do Senhor Morto

Missa de Vigília Pascal na sá b a d o  de a le lu ia  * 9H 20H
Igreja Matriz Encontro com Maria Encenação do calvário e 

Procissão do Senhor M orto
d o m in g o  de pásco a

21H
Solene Vigília Pascal

sá b a d o  de a lelu ia7H E 19H
d o m in g o  de pásco a
7H E 19HMissa na Igreja Matriz 18H
Missa na Igreja Matriz Vigília Pascal

8H30 9H30 da Ressurreição
Missa na Igreja Cristo Rei Missa na creche da Cohab

d o m in g o  de pásco a

10H 20H30
Show de evangelização na praça 9H

Missa na Igreja Santa Rita da rodoviária Missa na Igreja Matriz

Para atores, personagens existem até hoje
"Todos nós já  fizemos 

papel de Herodes. Algumas 
vezes nós debochamos de 
Cristo", diz Agnaldo Paixão 
de Oliveira, o rei Herodes 
na celebração da Paixão de 
Cristo em Macatuba neste 
ano. Para ele, os personagens 
bíblicos são encontrados até

hoje, basta observar o com 
portamento humano.

Para Donizete Martins, a 
possibilidade de conhecer os 
personagens, depois de tan
to tempo, facilita uma com 
preensão m elhor da história. 
Ele diz, por exemplo, que a 
traição de Pedro, papel que

interpreta, foi pior que a de 
Judas. "Judas foi movido pe
la am bição", avalia.

Para outro ator, Vagner Val- 
verde Castilho, independente
mente do papel que fará, o im
portante é não deixar a história 
se perder. "Eu faço o que for ne
cessário para ajudar", garante.

Em Lençóis, domingo de Páscoa terá 17 missas
A exemplo de Macatuba, a 

Semana Santa em Lençóis Pau
lista teve início com a missa 
de Ramos, no domingo 9. Na 
quinta-feira acontece a missa 
da Santa Ceia e Lava Pés em 
todas paróquias do município. 
Às 17h, a missa é em Alfredo 
Guedes, às 17h30 na capela 
do asilo, e às 20h no Santuá
rio Nossa Senhora da Piedade, 
nas paróquias Cristo Ressusci-

tado, São Pedro e São Paulo, 
São José e Nossa Senhora Apa
recida. Após a missa, começa a 
adoração ao Santíssimo.

Na Sexta-Feira da Paixão, a 
partir das 15h, tem a Liturgia 
da Paixão e Morte de Jesus em 
todas as igrejas. Às 17h30, em 
Alfredo Guedes, tem a procis
são do enterro de Jesus. No 
sábado de Aleluia, acontece a 
solene Vigília Pascal da Res-

surreição, a partir das 17h em 
Alfredo Guedes e às 20h nas 
demais igrejas.

No domingo de Páscoa se
rão celebradas 17 missas, nas 
principais capelas e paróquias 
do município. A missa de en
cerramento da Semana Santa, 
marcada para 20h, no Santuá
rio Nossa Senhora da Piedade, 
vai reunir os padres de todas 
as paróquias de Lençóis.

SEMANA SANTA - LENÇÓIS PAULISTA
Dia 09/04 DOMINGO DE RAMOS 

Bênção, Procissão de Ramos e Missa 
7h30: Alfredo Guedes 

Capela do Asilo
8h00: São José (Cia de Polícia)
8h30: Paróquia Cristo Ressuscitado ( Campo de 
Futebol).

Paróquia São Pedro e São Paulo (Capela 
Nossa Senhora de Lourdes)
9h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 
9h30: Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
Procissão do Encontro Doloroso 
19h00: Saída das Procissões 
Imagem de Nossa Senhora das Dores sairá da 

Paróquia Cristo Ressuscitado,
Imagem do Senhor dos Passos sairá da 

Paróquia São José,
Imagem de São João Evangelista sairá da 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e 
Imagem de Santa Maria Madalena sairá da 

Paróquia São Pedro e São Paulo.
20h00: Encontro das Procissões defronte ao 
Santuário N. S. da Piedade

Dia 12/04 QUARTA-FEIRA SANTA 
19h30: Missa e Benção dos Santos Óleos na 
Catedral de SanfAna de Botucatu

Dia 13/04 QUINTA-FEIRA SANTA 
Santa Ceia e Lava-pés 
17h00: Alfredo Guedes 
17h30: Capela do Asilo 
20h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 

Paróquia Cristo Ressuscitado 
Paróquia São Pedro e São Paulo 
Paróquia São José 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

Após a Missa : Adoração ao Santíssimo 
Sacramento

Dia 14/04 SEXTA-FEIRA SANTA 
DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA
Durante o dia Adoração ao Santíssimo em todas 
as Paróquias
15h00: Liturgia da Paixão e Morte de Jesus
em todas as Paróquias
17h30 - Alfredo Guedes
Procissão do Enterro de Jesus
19h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade
Participação das Paróquias S.José, N. S.
Aparecida e C.Ressuscitado

19h00: Paróquia São Pedro e São Paulo 
22h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 
Vigília: “Ao lado da Mãe Piedade” 
durante toda a noite até às 15h00 do Sábado 
Santo

Dia 15/04 SÁBADO SANTO 
Solene Vigília Pascal da Ressurreição de 
Jesus
17h00: Alfredo Guedes 
20h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
Paróquia Cristo Ressuscitado 
Paróquia São José 
Paróquia São Pedro e São Paulo 
Capela do Asilo

Dia 16/04 DOMINGO DE PÁSCOA 
Santa Missa Pascal 
7h00: Paróquia São José 
7h30: Capela São Benedito

Capela São Vicente de Paulo (Júlio 
Ferrari)

Alfredo Guedes
8h00: Paróquia Cristo Ressuscitado - Missa 
Solene do Padroeiro da Paróquia,

com a presidência de Dom Aloysio Penna, 
Arcebispo Metropolitano.
9h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 

Capela do Asilo
9h15: Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
9h30: Paróquia São Pedro e São Paulo 
17h00: Capela Santa Rita (Vila Contente) 

Capela Mãe e Rainha (Vila Nova
Lençóis)
18h00: Capela Nossa Senhora do Rosãrio 
(Caju)
18h30: Santuário Nossa Senhora da Piedade 
19h00: Paróquia São José

Paróquia São Pedro e São Paulo 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

19h30: Cristo Ressucitado 
20h00: Santuário Nossa Senhora da Piedade 
Pe. Adriano Prado 
Pe. Antonio Eduardo Damasceno 
Pe. Carlos José de Oliveira 
Pe. Luiz Alcione Grillo 
Pe. Marcelo Aparecido Paes 
Pe. Silvano Palmeira



A N I V E R S Á R I O

Bolo de festa
Programação de aniversário pelos 148 anos de Lençóis Paulista 

vem recheada de eventos esportivos: cronograma prevê vôlei, 

futebol, bocha e até rapel; atividades começam no sábado 22

Da  r e d a ç ã o

Festival de vôlei infantil, 
final da Copa Lençóis de Fu
tebol Amador, campeonatos 
de bocha, pedalada, corrida e 
até rapel. A programação pelos 
148 anos de Lençóis Paulista 
está recheada de eventos espor
tivos. De acordo com do dire
tor de Esportes, José Lenci Ne
to, a programação de aniversá
rio este ano traz alguns eventos 
que já são consagrados, como 
a Prova Pedestre e o Passeio Ci- 
clístico, e também coloca em 
disputa outras modalidades 
como o vôlei e a bocha.

A programação esportiva co
meça no sábado 22, dia em que 
se comemora os 506 anos do 
Descobrimento do Brasil, com 
o Festival Regional de Vôlei In
fantil Feminino - Troféu Isabella 
Capoani Sakai Fornazari. O fes
tival acontece a partir das 8h30, 
no ginásio de esportes Hiller 
João Capoani, o Toniquinho, 
no Núcleo Habitacional Luiz

Zillo. Segundo Lenci, equipes 
de vários municípios da região 
vão participar do evento.

No domingo 23, a ordem é 
pedalar no 4° Passeio Ciclístico 
Lençóis-Borebi. A largada está 
marcada para 9h, em frente ao 
Senai de Lençóis Paulista. O 
passeio é promovido pelo pro
jeto Bike & Saúde, da Diretoria 
de Esportes, pelas Empresas 
Zillo Lorenzetti, Grupo Lwart 
e Senai. Segundo Maurício Di- 
niz, um dos organizadores do 
passeio, as inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas na 
secretaria do ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão. Pa
ra se inscrever é necessário do
ar três litros de leite longa vida, 
que serão revertidos para a Di
retoria de Assistência Social e 
Rede de Combate ao Câncer.

Serão 25 quilômetros de pe
dalada até o município de Bore- 
bi. O limite máximo de partici
pantes é 250. Os organizadores 
informam que haverá um almo
ço em Borebi. Quem agüentar,

M A S T E R

Macatuba vence Areiópolis 
e fica com o título

A equipe do Macatuba é 
a campeã da 1® Taça Master 
de Futebol, promovida pela 
Diretoria de Esportes de Ma- 
catuba e pela UME (Unida
de Municipal de Esportes). 
Depois de quase quatro me
ses de competição, o título 
foi garantido na tarde do 
sábado 8, depois que o time 
da casa venceu Areiópolis 
por 3 a 2. No outro jogo da 
rodada, Borebi goleou San
ta Rita, outra equipe maca- 
tubense, por 5 a 0, e ficou 
com a terceira colocação. 
Os jogos aconteceram no 
campo do Centro de Lazer 
do Trabalhador.

Os jogadores Lairto 
Isadoro, do Santa Rita, e 
Sebastião Carpanezi, do

Macatuba, marcaram sete 
gols cada e dividiram a ar
tilharia do campeonato. Já 
o goleiro do Borebi, Elias 
Jerônimo, sofreu nove gols 
e ficou com o troféu de go
leiro menos vazado.

A 1® Taça Master come
çou a ser disputada em 14 de 
janeiro. Seis equipes de Ma
catuba e região se inscreve
ram para participar da com
petição. Além de Macatuba, 
Santa Rita, Borebi e Areió- 
polis, equipes semifinalistas, 
participaram da competição 
Primavera, de Lençóis, e Re
al Madri, de Macatuba, que 
era líder da competição, mas 
acabou desclassificado por 
inscrever um jogador com 
idade irregular

volta para casa de bicicleta e 
quem preferir vem de ônibus.

Na sexta-feira 28, dia em 
que se comemora os 148 anos 
de Lençóis, a festa é no grama
do, com a final da Copa Lençóis 
de Futebol Amador. O evento 
é promovido pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor). Por enquanto, as equipes 
de Santa Luzia, União Lençóis, 
Grêmio Lwart e Palestra brigam 
pela chance de fazer a final no 
estádio Archângelo Brega, o 
Bregão. Ainda na sexta-feira 
28, tem rapel na Sidelpa, com a 
equipe Ação Radical, de Bauru.

O CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) promove o 1° 
Festival Estadual de Bocha de 
Lençóis Paulista, com equipes 
de Lençóis Paulista e região, 
no sábado 29 e domingo 30. 
Ainda no dia 30, tem o Tor
neio de Bocha Dia do Traba
lhador, em Alfredo Guedes.

Na segunda-feira 1° de 
maio, feriado do Dia do Tra
balhador, Alfredo Guedes e

O diretor de Esportes, José Lenci Neto, fala da programação esportiva para o mês de abril

Seleção da Liga fazem um 
amistoso no Bregão, às 10h.

O encerramento da progra
mação esportiva será no dia 7 
de maio, com a 13® Prova Pe
destre de Lençóis. A largada es
tá marcada para 8h, na Aveni
da Brasil, ao lado do Tonicão.

A corrida de rua como par
te das comemorações de Len
çóis já se tornou uma tradição 
e reúne atletas de todas as ida-

C OPA  LENÇÓI S

Santa Luzia e Palestra 
saem na frente

Santa Luzia e Palestra 
largaram na frente na pri
meira rodada das semifinais 
da Copa Lençóis de Futebol 
Amador -  promovida pela 
Liga Lençoense de Futebol 
Amador. Com dois gols de 
Athanazio, um de Adeildo e 
outro de Rodrigo, a agremia
ção do Santa Luzia bateu o 
União por 4 a 1. O único 
gol do União foi assinalado 
por Marcelo. O jogo acon
teceu na tarde de domingo 
9, no estádio municipal Ar- 
chângelo Brega, o Bregão. 
As duas equipes voltam a se 
enfrentar no domingo 16, 
às 15h, também no Bregão. 
Para obter vaga na final, o 
Santa Luzia tem o privilégio 
de perder a partida até por

dois gols de diferença.
No outro jogo da rodada, 

jogando em casa, o Grêmio 
Lwart foi surpreendido pelo 
Palestra. Em manhã inspira
da, o atacante Emerson, do 
Palestra, fez os dois gols da 
equipe que venceu a Lwart 
por 2 a 1. O gol da Lwart foi 
marcado por Nilson Sobral. 
No jogo de volta, marcado 
para domingo, às 10h, no 
Bregão, o Palestra joga pelo 
empate para assegurar vaga 
na final da competição.

A final da copa está mar
cada para o dia 28 de abril, 
dia do aniversário de Len
çóis, às 15h, no Bregão. O 
evento faz parte das come
morações dos 148 anos de 
Lençóis Paulista.

des. As inscrições são feitas no 
dia da prova. Segundo Lenci, 
juntamente com a Prova Pe
destre será disputada a final

do circuito mirim -  corrida 
entre garotos de até 14 anos 
de idade, que estava aconte
cendo nos bairros.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS. EDITAL DE CITAÇÃO DO BANCO 
DE CRÉDITO NACIONAL, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE SE 
ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, NOS AUTOS DA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO -  PROCESSO N» 709/04, O DR. MARIO RAMOS DOS SANTOS, 
MM. Juiz de Direito da 2- Vara da Comarca de Lençóis Paulista -  SP, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER ao BANCO DE CRÉDITO NACIONAL, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, 
que encontra-se em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e Ofício Judicial, seção Cível, 
corre a ação de Retificação Judicial de Registro Imobiliário (Proc. n® 709/2004), tendo como 
requerente a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO-CDHU, objetivando a retificação do registro de imóvel, adquirido da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista porforça de Escritura Pública de Doação, lavrada no CRI de Lençóis 
Paulista/SP, matr. n - 2.381/3, e que confronta com propriedade do Banco de Crédito Nacional; A 
presente descrição tem início no ponto 1, localizado no alinhamento ímpar da Rua Procópio 
Ferreira, na divisa do imóvel n® 259, matr. n® 5.441, de propriedade da CDHU -  COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, deste ponto 
segue no alinhamento ímpar da Rua Procópio Ferreira, no AZ 64°11’22” e dista de 92,20m até o 
ponto 2; deflete à esquerda, prossegue no AZ 315°14’40” e 88,75m até o ponto 3; deflete à direita, 
segue no AZ 44°36’11” e dista de 2,45m até o ponto 4; deflete à esquerda, prossegue no AZ 
315°06'08” e dista de 43,41 m até o ponto 5; deflete à direita, segue no AZ 44°35'31” e dista de 
3,92m até o ponto 6: deflete à esquerda, prossegue no AZ 314°51’30” e dista de 50,53m até o 
ponto 7; deflete à esquerda, segue no AZ 225°04’45” e dista de 8,84m até o ponto 8; deflete à 
direita, prossegue no AZ 315°00’50” e dista de 86,29m até o ponto 9, em confronto, do ponto 2 até 
aqui, com a Rua Rachel de Queirós; deflete à direita, segue no AZ 93°52’14” e dista de 193,37m 
até 0 ponto 10, em confronto com a propriedade do Banco de Crédito Nacional (matr. n® 15.898); 
deflete à direita, prossegue no AZ 134°53’26” e dista de 188,72m até o ponto 11, em confronto com 
a faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300); deflete à direita, segue no AZ 
244°18’51” e dista de 232,12m até o ponto 12, confrontando em 15,05m com a Av. Carlos 
Drumond de Andrade, 50,37m com Área do Sistema de Lazer, 23,21m com a Área Institucional, 
12,00m com a Rua Barbosa Lima Sobrinho, 10,00m com os confrontantes a seguir mencionados 
Clemente de Lacerda Prado (matr. n - 11.316), lO.OOm com Antonio Cruz Ferreira (matr. n-11.317), 
Antônio Carlos Diegoli (matr. n - 11.318), Hélio Gottardi (matr. n - 11.319), Aparecido Donizetti Vizoni 
(matr. n®11.320), Aristides Ferreira dos Santos (matr. n®11.321), Antônio Carlos Cabral (matr. n® 
11.322), Luiz Antônio Bau (matr. n® 11.323),Celso Martins da Silva (matr. n®11.324), Osmar Castro 
da Silva (matr. n® 11.325), David Celestino Santos (matr. n® 11.326), 20,35m com Area de Sistema 
de Lazer e 1,14 com Wilson Aparecido Moreira (matr. n® 11.327); daí, deflete à direita, dividindo 
com o imóvel n® 259 da Rua Procópio Ferreira, de propriedade da CDHU (matr. n®5.441), segue 
no AZ 334°05'46” e dista de 19,97m até o vértice 1, início da descrição, encerrando a área de 
31.457,64m^ Este edital tem o prazo de 20 (vinte) dias contados da primeira publicação, 
decorridos os quais será o BANCO DE CRÉDITO NACIONAL, na qualidade de confrontante, tido 
como citado para todos os termos da ação, passando a contar o prazo de 10 (dez) dias para que 
0 mesmo, querendo, venha a se manifestar sobre o pedido na forma do § 2°, do art. 213 da LRP, 
sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Para que 
se produzam os legais e jurídicos efeitos e para que as requeridas não aleguem ignorância, é 
expedido o presente edital que será publicado e afixado no átrio do Fórum, no local de costume. 
Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2006. MARIO RAMOS DOS SANTOS. Juiz de Direito.

Companhia de 
Desenvolvimento 

Habitacional 
e Urbano

CDHU É
SECRETARIA DA 

HABITAÇÃO SAO RAULO

EXTRAVIO

Marcenaria Stylo de Lençóis Paulista-ME, situada no endereço Rua Ma
noel Oliver Cuevas, 272, Jd. América, Lençóis Paulista -  SP, inscrita no CNPJ 
01.670.467/0001-01 e Inscrição Estadual 416.038.006.117, comunica o extra
vio de 1 Talão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços n° 01 a 50 -  Série G 
e 1 Talão de Nota Fiscal Modelo 1 n° 01 a 50. Não se responsabilizando pelo 
uso indevido dos mesmos.

SENTENÇA DECLARTORIA DE INTERDIÇÃO -  AUTOS: 
931/04-RTE: ONOFRE JOSÉ ANTÔNIO -  RDO: ROSELENE 

OLIVEIRA ANTÔNIO

JUSTIÇA GRATUITA

O Dr. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direi
to da 2“ Vara da Comarca de Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, 
etc...

FAZ SABER a todos que nos autos em epígrafe, diante da alega
ção de que soíTe de distúrbios mentais que o incapacitam, para reger 
os atos da vida civil e das provas constantes dos autos, por sentença 
de 27 de junho de 2005, transitada em julgado aos 08 de setembro de 
2005 para as partes e aos 05 de dezembro de 2005 para o Ministério 
Público, foi declarada a interdição de ROSELENE OLIVEIRA AN
TÔNIO, brasileira, solteira, declarando-o (a) absolutamente incapaz 
de exercer os atos da vida civil, nomeando-lhe curador (a) o (a) re
querente e determinando a inscrição da sentença no registro civil. 
E, para que a sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e 
ninguém alegue ignorância, é expedido o presente que será publi
cado na Imprensa Oficial do Estado e local, com intervalo de dez 
dias e afixado no átrio deste Juízo. Lençóis Paulista, 15 de março 
de 2006. Eu, (a) Lisandre Laborda, escrevente, matrícula 350.463
7, digitei. Eu, (a) Edson José Teixeira Barros, matrícula 308.263, 
escrivão, conferi.

MARIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS

O Doutor Paulo Henrique Ribeiro Garcia, MM. Juiz substituto da 1“ Vara Cível, 
desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
e em especial a Oswaldo Estrella, inscrito no CPF/MF 069.020.308-04, que tramita por 
este oficio a Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente sob n° 974/05, 
requerida por LUIS NEVES DE OLIVEIRA em relação a OSWALDO ESTRELLA, 
sendo que o executado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, cuja peti
ção inicial, em resumo diz: Que o débito em 03 de Outubro de 2005, correspondia a R$ 
43.844,35 (Quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco cen
tavos). Fica o executado INTIMADO do ARRESTO efetuado, junto à agência local do 
Banco Nossa Caixa AS, agência 1089-8, no valor de R$ 43.844,35 (Quarenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o qual automaticamente 
foi convertido em penhora, e do prazo de 10 (dez) para opor-se à execução por meio de 
embargos, sob pena de não o fazendo presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 c.c. 319 do CPC. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado no 
átrio do Fórum. Como não foi encontrado, por ocasião das diligências do Sr. Oficial de 
Justiça, expede-se o presente com prazo de vinte (20) dias. Findo o qual será o executa
do OSWALDO ESTRELLA, INTIMADO da penhora realizada. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado no 
átrio do Fórum. Lençóis Paulista, 30 de Março de 2006. Eu (a) Fabiula Regina Ferreira 
Vacchi Pregnaca -  matr. 810.268-9, Escrevente digitei. Eu, (a) Tânia Luciano Moreira 
Bodo, Escrivã, matricula 803.051-4, conferi e subscrevo.

PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
Juiz Substituto

Prefeitura Municiapal 
de Lençóis Paulista
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 01 (um) vaga, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e 
local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga 
conforme preceitua a lei.

Edital n.° : 002/2005
Cargo: Agente Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista
Data : 13 de abril de 2006
Horário: 09:00 horas

01 -  Daniel Tadeu de Souza

Lençóis Paulista, 10 de abril de 2.006.-

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de abril de 2006. Na página A6.
Valor da publicação R$ 84,86.
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s e g u n d o n a

Com o pé direito
O CAL (Clube Atlético Lençoense) estréia com vitória no 

Campeonato Paulista da Segunda Divisão ao bater o Campo 

Limpo Paulista por 2 a 0; alvinegro folga no domingo 16

Da  r e d a ç ã o

Com gols de João Paulo e 
Erivelton, o CAL (Clube Atlé
tico Lençoense) estreou com o 
pé direito na Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista ao 
bater o Campo Limpo Paulista 
pelo placar de 2 a 0, na ma
nhã de domingo 9, no estádio 
municipal Archângelo Brega, 
o Bregão. Com o resultado, 
a equipe lençoense é líder do 
grupo 4 junto com o Capiva- 
riano, que também venceu na 
estréia e soma três pontos.

Apesar da vitória, a par
tida não reservou grandes 
emoções. Tanto o CAL como

o Campo Limpo se preocupa
ram em tocar a bola, não pro
porcionando boas jogadas ao 
grande número de torcedores 
que compareceu ao Bregão. A 
única bela jogada que resul
tou em gol aconteceu aos 35 
minutos do primeiro tempo, 
com o centroavante João Pau
lo, do Lençoense. Ao receber a 
bola de Rafinha, o atleta pas
sou por dois defensores e ao 
entrar na grande área foi der
rubado pelo volante Sérgio. 
Na cobrança do pênalti, Rafi- 
nha conferiu 1 a 0 para o CAL. 
Até o apito final do primeiro 
tempo o alvinegro apenas ad
ministrou o resultado.

a classificação no grupo do cal
GRUPO 4
p clubes

Lençoense
Capivariano
Atibaia
Sumaré
Campinas
Força

7 Campo Limpo

PG
3
3
1
1
0
0
0

JG
1
1
1
1
0
1
1

VI
1
1
0
0
0
0
0

em
0
0
1
1
0
0
0

de
0
0
0
0
0
1
1

Na etapa final, o Lençoen- 
se veio bem diferente do pri
meiro tempo. Logo aos dois 
minutos, João Paulo levantou 
a bola na área e Rafael, que 
acabara de entrar no lugar de 
Nilton, cabeceou por cima do 
gol de Diego.

Com mais ritmo de jogo, 
a equipe lençoense mostrou 
que queria mais gols. Aos 13 
minutos, Rafael, de novo, teve 
a segunda chance de ampliar o 
marcador, ao cabecear para fora 
a bola erguida na área por Eri- 
velton. O CAL era todo pressão 
para cima do Campo Limpo.

Aos 33 minutos, a equi
pe perdeu o zagueiro Rocha,

GP
2
2
1
1
0
1
0

GC
0
1
1
1
0
2
2

SG
2
1
0
0
0
-1
-2

%A
100.0% 
100.0% 
33.3% 
33.3% 
0.0% 
0.0% 
0.0%

r

Lance da partida em que o 
c a l  estreou com vitória

expulso pelo juiz Adalton 
Willian da Cunha, por ter co
metido falta violenta. Mesmo 
com um jogador a menos, a 
equipe não se abateu e aos 
40 minutos chegou ao segun
do gol com Erivelton. O meia 
passou por três adversários e, 
na saída do goleiro, fuzilou 
para o fundo das redes. Placar 
final: 2 a zero para o CAL.

Na segunda rodada da 
competição marcada para o 
domingo 16, a equipe lenço-

ficha técnica
JOGO: CAL 2 x 0 Campo Limpo
LOCAL: Estádio Municipal Archângelo Brega
GOLS: João Paulo, aos 35 minutos do 1° tempo e Erivelton, aos 40
minutos do 2° tempo
ÁRBITRO: Adalton Willian da Cunha, assistentes: Tatiane Sacilotti 
dos Santos Camargo e Eder Antonio do Carmo Nunes 
CARTÃO VERME^ ^ : Rocha (CAL)
c a r t õ e s  AMARELOS: Rocha, Rafael e Bicudo (CAL); Gaúcho e 
Gustavo (Campo Limpo)

CAL: Fofão, Alan, Rocha, Diego, Paraíba (Lucélio), Vinícius, 
Rondinelli, Nilton (Rafael), João Paulo, Erivelton e Rafinha (Bicudo). 
Técnico: Paulo Leme.

c a m p o  LIMPO: Diego, Gaúcho, Jonatas (Ribeiro), Rômulo 
(Alexandre), Gustavo, Sérgio, Ypólito (Vagner), Francismar, Ricardo, 
Ramon e Carlos. Técnico: Toninho Aro.

ense folga na tabela.

r o d a d a
A primeira rodada da Se- 

gundona realizada no do
mingo 9, apresentou ainda 
os seguintes resultados: Força 
1 x 2 Capivariano; Guarujá 3 
x 3 Barcelona; Joseense 1 x 0 
União Suzano; Mogi das Cru
zes 2 x 0 Guarulhos; Linense 6

x 0 Ilha Solteira; Itapirense 2 x
0 Bela Vista; Ecus 0 x 0 União 
Mogi, Pirassununguense 0 x
1 Lemense; Linense 1 x 1 Ati
baia; Radium 1 x 1 Guaçuano; 
Jabaquara 1 x 2 Palestra; Bata
tais 0 x 2 Grêmio Catanduven- 
se; Pinhalense 3 x 1 Amparo; 
Assisense 1 x 3 Penapolense; 
Votoraty 1 x 0 Osasco e Tanabi 
0 x 0 Guariba.

P A U L I S T Ã O

Após jejum de 21 anos, Santos é campeão
O Santos terminou com 

um jejum  de 21 anos e con
quistou na última rodada 
do Campeonato Paulista, o 
título de campeão ao derro
tar a Portuguesa por 2 a0. O 
jogo aconteceu no domingo 
9, na Vila Belmiro. Os gols 
que conferiram o 16° títu
lo paulista ao Santos foram 
marcados ainda no primeiro 
tempo. O primeiro saiu aos 
23 minutos. Após cobrança 
de escanteio, Cléber Santana 
subiu sozinho e marcou de 
cabeça. Aos 28 minutos, o 
zagueiro da Lusa, Leonardo, 
fez contra. Com o resultado, 
a Portuguesa acabou rebaixa
da no Paulistão.

Tristeza para a Lusa. Ale
gria para os santistas, que 
fizeram a festa inclusive na 
região. Em Lençóis, os torce
dores festejaram na avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado. Em Macatuba, na ave
nida Coronel Virgílio Rocha. 
Apesar da animação, com 
direito a bandeiras e ao hino 
santista, acabou sendo encer

rada mais cedo por causa do 
vento e da chuva.

Entusiasmados com o 
título, alguns torcedores fa
laram com a reportagem do 
jornal O Eco sobre a con
quista. O serralheiro Bene
dito Pires, 46 anos, disse 
que o título foi merecido e 
que sobrou emoção no Pau- 
listão 2006 . "Cheguei a ficar 
preocupado no jogo com o 
São Paulo, mas na Vila eu 
sabia que o jogo era nosso", 
disse, creditando parte da 
vitória ao técnico Vanderlei 
Luxemburgo. Benedito Pires 
disse que acredita numa boa 
participação do tim e na Co
pa do Brasil e no Cam peo
nato Brasileiro.

O estudante Carlos Au
gusto, 16 anos, que também 
festejou o título de campeão 
paulista na avenida Padre 
Salústio, disse que acredi
ta no time no Campeonato 
Brasileiro. "A diferença de 
apenas um ponto para o São 
Paulo foi para dar um pouco 
mais de em oção", brincou,

Depois de 21 anos, santistas lençoenses comemoram título paulista

opinando que Vanderlei Lu
xemburgo é o m elhor técni
co do Brasil.

m a c a t u b a
Em Macatuba, a estudan

te Larissa Gomes, de 16 anos, 
pela primeira vez viu o San
tos ser campeão paulista. Ela 
conta que aprendeu a torcer 
pelo time praieiro de tanto 
ouvir o pai contar histórias

sobre Pelé.
Para Jair de Souza, o time 

deve muito ao trabalho do 
técnico Luxemburgo. Ele diz 
que a forma como o treina
dor montou o time foi deci
siva para abocanhar o título. 
"Não temos um time de es
trelas como em 2001, mas o 
Luxa soube corrigir a marca
ção e acertar o passe no meio 
de campo", definiu.

COPA T V  t e m

Alfredo Guedes pega Pompéia
Entre as 12 melhores da 

competição. Esta é a campanha 
de Alfredo Guedes, patrocina
da pela Alf/Lwart, na 8^ edi
ção da Copa TV TEM de Futsal. 
Na noite de sexta-feira 7, no 
ginásio de esportes Dr. Mário 
Covas, em Botucatu, a equipe 
comandada por Mixirica bateu 
a representação de Pratânia por 
4 a 3. O destaque da partida foi 
Athanazio que marcou os qua
tro gols da equipe lençoense.

Hoje, pela quarta fase da 
competição, a equipe joga às 
21 h, no ginásio municipal de 
lacanga, contra a agremiação de 
Pompéia. Na seqüência, a equi

pe da casa encara Botucatu.
Nesta fase, são quatro gru

pos de três equipes. Classifica- 
se a primeira colocada de cada 
grupo para a fase seguinte da 
competição. As duas melhores 
segundas colocadas também ga
rantem vaga para a próxima fa
se. Pompéia e Marília integram 
o grupo de Alfredo Guedes.

O técnico Mixirica está 
confiante em uma grande vi
tória na partida de hoje.

Além de Alfredo Guedes, 
Borebi é a outra equipe da re
gião classificada para essa fase. 
Hoje, Borebi vai a Palmital en
frentar a equipe de Bocaina.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"O merecido título do 
Santos, foi um delicioso 
" cala-boca" para nossos 
amigos bambi, gambás 
e porcos. Tomara que 
eles fiquem  mais atentos 
para os próximos 
campeonatos de 2006"

Rodolfo Pelegrin,
25 anos, comerciante
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G;is. co/wy/w
GAS. ADim.
ÁLCOOL:
DIESEL

f M C f  O  A VISTA)

R$ 2,549 
R$ 2,549 
R$ 1,769 
R$ 1,839

POSTO: 3264-9665
MARMITEX

Os lençoenses agitando no fim de 

semana: programas para todos os 

gostos e idades, na Four, Locomotive, 

na Churrascaria Gaúcha 295 e Jantar 

Dançante no Lions Clube

Vânia e Carraro

Willian, Fernanda e 
Adenilson na Locomotive , W-- Carla e Priscila

Mariana e Henrique na Four Darlene e Nelson

Ricardo, Mônica e Fátima na ^  
Churrascaria Gaúcha 295 Pinheiro, Solange e Guilherme

Happy Hour
Segunda á Sexta das 18h as 21 h

Chopp Kaiser
R$ 1 ,4 5

í f i s o n
RESrAUUNrEECHOFERIA

Av. Pe. Saiústio n® 1390 - Centro 
Tel: 3263-0052

COM PRO OURO
Não Compramos Jóias de 

Origem Duvidoso

0 M ELH O R  PREÇO DA PRAÇA 
CO M PR AM O S  JÓ IA S , RELÓGIOS 

EM  O U R O , BRILHANTES 
E JÓIAS VELHAS 

P AG O  A V IS T A  EM  D IN H EIR O

FONE: (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. Antonio Tedesco, 248 
Sala 19 ■ Piso Superior 
Lentóis Paulista - SP

Compramos Cartuchos Vazios 
0nCy CartucHos

c.aiK>ii l k x m a k k  X  y  

Economize com qualidade!

Originais Compatíveis e Remanufaturados
E-mail:onlycartuchos.lp@hotmail.com Enírega Grátis!

Lençóis Paulista: R. José do Patrocínio, 1015 3263TJ3S9

Buffet InfflRtil cõinpletõ 

AIm9u«I d* brin<|u«doc 

Aluguel d* d«<orafõ*$ 

infantil lantigu Lua da Crhral] 

Kit Esiola

(014)32620713
(0I4)9797«7867

mailto:onlycartuchos.lp@hotmail.com

