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Santa Luzia 
e Lwart vão 
para final da
Copa Lençois
Com goleada de 5 a 0 sobre o União Lençóis, 

Santa Luzia se garante na final; no outro jogo da 

rodada, Grêmio Lwart derrotou o Palestra por 3 a 1

Santa Luzia e Grêmio Lwart fazem 
a final da Copa Lençóis de Futebol 
Amador na sexta-feira 28 de abril, 
aniversário dos 148 anos de Lençóis 
Paulista. A definição dos finalistas saiu 
na rodada do domingo 16, que acon
teceu no estádio Archângelo Brega, o 
Bregão. O  campeonato é organizado 
pela LLFA (Liga Lençoense de Futebol 
Amador). As duas equipes repetem a 
final de 2004, quando o Santa Luzia 
venceu por 2 a 0 e ficou com o título. 
A decisão do torneio será no Bregão, 
às 15h, da sexta-feira 28. No jogo da

manhã do domingo 16, a equipe do 
Santa Luzia repetiu a boa atuação da 
semana anterior e goleou o União 
Lençóis por 5 a 0. Na primeira partida 
da semifinal, realizada no domingo 9, 
o Santa Luzia venceu por 4 a 1. Já o 
Grêmio Lwart garantiu a vaga na final 
ao vencer o Palestra por 3 a 1 e reverter 
a vantagem. No primeiro jogo, o Pales
tra venceu por 1 a 0 e, para conquistar 
a vaga, a equipe dirigida por Antonio 
Veras precisava vencer por uma dife
rença de dois gols para carimbar o pas
saporte para a decisão. ►► Página A7

Lance da partida em que o Santa Luzia venceu o União Lençóis por 5x0 e garantiu participação na final da Copa

Alfredo Guedes e Borebi jogam 
hoje pela Copa TV TEM de Futsal

Página A6

R E G I O N A I S

M acatuba abre 
a cam panha 
do agasalho

O Fundo Social de Solidariedade e 
a Secretaria de Assistência Social da Pre
feitura de Macatuba já começaram a ar
recadar agasalhos junto à comunidade 
na Campanha do Agasalho 2006. Tam
bém ontem começou o cadastramento 
das famílias que devem receber a aju
da. As informações são da vice-prefeita 
e secretária de Assistência Social, Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PSDB). As do
ações podem ser entregues nas agências 
bancárias e dos Correios, na Polícia Mi
litar, na Polícia Civil, no escritório da 
Sabesp (Companhia Estadual de Sa
neamento Básico), na academia Com
panhia do Corpo, no bar Avenida e na 
Assistência Social. ►► Página A5

Justiça decreta 
fim de com issão 
em Areiópolis

Praticamente não teve atividades e 
a Justiça decretou o fim da Comissão 
Permanente de Fiscalização, criada 
em setembro de 2005 pela Câmara 
de Areiópolis para fiscalizar os atos 
do Executivo. A Justiça deve publicar 
em diário oficial nos próximos dias a 
sentença que suspende em definitivo 
os trabalhos da comissão. A liminar 
foi em resposta a um mandado de 
segurança ajuizado pela assessoria ju
rídica do prefeito José Pio de Oliveira 
(sem partido), o Peixeiro. A Comis
são Permanente de Fiscalização foi 
criada por um Decreto Legislativo pa
ra apurar possíveis irregularidades na 
administração pública. ►► Página A5
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VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS TERMINA SÁBADO
Termina no sábado 22 a venda antecipada de ingressos para a 29̂  Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). Quem se antecipar vai conseguir desconto de 25%. Os shows de Roupa Nova, Edson & Hudson 
e Inimigos da HP custam R$ 8,00 antecipados e R$ 10,00 na hora. Já os shows de Daniel e Capital Inicial custam R$ 
12,00 até sábado e R$ 15,00 depois desta data. Os estudantes não precisam correr em busca da meia entrada, já que 
o valor antecipado é o mesmo no dia dos shows: R$ 5,00 e R$ 7,50. A organização lembra que os estudantes não 
precisam apresentar documentos na compra antecipada, mas devem ter a carteira estudantil e um documento de 
identidade para apresentar no dia do show. Ontem, as equipes trabalhavam na montagem das estruturas.

Entrega de 
obras m arca 
aniversário

Começam oficialmente amanhã 
as comemorações pelos 148 anos de 
Lençóis Paulista com a inauguração 
da ampliação da escola municipal 
Nelson Brollo, no Jardim Monte 
Azul. No mês de aniversário do mu
nicípio, o prefeito José Antônio Ma- 
rise (PSDB) promete entregar várias 
obras como a ampliação e reforma 
em escolas e creches e até a conclusão 
de uma creche no conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. Além das quatro escolas 
que estão sendo entregues como par
te das comemorações pelo aniversá
rio do município, outras unidades 
também devem passar por reforma 
neste ano. De acordo com Marise, 
as obras começaram há três meses 
e o total investido, só na educação, 
ultrapassa a casa de R$ 1 milhão. 
"Tudo com recursos do município", 
frisa o prefeito. ►► Página A3

P O L Í T I C A

TCE aponta 
irregularidades 
nas contas de 
Pradinho

O TCE (Tribunal de Contas do Es
tado) apontou três irregularidades na 
prestação de contas de 1999 do ex-pre
feito José Prado de Lima (PDT), o Pradi- 
nho: a contratação de duas empresas de 
forma irregular e o uso de veículo oficial 
para propaganda particular. O caso deve 
chegar ao Ministério Público nos pró
ximos dias já que o TCE não aceitou a 
defesa de Pradinho. A decisão foi publi
cada no Diário Oficial do Estado no dia 
16 de março. As denúncias contra o ex- 
prefeito foram feitas ao TCE no ano de 
1999 e assinadas por sete dos 17 verea
dores da época. Pradinho disse que está 
tranqüilo com relação às falhas aponta
das pelo Tribunal de Contas do Estado 
e que tem como provar que não houve 
prejuízo ao erário. ►► Página A2



p o l í t i c a

Saia justa
Tribunal de Contas do Estado aponta três irregularidades nas 

contas de 1999 da Prefeitura de Lençóis Paulista; Pradinho 

diz que está tranqüilo porque não cometeu nenhum crime

D a  R ed açã o

Seis anos depois de deixar 
a Prefeitura de Lençóis Pau
lista, o ex-prefeito José Prado 
de Lima (PDT), o Pradinho, 
poderá ter problemas com 
a Justiça. Isso porque o TCE 
(Tribunal de Contas do Esta
do) apontou três irregulari
dades na prestação de contas 
de 1999: contratação de duas 
empresas de forma irregular e 
o uso de veículo oficial para 
propaganda particular. O  caso 
deve chegar ao Ministério Pú
blico nos próximos dias já que 
o TCE não aceitou a defesa de 
Pradinho. A decisão foi publi
cada no Diário Oficial do Es
tado no dia 16 de março.

As denúncias contra o ex- 
prefeito foram feitas ao TCE 
no ano de 1999 e assinadas 
por sete dos 17 vereadores da 
época: Antonio Dias de O li
veira, Altair Aparecido Tonio- 
lo, Carlos Alberto Baptistella, 
Antonio Carlos Cian, Paulo 
Júlio Miranda, João Olivério

Duarte e Ailton Tipó Laurindo 
(PPS), o único reeleito. A lista 
de irregularidades apontadas 
pelos vereadores era extensa 
e incluía ainda a terceirização 
da coleta de lixo para a empre
sa Lixok, ações trabalhistas e 
desvio de 50 toneladas de co
bre do prédio da antiga Desti
laria Central. Essas denúncias 
foram consideradas improce
dentes pelo TCE.

Mas, depois de concluir 
as investigações, o Tribunal 
de Contas entendeu que Pra- 
dinho cometeu apenas três 
erros. Na primeira sentença, 
proferida em maio de 2004, 
o TCE aponta que o Executivo 
não observou os princípios 
básicos da competitividade 
na contratação de empresa 
para capinação e limpeza. A 
Coutinho Pederneiras Ltda e 
a Comercial Tietê Pedernei
ras Ltda tinham um sócio em 
comum, o que prejudicou a 
competitividade com a Pe- 
dercana Insumos Agrícolas e 
Ferroviária, a terceira empre

sa a participar da licitação.
O relatório do Tribunal de 

Contas também julgou irregu
lar que Pradinho tenha utili
zado uma caminhonete ofi
cial para distribuir panfletos 
com propaganda pessoal dele 
e de sua esposa, Lúcia Helena 
Pelegrin de Lima.

A última irregularidade 
apontada diz respeito a con
tratação da empresa de as- 
sessoria e consultoria Araújo 
& Simões, que deveria repre
sentar a Prefeitura de Lençóis 
e acompanhar a liberação de 
verbas dos convênios assina
dos em São Paulo e Brasília.

Encerrado o processo em 
São Paulo, as irregularidades 
apontadas pelo TCE deverão 
ser encaminhadas ao Minis
tério Público, que decidirá se 
propõe processo para apurar 
possíveis prejuízos aos cofres 
públicos ou pelo arquivamen
to do parecer. As irregularida
des também deverão ser enca
minhadas à Prefeitura e Câma
ra de Vereadores de Lençóis.

O ex-prefeito José Prado de Lima, o Pradinho, que enfrenta questionamentos do Tribunal de Contas

Pradinho tem outras pendências no TCE
O ex-prefeito José Prado de 

Lima tem outras pendências 
no TCE (Tribunal de Contas 
do Estado). Em 1999, ele teria 
repassado R$ 89 mil ao CAL 
(Clube Atlético Lençoense). 
Dinheiro que a diretoria do 
clube não teria prestado con
tas e que foi considerado irre
gular pelo TCE.

No ano 2000, o ex-funcio
nário da Prefeitura de Lençóis

Linderson Masson, demitido 
na gestão de Pradinho e que 
conseguiu na justiça retornar 
ao quadro de servidores, de
nunciou à Câmara e à Prefei
tura, irregularidades na con
tratação da empresa Lixok 
para administrar a Usina de 
Reciclagem e Compostagem 
de Lixo.

Na época, Masson des
cobriu que o endereço que

constava como sendo de uma 
empresa de São Paulo era en
dereço residencial e também 
que uma das empresas par
ticipantes da licitação para a 
terceirização da usina era uma 
fábrica de ordenhadeiras, lo 
calizada em Pompéia, São 
Paulo. Essas denúncias foram 
enviadas à Câmara e à Prefei
tura. Masson não sabe se o ca
so foi encaminhado ao TCE.

"Estou tranqüilo", diz Pradinho
O ex-prefeito José Pra

do de Lima (PDT), o Pra- 
dinho, disse que está tran- 
qüilo com  relação às falhas 
apontadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado. "Não 
estão me denunciando. 
Apontam erros para evitar 
que eles voltem  a ocorrer", 
disse em entrevista ao jo r
nal O ECO .

Pradinho disse que tem 
com o provar que não hou
ve prejuízo ao cofre públi
co. No caso da contratação 
de empresa de limpeza 
em que um mesmo sócio 
aparecia em duas das três 
empresas participantes da 
licitação, o ex-prefeito se 
defende com  um  parecer 
do próprio TCE de um  fato 
semelhante ocorrido na ci
dade de M irandópolis, em

que o relator do processo 
entende com o 'irrelevante' 
a duplicidade de sócios.

Com relação à pro
paganda pessoal com  o 
carro da prefeitura, Pra- 
dinho afirmou que tem  o 
depoim ento do m otorista 
que estava dirigindo a ca
m inhonete à época e que 
contraria a denúncia dos 
vereadores. "Ele (m oto
rista) deu carona à pessoa 
que estava entregando os 
panfletos", explicou.

Quanto a contratação 
da empresa de consulto
ria, o ex-prefeito disse que 
o contrato foi cancelado 
pela Prefeitura de Lençóis 
naquele mesmo ano e o 
dinheiro devolvido aos co
fres públicos municipais.

Pradinho disse que an-

tes de conceder a entrevista 
ao O Eco manteve contato 
com  o Tribunal de Contas 
e recebeu a inform ação que 
não há nada que desabone 
a sua administração. "De 
uma série de 30 denúncias 
feitas pelos vereadores, 
apontaram apenas essas 
pequenas falhas", concluiu 
o ex-prefeito.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) preferiu 
não com entar o parecer do 
Tribunal de Contas do Es
tado. "Não recebi nenhu
ma inform ação oficial", 
disse e acrescentou que se 
receber alguma denúncia 
do Tribunal de Contas, vai 
encam inhá-la ao M inisté
rio Público. "Nós não te
mos poder para investigar 
nada", concluiu Marise.

o b r a s

Fonte do Leãozinho é fechada para obra
A fonte do Leãozinho, 

no poço profundo do Al- 
moxarifado Municipal, foi 
fechada ontem para refor
ma e só será reaberta daqui 
a três semanas. A fonte se
rá entregue de novo no dia 
cinco de maio.As informa
ções são do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgo
tos de Lençóis Paulista).

Nesse período, a popu
lação que se abastece com 
água do poço do almoxari- 
fado deverá utilizar as fon
tes da Biquinha, na rua Ani
ta Garibaldi, e do Peixinho, 
em frente ao SAAE.

Além de pintura, recu
peração das peças e revi
talização do paisagismo, 
a fonte do Leãozinho vai

Fonte de água do poço profundo localizado no Almoxarifado

ganhar grades e será fecha
da durante a noite, para 
evitar vandalismo.

As fontes da Biquinha e 
do Peixinho também passa-

ram por reforma no mês pas
sado, por ocasião das come
morações pelo dia mundial 
da água, 22 de março. (com 
assessoria de Comunicação)
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Para presente
O prefeito de Lençóis Paulista, José 

Antonio Marise (PSDB), entrega creches 

e escolas reformadas no mês em que 

o município completa 148 anos; 

investimentos ultrapassam R$ 1 milhão

Da  Redação

Começam oficialmente ama
nhã as comemorações pelos 148 
anos de Lençóis Paulista, com a 
inauguração da ampliação da 
escola municipal Nelson Brollo, 
no Jardim Monte Azul. No mês 
de aniversário do município, 
o prefeito José Antônio Marise 
(PSDB) promete entregar várias 
obras como a ampliação e re
forma em escolas e creches e até 
a conclusão de uma creche no 
conjunto Maestro Júlio Ferrari.

Além das quatro escolas 
que estão sendo entregues co
mo parte das comemorações 
pelo aniversário do municí
pio, outras unidades também 
devem passar por reforma esse 
ano. De acordo com Marise, as 
obras começaram há três meses 
e o total investido, só na Edu
cação, ultrapassa a casa de R$ 1 
milhão. "Tudo com recursos do 
município", frisa o prefeito.

As inaugurações começam 
amanhã. Às 10h, tem a cerimô
nia de entrega das obras de am
pliação da escola Nelson Brollo, 
no Jardim Monte Azul. A obra

custou R$ 171 mil e não estava 
prevista no orçamento divulga
do pela Prefeitura no final do 
ano. A escola ganhou a constru
ção de uma nova ala, com mais 
seis dependências.

Amanhã, às 19h30, tem a 
entrega das obras de reforma 
da Creche e Centro Educativo 
Morfina Grandi Paccola, na vi
la Ubirama. Segundo Marise, 
além de reparos estruturais, 
as escolas e creches sofreram 
ampliações com o objetivo de 
atender a demanda.

Na terça-feira 25, o prefeito 
entrega as obras de ampliação da 
escola Professora Amélia Benta 
do Nascimento Oliveira, às 10h, 
na vila Baccilli. Na quarta-feira 
26, às 9h, tem a entrega da qua
dra poliesportiva da escola Eliza 
Pereira de Barros, no centro.

Em maio, a prefeitura 
entrega mais três obras con
cluídas. No dia 3, é a vez da 
cerimônia de entrega da co
bertura da quadra esportiva 
na escola Ézio Paccola, no 
Jardim Primavera, às 19h30. 
No dia 5 de maio, está pro
gramada a entrega da amplia-

Creche e centro educativo Morfina Grandi Paccola, que foi reformada; várias obras serão entregues no aniversário da cidade

ção da escola Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi e a praça do 
Chafariz, que foi reformada.

No dia 6, o prefeito entre
ga a praça de Esportes e Lazer 
do Jardim do Caju. Nos pri
meiros meses de 2006, Marise 
investiu mais de R$ 150 mil 
na recuperação e construção 
de complexos esportivos.

No dia 7, às 10h, Mari- 
se entrega a creche"Olivério 
Emiliano Ribeiro, no conjun
to Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari. Segundo o prefeito, 
a nova unidade vai atender 
mais 120 crianças do bairro. 
Às 16h tem a inauguração da 
praça de Esportes e Lazer Ar
mando Orsi, na Cecap.

P O L Í C I A

Irmãos são presos por receptação de carro furtado
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista prendeu, no 
domingo 16, dois homens 
acusados de receptação de 
veículo. S.V.S., cabeleireiro, 
e A.V.S., engraxate, residen
tes em Piracicaba, foram 
detidos no Jardim Prima
vera com um Fiat Elba, pla
cas BLO 0535, de Vinhedo, 
furtado em Piracicaba. A 
prisão dos acusados acon
teceu por volta das 17h30.
O veículo havia sido furta
do no período da manhã. A 
prisão aconteceu logo de
pois de a PM receber uma 
denúncia anônima de que 
a dupla tentava vender o 
carro no bairro.

O cabeleireiro e o en
graxate contaram à polí
cia que são irmãos e que 
tinham comprado o carro 
em um feirão de veículos, 
em Piracicaba. No momen
to da prisão, negaram que 
estavam tentando vender 
o veículo e declararam que 
estavam indo a uma igreja.
A dupla foi levada até a De
legacia de Polícia e autuada 
pelo delegado Luiz Cláudio

Fiat Elba, que segundo a polícia foi furtada em Piracicaba, estava com irmãos no Jardim Primavera

Massa por receptação de ve
ículo e encaminhados à ca
deia de Avaí.

Este foi o segundo veícu
lo furtado encontrado em

Lençóis Paulista nas últimas 
duas semanas. No dia 7 de 
abril, duas pessoas foram 
presas em Macatuba com 
uma Zafira dublê. O condu

tor da Zafira é de Macatuba, 
mas alegou que o carro era 
de um rapaz que mora no 
Jardim Primavera. Os dois 
estão presos em Avaí.

NOTASIPOLICIAIS

c o n c u r so
A Polícia Militar abre 

inscrições de hoje até quin
ta-feira para preencher vagas 
de auxiliar voluntário mas
culino e feminino. As inscri
ções devem ser feitas somen
te pela internet no site www. 
nossacaixa.com.br. A prova 
será no dia 4 de junho.

fu r t o
Uma auto-elétrica foi 

furtada no feriado da Sexta- 
feira Santa, em Lençóis Pau
lista. Segundo o dono do 
estabelecimento, na manhã 
do sábado 15, ele encon
trou a porta do escritório 
aberta e notou a falta de um 
microcomputador, impres
sora, aparelho de fax e uma 
base de rádio comunicador. 
Os ladrões ainda levaram 
uma pasta com cheques e 
documentos pessoais. A Po
lícia Civil investiga o caso.

fr u s t r a d o
Dois adolescentes fo

ram detidos pela PM na 
madrugada do sábado 15 
quando tentavam furtar o 
interior de um veículo na 
rua Princesa Isabel, cen
tro de Lençóis Paulista. A 
dupla só não conseguiu 
levar nada porque foi sur
preendida por um vigia. A 
porta do Fiat Uno ficou da
nificada. Os jovens foram 
levados até a delegacia de 
polícia e encaminhados ao 
Conselho Tutelar.

o r g ia
O jornal O  ECO rece

beu a informação de que 
uma das adolescentes que 
freqüentava festas em chá
cara da zona rural de Len
çóis Paulista teria pedido 
R$ 1,5 mil para se calar de 
vez. A adolescente, segundo 
apurou a reportagem, teria 
revelado à polícia que parti
cipava de festas embaladas 
por bebida, droga e sexo.

OFICIAL
O delegado Luiz Cláu

dio Massa não fala mais 
no assunto, divulgado com 
exclusividade pelo jornal 
O  ECO. A última informa
ção é de que havia apenas 
o depoimento de uma ado
lescente sobre possíveis 'or
gias' envolvendo empresá
rios e profissionais liberais, 
o que é considerado pouco 
para que seja instaurado in
quérito policial.

fu r t o
Um carro foi furtado 

em Macatuba na sexta-feira 
14, antes da procissão que 
encena a Paixão e Morte 
de Cristo. E.F. estacionou 
o automóvel Gol, placas 
BKK 2381, de Macatuba, 
nos arredores da Igreja 
Matriz de Santo Antônio, 
e quando voltou não en
controu mais o veículo. A 
Polícia Militar informou 
que ainda não tem pistas 
sobre o automóvel



E D I T O R I A L

H ora de pensar no voto
Os políticos já estão se articu

lando para as eleições de outubro, 
quando serão eleitos o presidente 
da República, governadores, se
nadores e deputados, estaduais e 
federais. As articulações nos bas
tidores estão a todo vapor. Cada 
um se mexe como pode para 
conseguir um lugar ao sol.

Como em todas as eleições 
anteriores, nos meses que ante
cedem a votação os governos, 
tanto estadual como federal, 
abrem um pouco a guarda e li
beram mais verbas para os pre
feitos. Afinal, sem a ajuda das 
bases não se consegue votos.

O eleitor tem como referência 
o prefeito da sua cidade, o verea
dor de seu município. Daí, a im
portância que os políticos locais 
ganham nas eleições majoritárias. 
É nessa época que os prefeitos e 
vereadores tentam algumas ver
bas extras ou até mesmo a libera
ção do dinheiro daquelas que já 
foram aprovadas e anunciadas na 
imprensa, mas que nunca chega
ram aos cofres municipais.

Infelizmente, o Brasil ain
da caminha assim. Não se tem 
uma política de planejamen
to, de diretrizes. Tudo vai no 
jeitinho, no empurra-empur- 
ra. O país mão tem um plano 
diretor a médio e longo prazo. 
Resolvem-se as urgências e o 
resto vai ficando para depois.

Isso funciona assim na edu
cação, na saúde, nos transportes 
e em todas as demais áreas do 
governo. Nesses meses que an
tecedem as eleições, pessoas que 
estão na fila do SUS (Sistema 
Único de Saúde) há quase qua

tro anos estão sendo chamadas 
para realizar cirurgias ou trata
mentos mais especializados. De 
repente, a lenta engrenagem da 
burocracia se torna mais ágil. Tu
do fica mais fácil. Os deputados 
se voltam mais para as suas bases 
e os candidatos a governo ficam 
mais acessíveis e maleáveis.

Mas, é preciso que o brasi
leiro reflita com clareza. Hoje, 
a informação tem uma veloci
dade muito rápida. Se de um 
lado isso é bom, de outro pode 
ser um problema. São tantas 
informações ao mesmo tem
po, são tantas denúncias, tan
tas CPIs (comissões processan- 
tes) que o povo não consegue 
acompanhar tudo na mesma 
velocidade. Esse é o perigo.

De repente isso tudo vira 
uma coisa só e o eleitor se de
sinteressa da questão política. 
Fica enojado e deixa de ler as 
notícias relacionadas aos fatos 
políticos. Em ano de Copa do 
Mundo, tem outras opções 
mais prazerosas.

Mas, isso não pode significar 
que a maior cidade da América 
Latina não saiba quem é Gilberto 
Kassab ou Cláudio Lembo. Pes
quisa divulgada no final de sema
na pela Folha de São Paulo mos
tra que a maioria dos paulistas e 
paulistanos não sabe o nome do 
prefeito e do governador do Es
tado. É preciso refletir e lembrar 
sempre: são as decisões políticas 
que vão nortear os destinos do 
Brasil e também do Estado por 
alguns anos. É hora dos eleitores 
também começarem a se prepa
rar para as eleições de outubro.

A R T I G O

Duzentos milhões em ação...
Renato  Peroni

Estamos próximos de mais 
uma Copa do Mundo de Fute
bol. É a décima que acompanho 
nesses quarenta anos. E somos 
sempre os favoritos disparados 
a levantar o caneco ao final do 
torneio mais importante do pla
neta. A seleção brasileira é uma 
espécie de "Dream Team" do 
futebol. Somos tão hábeis com 
a bola nos pés quanto os norte- 
americanos o são com as mãos. 
Nossas crianças, tão logo iniciam 
os primeiros passos, já encenam 
chutes ao gol e comemorações 
entusiasmadas. Transformam 
em bolas, na infância, todo o ti
po de apetrechos: tampinhas de 
garrafa, bolinhas de gude, peda
cinhos de papel, latinhas de legu
mes em conserva e pedregulhos. 
Se duvidar, chutam até tijolos. 
Talvez esteja nesse movimento 
instintivo toda a razão de nossa 
habilidade. Faz parte de nossa 
cultura, como dizem alguns.

Mas, na comparação com 
o basquete americano ocorre 
algo um pouquinho diferente: 
após 1904, quando esse esporte 
estreou nas Olimpíadas, nossos 
amigos do norte só não vence
ram quatro torneios, em 1972, 
1980, ano em que houve boi
cote, 1988 e 2004. Ressaltando 
que os profissionais da Liga 
Norte Americana, a famosa 
NBA, só vieram a participar em 
Barcelona-92. Jogavam o tor
neio apenas com universitários, 
uma espécie de sub-21.

E, nós, tupiniquins, nas úl
timas dez Copas do Mundo, 
vencemos três: 1970, 1994 e 
2002. É pouco pra quem tem 
um time igual ao nosso.

Não quero aqui discutir as ra
zões de fracassos, ou má sorte ,ou 
seja lá o que for. Só quero relem
brar algo bastante interessante. 
Nas últimas dez copas, a comis
são técnica de nosso escrete cana- 
rinho foi comandada pelo mes
mo grupo em sete delas: Zagallo 
em 1970, 1974 e 1998. Parreira 
em 1994 e 2006, Cláudio Cou- 
tinho em 1978 e Lazaroni, em 
1990. Sete Copas do Mundo sob 
a batuta do mesmo grupo de trei
nadores. Estranho, não? Vários 
são os técnicos que passam pela 
seleção, mas na hora do grande 
torneio mundial o mesmo grupo 
é alçado ao comando. Que pode 
ser confiança dos homens que 
comandam os desígnios de nos
so futebol, isso pode. Afinal, eles 
também não mudaram muito, 
de setenta para cá!

Deixo aqui uma formação 
que poderia ganhar a Copa do 
Mundo, mas nenhum deles de
ve estar em campo na estréia. 
Só pra provocar discussão: 
Rogério Ceni, Cicinho, Cris, 
Bordon e Serginho (Milan). 
Renato, Mineiro, Diego e Alex. 
Robinho e Nilmar. Um centro
avante pra trombar? Amoroso! 

E salve a seleção!

Renato Peroni é gerente 
da Caixa Econômica Federal 

em Lençóis Paulista

P O V O

Terceira Coluna
ENCONTRO

A chácara do presiden
te da Ascana, Hermínio Ja- 
con, foi o metro quadrado 
mais concorrido de Lençóis 
Paulista na tarde do sábado 
15. A cidade recebeu o de
putado federal e pré-candi- 
dato ao Senado pelo PSDB 
Antonio Carlos de Mendes 
Thame. Além de Jacon, um 
contingente de aproximada
mente 100 pessoas -  entre 
empresários e políticos -  fez 
a recepção ao deputado.

pé  n a  t á b u a
Em seu discurso, Tha- 

me cobrou empenho dos 
tucanos no fortalecimento 
das candidaturas de José 
Serra ao governo do Esta
do e Geraldo Alckmin para 
a Presidência da República. 
"Sei que o PSDB chega para 
as eleições com muita for
ça. Mas não podemos nos 
acomodar para não termos 
surpresas desagradáveis", 
ponderou. "Nós sabemos o 
que está acontecendo. Mas 
muitos eleitores ainda não 
refletiram sobre a gravidade 
da atual crise política e de
núncias de corrupção", con
tinuou.

a p o io
Thame aproveitou pa

ra expor algumas de suas 
idéias para o Senado e pe
dir o apoio da região nas 
prévias do partido. Os tuca
nos da região ainda não se 
reuniram para decidir que 
caminhos seguir nas prévias 
em junho, mas o apoio a 
Mendes Thame soa como 
irreversível. "Ele demonstra 
ter muito apoio nessa re
gião, fez visitas e está levan
do suas idéias", afirmou o 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB).

CONCORRIDO
Pelo menos 100 tuca

nos de cerca de 25 cidades 
da região praticamente fi
zeram fila para trocar duas 
palavrinhas ou tirar uma 
foto com Thame.

ESTRATÉGICO
Justamente para evitar es

sa concorrência, o empresá
rio Afonso Placca Filho pre
parou um esquema de guerra 
para falar com Thame antes 
que ele chegasse ao seu des
tino. Placca foi até o Posto 
Chapadão, onde o deputado 
seria recepcionado pelos len- 
çoenses, e veio no carro de 
Thame até a casa de Jacon.

BLECAUTE
Quem ligou na Prefeitu

ra de Macatuba na manhã de 
ontem pensou que só haveria 
expediente após o meio-dia. 
Por causa de um problema 
técnico, durante toda a ma
nhã os funcionários ficaram 
sem telefone e sem acesso 
à internet. O problema foi 
corrigido ainda ontem.

e x p e c t a t iv a
Depois de muita espe

ra, finalmente, o projeto do 
vereador José Célio Ferreira 
(PV), que proíbe o tráfego de 
bois e cavalos pelas ruas de 
Macatuba, passaria por vota
ção ontem. O projeto, que é 
uma atualização de parte do 
Código de Postura do Muni
cípio, tramita na Câmara de 
Vereadores há mais de seis.

FICAR OU CORRER?
Reza a lenda que o projeto 

ainda não foi votado porque 
vinha com o famoso dilema 
"se correr o bicho pega, se 
ficar o bicho come". Alguns 
parlamentares consideram a 
medida impopular e temem 
perder votos, se forem a favor 
da proibição. Outros consi
deram a medida impopular 
e temiam perder votos se fos
sem contra a proibição.

p r es en ç a
O presidente da Facil- 

pa, Ademir Rorato, o Mio 
Doce, esteve na Câmara 
de Vereadores de Lençóis 
Paulista na noite de on
tem para reunir-se com os 
vereadores e se colocou à 
disposição da Câmara para 
quaisquer esclarecimentos.

im p r es s ã o
Mio Doce não quer 

que os vereadores não car
reguem má impressão da 
Facilpa por acontecim en
tos passados.

DOEU
"Esse chute doeu". As

sim o vereador Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (PFL) 
começou a despejar sua 
bronca contra o Chute na 
Canela, coluna semanal do 
jornal O  ECO. O vereador 
não gostou da sátira feita 
pelo colunista aos vários 
títulos de Cidadão Len- 
çoense entregues recente
mente pelo Legislativo.

CADA UM
"Cada um tem noção do 

projeto que precisa fazer", 
disse Júnior. Ele também re
clamou do trecho da coluna 
em que o autor teria insinua
do que a Câmara não vai atrás 
de outras prioridades, como 
Saúde e Segurança Pública. 
"Tem que vir aqui e ver se os 
vereadores ainda não foram 
atrás disso", reclamou.

a p o ia d o
O presidente da Câ

mara, Admilson Vanderlei 
Bernardes (PRTB), o Din
go, apoiou o companheiro 
de Câmara. "Muita gente 
escreve e tem esse direito. 
Mas muita gente não é feliz 
no que escreve", disse. "Não 
vamos nos abalar. Estamos 
de consciência limpa de que 
desempenhamos nosso tra
balho", completa.

CASA
Adiantados na sessão, 

ao fechamento desta edi
ção os vereadores haviam 
acabado de aprovar a do
ação de um terreno de 1,5 
alqueire à CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo). O 
terreno será destinado à 
construção de cerca de 20 
casas populares no distrito 
de Alfredo Guedes.
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"Queria que em Alfre
do Guedes tivesse mais 
oportunidade de emprego 
para os moradores. Acho 
que falta desenvolver 
mais, ter mais fábricas e 
indústrias por perto".

Edson Soares de Godoy, 
36 anos, lavrador

"Tenho carrinho de lan
che há 12 anos no centro. 
Na época da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), o movi
mento cai e por isso acho 
que deveriamos ter um es
paço no recinto também".

Maria Gomes, 53 anos, 
ambulante

Moradores não identificados encontraram uma forma diferente de protestar contra o desapareci
mento do empresário Oswaldo Estrella, em Lençóis Paulista. No sábado de Aleluia, os moradores 
resolveram manter a tradição de malhar o Judas de uma forma bem humorada. Colocaram o boneco 
em frente à casa do empresário com um bilhete: "O traidor 7% ".

"Tenho comércio no cen
tro da cidade e a Área 
Azul não atrapalhou 
nada no movimento da 
minha loja".

Osmair Antonio Nelli, 
59 anos, comerciante

F R A S E S
"Vai ser lindo, Opus 
Dei (Alckmin) 
com evangélicos 
(Garotinho)". "É 
brincadeira, piada. 
O Geraldo não é 
da Opus Dei. Isso 
é uma tremenda 
mentira".
Cláudio Lembo, governador de 
São Paulo ao brincar sobre uma 
possível aliança entre o PMDB de 
Garotinho e o PSDB de Alckmin, 
na coluna de Mônica Bergamo, na 
Folha de São Paulo, no domingo 16

"Não estão me 
denunciando. 
Apontam erros 
para evitar que eles 
voltem a ocorrer".
José Prado de Lima (PDT), o
Pradinho, ex-prefeito de Lençóis 
Paulista ao comentar a não 
aprovação de parte das contas 
da sua administração pelo 
Tribunal de Contas do Estado

p a r a  p e n s a r

"É preciso ser um 
grande homem 
para ser um 
bom ouvinte"

Calvin Coolidge

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


M A C A T U B A

Hora de aquecer
Em Macatuba, Campanha do Agasalho 2006 já começou; 

Fundo Social de Solidariedade começa cadastro de famílias 

carentes e deve distribuir 700 cobertores

Da  Red ação

A Campanha do Agasalho 
2006 já começou em Maca
tuba. O Fundo Social de So
lidariedade e a Secretaria de 
Assistência Social do Muni
cípio começaram a arrecadar 
agasalhos junto à comunida
de para serem distribuídos 
entre as pessoas carentes do 
município. Ontem, também 
começou o cadastramento das 
famílias que devem receber a 
ajuda. As informações são da 
vice-prefeita e secretária de As
sistência Social, Maria Lucilla 
Nunes Gouveia (PSDB).

Como em 2005, a Campa
nha do Agasalho será dividida

em etapas. Começou ontem 
e vai até a quinta-feira 20, o 
cadastramento de famílias 
dos bairros Jardim Bocaiúva, 
Sonho Meu, América, Santa 
Felicidade, Esperança e Pla
nalto. Da segunda-feira 24 até 
a quarta-feira 26, serão cadas
tradas as famílias do Macatu- 
ba VII, Jardim Europa e Santa 
Rita. Na quinta-feira 27 e sex
ta-feira 28 é a vez das famílias 
do Centro e demais bairros do 
município. Segundo Lucilla, 
para ter direito a ajuda, a ren
da per capita familiar não po
de ser superior a R$ 120,00.

Entre os dias 9 e 11 de 
maio, a campanha vai dis
tribuir cobertores. No dia 9,

a distribuição acontece na 
Casa de Brinquedos, para as 
famílias da região do Jardim 
Bocaiúva. No dia 10, no Cart 
(Centro de Apoio e Recreação 
ao Trabalhador) serão entre
gues as peças aos moradores 
da região e, no dia 11, a distri
buição é na Secretaria de Assis
tência Social, para as famílias 
do Centro e demais bairros.

Segundo Lucilla, a expec
tativa é distribuir entre 600 a 
700 cobertores para aproxi
madamente 300 famílias ca
rentes do município, mesmo 
número do ano passado.

r o u p a s
A arrecadação de roupas

A secretária de Assistência Social de Macatuba, Maria Lucila Nunes Gouvêia, que conduz a campanha

tam bém  já com eçou. As doa
ções da comunidade podem 
ser entregues nas agências 
bancárias e nos Correios, na 
Polícia Militar, na Polícia 
Civil, no escritório da Sa-

besp (Com panhia Estadual 
de Saneam ento Básico), na 
academia Com panhia do 
Corpo, no bar Avenida e na 
Assistência Social.

A distribuição dos agasa

lhos será no dia 16 de maio. 
De acordo com Lucilla, no 
ano passado a campanha con
seguiu arrecadar mais de 10 
mil peças. A expectativa para 
este ano é superar esta marca.

F U N C I O N A L I S M O

Sindicato pede a Coolidge plano de saúde regional
Um plano de saúde com 

abrangência regional. Esta é 
mais recente reivindicação 
do presidente do Sinserm- 
mac (Sindicato dos Servido
res Municipais de Macatuba), 
Dejair Aparecido da Silva, o 
Dedê. O assunto tem sido

discutido com o prefeito Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
desde o dia 6 de abril. Três 
reuniões entre o prefeito e a 
diretoria do Sindicato já fo
ram realizadas, mas ainda 
não houve acordo.

Segundo o assessor Jurídi

co do Sinsermmac, o advoga
do Jefferson Leme de Olivei
ra, o plano de saúde é uma 
necessidade dos servidores. 
"Atualmente, em termos de 
convênio médico, o servidor 
público municipal conta ape
nas com o convênio firmado

pela prefeitura com a Santa 
Casa de Macatuba", diz. "Es
se convênio é restrito e não 
atende a todas as necessidades 
do servidor. Se, por exemplo, 
o servidor depender de con
sultar ou tratar com um es
pecialista que não possui no

hospital local, o servidor tem 
que consultar fora e pagar o 
preço de uma consulta parti
cular, o que não é barato, ou 
então aguardar a fila de espera 
do SUS", emenda.

De acordo com Oliveira, 
a reivindicação foi bem acei

ta pelo prefeito. Procurado 
pela reportagem de O  ECO, 
Coolidge não quis comentar 
o assunto. Segundo Oliveira, 
novas reuniões entre o prefei
to e os servidores devem ser 
realizadas, mas ainda não há 
definição sobre datas.

b o r e b i

Finotti conclui aterro na 
rodovia da Amizade

Aterro da ponte localizada na estrada que liga Borebi a Agudos, já com trânsito liberado

A Prefeitura de Borebi 
concluiu as obras de re
cuperação na rodovia da 
Amizade, que liga o m uni
cípio a Agudos. O trabalho 
de ligação da pista, através 
de um aterro, foi realizado 
pelas prefeituras dos dois 
m unicípios com o apoio 
das Empresas Zillo Loren- 
zetti, Grupo Lwart e Ri- 
pasa. A iniciativa privada 
doou tubos de concreto, 
asfalto e óleo diesel.

Apesar da recuperação 
do local, o prefeito Luiz 
Finotti não tem previsão 
de quando o trecho de 300 
metros vai receber pavi

mentação asfáltica. "O so
lo está sendo compactado 
com o tráfego de veículos", 
diz o prefeito. Com a libe
ração da pista, o tráfego de 
caminhões de cana deixa de 
passar pela cidade.

Segundo informações de 
Finotti, foram instaladas ga
lerias de concreto para evi
tar nova movimentação de 
terra e a destruição da pon
te e do aterro pelas chuvas.

A ponte rompeu no dia 
13 de fevereiro, quando 
a chuva forte provocou o 
rompimento de cinco repre
sas na área rural de Borebi. 
Além dos estragos causados

no município, a força das 
águas causou a inundação 
de dezenas de residências 
em Lençóis Paulista.

As residências de pelo 
menos 50 fam ílias foram 
inundadas, causando pre
juízo para cerca de 200 
pessoas. Passado o susto, 
os moradores se m obili
zaram e pediram ajuda 
do M inistério Público que 
aguarda laudo para apurar 
as responsabilidades. Na 
madrugada em que as re
presas se romperam, foram 
registrados 130 m ilím etros 
de chuva em pouco mais 
de 24 horas.

a r e i o p o l i s

Justiça decreta fim de
• 'I  'I  •comissão de fiscalização

Praticamente não teve 
atividades e a Justiça de
cretou o fim da Comissão 
Permanente de Fiscaliza
ção, criada em setembro 
de 2005 pela Câmara de 
Areiópolis para fiscalizar os 
atos do Executivo. A Justi
ça deve publicar em diário 
oficial nos próximos dias, a 
sentença que suspende em 
definitivo os trabalhos da 
comissão. A liminar foi em 
resposta a um mandado de 
segurança ajuizado pela as- 
sessoria jurídica do prefeito 
José Pio de Oliveira (sem 
partido), o Peixeiro.

A Comissão Permanen
te de Fiscalização foi criada 
por um Decreto Legislati
vo. Na época, o Legislativo 
aprovou a Comissão por 4 
votos a 1, com duas absten
ções. Votaram a favor Adria
no Romualdo de Oliveira, 
José Eduardo Bitu (ambos 
do PSDB), Roberto Naves 
(sem partido) e Claudemir 
Aparecido Massarico (PP). 
José Benedito de Almeida 
Filho (PT) votou contra. 
Julisar Gomes Pais (PDT) 
e José Theodoro da Silva 
(PFL) se abstiveram. O pre
sidente da Câmara, Alírio 
dos Santos (PMDB), só vo
taria em caso de empate.

A criação da com is
são foi um pedido dos 
vereadores tucanos Bitu 
e Adriano, oposicionistas 
da atual administração. A 
argumentação utilizada na 
ocasião era de que a co
missão iria fiscalizar pos
síveis irregularidades na 
administração pública.

Ouvido pelo jornal O  
ECO, o prefeito Peixeiro 
afirmou que a Comissão, 
no final das contas, nun
ca chegou a incomodar. 
"Nunca chegaram a denun
ciar nada. Ficavam apenas 
me mandando pilhas de 
requerimento pedindo in 
formações", afirmou. Pei
xeiro lembra que abriu os 
empenhos da Prefeitura

Alírio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Areiópolis

para a fiscalização do Le
gislativo. "Eu sou o único 
prefeito que permite que os 
vereadores vejam a contabi
lidade da prefeitura na hora 
em que quiserem. Acho que 
é melhor ver pessoalmente 
do que ficar mandando pa
pel", completa.

Procurado pelo jornal O  
ECO, o presidente da Câ
mara não quis se manifestar 
por enquanto. "Ainda nesta 
semana nosso departamento 
jurídico deve preparar uma 
nota de esclarecimento à po
pulação", afirmou. O verea
dor Adriano Romualdo de 
Oliveira não quis entrar no 
mérito da decisão judicial, 
mas aceitou comentar o ca
so. "Não tem o que falar. Se a 
Justiça decidiu extinguir, nós 
acatamos", diz. "Mas pre
paramos um relatório com 
uma lista de irregularidades 
e encaminhamos à Promo- 
toria", afirma, sem enumerar 
quais seriam as irregularida
des na Administração.

Segundo a assessoria ju
rídica de Peixeiro, a comis
são é inconstitucional, por 
diversas irregularidades em 
sua criação. Entre os pontos 
falhos apontados pelos ad
vogados do prefeito estão a 
falta de especificação de um 
caso a ser investigado e a de
limitação de um prazo para 
conclusão dos trabalhos.

Um dos motivos que fez 
a Justiça decidir pelo encerra
mento dos trabalhos é o fato 
dessa comissão permanente 
já existir, ou seja, os oposicio
nistas queriam criar um ór
gão interno que já funciona
va. "Eles deveriam ter pedido 
a criação de uma Comissão 
Especial de Inquérito", diz o 
presidente Alírio dos Santos. 
A Comissão Permanente de 
Fiscalização regimentalmen
te constituída na Câmara de 
Areópolis tem os vereadores 
Claudemir Massarico como 
presidente, Naves como rela
tor e José Theodoro da Silva 
como membro.



C O P A  T V  T E M

Rodada decisiva
Alfredo Guedes pega Marília hoje em Jaú e Borebi encara a 

forte equipe de Garça, campeã de 2005, na casa do adversário

Da  r ed açã o

A equipe de Alfredo Gue
des, patrocinada pela Lwart/ 
Alf, faz hoje a segunda e últi
ma partida na quarta fase da 
8® edição da Copa TV TEM 
de Futsal. Os comandados de 
Luiz Antonio da Silva, o Mixi- 
rica, pegam a representação de 
Marília, às 21h, no ginásio de 
esportes Dr. Neves, em Jaú. Na 
primeira partida dessa fase, re
alizada na terça-feira 11, em la- 
canga, Alfredo Guedes goleou 
Pompéia pelo placar de 5 a 0.

A equipe lençoense lidera 
com três pontos o grupo que 
tem ainda Pompéia e Marília, 
que fazem o último jogo dessa 
fase na terça-feira 25, no giná
sio de esportes Dr. Mário Co
vas, em Botucatu. Classifica-se 
para a fase seguinte a primeira

colocada de cada grupo. "Com 
muita determinação e união 
de nossa equipe, vamos pa
ra Jaú com o pensamento de 
vencer a partida e obter a clas
sificação para a próxima fase 
da copa", comentou Mixirica.

Para chegar entre as 12 me
lhores equipes da competição, 
Alfredo Guedes empatou em
4 a 4 com Pratânia e goleou 
Aparecida por 10 a 5, na pri
meira fase. Na etapa seguinte 
bateu Ocauçu pelo placar de
5 a 2. Na terceira fase voltou 
a enfrentar Pratânia e venceu 
por 4 a 3. No primeiro jogo da 
quarta fase, goleou Pompéia 
por 5 a 0.

BOREBI
Outra equipe da região 

com excelente campanha na 
Copa TV TEM é Borebi. Na

primeira partida da quarta 
fase, a equipe borebiense em
patou em 4 a 4 com Palmital, 
em partida realizada na noite 
de terça-feira 11, na casa do 
adversário. Hoje à noite, em 
Garça, a equipe tem uma gran
de missão: vencer a equipe da 
casa. A partida começa às 22h, 
no ginásio municipal de es
portes Wilson Martini. Antes, 
jogam Jafa e Palmital.

Garça é a atual campeã da 
Copa e, junto com Botucatu, é 
considerada favorita ao título 
da competição.

Antes de chegar à quarta 
fase da copa, Borebi goleou 
Espírito Santo do Turvo por 
9 a 1 e Cabrália Paulista pelo 
placar de 12 a 2 na primeira 
fase. Na segunda fase bateu 
Pederneiras por 5 a 3 e na 
fase seguinte venceu Tibiriçá

Alfredo Guedes, patrocinada pela Lwart, é líder do seu grupo e enfrenta Marília hoje, em Jaú

por 4 a 2. No primeiro jogo enfrentar uma das grandes psicologicamente. Vamos jo- 
da quarta fase empatou em 4 equipes da região e favori- gar de igual para igual com 
a 4 com Palmital. ta ao título, mas os nossos Garça", disse o técnico Regi-

"Sabemos que vamos jogadores estão preparados naldo César Martins.

L A Z E R
Sábado tem baile 
no Grêmio Lwart

Está marcado para o 
sábado 22, às 23h, no 
Grêmio da Lwart, o tra
dicional Baile do Traba
lhador. A animação fica 
por conta da Banda Fre- 
qüência Modulada, que 
se apresenta com um 
repertório que agrada a 
todas as idades.

Os convites e mesas 
poderão ser adquiridos 
com antecedência na 
Sedução Modas ou na 
portaria do Grêmio. Pa
ra sócios e funcionários, 
a apresentação de iden
tificação funcional ou 
carteirinha do Grêmio é 
obrigatória. Menores de 
16 anos, só acompanha
dos dos pais ou responsá
veis. O convite para não 
sócios custa R$ 10,00 e as 
mesas custam R$ 20,00.

e s t u d a n t e

Sai resultado de 
Auxílio Transporte

A Diretoria de Assistência 
e Promoção Social divulga 
entre a segunda-feira 17 e a 
terça-feira 25, o resultado dos 
recursos apresentados por es
tudantes que pediram o auxí
lio transporte. Os estudantes 
devem comparecer na sede da 
diretoria das 8h às 16h30.

Os estudantes que tiveram 
o recurso aceito deverão entre
gar os recibos referentes aos 
meses de fevereiro e março até 
o dia 25 de abril. A diretoria 
alerta que o estudante que não 
comparecer para tomar ciência 
do resultado no período, não 
receberá o reembolso.

SERVIÇO
A listagem com o resultado 

da análise dos processos po
de ser consultada das 8h30 às 
12hs e das 13h30 às 16h30, na 
Diretoria, que fica na rua Igná- 
cio Anselmo, 329.

EXTRAVIO

A empresa ONGARATTO & SOUSA Lençóis Paulista Ltda., estabeleci
da a rua Lafayette M. Leal, 1357, com Inscrição Estadual: 416.099.185.115, 
inscrita no CNPJ sob n° 04.404.622/0001-36, comunica o extravio da 1“ e T 
via da Nota Fiscal n° 03030 e n° 03031 do talão Série D-1. Não se responsabi
lizando pelo uso indevido do mesmo.

COMUNICADO

A ADEFILP (Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista), 
CNPJ n° 02.707.587/0001-07, entidade regularmente instalada nesta cidade, 
comunica aos seus associados, que no próximo dia 26 de abril de 2006 (quarta- 
feira) às 19:30hs, haverá uma reunião ordinária na sede da Associação, situada 
à Rua Hélio de Aguiar, n° 108 -  Vila Vicentina.

A ADEFILP conta com a presença de todos, já  que, na ocasião, será trata
das algumas mudanças no Estatuto da entidade.

Por favor, não faltem!

Atenciosamente
José Lenci Neto
Presidente

EDITAL N° 001/2006

A Diretoria do Clube Esportivo e Cultural de Macatuba, usando das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, FAZ SABER, à todos quanto 
ao presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que encontra-se na 
Secretaria do Clube, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2006, relativa a 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE BAR E COZINHA, sendo que o EDITAL 
completo será entregue a partir do dia 15 de Abril de 2006 das 8h às 18h 
(informações pelo fone 3268-1244).

F U T S A L

Esquadrilha da Fumaça fica com título na Cecap
A equipe da Esquadrilha 

da Fumaça sagrou-se campeã 
da 1® Copa de Futsal -  Troféu 
João Pinto Cardoso. Na final, 
realizada na terça-feira 11, na 
quadra poliesportiva Maria 
Angelina Boso, na Cecap, a 
equipe goleou a representa
ção do New Star pelo placar 
de 10 a 3. Os gols da equipe 
foram assinalados pelos jo
gadores Pita (4), Franga (3), 
Rogério (2) e Baiano. Os atle
tas Piola (2) e Fransley des
contaram para o New Star.

Na disputa do terceiro 
lugar, MED Fibras e AFC 
ficaram no empate em 7 a 
7. Na disputa de pênaltis, a

MED Fibras levou a melhor e 
venceu por 6 a 5.

Na cerimônia de premia- 
ção das três melhores equipes, 
o evento contou com a presen
ça do presidente da Liga Len- 
çoense de Futsal, Luis Alberto 
Diegoli, do diretor da Dire
toria de Esportes e Recreação, 
José Lenci Neto, e do vereador 
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho.

O artilheiro da competição 
foi o jogador Luciano Velozo 
(AFC), com 21 gols, e o goleiro 
menos vazado foi o atleta Lu- 
célio (Esquadrilha da Fumaça) 
com 16 gols. Os dois recebe
ram troféus e medalhas. Equipe campeã posa com o troféu do campeonato

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n.° 004/2006 - Processo n.° 075/2006 -  Objeto: pavi
mentação asfáltica na Avenida das Andorinhas -  Tipo: menor preço -  Encerra
mento: 05 de maio de 2006 às 14:00 horas -  Cadastramento: poderá ser feito 
até às 17:00 horas do dia 02 de maio de 2006 -  O edital completo encontra- 
se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n.° 55 -  Lençóis Paulista -  Fone: (14) 3269 7022 / 3269 7088 -  Fax 
(14) 3263 0040. Lençóis Paulista, 17 de abril de 2006. LUIZ CARLOS BAP- 
TISTELLA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 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 uma 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 : 19 de abril de 2006
Horário: 11:00 horas

01 -  Daiseliza Oliver
Lençóis Paulista, 17 de janeiro de 2.006.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de abril de 2006. Na página A5.
Valor da publicação R$ 134,36.

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2006

O SERVOÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SAAE faz saber aos candidatos inscritos no 
Concurso Público, as seguintes complementações sobre as instruções 
especiais que o regularão:

1. DO DIA, LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

DIA 23/04/2006 - PERIODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:45 h
FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:30 h

CARGO INTERVALOS
ALFABÉTICOS

LOCAL E 
ENDEREÇO DAS 

PROVAS
ADVOGADO

De “A” até “Z”

E.M.E.F. IDALINA 
CANOVA DE 

BARROS
Rua dos Chupins, 

580
Jardim Nova 

Lençóis - Lençóis 
Paulista -  SP 

Próximo ao Senai

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO (PEDREIRO)

ENGENHEIRO CIVIL

2. DAS INFORMAÇÕES:
2.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo 
menos 30 (trinta) minutos de antecedência;
2.2. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público 
permanecem em vigor;
2.3. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso 
Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa 
alegar ignorância, faz baixar o presente COMPLEMENTO AO CONCURSO 
PÚBLICO n° 01/2006 que será publicado na imprensa local do município de 
Lençóis Paulista, no site: http://www.mouramelo.com.br e afixado no lugar 
de costume.

Lençóis Paulista, 17 de abril de 2006.

JOSE ALEXANDRE MORENO
DIRETOR DO SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA

BCAR AUTOS & MOTOS • WWW. AUTOCLIC.COM.BR/BCAR • ESTOQUE COM FOTOS

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.mouramelo.com.br


C O P A  l e n ç ó i s

Jogo final
Santa Luzia confirma o favoritismo e goleia o União Lençóis 

por 5 a 0; Grêmio Lwart encara o Palestra, vence por 3 a 1 e 

garante vaga na final; campeão será conhecido na sexta-feira 28

D a  r ed a ç ã o

Santa Luzia e Grêmio 
Lwart fazem a final da Copa 
Lençóis de Futebol Amador 
na sexta-feira 28 de abril, 
aniversário dos 148 anos de 
Lençóis Paulista. A definição 
dos finalistas saiu na rodada 
do domingo 16, que acon
teceu no estádio Archângelo 
Brega, o Bregão. O  campeo
nato é organizado pela LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador). A final também 
acontece no Bregão, às 15h, 
e repete a de 2004. Naquele 
ano, o Santa Luzia foi o cam
peão depois de vencer o Grê
m io Lwart por 2 a 0.

No jogo da manhã de do
mingo, a equipe do Santa Lu
zia repetiu a boa atuação da 
semana anterior e goleou o 
União Lençóis por 5 a 0. Na 
primeira partida da semifinal, 
realizada no domingo 9, o 
Santa Luzia venceu por 4 a 1.

Já o Grêmio Lwart garan
tiu a vaga na final ao vencer 
o Palestra por 3 a1 e reverter 
a vantagem. No primeiro jo 
go, o Palestra venceu por 1 a 
0 e, para conquistar a vaga, a 
equipe dirigida por Antonio

Veras precisava vencer por 
uma diferença de dois gols 
de diferença para carimbar o 
passaporte para a decisão.

O  jogo entre Santa Luzia 
e U nião Lençóis foi m ovi
m entado e atraente para o 
pequeno número de torce
dores que compareceu ao 
Bregão. Logo aos 4 m inu
tos, o Santa Luzia abriu o 
placar com  Helder que, de 
cabeça, aproveitou o cruza
m ento feito na grande área 
por Athanásio. Após o gol, o 
Santa Luzia era todo ataque 
em busca do segundo gol.

Os atacantes do União 
Lençóis trocaram vários pas
ses de bola, mas na hora da 
finalização esbarravam nas 
belas defesas do goleiro Lu
cas. Aos 32 minutos, o Santa 
Luzia ampliou o placar com 
Hernandes que acertou o ân
gulo do goleiro Vagner. Três 
minutos depois, Athanásio fez 
o terceiro gol do Santa Luzia.

Com vantagem no mar
cador, o Santa Luzia ainda 
pode se aproveitar das ex
pulsões do jogador Dario 
e do técnico Eduardo, do 
União, dom inar a partida e 
fazer mais dois gols. Aos 44

minutos, com  Athanásio, em 
cobrança de penalidade m á
xim a e, aos 46 minutos, com 
Hernandes. O  primeiro tem 
po term inou em 5 a 0.

Na etapa final e com um 
jogador a menos, o União 
Lençóis veio com mais m oti
vação e, nos primeiros m inu
tos, teve o dom ínio do jogo. 
Já o Santa Luzia, administrou 
o placar e jogou no contra- 
ataque. A equipe do Santa 
Luzia, comandada por Paulo 
Batista Silva, chegou a criar 
chances de ampliar o mar
cador, mas o resultado final 
ficou mesmo no 5 a 0.

No outro jogo da rodada, 
na tarde de domingo 16, no 
Bregão, o Grêmio Lwart ba
teu o Palestra pelo placar de 
3 a 1. Os jogadores do Grê
mio Lwart entraram em cam
po com muita garra e deter
minação e conseguiram ven
cer com  a vantagem de dois 
gols de diferença. Os gols da 
Lwart foram assinalados por 
Nilson e Agnaldo no primei
ro tempo e Agnaldo, de no
vo, fechou o placar na etapa 
final. O único gol do Palestra 
foi marcado por Fernando, 
ainda no primeiro tempo.

Lance da partida entre Santa Luzia e União Lençóis, que valeu vaga na final da Copa Lençóis

LOUCOS 
POR FUTEBOL

C A M P O
Campeonato Amador começa no dia 28 de maio

Está definido. Em reunião 
realiza na quarta-feira 12, na 
sede da LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) com os 
representantes das 12 equi
pes que disputam o Campeo
nato Amador de 2006, ficou 
definida a data de início da 
com petição: 28 de maio. O 
término está previsto para o 
dia 6 de agosto.

Participam da com peti
ção as equipes: Santa Luzia,

Grêmio Lwart, Expressinho/ 
Frigol, Cruzeiro, ADC, CUP, 
Duratex, Palestra, Graxaria, 
Alfredo Guedes, Primavera e 
Comercial. O Santa Luzia é o 
atual campeão.

As doze equipes serão divi
didas em três grupos de quatro 
cada, classificando-se as duas 
primeiras para a fase seguinte 
do campeonato. ADC (Asso
ciação Desportiva Classista) e 
Duratex que subiram da série

B estréiam na competição. O 
mesmo acontece com o CUP 
(Clube União Paulista), que 
foi convidado pela Liga. Os 
grupos, tabelas e local de jogos 
ainda não foram divulgados.

“Ser são-paulino é ter orgulho de torcer por um 
time que joga o verdadeiro futebol arte. Um 
futebol elegante e vitorioso e, para completar, 
tem um goleiro diferenciado, um excelente 
cobrador de faltas e pênalti"

Adolfo Martini, professor de educação física e 
técnico de futsal feminino.

Gravação cio CD 
0 DVD ao vivo

Venha participar desta festa!
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Barzinho no Clube Esportivo 

Marimbondo, Restaurante Fison e 

bailão na Locomotive. Não faltou opção 

de programa para o lençoense no final 

de semana prolongado.

Chopp Kaiser
R$ 1,45

í f i s o n
RESnUUNTEECHOPElílJt

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

COMPRO OURO
Não Com|iramos Jóias de 

Origem Duvidosa
0 MELHOR PREÇO DA PRAÇA 

COMPRAMOS JÓIAS, RELÓGIOS 
EM OURO, BRILHANTES 

E JÓIAS VELHAS 
PAGO AVISTA EM DINHEIRO

FONE: (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. A n to n io  Tedesto, 248 
Sala 19 - Piso S uperior 

Lençóis P aulista - SP

Casa de Carnes e
EspBtinhos

A/encar

DE ESPETINHOS

ALCATRATCAFTAr ‘ 
^ IN G m Ç ^ L Ò M B O ,

 ̂ FRA N G O  E  ^
 ̂ CO R A CÃ O Z IN H Ò '

Av. Brasil, n° 1309 
Reservas: 3264-2592

Compramos Cartuchos Vazios 
0nCy CcvrtucHos

E 3  cattOiti Lk x m a k k  X y
Economize com qualidade!

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

Lençóis Paulista: R. José do Patrocínio, 1015 (H4] 32E3-D3S9

mailto:E-mail-onlycartuchos.lp@hotmail.com

