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Membros da facção criminosa PCC (Primeiro ' Comando da Capital) deixam população do Estado de São Paulo 

amedrontada; escolas particulares suspendem aulas no período noturno por medo de retaliação

No alto, vidraça de Fórum atacado em Bauru; acima, rebelião no CDP de Bauru

O medo ronda as ruas do Estado 
de São Paulo. No final de semana, 
pessoas ligadas ao PCC (Primeiro Co
mando da Capital), facção que con
trola o crime no Estado, espalharam 
o terror, atacaram bases policiais, as
sassinaram policiais militares e civis 
e apavoraram São Paulo. Temerosas, 
no final da tarde de ontem, as escolas 
particulares de Lençóis Paulista sus
penderam as aulas e dispensaram os 
alunos. Até o fechamento desta edi
ção, várias rebeliões ainda não esta-

vam controladas e reféns estavam nas 
mãos dos criminosos. Segundo o go
verno do Estado, as ações começaram 
em represália à transferência de líde
res do PCC para o presídio de segu
rança máxima em Presidente Vences- 
lau. Em Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi nenhuma ação 
coordenada pelo PCC foi registrada. 
Em compensação, vários municípios 
da região passam por momentos de 
tensão. Os ataques mais intensos 
contra bases da polícia ocorreram

em Bauru, onde três distritos poli
ciais foram atacados na madrugada 
de sábado. Sete pessoas foram presas, 
acusadas de participação nos atenta
dos. Ontem, o alvo foi o Fórum de 
Bauru. Na cadeia de Igaraçu do Tie
tê também houve motim, encerrado 
no fim da tarde. O Fórum de Lençóis 
Paulista teve seu expediente encurta
do, assim como todos no Estado. As 
escolas do município não souberam 
informar se as aulas voltariam hoje à 
normalidade. ►► Página A2

JOIS

Adria/Zabet 
e Lwart saem 
na frente

Pelo segundo ano consecutivo, 
a equipe masculina da Adria/Zabet 
conquistou o título na categoria cabo 
de guerra do JOIS (Jogos Industriá- 
rios do Sesi). A competição foi rea
lizada na noite de sexta-feira 12, no 
Ginásio de Esportes Archângelo Bre- 
ga Primo (CSEC) durante a abertura 
da 50^ edição dos jogos. Os títulos 
de Garota JOIS e cantor ficaram com 
funcionários do Grupo Lwart.

M A C A T U B A

Senai abre 
inscrição para 
sete cursos

O Cemp/Senai (Centro Municipal 
Profissionalizante/Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) de Maca- 
tuba abre inscrições a partir da segun
da-feira 22 para sete cursos profissio
nalizantes. Cinco são de graça e outros 
dois pagos. No total, são oferecidas 
94 vagas para os cursos de Assistente 
Administrativo, Autocad, Costura In
dustrial, Desenho Técnico Mecânico, 
Eletricidade Industrial, Eletricidade 
Residencial e Informática. As inscri
ções vão até o dia 9 de junho e podem 
ser feitas na sede do Cemp/Senai. Não 
é cobrada nenhuma taxa no momento 
da inscrição. As aulas devem começar 
no dia 7 de agosto. ►► Página A5
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Funcionários da Lwarcel e da Duraflora disputam partida de vôlei de areia

Parreira convoca Seleção; 
apenas 2 jogam no Brasil

Ontem, o técnico Carlos Al
berto Parreira divulgou a lista 
dos 23 jogadores que vão formar 
a seleção brasileira no mundial 
da Alemanha. Nas posições em 
que tinha dúvidas, ouviu os 
conselhos do preparador físico, 
Moracy Sant'Anna, e do médico, 
José Luiz Runco. Parreira se de
cidiu pelo goleiro Rogério Ceni,

pelo lateral esquerdo Gilberto e 
o atacante Fred. Dos 23 convo
cados, 21 jogam fora do Brasil. A 
partir de hoje, o jornal O ECO 
inicia sua participação na Copa 
2006. Uma parceria com a Fo- 
lhapress, do grupo Folha de São 
Paulo, vai trazer aos leitores tu
do o que acontece nos gramados 
da Alemanha. ►► Página A7
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Coordenados
Ataques coordenados pela organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) 

deixam vítimas em todo o Estado; em Lençóis e Macatuba situação está tranqüila

Da Redação

Os números estão desen
contrados, mas o medo está ge
neralizado. Essa era a situação 
até o final da tarde de ontem 
em boa parte dos municípios 
paulistas e em praticamente 
todos os municípios que abri
gam cadeias, penitenciárias e 
centros de detenção provisó
ria. O motivo de tanta apre
ensão está relacionado com a 
onda de rebeliões e ataques a 
policiais militares e civis pro
movidos por integrantes do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital), facção criminosa que 
controla o crime paulista. Em 
Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi nenhuma 
ação coordenada pelo PCC foi 
registrada. Em compensação, 
vários municípios da região 
passaram por momentos de 
tensão. A onde de crimes co
meçou na noite da sexta-feira 
12 e até o fechamento dessa 
edição, várias rebeliões ainda 
não estavam controladas.

Em Lençóis Paulista e Ma- 
catuba, a rua que dá acesso às 
bases da Polícia Militar ama
nheceram interditadas ontem. 
Os obstáculos foram coloca
dos para restringir o acesso 
de veículos e evitar possíveis 
ataques como os ocorridos em 
Bauru e Botucatu, onde dele
gacias da Polícia Civil e bases 
da Polícia Militar foram alve
jadas por tiros.

O tenente Alan Terra, co
mandante interino da 5  ̂
Companhia da PM, disse que 
os policiais militares de Len
çóis Paulista estão em alerta. 
Terra anunciou ainda o envio 
de duas viaturas e policiais 
para reforçar o efetivo na Pe
nitenciária de Pirajuí, onde os 
presidiários continuavam re
belados até a tarde de ontem.

Por determinação da Secreta
ria do Tribunal de Justiça, todos

os fóruns encerraram o expe
diente às 17h. Em Bauru, várias 
escolas e faculdades suspende
ram as aulas no período notur
no. Uma informação extra-ofi
cial dava conta que uma agência 
bancária teria sido atacada no 
final da tarde de ontem.

Na região, os ataques mais 1 
intensos contra bases da polí-/ 
cia ocorreram em Bauru. Três 
distritos policiais foram ata
cados na madrugada de sába
do. Sete pessoas foram presas, 
acusadas de participarem do 
atentado. Outros dois foram 
identificados, mas continuam 
foragidos. O delegado titular 
da DIG (Delegacia de Investi
gações Gerais), Silberto Sevilha 
Martins, disse que um dos pro
curados é detento do IPA (Ins
tituto Penal Agrícola) e o outro 
cumpre prisão condicional por 
tráfico de entorpecente e seria 
integrante do PCC.

Uma central telefônica 
também foi descoberta no sá
bado em Bauru. Segundo Mar
tins, ele ouviu conversas entre 
presos, mas disse que não ha
via relação com o PCC.

Em Botucatu, a Delegacia 
Seccional foi atacada na ma
drugada de domingo. Os tiros 
foram disparados de dentro 
de um veículo contra a pare
de e a janela da delegacia. O 
carro, cuja identificação não 
foi divulgada pela polícia, foi 
encontrado abandonado com 
balas calibres 45 e 38.

Em Assis, 13 pessoas fo
ram reféns de 1.064 presos (a 
unidade tem capacidade para 
750).

Em Paraguaçu Paulista, a 
Tropa de Choque controlou 
um motim na penitenciária 
local no início da noite de 
domingo. O Corpo de Bom
beiros precisou ser chamado. 
Havia muita fumaça e fogo na 
maior parte da tarde de do
mingo no presídio.

Siqueira anuncia fim das 
rebeliões em Bauru e Pirajuí

O capitão José Aparecido 
Godoy Siqueira, coordenador 
operacional do 4° BPM-I, em 
Bauru, anunciou ontem à tar
de o fim das rebeliões no CDP 
(Centro de Detenção Provisó
ria) de Bauru, e nas penitenci
árias 1 e 2 de Pirajuí.

Por volta das 15h, em en
trevista ao jornal O  ECO, Si
queira explicou que o refém 
do CDP de Bauru havia sido

Rebeliões em andamento, 
rebeliões encerradas 

_  ou ataques.

• Número de ataques: 180
• incluindo 56 a ônibus e 8 a bancos
• Criminosos presos: 91

• Total de feridos: 49
• Policiais militares: 19
• Policiais civis: 6
• Guarda Civil Metropolitana: 8
• Agente de Segurança Penitenciária: 1
• Cidadãos: 15

Fonte: Secretaria de 
Segurança Pública

• Criminosos mortos: 38
• Total de mortos: 43
• Policiais militares: 22
• Policiais civis: 6
• Guarda Civil Metropolitana: 3
• Agente de Segurança Penitenciária: 8
• Cidadãos: 4

Ataques fizeram mais de 80 vítimas 
em todo o Estado de São Paulo

O PCC (Primeiro Coman
do da Capital) coordena, des
de sexta-feira 12, a maior onda 
de ataques às forças de segu
rança do Estado de São Paulo. 
As últimas informações divul
gadas na tarde de ontem con
tabilizavam 180 ataques bases 
policiais e delegacias, além da 
destruição de ônibus, ataques 
a agências bancárias e rebeliões 
em presídios de todo o estado.

Um balanço parcial, divul

gado na tarde de ontem infor
mava que 81 pessoas haviam 
morrido em menos de três 
dias. Foram 22 policiais mi
litares, seis policiais civis, três 
guardas municipais, oito agen
tes penitenciários e quatro ci
vis. Além deles, 38 suspeitos 
de ataques morreram em con
frontos. Treze presos também 
morreram em rebeliões, o que 
elevaria o número de mortes 
para 94, mas este último dado

não foi confirmado pela Secre
taria da Administração Peni
tenciária. Cerca de 49 pessoas 
ficaram feridas.

As ações dos criminosos se
riam uma forma de retaliação à 
decisão do governo estadual de 
isolar lideranças do PCC. A sé
rie de ataques começou após a 
transferência de 765 presos para 
Presidente Venceslau, na quin
ta-feira 11, em uma tentativa de 
evitar a articulação de ações cri-

Cadeia de Igaraçu do Tietê sofre motim
Ontem de manhã, duran

te o banho de sol, os presos 
da Cadeia de Igaraçu do Tietê 
iniciaram um motim, que foi 
controlado no início da tarde 
pelo delegado de polícia local, 
Antonio Ângelo Meneguel, 
pelo delegado seccional, Anto- 
nio Carlos Piscino Filho, com 
a ajuda de promotores e juízes.

Os presos reivindicaram que 
os processos em andamento 
sejam acelerados. Por volta das 
8h30, surgiu a informação que 
dois presos da cadeia haviam 
sido mortos, mas o fato não 
foi confirmado até a tarde.

Segundo policiais que tra
balham no caso, o motim 
começou quando os presos

tentaram agredir Cleberton 
Nascimento de Jesus, acusado 
de matar um casal de idosos 
em Bariri. "Eles atearam um 
colchão em chamas na cela do 
preso, mas ele foi resgatado", 
disse um dos policiais ouvidos 
pelo O ECO. Um carcereiro foi 
feito refém e libertado logo de
pois sem nenhum ferimento.

Presos se 
rebelam em 
Ipaussu e fazem 
cinco reféns

Cinco carcereiros 
foram feitos reféns na 
m anhã de ontem na ca
deia pública de Ipaus- 
su, região de Ourinhos. 
A rebelião começou por 
volta de 8h30, segundo 
inform ações da Polícia 
Militar. Até ontem à 
noite não havia feridos 
no local. Um dos fun
cionários foi liberado 
pelos detentos antes 
das 12h. A Polícia Mi
litar cercou a cadeia e 
permanecia no local.

"Nossa ação não está 
ligada às ações do PCC 
(Primeiro Comando 
da Capital)", inform ou 
um preso que atendeu 
o telefonem a da repor
tagem da Folha Online 
à delegacia. Ele se iden
tificou como um dos lí
deres da rebelião.

A reivindicação dos 
detentos era a trans
ferência de presos da 
cadeia, que está super
lotada. "Ninguém foi 
machucado. Só que
remos o que é nosso 
direito, porque aqui 
somos muito maltrata
dos", disse o detento. A 
cadeia de Iapussu abri
gava ontem 52 presos, 
mas tem capacidade 
para apenas 24, segun
do dados da polícia. Os 
presos pediram a pre
sença de representantes 
da corregedoria para 
negociar.

libertado e parte da Tropa de 
Choque faria a revista e a re
condução dos cerca de 1.200 
presos para as celas. Ele disse 
ainda que estava em Pirajuí, 
no momento em que as rebeli
ões estavam sendo encerradas. 
Siqueira explicou que apenas 
os presidiários de Reginópolis 
mantinham a rebelião na re
gião, mas que as negociações 
estavam bem adiantadas.

SUPEeniERCADOS
SA N TA  CATARINA

Ainda não cansamos
de presentear você.

O mais tradicional Superm ercado L ençoen se agora é  também o 
mais m odernol

No próximo dia 17 de  Maio, òs 8h30, o Superm ercado Santa  
Catarina^ L oja  01 da Avenida 9 de Julhoy será  reinaugurado, 

E ste é m ais um  presente preparado com ^*mais amor^  ̂pra você,

A gora você pode ter a  qualidade e econom ia que jú conhecey com  
muito m ais conforto e com odidade,

Ven/ia nos visitar, Voce é nosso convidado especialy afinaly há  50  
anos estam os de portas abertas para  lhe o ferecer o m elhor!

Siiperoi^^cados Santa Catartna,
alegda de comprar qiiaHdacfe pagando menos*
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Na Hm
Ladrões rendem 

empresário em 

Macatuba e 

disparam vários 

tiros; crime 

aconteceu na noite 

do sábado 13 e 

ladrões fugiram 

sem deixar pistas

________ Da Redação________

Um assalto quase acabou 
em tragédia em Macatuba. O 
dono de um supermercado foi 
abordado por dois homens 
armados no sábado à noite, 
quando deixava a loja. Em en
trevista ao jornal O ECO, W. 
J.C. contou que estava dentro 
da sua camionete quando os 
dois homens apareceram, por 
volta de 20h30. Cada um em 
uma motocicleta. Um estava 
encapuzado e o outro aparen
tava ter 30 anos, pele clara e 
rosto fino.

O comerciante disse que 
eles queriam dinheiro. Com 
a negativa do empresário, que 
alegou que o faturamento do 
dia não estava com ele, os assal
tantes pegaram seu relógio, um 
cordão de ouro e começaram a 
disparar contra a camionete.

O dono do supermercado 
conseguiu fugir sem se ferir. 
Três tiros acertaram o veículo 
e um projétil foi encontrado 
na parede do supermercado.

Logo após o assalto, a 
Polícia Militar foi acionada 
e encontrou uma das motos 
usadas pelos ladrões, aban
donada nas proximidades da 
loja. Os assaltantes não fo
ram localizados.

Tanto o delegado de polícia, 
João José Dutra, quanto o co
mandante do grupamento da 
Polícia Militar, sargento Josué 
Francisco da Silva, acreditam que 
o roubo foi praticado por crimi
nosos que saíram da cadeia, no 
final de semana, para passar o 
Dia das Mães com a família.

"É uma ocorrência atípica 
em Macatuba", disse o sargen

O sargento Josué Francisco da Silva, comandante da PM em Macatuba, diz que ocorrência é atípica

to, afirmando que a tendência 
é esse tipo de assalto aumentar 
nas datas em que os presos são 
libertados para comemorar 
datas especiais com a família, 
como Páscoa, Dia das Mães, 
dos Pais, Natal e Ano Novo.

O sargento contou que os 
assaltantes usaram duas mo
tocicletas e uma delas, uma 
Honda Strada preta, foi aban
donada porque teria apresen
tado problemas. Na noite do 
assalto, segundo o sargento, 
nove policiais estavam patru
lhando a cidade, seis de Ma- 
catuba e três do Tático Móvel 
de Pederneiras. O reforço no

patrulhamento acontecia em 
função da série de ataques 
contra a polícia, iniciados pe
la organização criminosa PCC 
(Primeiro Comando da Capi
tal) na noite de sexta-feira.

O delegado suspeita que a 
motocicleta abandonada pelos 
ladrões tenha sido furtada. On
tem, a identificação do veículo 
não estava concluída porque o 
chassi estava adulterado.

Os assaltantes, segundo 
o delegado, tentaram sair da 
cidade em direção à rodovia 
Osny Matheus (SP-261), mas 
não conseguiram fugir com a 
motocicleta que apresentou

Homem é agredido com machadada em Lençóis
Um homem levou dois 

golpes de machado, no sába
do à tarde, no Jardim do Ca
ju, em Lençóis Paulista. De 
acordo com informações da 
Polícia Militar, dois homens 
se desentenderam em um 
bar do bairro. A agressão foi 
praticada por um motorista.

O caso aconteceu por vol
ta das 14h. Segundo infor
mações de testemunhas, após 
discussão, o motorista J.C.M. 
foi até o caminhão, apanhou 
um 'machadinho' e desfe
riu dois golpes na cabeça de 
R.J.L. A vítima fugiu para sua 
residência, foi socorrida e

permaneceu em observação 
médica. O acusado também 
foi para casa, onde aguardou 
a chegada da polícia, que pa
ra detê-lo, teve que usar gás 
pimenta.

Na Delegacia de Polícia, 
o motorista contou que es
tava no bar, quando a vítima

pediu que ele lhe pagasse 
uma pinga. Após consumir 
a bebida, R.J.L. teria tirado 
a camisa, exposto tatuagens 
pelo corpo e começado a de
safiá-lo. O motorista disse 
que perdeu a cabeça e o agre
diu. A arma foi apreendida e 
o motorista liberado.

SUSTO
Um incêndio em uma 

residência, na manhã de 
ontem, na rua Coronel Vir
gílio Rocha, assustou mora
dores e populares. O fogo, 
segundo informações da 
Polícia Militar, teve início 
no quarto da casa e foi pro
vocado por um curto-cir
cuito em um ferro elétrico. 
Com ajuda de populares, 
caminhões-pipa do SAAE e 
policiais militares, os pro
prietários conseguiram con
trolar o fogo que provocou 
danos materiais.

q u e d a
Uma criança de dez anos 

sofreu ferimentos leves ao

cair da rabeira de um Ford 
F-4000, no sábado à tarde, 
no Conjunto Habitacional 
Júlio Ferrari. O condutor 
do veículo, identificado 
como A.S., contou que 
transitava pela avenida Do
mingos Giovanetti, sentido 
avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, quando 
foi alertado por populares 
que crianças estavam agar
radas na rabeira do veículo 
e um menino havia caído. 
O motorista acionou a Po
lícia Militar que registrou 
ocorrência de acidente 
de trânsito com vítima. A 
criança foi levada ao Pron
to-socorro, medicada e per
maneceu em observação.

problemas na partida. "Nos 
dá a impressão que tenta
ram fazer a moto pegar no 
tranco", contou o delegado, 
revelando que, possivelmen
te, o veículo apresentou pro
blemas elétricos. Os ladrões 
fugiram com a outra moto, 
ainda não identificada.

A polícia também traba
lha com a hipótese de que um 
dos ladrões pode ser conheci
do em Macatuba. O sargento 
Josué Francisco da Silva disse 
que o fato de um deles estar 
usando capuz pode significar 
que ele poderia ser reconheci
do pelo empresário.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL
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Reféns da ineficiência
É triste. Desde sexta-feira 

12 até o fechamento desta edi
ção, o Estado de São Paulo foi 
cenário do lançamento de um 
dos mais assustadores filmes 
de terror de todos os tempos: 
as imagens da vida real. A fac
ção criminosa PCC (Primeiro 
Comando da Capital) decla
rou guerra à segurança e atacou 
policiais, sem piedade e sem 
escrúpulos. Foram mais de 80 
mortes em um movimento que 
gerou rebeliões com reféns em 
mais de 40 presídios no inte
rior do Estado. No meio do 
fogo cruzado, como sempre, a 
população civil.

Depois de deflagrada a ação 
criminosa, começa o festival de 
ineficácia, otimizada pela dis
puta política entre o ex-governa
dor do Estado e candidato à Pre
sidência da República Geraldo 
Alckmin (PSDB) e o atual pre
sidente e candidato à reeleição, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O brasileiro de fé e de visão 
já sabe que desse diálogo não vai 
sair nada que ajude a resolver o 
problema com maiorvelocidade. 
O que se viu até agora, enquanto 
a polícia corria para matar e pa
ra não morrer, foi uma troca de 
acusações e de críticas por todos 
os lados. Muita gente apontando 
problemas e nenhuma solução 
vislumbrada. Sobrou até para o 
sistema de telefonia celular, que 
teve que ouvir de gente ligada à 
Segurança Pública estadual di
zendo que cabia às operadoras 
inventarem uma solução para

que o sinal do celular não fun
cione dentro dos presídios. Seria 
o mesmo que pedir às fabricas 
de armamento uma arma que 
não matasse policiais.

Que a situação vai ser con
trolada, não há duvidas. Até 
porque, se não for, a população 
pode começar a treinar e esco
lher de que lado vai ficar, por
que será o começo da guerra ci
vil brasileira, entre incluídos e 
excluídos do sistema. Resta sa
ber, quanto tempo vai demorar
-  e quantas vidas isso vai custar
-  para que a Segurança Pública 
restaure, com o perdão do tro
cadilho, a segurança pública.

O que não pode acontecer
-  e é difícil as autoridades en
tenderem isso -  é o continuís- 
mo da filosofia carcerária bra
sileira. Se o objetivo de uma 
prisão é recuperar o marginal 
para a vida em sociedade, co
mo se espera esse resultado se 
o presidiário é tratado na base 
da força e a única coisa que 
aprende na prisão é a ser um 
criminoso ainda mais perigoso 
do que era quando entrou.

A idéia seria mostrar aos cri
minosos que o crime realmente 
não compensa. Antes que as fac
ções armadas comecem a estru
turar seus braços políticos, como 
os grupos terroristas. Isso ainda 
não foi feito, pelo menos oficial
mente. Periga do povo brasilei
ro -  que já viu e ouviu de tudo
-  encontrar no crime, exemplos 
de organização, ordem e pro
gresso, maiores que no Estado.

A R T I G O

Croácia desde criancinha
Cristiano Guirado

Enfim, chegou o grande mo
mento! É hora do meu texto 
preferido: criticar o técnico da 
Seleção, Carlos Alberto Parreira. 
Nada de surpresas - como Ro
naldo em 1994 e Kaká em 2002
-  entre os 23 que vão à Copa do 
Mundo na Alemanha. Antes de 
falar de quem não está na lista, 
falemos de quem está, e não fa
zem sentido Dida, Júlio César, 
Lúcio, Cris, Gilberto, Emérson e 
Zé Roberto. E ressaltar jogadores 
que podem fazer falta.

Para começar, em uma even
tual ausência simultânea de Kaká 
e Ronaldinho Gaúcho, quem en
tra? Vale ressaltar que na cabeça 
do Parreira, Robinho é atacante e 
o Ricardinho joga como segun
do volante, na mesma posição 
do Zé Roberto. Aliás, Zé Roberto 
é segundo volante só na cabeça 
dele. Alex, ex-Cruzeiro, ficou es
quecido no futebol da Turquia. 
O que ele vai fazer com cinco 
zagueiros. Poderia aproveitar o 
Edmilson no elenco -  que na 
cabeça do Parreira é tão volante 
quanto Émerson e Gilberto Silva
-  para levar um a menos. Deixou 
de fora jogadores que poderiam 
atuar do meio para o ataque.

E ainda por cima, Parreira 
tem dito que pode voltar a jogar 
no sistema antigo, com Ronaldi- 
nho Gaúcho no ataque, Kaká na 
ligação e dois jogadores de con
tenção de bola no meio, além do 
volante. Se fizer isso, perde uma 
opção de mudança, pois deixa 
dois jogadores com característi
cas semelhantes -  Fred e Adriano
-  no banco de reservas. Nesse ca
so, se qualquer um dos três atle
tas da frente estiver fora de condi
ções de jogo, o esquema tático vai

por água abaixo, porque não tem 
opções para trocar jogadores sem 
mudar o jeito de jogar do time.

Para o torcedor que não tem 
mania de filosofar sobre futebol, 
esse discurso todo representa 
uma realidade: os jogos do Bra
sil na Copa serão aquelas parti
das chatas, truncadas e de pouca 
inspiração. A torcida ficará sono
lenta e ansiosa, para que algum 
lance espetacular dos Ronaldos 
decida a partida e o título em fa
vor dos brasileiros. Sem falar que 
vamos passar raiva (e muita) com 
as queimadas do Dida, rebatidas 
defeituosas do Lúcio, faltas desen
gonçadas -  e eventuais expulsões 
ou suspensões por excesso de 
cartões amarelos -  do Émerson, 
erros de passe do Zé Roberto, en
fim, tudo como sempre foi desde 
que Parreira é Parreira.

Vai ganhar a Copa? É bem 
provável, quase evidente. Com o 
nível dos jogadores à disposição
-  convocados ou não -  até com 
a Xuxa no comando, a Seleção 
Brasileira seria campeã. É um ti
me extravagantemente superior 
a qualquer outro.

Já disse e repito, torço pelo 
bem do futebol brasileiro. O bem 
do futebol brasileiro passa pelo 
fracasso dessa seleção burocrática 
reunida pelo Parreira -  diga-se de 
passagem, um peixinho da CBF 
(Confederação Brasileira de Fute
bol) -  que insiste em figuras que 
vão nos causar calafrios. Pela po
tência do time -  e dos adversários
-  vai ser difícil torcer contra, ain
da mais com esse grupo ridículo 
que o Brasil pega na primeira fase. 
Mas, como o sofrimento purifica, 
sou Croácia desde criancinha.

Cristiano Guirado, 28 anos, 
é estudante d e Jornalismo
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OLHOS TUCANOS
A região de Lençóis Pau

lista e adjacências está no al
vo do PSDB para as eleições 
2006. Isso ficou claro durante 
a visita do pré-candidato tu
cano ao governo do Estado, 
José Serra, a Bauru, na quin
ta-feira 11, e do deputado 
Edson Aparecido a Lençóis 
Paulista, na sexta-feira 12.

VÔO
"Estava sobrevoando a re

gião e me deu uma inveja dos 
prefeitos daqui", disse Serra, 
durante seu discurso. "Quem 
me dera tivéssemos feito, per 
capita, em São Paulo, o que 
foi feito nessa região", afir
mou Serra, em Bauru.

SOLO
O deputado estadual e 

candidato a deputado fede
ral Edson Aparecido (PSDB) 
já percebeu que os tucanos 
estão bem na foto por aqui. 
Ele estava sumido de Lençóis 
desde 2004, quando veio ra
pidamente declarar seu apoio 
à reeleição do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Nos 
últimos meses, voltou a olhar 
com carinho para esses lados.

ZELOSO
Participou da liberação de 

duas emendas (R$ 124 mil e 
R$ 70 mil) para serem inves
tidos no conjunto Maestro 
Júlio Ferrari, além de inter
mediar as negociações com a 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional 
e Urbano) para a construção 
de casas populares no Jardim 
do Caju e Alfredo Guedes.

'PARCEIROS'
Em Lençóis, Edson 

Aparecido deu uma bre
ve declaração à imprensa e 
já lançou sua dobradinha 
com o deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB). "Va
mos continuar ajudando 
Lençóis, uma cidade muito 
bem administrada. E fazer 
com que a parceria do go
verno do Estado e prefeitura 
só aumente", afirmou.

FORTALECIDO
Além do respaldo que o go

verno do Estado deu, ao longo 
dos anos, para a administração 
José Antonio Marise (PSDB) 
através de parcerias com as di
versas secretarias de Estado, os 
tucanos devem tentar o voto 
da região lembrando a quali
dade das estradas e a restaura
ção da rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300), ações deixadas 
por Geraldo Alckmin.

INÉRCIA
O PMDB continua na 

inércia e é um saboroso aperi
tivo para os partidos de rapi
na, loucos para angariar um 
forte apoio para as eleições 
2006. Sem definir sua candi
datura própria -  um milagre 
cada vez mais impossível -  o 
PMDB é disputado na unha 
pelas principais forças políti
cas nacionais, PT e PSDB.

IMPASSE
O partido queria lançar 

candidato próprio e, na guer
ra de liminares, dá pintas de 
que não vai conseguir. Lula 
quer que o PMDB continue 
em sua bancada e Alckmin 
quer o PMDB pelo menos 
sem bancada nenhuma, pa
ra que o PSDB possa coligar 
com o partido nos estados.

EU QUERO
O PSDB de São Paulo 

aposta alto na hipótese do 
PMDB vir para o lado tucano 
ou ficar sem lado nenhum nas 
eleições presidenciais, para 
poder coligar com José Serra 
na disputa pelo governo do 
Estado. Em Bauru, o próprio 
Serra falou que o partido é um 
apoio bem vindo e que resta 
esperar a definição nacional.

É SEGREDO
Essa é quente. Um alto 

figurão do PSDB paulista 
-  que pediu para não ser 
identificado -considera for
te a possibilidade de Serra 
ter um vice do PMDB. O 
nome seria o do deputado 
federal Michel Temer, presi
dente nacional do partido.

INÉDITO
E se isso acontecer, os len- 

çoenses podem esperar, pois 
em Lençóis o reflexo das elei
ções 2006 trará imagens iné
ditas. Por exemplo, não será 
difícil ver o prefeito Marise e 
o candidato derrotado à pre
feitura em 2004, José Rubens 
Pietraróia (PMDB), no mes
mo palanque, apoiando o 
mesmo candidato.

MOVIMENTADA
Ao contrário das últimas 

semanas, a sessão da Câmara 
começou quente na noite de 
ontem. O presidente Adimil- 
son Bernardes (PRTB), o Din
go, precisou intervir e acalmar 
os ânimos, na hora de discu
tir os regimes de urgência pe
didos pelo Executivo.

ESQUECIDO
Começou com Nardeli 

da Silva (PFL) reclamando 
que o trabalho dos vereado
res não aparecia. "Consegui
mos muita coisa e a socieda
de não fica sabendo. Somos 
igual à Voz do Brasil. Todo 
mundo sabe que existe mas 
ninguém ouve", afirmou.

MAGOADO
Continuou com Ailton Ti- 

pó Laurindo (PV) acusando a 
Administração José Antonio 
Marise (PSDB) de proteger as 
campanhas de Milton Flávio 
e Pedro Tobias (ambos do PS
DB) para a Assembléia Legis
lativa. "Estão querendo mos
trar essas candidaturas como 
as únicas opções", atacou.

ATENTO
E terminou com Isma

el de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão, apresentando 
uma série de indicações, to
das cobrando melhorias da 
Administração em diversos 
locais da cidade. E um reque
rimento cobrando a implan
tação do Projeto Infocentro, 
do governo do Estado, que 
forneceria internet gratuita 
aos lençoenses. "Eu sou novo 
ainda, mas estou começando 
a ficar irritado", disse.

"Acho que deveria ter 
convocado o goleiro 
Marcos. Ele é o melhor 
do mundo".
Lucas Francisco Mondillo,

estudante

"É uma vergonha essa 
mega rebelião que está 
acontecendo no nosso 
país, está ficando feio 
para o Brasil. Acho que 
a polícia deveria ser 
mais enérgica porque 
senão os bandidos vão 
tomar conta".

Antonio Victor Sasso, 
mecânico

"Acho que a seleção bra
sileira está com um time 
forte e tem chance de tra
zer o hexa".

André Ricardo Martins,
estudante

Como se não bastasse o lixo que populares jogam em terreno baldio, agora a moda é colocar mó
veis velhos nas ruas. Um sofá faz parte da decoração de um terreno localizado no cruzamento das 
ruas Carlos Gomes e Braz Cuba, na Vila Mamedina, em Lençóis Paulista.

F R A S E S
"Num momento 
como esse não 
adianta pensar 
que alguém  
tenha a mágica 
de resolver o 
problema do crime 
organizado. Não 
é coisa simples de 
combater. O crime 
tem seus braços 
espalhados pelo 
mundo inteiro. 
Precisamos usar a 
inteligência"
Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a 
onda de rebeliões em São Paulo, 
comandadas pelo PCC

P A R A  P E N S A R

"Uma das 
melhores 
maneiras de 
convencer 
os outros é 
com os seus 
ouvidos 
-  ouvindo os 
outros"

Dean Rusk

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


M A C A T U B A

A prendizado
Cemp/Senai de Macatuba abre inscrições para 9 4  vagas em 

cursos profissionalizantes que começam em agosto; inscrições 

começam na segunda-feira 22 e vão até o dia 9 de junho

Da Redação

O Cemp/Senai (Centro 
Municipal Profissionalizante/ 
Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial) de Maca- 
tuba abre inscrições, a partir 
da segunda-feira 22, para se
te cursos profissionalizantes. 
Cinco cursos serão de graça e 
outros dois pagos. No total, 
são 94 vagas para os cursos 
de Assistente Administrativo, 
Autocad, Costura Industrial, 
Desenho Técnico Mecânico, 
Eletricidade Industrial, Ele
tricidade Residencial e Infor
mática. As inscrições vão até 
o dia 9 de junho e podem ser 
feitas na sede do Cemp/ Se- 
nai. Não é cobrada nenhuma 
taxa no momento da inscri
ção. As aulas devem começar 
no dia 7 de agosto.

A maioria dos cursos profis-

CURSO
Assistente Administrativo 
Autocad (pago)
Costura Industrial 
Desenho Técnico Mecânico 
Eletricidade Industrial (pago) 
Eletricidade Residencial 
Informática

perío do
noite
noite

manhã e noite 
tarde 
noite 
noite 
noite

N° DE VAGAS
16
10
12
12
12
12
20

sionalizantes é de graça. Existe 
apenas mensalidade para os 
cursos de Autocad e Eletricida
de Industrial. O custo é dividi
do em sete parcelas de R$ 80.

Segundo informações do 
secretário de Desenvolvimen
to, Geração de Emprego e Ren
da e diretor do Senai, Marcos 
Olivatto (PMDB), estes cursos 
serão pagos porque não esta
vam previstos no orçamento.

FONTE: Cemp/ Senai de Macatuba

"São cursos que chegaram de
pois e superam a previsão de 
gastos", comenta.

Os cursos de Assistente 
Administrativo, Autocad, Ele
tricidade Residencial, Eletri
cidade Industrial e Informá
tica são oferecidos somente 
no período noturno. Costu
ra Industrial, no período da 
manhã e da noite, e Desenho 
Técnico Mecânico no período

Marcos Olivatto, diretor de desenvolvimento da Prefeitura de Macatuba e da unidade do Senai

da tarde. Os cursos têm dura
ção de 200 horas.

Neste semestre, o Senai 
de Macatuba ganhou mais 11 
computadores, o que ampliou 
o número de vagas oferecidas 
no curso de Informática e tam
bém possibilita que o curso de 
Autocad seja oferecido tam
bém no período da tarde. Essa 
mudança, entretanto, ainda 
não foi definida.

As provas para seleção dos 
candidatos estão marcadas pa
ra o dia 10 de junho, nas es
colas Fernando Valezi e Odila 
Galli Lista. Para nenhum dos 
cursos é exigida escolaridade 
mínima. Segundo Olivatto, 
os candidatos serão avaliados 
em conhecimentos básicos de 
Português e Matemática.

O Senai de Macatuba foi 
inaugurado em 1997 e atual

mente conta com 180 alunos. 
Segundo Olivatto, são realiza
dos dois processos seletivos 
por ano, um para cursos com 
duração semestral e outro pa
ra cursos com duração anual.

ser v iço
O Cemp/Senai de Macatu- 

ba fica na rua Júlio Pintucci, 
1-72, Centro, telefone (14) 
3268-1012.

c u l t u r a

Orquestra Véritas reabre o teatro dia 2
O prefeito de Macatuba, Co- 

olidge Hercos Júnior (PMDB), 
definiu a data para a reinau- 
guração do Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludo- 
vico. A reabertura do teatro foi 
marcada para o dia 2 de junho, 
às 20h, com apresentação da 
Orquestra Véritas, de Bauru. O 
evento será aberto ao público, 
mas quem quiser assistir ao 
recital deve fazer reserva com 
antecedência no Centro Cultu
ral. A apresentação dá início à 
agenda festiva em comemora
ção aos 106 anos de Macatuba.

O município faz aniver
sário dia 13 de junho. Além 
da programação no teatro, a 
data será comemorada com a 
quermesse de Santo Antônio, 
que acontece entre os dias 9 
e 18 de junho e com o tradi
cional desfile cívico, marcado 
para o dia 11.

O teatro, que foi construído 
na gestão do ex-prefeito João 
Carlos Hueb (PV) e inaugu
rado em 1996, mas estava fe
chado desde abril de 2005 por 
causa de problemas na estrutu
ra, como infiltração, e falta de 
equipamentos. A secretária de 
Cultura, Ellen Amado Soares, 
não soube informar o valor 
exato gasto na reforma. Em 
entrevistas anteriores, o chefe 
de Gabinete de Coolidge, José 
Aurélio Paschoal, disse que a 
administração poderia gastar 
até R$ 100 mil com a reforma 
do teatro. Dinheiro de uma das

Teatro Municipal de Macatuba, que está passando por reforma

parcelas que o banco Nossa 
Caixa pagou para operar a fo
lha de pagamento dos servido
res municipais.

Segundo Ellen, as obras 
não mudaram a estrutura do 
prédio, apenas fizeram a ma
nutenção, como conserto das 
infiltrações, troca de carpete e 
conserto de poltronas, e algu
mas adaptações, como cadei
ras especiais para deficientes 
físicos. A administração tam
bém comprou equipamentos 
novos, como canhões de ilu
minação e caixas de som. O ar 
condicionado foi trocado e o 
camarim ganhou pisou novo.

Além da apresentação da 
Orquestra Véritas, o teatro vai 
receber peças teatrais e festi

vais de dança durante o mês 
de junho. No dia 3, tem fes
tival de dança do grupo Dan- 
çarte, do Centro Cultural, às 
20h. Segundo Ellen, os alunos 
vão apresentar coreografias de 
ballet e jazz, os dois estilos 
que são ensinados no Centro 
Cultural. Os ingressos para o 
festival custam R$ 2,00.

No dia 4, tem apresentação 
da peça Entre Eles, do grupo 
macatubense Fazarte. A peça, 
que foi selecionada para a fase 
estadual do Mapa Cutural Pau
lista, nunca foi apresentada em 
Macatuba. "Estamos nos empe
nhando para fazer um grande 
espetáculo", comentou o ator 
Ivo Nascimento, integrante do 
grupo. O ingresso para a peça

CONFIRA
A PROGRAMAÇÃO

d ia  2
20h - Apresentação da Or
questra Véritas 
Entrada de graça

d ia  3
20h - Festival de dança do 
grupo Dançarte 
Ingressos: R$ 2,00

d ia  4
20h - peça "Entre Eles", do 
grupo Fazarte 
Ingresso: um agasalho

d ia s  19 E 20
Peça infantil "A menina 
que descobriu o mundo'', 
para os alunos das escolas 
municipais

d ia  24
20h - festival de dança da 
Academia Corpo em Mo
vimento
Ingressos: R$ 4,00

é uma peça de roupa, que será 
revertida para a Campanha do 
Agasalho 2006.

Entre os dias 19 e 20 de 
junho, tem apresentação espe
cial para os alunos das escolas 
municipais, com a peça infan
til "A menina que descobriu 
o mundo". Fechando as co
memorações, no dia 24, tem 
festival de dança da Academia 
Corpo em Movimento, às 20h. 
Os ingressos custam R$ 4,00.

E C O N O M I A

Justiça leiloa prédio de 
antigo supermercado

Vai à leilão, no dia 5 de 
junho, às 14h, o prédio on
de funcionava o antigo su
permercado Irakomar, em 
Macatuba. O leilão aconte
ce no Fórum do município 
e é para saldar dívidas de 
uma ação movida pelo ban
co Sudameris Brasil S/A.

O imóvel localizado na es
quina das ruas Rio de Janeiro 
e Duque de Caxias, tem quase 
500 metros quadrado e o lance 
mínimo é de R$ 150 mil. Caso 
não apareçam compradores, 
um novo leilão está marca
do para o dia 19 de junho, às 
13h30, também no Fórum.

A  P A  E

CO LABO RE! S E JA  ESP EC IA L! 
PARTICIPE DA CAMPANHA
‘‘A P A E  EM  A Ç Ã O ”
LIG U E ATÉ 29 DE MAIO

m

0 500 45 100 05 para doar R$ 5,
500 45 100 10 para doar R$ 10,

0 500 42 100 20 para doar R$ 20,
0xx11 30385505 ou www.apaebrasil.org.br

para do ar a c im a  de R$ 20 ,00
IMPORTANTE: ESP ER E  EN CERRAR A MENSAGEM PARA D ESLIGAR
ESTA DOAÇÃO VIRÁ PARA A APAE DE LEN ÇÓ IS PTA.

QUE AGRADECE.
A SSISTA  PROGRAMA ESP EC IA L  NA TV BANDEIRANTES  

DIA 21 DE MAIO DAS 11h30 ÀS 16h

http://www.apaebrasil.org.br
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A tod o vapor
A equipe masculina de cabo de guerra da Adria/Zabet ergueu 

pela segunda vez consecutiva o troféu de campeã, a equipe 

feminina também ergueu o caneco; Lwart ficou com o título 

nas categorias garota JOIS e cantor

Da r edação

Pelo segundo consecutivo, 
a equipe masculina da Adria/ 
Zabet conquistou o título na 
categoria cabo de guerra do 
JOIS (Jogos Industriários do 
Sesi). A competição foi rea
lizada na noite de sexta-feira 
12, no ginásio de esportes Ar- 
chângelo Brega Primo, o CSEC 
durante a abertura da 50^ edi
ção dos jogos.

Na primeira batalha, os 
atletas da Adria/Zabet ganha
ram da Usina Barra Grande, 
depois bateram a Duraflora 
B. Nas semifinais, a equipe 
passou pela Duraflora A e, na 
final, venceu a Usina São Jo
sé. Com o resultado, a equipe 
conquistou o bicampeonato 
na categoria cabo de guerra. A 
equipe B da Adria/Zabet ficou 
com o quarto lugar.

Outro destaque da Adria/

Zabet foi a equipe feminina B 
que estreou na competição e 
já de cara conquistou o título 
na modalidade cabo de guer
ra ao vencer a Usina São José. 
Para chegar à final, as meninas 
derrotaram as equipes da Usina 
Barra Grande e a Adria/Zabet A, 
que ficou com o terceiro lugar.

A equipe da Adria/Zabet foi 
considerada pelos organizado
res dos JOIS, como a que com
pareceu com a maior delegação 
na abertura do evento, além de 
ser eleita pelo público presente 
no CSEC, como a torcida mais 
animada e bonita da festa.

O título da Garota JOIS fi
cou com Débora Leite Cíntia, 
da empresa Lwart, que totali
zou 107 pontos. O segundo 
lugar foi conquistado por Fla- 
viane Taís, representante da 
Açucareira Zillo Lorenzetti, 
que somou 106 pontos. No 
ano passado, Taís foi a primei-

ra colocada. Na terceira posi
ção, com 100 pontos, ficou 
Cíntia Carine, da Duraflora. O 
quarto lugar foi conquistado 
por Débora E. Lopes, da Adria/ 
Zabet, que somou 101 pontos.

Os irmãos João Augusto 
e Edson, da Lwart, foram os 
vencedores na categoria can
tor. Na soma final eles obti
veram 97 pontos. O segundo 
lugar ficou com Leandro Oli
veira, da Duraflora, com 96 
pontos, a mesma pontuação 
de José A. Décio, da Lwarcel, 
que conquistou o terceiro lu
gar da categoria cantor.

FUTEBOL
No futebol de campo, a 

Frigol estreou na competição 
com goleada. A equipe bateu 
a Prefeitura Municipal por 4 
a 0. Os gols da Frigol foram 
assinalados por Willian, Fer
nando, Valmir e Reginaldo.

Equipe da indústria Adria, campeã na disputa do cabo-de-guerra

Partida de vôlei entre as equipes da Adria e Usina Barra Grande

No outro jogo, a Duraflora B 
empatou em 2 a 2 com a Usi
na Barra Grande. Josimar e El- 
ton marcaram para a Duraflo-

ra. Luiz e Claudinei marcaram 
para a UBG. Os jogos foram 
realizados no domingo 14, no 
campo do Grêmio Lwart.

À tarde, no campo Zéfiro 
Orsi, no Jardim Ubirama, a 
Lwarcel B bateu a Duraflora A 
pelo placar de 2 a 1. Os gols 
da equipe foram assinalados 
por Vagner e Edson. O joga
dor Luiz Carlos descontou 
para a Duraflora A.

No sábado 13, no Grêmio 
Lwart, pelo futebol master, a 
Usina Barra Grande venceu a 
Lwart B por WO. Com dois gol 
de Cláudio Aldo, a Lwarcel B 
venceu a Lwart A por 2 a 1. O 
único gol da Lwart A foi marca
do por Carlos Alberto. No ou
tro jogo, Usina São José e Lwar- 
cel A ficaram no empate em 1 a 
1. José Augusto marcou para a 
Usina São José e Nilson Sobral 
empatou para a Lwarcel A.

VÔLEI
Na manhã de domingo, 

no Grêmio Lwart, a Duraflora 
A derrotou a Safra Sul B por 2 
a 0, no vôlei de areia masculi
no. As parciais do jogo foram 
18x15 e 18x13. No outro jo 
go, a Lwarcel A, atual campeã 
da competição, bateu a Usina 
Barra Grande pelo placar de 
2 a 1, com parciais de 18x5, 
14x18 e 15x05. Nos outros jo 
gos, a Lwart A venceu a Usina 
São José por 2 a 0, parciais de 
18x14 e 18x09 e a Usina Barra 
Grande derrotou a Adria/Za- 
bet por 2 a 0, 18x10 e 18x08. 
No último jogo do dia, Du- 
raflora B venceu a Lwarcel B 
pelo placar de 2 a 0, parciais 
de18x07 e 18x11.

a m a d o r

Liga define equipes 
e regulamento

Reunião da Liga Lençoense que definiu as regras do amador

A diretoria da LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor) realizou, na terça-feira 9, 
reunião com representantes 
das equipes que disputam, 
a partir do dia 28 de abril, o 
Campeonato Amador 2006. 
O término do campeonato 
está previsto para 1° de agos
to. Na reunião, ficou decidido 
o número de equipes, forma
ção dos grupos e sistema de 
disputa da competição.

O grupo A tem Expres- 
sinho/O ECO, Palestra, Co
mercial, Graxaria e Alfredo 
Guedes. Já o grupo B é for
mado por Santa Luzia, Pri
mavera, CUP (Clube União 
Paulista), Grêmio Lwart e

Adria Futebol Clube.
Na primeira fase, as equi

pes jogam entre si dentro do 
grupo, classificando-se as 
duas primeiras para as semifi
nais. A LLFA divulgou duran
te a reunião a primeira roda
da do campeonato.

Pelo grupo A, o Expressi- 
nho/O ECO estréia contra o 
Palestra e o Comercial pega o 
Graxaria. Neste grupo, Alfre
do Guedes folga na rodada. 
Já no grupo B, a Santa Luzia 
joga contra o Priamavera e o 
Grêmio Lwart enfrenta o CUP. 
A estreante no campeonato, 
Adria Futebol Clube, folga na 
rodada. Santa Luzia é o atual 
campeão da competição.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

Nossa família é um exemplo perfeito de harmonia entre as torcedoras 
do atual melhor time do mundo, o São Paulo, e o sofredor torcedor 
do Corinthians!!!
Quando há um clássico entre os dois times, o coração aperta, mas 
somos obrigadas a contrariar o Papai !!!
Afinal, o próprio hino do São Paulo já diz,: "Dentre os grandes, é o 
primeiro".

Flávia Isabel Pinto
Assistente administrativo 
Dair Pinto
Responsável Departamento Pessoal 
Talita Carolina Pinto
Assistente administrativo

T R U C O

Formigão e Reinaldo vencem 
torneio no Primavera

APAE promove torneio no domingo

A dupla de truqueiros, 
Formigão e Reinaldo, con
quistou, no domingo 14, 
na escola Ézio Paccola, no 
Jardim Primavera, o título 
de campeão da 1^ etapa do 
Campeonato Municipal de 
Truco. Na final, eles vence
ram a dupla Gê e Mazinho. 
O terceiro lugar ficou com 
Gringo e Tatu. Todos foram

premiados com troféus.
Na categoria patos, a du

pla Gibi e Jubera ficou com o 
título, ambos foram premia
dos com medalhas. O evento 
que contou com a participa
ção de 32 duplas foi prom o
vido pela Associação de Mo
radores do Jardim Primavera, 
em parceria com a Diretoria 
de Esportes e Recreação.

A APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio
nais) promove no próximo 
domingo 21, campeonato 
de truco, em prol da enti
dade. O evento acontece a 
partir das 8h, no salão de 
festas. As inscrições custam 
R$ 40,00 por dupla. Nas 
inscrições antecipadas, o va
lor é de R$ 30,00. Só podem

participar do campeonato 
quem tem mais de 18 anos.

O prêmio será de um 
garrote vivo para o pri
meiro colocado; um car
neiro vivo para o segundo 
lugar; uma leitoa viva pa
ra o terceiro; dois frangos 
caipiras para o quarto e 
uma dúzia de cerveja para 
o quinto colocado.

C O P A  T V  T E M

Alfredo Guedes pega Botucatu hoje pelas semifinais
Hoje, às 20h30, no ginásio 

de esportes Dr. Mário Covas, em 
Botucatu, Alfredo Guedes, pa
trocinado pela Lwart/Alf, encara 
a equipe da casa pelas semifinais 
da 8  ̂edição da Copa TV TEM de 
Futsal. No jogo da outra semifi
nal, a equipe do Jafa encara Gar
ça. A partida está marcada para

as 20h30, no ginásio de esportes 
Wilson Martini, em Garça. A fi
nal da competição está marcada 
para sábado 20. O local e horá
rio dependem do resultado final 
das partidas de hoje.

Para a partida de hoje, o 
técnico de Alfredo Guedes, 
Luiz Antonio da Silva, o Mi-

xirica, tem à sua disposição os 
jogadores Eduardo, Spadotto, 
Nilson, Oscar, André, Athaná- 
sio, Zezo, Picinin, Fernando, 
Josimar, Ronildo, Helder, Car- 
linhos e Douglas. "Sabemos 
que vamos encontrar uma 
equipe forte pela frente, mas 
se entrarmos em quadra com

o nosso ponto forte que é a 
marcação, temos chances de 
bater os donos da casa", con
fidenciou Mixirica.

O time de Botucatu já foi 
campeão da Copa TV TEM de 
Futsal por três vezes e, junto 
com Garça, é um dos favoritos 
ao título desta edição.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da Cooperativa Paulista de Teatro, inscrita no CNPJ sob n° 
51.561.819/0001-69, no valor de R$ 13.920,00 (treze mil e novecentos 
e vinte reais), para realização de apresentação teatral aos alunos da rede 
pública municipal, cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N.° 006/2006, Processo n° 086/2006, com fundamento 
no artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 11 de maio de 2006.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da locação 
de um imóvel situado à Rua Humberto Alves Tocci n° 812, nesta Cidade de 
Lençóis Paulista, de propriedade de Atílio Voros, inscrito no CPF/MF sob 
n° 273.020.088-68, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, cujo custo mensal 
será de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), cuja despesa correrá através 
da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 014/2006, Processo n.° 087/2006, com 
fundamento no disposto no artigo 24, inciso X  da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 15 de maio de 2006.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.° 8.666/93 e artigo 2°, inc. X X  da Inst-TCU n.° 028/99.

EXERCÍCIO: 2006 - MÊS ASSINAT: ABRIL

CONTRATO N.°: 073/2006; DATA ASSINAT: 24/04/2006; CONTRA
TADO: J.B. Gomes e Cia Ltda - ME; CNPJ: 56.505.050/0001-85; OB
JETO: contratação de diversos artistas e duplas para realizar apresentação 
musical, durante os eventos de comemoração do aniversário da cidade e 
na X X IX  FACILPA -  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista; VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); VIGÊNCIA: 
27/04/2006, 02/05/2006 e 03/05/2006; MODALIDADE: INEXIGIBI- 
LIDADE N.° 004/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, III, da Lei 8666/93; 
DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°.: 4607/2006

Lençóis Paulista, 15 de maio de 2006. José António Marise - Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS 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 duas vagas, na Prefeitura Mu
nicipal 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 : 17 de maio de 2006
Horário: 11:00 horas
01 -  Gabriella Peralta de Godoy
02 -  Suzele Nandia Fernandes
Lençóis Paulista, 15 de maio de 2.006.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2006. Na página A6. Valor da publicação R$ 300,85.



O ECO confira os convocados

BRASIL 
COPA fechado

Convocações de Rogério Ceni, Gilberto e Fred fecham grupo que vai disputar a 

Copa do Mundo 2006; convocação foi anunciada ontem pelo técnico Parreira

Da redação
Foto: Divulgação

O Brasil praticamente pa
rou na manhã de ontem para 
acompanhar a convocação dos 
23 jogadores que vão formar a 
seleção brasileira no mundial 
da Alemanha. O técnico Car
los Alberto Parreira decidiu 
levar o goleiro Rogério Ceni, 
o lateral esquerdo Gilberto e o 
atacante Fred. Essas foram as 
únicas surpresas. Os jogadores 
se apresentam no dia 22 de 
maio. Antes da estréia, no dia 
13 de junho, contra a Croácia, 
fazem dois amistosos: no dia 
30 de maio contra a seleção de 
Lucerna e em 4 de junho con
tra a Nova Zelândia.

A estréia do Brasil na Copa 
do Mundo 2006 será no dia 13 
de junho, às 16h, horário de 
Brasília, contra a Croácia. Na 
primeira fase, o Brasil ainda 
enfrenta a Austrália, em con
fronto marcado para o dia 18 
de junho, às 13h. No último 
jogo da fase, pega a seleção ja
ponesa, treinada pelo brasilei
ro Zico. O jogo contra o Japão 
será no dia 22 de junho, às 
16h, horário de Brasília.

Apesar do clima de ansie
dade, o grupo de Parreira era 
conhecido de todos. Dúvidas 
apenas em três posições: go-

Dos 23 eleitos, 
21 jogam fora 
do Brasil

A seleção divulgada on
tem pelo técnico Carlos Al
berto Parreira é a mais es
trangeira de todas as copas. 
Dos 23 jogadores convoca
dos, 21 atuam fora do Brasil. 
As duas exceções são Ricar- 
dinho, do Corinthians, e Ro
gério Ceni, do São Paulo.

A lista supera com vanta
gem a seleção de 1998, até 
então considerada a mais es
trangeira de toda a história. 
Na ocasião, o técnico Zagallo 
levou oito jogadores que atu
avam em times nacionais.

Em 2002, o técnico Luiz 
Felipe Scolari, o Felipão, con
quistou o pentacampeonato 
na Copa da Coréia do Sul e 
Japão, escalando 13 jogado
res que defendiam equipes 
brasileiras e 10 estrangeiros.

O técnico Carlos Alberto Parreira, que ontem divulgou a escalação

leiro, lateral esquerdo e no 
ataque. O técnico optou por 
Rogério Ceni, do São Paulo, 
no gol, ao invés do palmei- 
rense Marcos, que também 
disputava a vaga. Para o banco 
de reservas, na lateral esquer
da, o escolhido foi Gilberto, 
que atualmente defende as 
cores do time alemão Hertha

Berlim. Para preencher a vaga, 
Parreira dispunha de outros 
nomes, como Gustavo Néri, 
do Corinthians, e Júnior, do 
São Paulo.

Para fechar o ataque, o 
técnico da seleção brasileira 
se definiu por Fred, revelado 
pelo Cruzeiro e atualmente na 
equipe francesa Olympique.

O ECO na Copa 2006
Direto da Alemanha para 

Lençóis Paulista. A partir de 
hoje, o jornal O ECO passa 
a oferecer aos seus leitores as 
principais notícias da Copa 
do Mundo 2006  por meio de 
uma parceria com a Folha- 
press, uma das empresas do 
grupo Folha de São Paulo.

O leitor vai poder ler no O 
ECO as principais notícias, as 
declarações dos principais jo 
gadores, do Brasil e do Mun
do. Cada detalhe, cada pare
cer, tudo estará nas páginas de 
O ECO a partir dessa edição.

Além do material que vem 
chancelado pela Folha de São 
Paulo, O Eco terá artigos assi
nados pelo advogado Edemir 
Coneglian -  que abordará 
sobre a história das Copas e 
comentários sobre o desem
penho das principais seleções 
- ,  pelo prefeito José Antonio 
Marise -  que escreverá com 
os olhos do torcedor apaixo-

nado, que gosta de futebol, 
entende de futebol, mas sem 
as amarras do crítico -  e pela 
jornalista Anaí Nabuco, que 
colocará a pitada feminina, 
que analisará outras coisas 
além do futebol como, por 
exemplo, o comportamento, 
as roupas, o uniforme, a plás
tica das jogadas. Outra novi
dade que O ECO trará para 
seus leitores é a coluna Na 
geral, com os bastidores da 
Copa do Mundo.

"Vamos cobrir a Copa da 
Alemanha com o apoio de 
um grande jornal, a Folha de 
São Paulo, e com a pitada lo 
cal. Procuramos diversificar 
os colaboradores e estamos 
preparados para que os lei
tores da região saibam tudo 
sobre o Mundial de Futebol 
a partir das páginas de O 
ECO", garante Moisés Rocha, 
responsável pelo marketing e 
pelo planejamento do jornal.

Nilmar, do Corinthians, e Ri
cardo Oliveira, do São Paulo, 
que ficou seis meses afastado 
de campo por contusão, fica
ram de fora.

Desfeita as três últimas dú
vidas de Parreira, a seleção fi
cou com Dida, do Milan, Júlio 
César, da Inter de Milão e Ro
gério Ceni, do São Paulo, co
mo goleiros. Na lateral direita 
estão o capitão do penta, Cafu, 
que joga pelo Milan, e Cici- 
nho, que defende o Real Ma- 
drid. Na esquerda, estão Ro
berto Carlos, do Real Madrid e 
Gilberto, do Hertha Berlim.

Parreira escalou quatro 
zagueiros: Juan, do Bayer Le- 
verkusen, Lúcio que defende 
o Bayern de Munique, Luisão, 
da equipe portuguesa Benfica 
e Cris, do Olympique. Com 
põem o meio-campo Émer- 
son, da Juventus, Edmilson, 
do Barcelona, Zé Roberto, do 
Bayern de Munique, Gilberto 
Silva, do Arsenal, Juninho 
Pernambucano, que joga pe
lo Olympique, o corintiano 
Ricardinho, Kaká, do Milan, 
e Ronaldinho Gaúcho, do 
Barcelona.

Por último, o ataque vem 
com Ronaldo e Robinho, do 
Real Madrid, Adriano, da Inter 
de Milão, e Fred.

F o ^ a  física
foi decisiva
para escolha
_________ Folhapress_________

O preparador físico da sele
ção brasileira, Moracy Sant'Anna, 
e o médico José Luiz Runco de
sempenharam um papel funda
mental para que o técnico Car
los Alberto Parreira fechasse sua 
relação de 23 jogadores para a 
Copa do Mundo da Alemanha, 
anunciada na manhã de ontem.

Segundo Sant'Anna, ele 
e Runco tiveram uma longa 
conversa com Parreira na úl
tima semana, na qual expuse
ram suas opiniões e também 
o quadro clínico e físico dos 
candidatos à convocação.

Foi destas conversas que Par
reira decidiu excluir o goleiro 
palmeirense Marcos. "A opção 
foi por minimizar os proble
mas", disse Parreira.

Nome: Nélson de Jesus Silva 
Clube atual: Milan, Itália
Copas: 2 (1998 e 2002)

Nome: Júlio César Soares de Espíndola 
Clube atual: Inter de Milão, Itália 
Copas: nenhuma

Rogério Ceni
Nome: Rogério Ceni 
Clube atual: São Paulo, Brasil 
Copas: 1 (2002)

laterais
Cafu_____________________________
Nome: Marcos Evangelista de Moraes 
Clube atual: Milan, Itália 
Copas: 3 (1994, 1998 e 2002)

Cicinho
Nome: Cícero João de Cézare 
Clube atual: Real Madrid, Espanha 
Copas: nenhuma

Roberto Carlos
Nome: Roberto Carlos da Silva 
Clube atual: Real Madrid, Espanha 
Copas: 2 (1998 e 2002)

Gilberto
Nome: Gilberto da Silva Melo 
Clube atual: Hertha Berlim, Alemanha 
Copas: nenhuma

zagueiros
Cris
Nome: Cristiano Marques
Clube atual: Olympique de Lyon, França
Copas: nenhuma

Juan___________________________________________
Nome: Juan Silveira dos Santos 
Clube atual: Bayer Leverkusen, Alemanha 
Copas: nenhuma

Lúcio
Nome: Lucimar da Silva Ferreira 
Clube atual: Bayern de Munique 
Copas: 1 (2002)

Luisão
Nome: Anderson Luís da Silva 
Clube atual: Benfica, Portugal 
Copas: nenhuma

meias
Émerson____________________________
Nome: Émerson Ferreira da Rosa 
Clube atual: Juventus, Itália
Copas: 1 (1998)

Zé Roberto
Nome: José Roberto da Silva Júnior 
Clube atual: Bayern de Munique, Alemanha 
Copas: 1 (1998)

Edmílson
Nome: Edmílson José Gomes Moraes 
Clube atual: Barcelona, Espanha 
Copas: 1 (2002)

Juninho Pernambucano
Nome: Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior 
Clube atual: Lyon, França 
Copas: nenhuma

Gilberto Silva___________________________________
Nome: Gilberto Aparecido da Silva 
Clube atual: Arsenal, Inglaterra 
Copas: 1 (2002)

Ricardinho
Nome: Ricardo Luís Pozzi Rodrigues 
Clube atual: Corinthians 
Copas: 1 (2002)

Kaká
Nome: Ricardo Izecson Santos Leite 
Clube atual: Milan, Itália 
Copas 1 (2002)

Ronaldinho Gaúcho
Nome: Ronaldo de Assis Moreira 
Clube atual: Barcelona, Espanha 
Copas: 1 (2002)

a tac a n tes
Ronaldo
Nome: Ronaldo Luiz Nazário de Lima 
Clube atual: Real Madrid, Espanha 
Copas: 3 (1994, 1998 e 2002)

Adriano
Nome: Adriano Leite Ribeiro 
Clube atual: Inter de Milão, Itália 
Copas: nenhuma

Robinho
Nome: Róbson de Souza 
Clube atual: Real Madrid, Espanha 
Copas: nenhuma

Fred
Nome: Frederico Chaves Guedes 
Clube atual: Lyon, França 
Copas: nenhuma

Técnico
Carlos Alberto Parreira
Copas: 5 (1970, 1982, 1990, 1994 e 1998)

goleiros
Dida

Júlio César
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Eduardo e Ana Lúcia
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Av. Brasil, n° 1309 
Reservas; 3264-2592
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RESTAURANTE ECHOPERIA

Venha saborear 
nossòs pratos

COM PRO OURO
Não Compramos 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. Antonio Tedes<o, 248 
Sala 19 - Piso Superior 

Lençóis Paulista - SP

Compramos Cartuchos Vazios 
0 nCy Cartucãos

C a n o n  Lk x m ,\k k  X  ‘̂

Economize com qualidade!

Originais Compativeis e Remanufaturados
E-mail:onlycartuchos.lp@hotmaiLcom Grátis!
Lençóis Paulista: R. José do Patrocínio, 1015 3203-0389

Buffet Infantil completo 
Alu9 uel 4* farini|u«dó« 
Aluguel de de<oraçõ*t
infantil lantlge Lua de Crlsral] 
Kit Escola
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