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Liminar suspende multas de radar
Decisão provisória da Justiça Federal de Pernambuco suspende as multas aplicadas por radar; fiscalização eletrônica continua 

em Lençóis Paulista e o prefeito José Antonio Marise (PSDB) diz que moradores aprovaram o uso do equipamento

Estão suspensas as multas aplicadas 
por radares eletrônicos em todo o Bra
sil. A decisão saiu na semana passada e 
está baseada em uma liminar concedi
da pelo TRF (Tribunal Regional Fede
ral) de Recife, Pernambuco. Apesar da

decisão, os equipamentos continuam 
operando normalmente. Até o julga
mento definitivo da questão, as mul
tas não precisam ser pagas e os pontos 
na carteira de motorista também não 
serão computados. Quem já pagou

multa por infração captada por radares 
fotográficos, também terá que esperar a 
decisão final para recorrer. Os departa
mentos estaduais de trânsito e o Dena- 
tran (Departamento Nacional de Trân
sito) prometem recorrer para cassar a

liminar. Em Lençóis Paulista, o prefeito 
José Antônio Marise (PSDB) conta que 
chegou a contratar uma pesquisa de 
opinião após a instalação do radar. O 
resultado foi que 53,3% dos lençoen- 
ses disseram ser a favor da fiscalização

eletrônica, 27,5% são contrários e, para 
13,7%, tanto faz. O tenente da Polícia 
Militar Alan Terra também é favorável à 
fiscalização eletrônica e diz que o apa
relho reduziu o número de acidentes 
em 47% em 2006. ►► Página A3

POLICIA

Rapaz morre 
em acidente 
com triciclo

Um acidente de trânsito envol
vendo um triciclo resultou na morte 
de Odair Aparecido Pas Landim, 35 
anos, no sábado 27. O acidente acon
teceu na rua São Simão, bairro rural 
Chácaras São Judas Tadeu. O condu
tor do triciclo teria perdido o contro
le do veículo e bateu num barranco. 
Ao tombar, o triciclo caiu em cima 
de Landim. Ele foi socorrido pela 
Emergência 190, mas morreu poucos 
minutos depois de dar entrada no 
pronto-socorro municipal.Segundo 
os médicos ele sofreu uma parada 
cardiorrrespiratória. ►► Página A2
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Falta de conhecimento. Esta é a res
posta do atacante da seleção brasi
leira Ronaldo quando o assunto é se 
ele está ou não acima do peso. O frio 
e a chuva podem atrapalhar o Brasil 
na Copa do Mundo. Pelo menos es
sa é a preocupação de Cafu, capitão 
da seleção brasileira. Ontem, duran
te o treino, Edmilson e Adriano se 
estranharam. Hoje, o time de Par
reira faz jogo-treino contra Lucerna, 
equipe suíça. ►► Página A8

MACATUBA

Comércio sorteia 
moto zero no 
final do ano

►► Página A5
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A C I D E N T E

NOTAS POLICIAIS Sábado
Triciclo foi apreendido 

pela Polícia 
porque não está 

documentado

NÃO DEU
Um alarme impediu que 

uma casa fosse roubada no 
Jardim Itamaraty. Segundo 
informações da Polícia Mi
litar, no sábado 27, a janela 
da casa foi arrombada e o 
alarme disparou. Os vizi
nhos avisaram a dona da 
residência e o ladrão fugiu 
sem levar nada.

LEVOU
Ainda no domingo, uma 

loja foi furtada, na Cecap. 
Segundo a PM, o estabele
cimento teve a porta arrom
bada. O  ladrão fugiu sem 
deixar pistas e levou roupas 
e um rádio.

ARROMBOU
Na segunda-feira 29, o 

telhado de um estabeleci
mento localizado na aveni
da Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola foi arrombado e o 
alarme disparou. O  dono 
da loja foi avisado, mas na
da foi levado.

MURO
Um outra tentativa frus

trada de furto foi registrada 
pela PM no domingo 28, 
no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo. O morador avis
tou um rapaz pulando o 
muro de sua casa e acionou 
a Policia Militar. O rapaz

suspeito foi abordado nas 
proximidades da residên
cia, negou a acusação e foi 
liberado.

NO POSTE
O motorista de uma 

Scania, placas BWJ 9494, de 
Vera Cruz (SP), não conse
guiu fazer a conversão no 
cruzamento da rua Nove de 
Julho com a Princesa Izabel 
e bateu no poste, ao lado 
do posto de gasolina. O aci
dente foi registrado no do
mingo 28. Apesar do susto, 
ninguém ficou ferido.

NA TRASEIRA
Ainda no domingo, na 

Vila da Prata, a PM registrou 
mais um acidente de trânsi
to. Na avenida Lazaro Brígi- 
do Dutra, um Escort bateu 
na traseira de um Monza. 
Ninguém ficou ferido.

NA ÁRVORE
No Jardim Ubirama, um 

jovem que conduzia um 
Corsa Classic Life perdeu 
o controle da direção e ba
teu numa árvore. Segundo 
a PM, o rapaz prata com 
placas DQT 0788 de Len
çóis Paulista numa árvore. 
Segundo a PM, o rapaz ten
tava fazer a conversão para 
adentrar na rua 28 de abril. 
Ninguém ficou ferido.

Odair Aparecido 

Pas Landim morre 

depois de perder 

a direção de um 

triciclo e bater em um barranco; 

acidente foi registrado no sábado 27, 

nas Chácaras São Judas Tadeu

Da  Re d a ç ã o

Um acidente de trânsito 
envolvendo um triciclo resul
tou na morte de Odair Apare
cido Pas Landim, 35 anos, no 
sábado 27. O acidente aconte
ceu na rua São Simão, no bair
ro rural Chácaras São Judas 
Tadeu. O condutor do triciclo 
teria perdido o controle do ve
ículo e bateu num barranco. 
Ao tombar, o triciclo caiu em 
cima de Landim. O homem 
foi socorrido pelo Emergência 
190, mas morreu poucos mi
nutos depois de dar entrada 
no pronto-socorro.

O enterro aconteceu no fi
nal da tarde de domingo, no 
cemitério municipal Alcides 
Francisco. Landim era casado 
e deixou três filhos.

Segundo o tenente da Poli

cia Militar de Lençóis Paulista, 
Alan Terra, o triciclo é um veí
culo regularizado pelo Código 
Nacional de Trânsito, mas é 
preciso ter uma documentação 
específica e registro junto ao 
Detran (Departamento de Trân
sito) para poder circular nas es
tradas. Segundo a PM, o veículo 
não possuía documentação e 
nem placas. De acordo com tes
temunhas, Landim construiu o 
triciclo, que demorou quatro 
anos para ficar pronto.

Odair Aparecido Pas Lan
dim foi a quarta pessoa que 
morreu em acidentes de trân
sito nas imediações de Lençóis 
Paulista nesse ano. Em 14 mar
ço, a colisão entre um cami
nhão e um Palio, na rodovia 
Osny Matheus, matou Lourival 
Dias, que viajava no caminhão 
e foi arremessado para fora.

No dia 14 de fevereiro, João 
Botelho de Jesus, 43 anos, mor
reu depois da colisão entre um 
caminhão tanque e um Gol, 
em uma estrada de terra, na 
zona rural. Botelho viajava no 
carro, foi arremessado para fo
ra e o caminhão passou sobre 
seu corpo. Ele morreu na hora.

No dia 7 de fevereiro, um

acidente envolvendo um ôni
bus e uma caminhonete na es
trada vicinal Juliano Lorenzet- 
ti, proximidades do Distrito 
Industrial de Lençóis Paulista, 
deixou duas pessoas grave
mente feridas. Paulo Ângelo 
Rodrigues, 46 anos, sofreu 
fratura de crânio e faleceu na 
noite de 8 de fevereiro.



T R A N S I T O

A caça aos radares
Liminar da justiça federal pernambucana suspende multas 

originadas por radares eletrônicos; Marise diz que população 

aprova uso do equipamento e fiscalização eletrônica continua

Da  Re d a ç ã o

Uma liminar concedida 
pelo TRF (Tribunal Regional 
Federal) em Recife, Pernambu
co, suspende a cobrança e pa
gamento das infrações de trân
sito captadas através de rada
res fotográficos em todo país. 
A liminar foi publicada na se
mana passada e ainda vai dar 
muita discussão. Por enquan
to, apenas uma certeza: todos 
os departamentos estaduais de 
trânsito e o Denatran (Depar
tamento Nacional de Trânsito) 
vão entrar com recurso no STJ 
(Supremo Tribunal de Justiça) 
para caçar a liminar.

Enquanto isso, o sistema 
de fiscalização eletrônica con
tinua até que seja julgado o

mérito final da ação. É o que 
diz o tenente da Polícia Mili
tar de Lençóis Paulista, Alan 
Terra. "Enquanto não houver 
esse parecer, não altera nada", 
afirmou. Ou seja, o radar con
tinua na rua.

Pela liminar, todos os mul
tados por excesso de velocida
de poderão pagar normalmen
te o licenciamento do veículo, 
sem precisar pagar a multa, 
que fica sob judice até a deci
são final. A liminar beneficia 
os motoristas com multas pen
dentes. Quem já pagou -  inde
pendente da data da infração, 
terá que esperar a definição 
judicial para poder reivindicar 
o ressarcimento. A perda de 
pontos na carteira de habilita
ção também fica suspensa.

O autor da ação é o procu
rador da República no Ceará, 
Oscar Costa Filho. Seu princi
pal argumento é de que a sim
ples foto da placa do veículo 
induz a responsabilidade ao 
proprietário, já que as fotos 
não detalham o ambiente, 
somente a placa e partes do 
carro. Segundo ele, isso favo
rece as infrações praticadas em 
veículos clonados, existentes 
em grande número no Brasil. 
Ainda segundo Costa Filho, o 
radar não tem nenhum cará
ter educativo e não possibilita 
defesa, já que é muito difícil a 
pessoa provar que não estava 
no local em que foi multado.

A decisão pegou de sur
presa a Prefeitura de Lençóis 
Paulista que checa as especi

Apesar das multas estarem suspensas, radar fotográfico continua nas ruas de Lençóis Paulista

ficações do radar fotográfico 
utilizado no município para 
saber se ele se enquadra ou 
não no equipamento citado 
na liminar. Ouvido na manhã 
de ontem, o diretor de Obras, 
Antonio Correia Silveira, disse

que o departamento Jurídico 
da prefeitura estava checando 
para ver em que situação fica
va o equipamento utilizado 
no Município.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), por exemplo,

fala em especificações legais 
que a liminar cita. "Nós fize
mos tudo dentro das especifi
cações legais e orientação da 
empresa", afirma. O prefeito 
ainda lembrou que a liminar 
pode ser derrubada no STJ.

M U T I R Ã OPesquisa mostra que 
lençoense aprova radar Agendamento para casas populares é hoje

Segundo o prefeito José da Polícia Militar, Alan Terra,
Antonio Marise (PSDB), a 
população lençoense aprova 
o uso do equipamento. Ele 
disse que por ser uma medi
da impolular, contratou uma 
pesquisa de opinião. Segun
do dados apresentados pelo 
prefeito, 53 ,3%  dos lençoen- 
ses são a favor do uso da fis
calização eletrônica, 27,5%  
são contrários e, para 13,7% , 
tanto faz. Apenas 5 ,5%  não 
souberam responder.

Marise defende o uso de 
radares. "Tivemos uma expe
riência positiva. Reduzimos 
bastante o número de aci
dentes", afirma. O tenente

também é favorável à fisca
lização eletrônica. "Houve 
uma redução gritante no nú
mero de acidentes e neste ano 
ainda não tivemos nenhuma 
morte no trânsito de Lençóis 
Paulista. Estamos salvando 
vidas", afirmou.

Já o vereador João Miguel 
Diegoli (PSC) é um dos prin
cipais perseguidores do radar. 
"O Brasil continua campeão 
em acidentes", afirmou. "Te
mos que usar placas educa
tivas. Não adianta atuarmos 
na punição que nunca vamos 
conseguir educar os motoris
tas", completa.

Radar derruba acidentes em 47%
O número de acidentes de 

trânsito caiu 47%  em 2006 em 
Lençóis Paulista na compara
ção com o ano passado. É o 
que mostra um levantamento 
feito pela Polícia Militar e en
viado recentemente ao prefeito 
José Antonio Marise (PSDB). 
Segundo os dados, entre 1° de 
janeiro a 19 de maio deste ano, 
aconteceram 186 acidentes nas 
ruas da cidade. No mesmo pe
ríodo do ano passado foram 
registrados 274. O levanta
mento não inclui acidentes re
gistrados nas rodovias.

A variação mais expressiva 
aconteceu no número de aci
dentes sem vítimas, que caiu 
de 211 entre janeiro e maio 
do ano passado para 125, no 
mesmo período deste ano. São 
86 casos a menos. O levanta
mento inclui os acidentes com 
vítimas, sem vítimas e os atro
pelamentos. Nenhuma pessoa

morreu vítima de acidentes no 
período pesquisado, tanto nes
te ano quanto no ano passado.

O equipamento começou a 
operar em caráter educativo em 9 
de janeiro e começou a autuar no 
dia 23 de janeiro. Em todo o seu 
período de funcionamento, o 
radar registrou 1.352 multas por 
excesso de velocidade. O radar é 
operado pela empresa Sindata, 
de São Paulo, contratada pela 
Prefeitura. O equipamento foto
grafa o veículo, registra a veloci
dade dele, a velocidade permiti
da para a via e o valor da multa.

Há dois níveis de multa. No 
primeiro, o valor é de R$ 127,69 
e o motorista ainda leva cinco 
pontos na carteira de habilita
ção. No segundo nível, a infra
ção é considerada gravíssima e 
o motorista paga R$ 574,61 e 
leva sete pontos na carteira. Os 
valores de multas são estabele
cidos pelo Código de Trânsito.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista realiza hoje das 8h30 
às 18h, no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, a distribuição de se
nhas para os interessados em 
uma das 203 casas populares 
que serão construídas no Jar
dim Caju, em regime de mu
tirão. A inscrição será na sex
ta-feira 2 e no sábado 3, tam
bém no Tonicão, mas só para 
quem já pegou a senha e fez o 
agendamento. Ontem a tarde, 
mais de 50 pessoas já estavam 
no Tonicão aguardando a dis
tribuição de senhas.

Segundo a CDHU (Compa

nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional Urbano), o agenda- 
mento é usado para evitar que 
os interessados fiquem muito 
tempo na fila. Hoje qualquer 
pessoa da família pode ir buscar 
a senha. É preciso apenas apre
sentar um documento de iden
tidade. Com a senha, o interes
sado em uma das casas popula
res terá agendado o dia e a hora 
que deverá fazer a inscrição 

O conjunto será construído 
no prolongamento do Jardim 
do Caju e representa um inves
timento de R$ 2,99 milhões. O 
convênio foi assinado no iní
cio do mês pelo prefeito José

Na tarde de ontem, dezenas 
de pessoas se aglomeravam 
no Tonicão a espera de 
senhas da casa própria que 
serão entregues hoje

Antonio Marise e a CDHU. O 
terreno onde o conjunto será 
erguido foi doado pelas Em
presas Zillo Lorenzetti.

As casas serão construídas 
no programa Pró Lar Auto- 
Construção. Por esse sistema, 
A CDHU libera em conta da 
prefeitura o financiamento, 
no valor de R$ 14.753,52 por 
casa. A prefeitura entra com o 
terreno, as obras de infra-es
trutura, as plantas, a compra 
dos materiais e o acompanha
mento técnico das obras. As fa
mílias se encarregam da cons
trução. O prazo para construir 
as casas será de 36 meses.

CASA PRÓPRIA
•Agendamento 
30 de maio

•Inscrições 
2 e 3 de junho

•Local
Tonicão

•Horário 
das 8h30 às 18h

REQUISITOS

- Ter família constituída e 
comprovar que mora ou 
trabalha em Lençóis há 
pelo menos três anos
- Não ter casa própria
- Ter renda entre um e dez 
salários mínimos (R$ 350 a 
R$ 3.500)
- Inscrição só pode ser feita pe
lo chefe da família ou esposa
- É preciso levar RG, CPF e 
carteira de trabalho e com
provante de residência
- Se o número de inscritos 
for maior do que a quan
tidade de casas, a escolha 
será por sorteio

eO LW M Í
PNEUS

N** I em ecologia
PNEUS BS COLWAY

À VISTA OU A PRAZO 
O MELHOR PREÇO DA CIDADE

CONFIRA TAMBÉM 
NOSSAS OFERTAS PARA 

PNEUS NOVOS

CENiTER
P N EU S
M U L T I M A R C A S

Rua Rio Grande do Sul, 335 
[Êg3lS3-1294 • Lençóis Paulista



E D I T O R I A L

A responsabilidade 
de dizer não

A segunda-feira 29 amanhe
ceu com uma discussão em pau
ta. A suspensão do pagamento 
das multas captadas através de 
radares eletrônicos fotográficos. 
Uma liminar concedida pela 
justiça federal de Pernambuco, 
possibilita, entre outras coisas, 
que o motorista possa fazer o li
cenciamento de um veículo com 
a multa sob judice.

Uma medida de popularida
de inversamente proporcional à 
popularidade dos radares. Obvia
mente, que ninguém gosta de ser 
multado e que o motorista sem
pre acha que deveria ser perdoa
do pelos sete ou dez quilômetros 
a mais da velocidade permitida 
que foram registrados pelo apare
lho. Mas essa é a hora de se testar 
a responsabilidade do poder pú
blico de identificar uma medida 
saudável para a sociedade e saber 
coloca-la acima dos seus lucros e 
dividendos políticos pessoais. O 
homem público tem que saber 
dizer não às vontades da popula
ção, para conseguir fazer o bem

da população.
É o que tem feito o prefei

to José Antonio Marise (PS
D B), que mais de uma vez se 
posicionou a favor dos rada
res. O equipamento nunca foi 
unanimidade entre os forma
dores de opinião de Lençóis 
Paulista, mesmo provando 
que reduziu em mais de 40%  
o número de acidentes com 
vítimas no município.

Marise nunca teve medo de 
arriscar sua popularidade em 
favor de uma medida antipáti
ca, mas necessária para o pro
gresso do município. Foi assim 
com a implantação das taxas 
do lixo e da iluminação públi
ca e tudo indica que o caminho 
vai se repetir na discussão dos 
radares. Antes era criticado pela 
Câmara de Vereadores porque 
o trânsito estava violento e a 
Prefeitura não tomava provi
dências. Agora é criticado por
que muitos consideram o radar 
uma providência muito impo
pular. É o caminho da política.

A R T I G O

O MASP, as moscas e as 
aranhas de São Paulo
Luís  Fer n a n d o  V it a g lia n o

Cena Um: Roberto Jeffer- 
son, corrupto assumido, parla
mentar caçado e com direitos 
políticos suspensos cobra caro 
para proferir palestra no salão 
de conferências de um Plaza 
Hotel qualquer. Cada acento 
num local desses custa, pelo 
menos, 100 reais. Tudo isso pra 
dizer e ouvir a mesma ladainha 
de sempre: os políticos são to
dos corruptos, o governo é cor
rupto, há esquemas de corrup
ção em Brasília e no governo... 
blá, blá, blá. Nenhuma prova, 
nenhuma atitude: palavras, pa
lavras; vazias palavras...

Cena Dois: O Museu de Ar
tes de São Paulo, O MASP, um 
dos mais importantes acervos 
culturais deste país fecha as 
portas por falta de pagamentos 
de energia elétrica. Às escuras fi
cam significativas manifestações 
culturais nacionais e universais. 
Parte importante da formação 
intelectual de jovens e adultos 
deste país fica comprometida. 
Como todos sabemos, o MASP 
tem administração privada. É 
patrimônio da elite paulista. Ex
posições são canceladas, acervos 
fechados ao público.

A mesma elite que deixa o 
museu às moscas, sem estrutu
ra nem condições de funciona
mento é a elite que paga para 
figuras como Roberto Jefferson 
tagarelar. Não me surpreenderia 
se agora contratassem o novo 
fenômeno de histeria coletiva 
internacional, o tal Dan Brown, 
por uma bagatela de mais ou 
menos US$ 200 mil, para uma 
pomposa argüição sobre àquele 
livrinho ridículo que escreveu. 
Estou até vendo esta cena estam
pada nos jornais: articulistas, na 
melhor das hipóteses ridículos 
(na pior: safados!), exaltando 
o evento na coluna social dos 
mais vendidos jornais.

Em outra direção, já estou ou
vindo burburinhos por aí dizen
do que o poder público deveria 
assumir o MASP, ou pelo menos 
parte significativa do seu orça
mento. É sempre assim: o Estado 
é corrupto, os governos são todos 
ruins, políticos não prestam. Mas,

quando a Varig tem problemas: 
é um absurdo o governo não 
subsidiar; quando a PUC falir: 
onde já se viu o governo lavar as 
mãos; quando o MASP não tem 
dinheiro: é responsabilidade do 
Estado ajudar. Fácil ser elite nes
te país: quando vai tudo mal, o 
problema é que o Estado neste 
país não incentiva, gasta mal o 
dinheiro, não tem projeto polí
tico. E quanto a elite brasileira: 
gasta bem seu dinheiro?

Tudo bem que riqueza, de
cência e inteligência (e mesmo 
bom gosto) nunca caminharam 
juntas -  em nenhum lugar do 
mundo. Mas, admitamos que no 
Brasil essa máxima chega a uma 
tonalidade ridícula: o exemplo 
máximo de nossa burguesia, 
a elite paulistana, só paga por 
aquilo que massageia seu eleva
do ego. São exemplares, (o des
caso com o MASP; ou mesmo 
a indiferença com a PUC -  pra 
não ficar em um único exem
plo), histórias que demonstram 
o quão pouco valor ao conheci
mento e à cultura os endinheira
dos brasileiros atribuem.

Em geral, no Brasil, quem 
tem dinheiro financia apenas 
aquilo que gosta de ver e ouvir. 
Além disso, se para ver ou ouvir 
é necessário estudar, aprender, se 
atualizar, então é mais fácil consi
derar este conhecimento inútil ou 
ridicularizá-lo: ineficiente; coisa 
de intelectual, ou de marciano! 
Porque toma tempo e dedicação, 
mas não rende. É nesse tom ge
rencial que arte se torna um or
namento pouco palatável pela 
burguesia paulistana, afinal exige 
compromisso intelectual. Mais 
fácil é financiar àquilo que se 
pode entender sem dificuldades, 
não importa se isso implique em 
reducionismos, simplificações 
ou mesmo pura estupidez.

Vendo por este prisma é pos
sível entender o que está aconte
cendo com o m As P, ainda que 
seja tácito que a cultura do país 
vai caminhar mesmo a contra
gosto de suas elites -  e não im
porta que para isso seja necessá
ria que se faça à luz de velas.

Luís Fernando Vitagliano
é cientista social
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P O V O

Terceira Coluna
CARTA

No final da tarde de 
sexta-feira 26, o vereador 
Nardeli da Silva (PFL) te
lefonou para a redação do 
jornal O  ECO. Ele queria 
saber se o jornal também 
havia recebido uma carta do 
delegado do Procon de Len
çóis Paulista, Paulo Araújo, 
reclamando das declarações 
de alguns vereadores na úl
tima sessão legislativa.

PONTUAL
Segundo Nardeli, na 

carta estava escrito que, 
apesar da pouca estrutura, 
o Procon de Lençóis Pau
lista não deixa de atender a 
população. Tanto é que, no 
ano passado, foram mais 
de 500 atendimentos.

INTERPRETADO
Nardeli desconfia que 

a carta foi motivada por 
causa de uma declaração 
sua dizendo que o Procon 
tem que ser imponente e a 
unidade local do órgão, pe
lo contrário, não estimula 
o consumidor a se queixar 
de um eventual problema. 
"Ele entendeu errado", la
mentou o vereador. "A Câ
mara só elogiou o trabalho 
dele", completa.

PERSISTENTE
O vereador Gumercin- 

do Ticianelli Júnior (PFL) 
mostrou que sabe a dife
rença entre a persistência e 
a teimosia. Graças a ela, a 
persistência, ele viu entrar 
para primeira votação, um 
projeto de sua autoria que 
regulamenta as atividades 
de motoristas do transpor
te coletivo urbano de Len
çóis Paulista.

COM JEITO
Há mais ou menos 30 

dias, Ticianelli Júnior havia 
proposto um projeto com o 
mesmo teor, que foi barrado 
pelo Departamento Jurídico 
da Câmara e não encontrou 
respaldo nas comissões. Jú
nior refez o projeto.

ÁSPERO
O episódio gerou até 

um pequeno atrito com  o 
colega de Legislativo, Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV), 
um dos membros da Co
missão de Constituição, 
Justiça e Redação. Ticia- 
nelli Júnior chegou a fazer 
birra e dizer que não vo
taria um projeto do colega 
porque não tinha parecer 
jurídico. Tudo já devida
mente superado.

PAUTA
Além do projeto de 

T icianelli Júnior, a ses
são da Câmara, na noite 
de ontem , tinha outros 
assuntos que, somados, 
não deveriam dar m ui
to debate. Os vereadores 
votariam  um projeto de 
autoria do prefeito José 
A ntonio Marise (PSDB) 
alterando disposições 
burocráticas do Museu 
H istórico e Cultural "Ale
xandre C hitto", uma ação 
para consum o interno.

HOMENAGEM
Os vereadores aprova

riam um projeto assinado 
por todos os parlamenta
res, homenageando Lázaro 
Bernardes, o pai do presi
dente da Câmara, Adimil- 
son Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo. Lázaro, 
morto recentemente, em
prestará seu nome à praça 
próxima ao almoxarifado, 
no cruzamento entre a rua 
José Paulino da Silva e ave
nida 9 de Julho.

COBRANÇA
Até o fechamento desta 

edição, já haviam chegado 
algumas indicações e reque
rimentos dos vereadores. 
Destaque para um reque
rimento do vereador João 
Miguel Diegoli (PSC) co
brando informações da Ad
ministração sobre o início 
das obras do complexo es
portivo no Parque Rondon. 
O complexo por enquanto 
só existe em projetos.

GRANDE ÁREA
O complexo esporti

vo será erguido no terreno 
onde funcionaria a sede 
social do CAL (Clube Atlé
tico Lençoense). O projeto 
foi lançado pelo clube no 
início da década de 90 e al
guns títulos chegaram a ser 
vendidos. Mas idéia da se
de naufragou e a vasta área 
continua vazia.

RETOQUES
Enquanto isso, o prefei

to Marise corre para cuidar 
de outra grande área vazia 
no perímetro urbano de 
Lençóis Paulista, o terreno 
da antiga Sidelpa. Nas pró
ximas semanas, Marise deve 
fazer o anúncio oficial da 
abertura das atividades do 
Funcultura. O projeto aguar
da as últimas definições.

SELEÇÃO
Marise está na fase de 

convite para os membros 
do fundo, que vão coorde
nar trabalhos de captação 
de recursos para implantar 
melhorias na área de lazer 
e cultura. Entre as mis
sões dessa comissão, está 
a construção de um teatro 
em Lençóis Paulista, que 
seria erguido no terreno da 
antiga Sidelpa.

CALMARIA
Em Macatuba, quem es

perava uma sessão legisla
tiva de debates e assuntos 
decisivos, nem saiu de ca
sa. Até o fechamento des
ta edição, não constava na 
pauta nenhum projeto do 
prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB).

ZERADA
A sessão de ontem não 

tinha nem indicações pro
postas pelos vereadores. A 
única atividade na reunião 
legislativa de ontem seria 
votar os projetos que já es
tavam em trâmite na Casa. 
Isso só dava a entender que 
a Câmara de Macatuba faria 
uma sessão relâmpago.
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"O legal dos JOIS (Jogos 
Industriários do Sesi) 
é a integração entre as 
empresas e seus funcio
nários. Muitas vezes, 
encontramos amigos que 
ficamos tempo sem vê-los 
e durante os jogos aca
bamos reencontrando".

Lucia Helena da Silva, 
auxiliar administrativo

"Moro no bairro Júlio 
Ferrari há 15 anos e 
acho o que falta lá é 
um pediatra no posto de 
saúde. O único médico 
que vai lá é ginecolo
gista e atende todos os 
pacientes".

Aparecida Godoy, 
dona-de-casa

"Foi uma ótima idéia o 
lote de casas no Jardim 
Caju. Vale a pena dor
mir na fila para ter mi
nha casa própria, só es
pero que as casas sejam 
entregues para quem 
realmente precisa".

Fabiana Aparecida 
Candido Gomes,

dona-de-casa

f r a s e s

"Temos que 
trabalhar 
com a lógica 
de estratégia 
eleitoral e 
também com a 
viabilidade de 
uma aliança que 
permita uma 
governabilidade 
estável para o 
país nos próximos 
quatro anos"
Ricardo Berzoini, deputado 
e presidente nacional do PT, 
ontem à tarde, sobre a espera 
do partido para que o PMDB 
indique o vice de Lula

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

A OCAS (Organização Cristã de Ação Social) de Lençóis Paulista iniciou ontem o Curso Técnico de For
mação para os Agentes de Saúde do PSF (Programa Saúde da Família) e PACS (Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde). É a segunda edição do curso. Cinqüenta e oito agentes de Lençóis Paulista e 
Macatuba vão participar do curso que terá duração de seis meses. As aulas serão realizadas às segundas 
e quintas-feiras, em duas turmas, uma vez por semana durante oito horas, no Centro Municipal de 
Formação Profissional. São 36 agentes de Lençóis e 22 de Macatuba.

P A R A  P E N S A R
"Ensina-se ao 
herdeiro do 
reino que ele só 
se tornará um 
rei de verdade 
governando 
prim eiro seus 
próprios desejos"

Platão

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
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MACATUBA

Show de
ACE (Associação Comercial e 

Empresarial) de Macatuba lança 

promoção que começa no dia dos 

namorados e termina no natal; em 

dezembro será sorteada uma moto

Da  Re d a ç ã o

Uma moto zero quilô
metro, três televisores de 29 
polegadas, três aparelhos de 
DVD, quatro celulares, uma 
máquina fotográfica digital 
e vários vales-compras. Esses 
serão os prêmios distribuídos 
pelo comércio de Macatuba 
na campanha "Sou + Maca
tuba" que começa em junho 
e vai até dezembro. A campa
nha é coordenada pela ACE 
(Associação Comercial e Em
presarial) de Macatuba.

No mês de junho serão du
as datas promocionais. O dia 
dos namorados e o aniversário 
da cidade. A promoção cultu
ral "Sou + Macatuba" também 
abrange o dia dos pais e natal. 
"É um pacote para ficarmos o 
ano todo em campanha", diz 
o presidente da ACE, Evan- 
dro Luiz Manfio. "Fazer uma 
campanha como esta foi uma 
meta estipulada desde o ano 
passado e deveria ter começa
do com o Dia das Mães", com
pleta Manfio.

Segundo Manfio, 43 em
presas de Macatuba aderiram 
à promoção do dia dos namo
rados e aniversário da cidade, 
o que representa um aumen

to significativo no número 
de participantes. "No ano 
passado, a promoção do dia 
dos namorados contou com a 
participação de 30 empresas. É 
um aumento de 40%  e que já 
era esperado", comenta o pre
sidente da ACE.

A expectativa é de que mais 
empresas engrossem a lista até 
o final do ano.

Segundo Manfio, são lojas 
dos mais diferentes setores: 
farmácias, lojas de confecção, 
de celular, supermercados. Os 
estabelecimentos participan
tes da promoção estão identi
ficados por banners.

Essa é a prim eira vez que 
a ACE realiza uma prom o
ção conjunta. Este ano, a 
Acilpa (Associação Com er
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) tam bém  lançou 
um pacote prom ocional 
que abrange o dia das mães, 
dia dos nam orados, dia dos 
pais, dia das crianças e na
tal. No final do ano, a Acil- 
pa vai sortear um autom ó
vel Celta zero quilôm etro.

r e g u l a m e n t o
A promoção "Sou + Maca

tuba" possui três períodos de 
validade. O primeiro come-

Comércio de Macatuba vai sortear televisores, aparelhos de celular, DVD e uma moto zero quilômetro ateo final do ano

mora o dia dos namorados,
12 de junho, e o aniversário 
de 106 anos de Macatuba,
13 de junho. Serão sorteadas 
uma televisão de 29 polega
das, um aparelho de DVD e 
dois telefones celulares. O 
sorteio está marcado para o 
dia 17 de junho, às 20h, com 
transmissão pela rádio comu
nitária SAM Vila Nova.

Para participar basta 
comprar nas lojas identifi
cadas com as bandeirolas 
da promoção e preencher 
os cupons com nome, en
dereço, telefone, assinatura 
e responder à pergunta do 
concurso cultural. Em todas 
as etapas da promoção a per
gunta é: "O que se comemo-

ra no dia 13 de junho?"
A segunda etapa da pro

moção, que comemora o dia 
dos pais é válida do dia 19 
de julho ao dia 19 de agosto. 
O sorteio, que vai distribuir 
uma TV de 29 polegadas, um 
aparelho de DVD e dois te
lefones celulares será no dia 
19 de agosto, às 20h, tam
bém  com transmissão pela 
rádio comunitária.

Entre 20 de outubro e 29 de 
dezembro, acontece a terceira 
e última etapa da campanha, 
com o sorteio de uma moto, 
uma televisão de 29 polega
das, uma máquina fotográfica 
digital e um aparelho de DVD. 
O sorteio será no dia 29, às 
20h, no Terminal Rodoviário.

Campanha terá 
camisetas e adesivos

Mais do que impulsionar 
as vendas, a campanha "Sou 
+ Macatuba" tem como ob
jetivo criar na população a 
consciência da importância 
da valorização do comércio 
local. Desde que assumiu a 
presidência da ACE (Associa
ção Comercial e Empresarial) 
de Macatuba, em 2005, esta 
vêm sendo a meta planeja
da por Evandro Luiz Manfio, 
presidente da associação.

A campanha "Sou + Ma
catuba" ganhou a confecção 
de camisetas e adesivos. "Es-

tes brindes serão sorteados 
durante a campanha e tam
bém, quem tiver interesse 
em adquirir pode entrar em 
contato com a Associação 
Comercial", diz.

Segundo Manfio, até mes
mo a pergunta do concurso 
cultural: "o que se comemora 
no dia 13 de junho"?, tem co
mo proposta estimular a po
pulação a valorizar as coisas 
locais. "Todo mundo tem que 
saber que o dia 13 de junho é 
o dia do aniversário de Maca- 
tuba", finaliza.

EXTRAVIO

A Empresa Nelma Teresinha Bagatini Sperafico-M E, situada 
na Rua Argentina, 295, Jd. Das Nações -  Lençóis Paulista/SP, CNPJ 
00.224.539/0001-24 e Inscr. Estadual 416.031.702.116 declara que fo
ram extraviados os seguintes documentos fiscais 163 talões de notas fis
cais de Venda a Consumidor, Série D-2, do n° 006.001 á 014.150, todos 
já  utilizados, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

Câmara Municipal de Areiópolis
COMUNICADO

A Câmara Municipal de Areiópolis INFORMA a toda população que em 
cumprimento a legislação, a Prefeitura Municipal de Areiópolis realizará no 
dia 30 de maio de 2006, a partir das 19:30, na Câmara Municipal, uma Audi
ência Pública para a prestação de Contas referente ao primeiro quadrimestre 
deste ano. Durante a audiência, representantes do Departamento Financeiro 
da Prefeitura estarão mostrando como foram gastos os recursos públicos nos 
quatro primeiros meses deste ano e como andam as finanças do municipio.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JOSE TARCISO DOS SANTOS JUNIOR, (JUCESP - 675) -  Leiloeiro Público Oficial, estabelecido a RUA 

DOMINGOS PAIVA 322/342 - BRÁS - SÃO PAULO/SP, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário, 
designado pelo BNH, venderá na forma da Lei n.° 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei n.° 70 de 21/11/66 e regulamentação 
complementar 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia, hora e local abaixo mencionados, o(s) Imóvel(is) adiante 
descrito(s) para pagamento de dívida hipotecária em favor da Em Ge A -  EMPRESA GESTORA d E ATIVOS. A venda será 
feita a vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do valor da arrematação e o saldo restante 
no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. As vendas serão realizadas pelo maior lance. As 
despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providencias de desocupação do mesmo. O Leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizados sobre os imóveis. Fica(m) desde já  intimados do presente 
leilão os mutuários relacionados, caso não seja(m) localizado(s).

Data : 13/06/2006 Horário: 14:30 Hrs. Local: RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 614 - CENTRO - LENÇOIS 
PAULISTA - CEP 18.680-030

SED E328/2005 - CONT. 8096261286917 - DEVEDOR(es): ANTONIO APARECIDO DA SILVA MARTINELLI E/
OU , Bras., Casado(a), INDUSTRIÁRIO - CIC 95982310891, MARINA APARECIDA RAMOS MARTINELLI, Bras., 
Casado(a), DO LAR - CIC: 07900125884- Imóvel com: Uma casa, do tipo térrea, contendo 02 dormitórios, 01 sala, 01 
cozinha e banheiro num total de 39,52 m̂ . - Area Const. de 39,52 m̂  - Sito à r Ua  ZELIA GATTAI N° 456 - CONJ. 
HABITAC. LENCOIS PT“ I LENCOIS PAULISTA/SP.

BAURU/SP, 29 de maio de 2006.
Sul Financeira S/A -  Credito, Financiamento e Investimento
AGENTE FIDUCIÁRIO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JOSE TARCISO DOS SANTOS JUNIOR, (JUCESP - 675) -  Leiloeiro Público Oficial, estabelecido 'a RUA DOMIN

GOS PAIVA 322/342 - BRÁS - SÃO PAULO/Sp , faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário, designado 
pelo BNH, venderá na forma da Lei n.° 8.004 de 14/03/90 e Decreto Lei n.° 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar 
58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia, hora e local _abaixo mencionado, o(s) Imóvel(is) adiante descrito(s) para 
pagamento de dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A venda será feita a vista, podendo o 
arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível 
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento da Caixa Econômica Federal será feita através 
de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer agencia, após análise cadastral e comprovação de renda. Os in
teressados na obtenção de carta de crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do 
FGTS deverão procurar uma agencia da Caixa Econômica Federal com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação 
a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providencias de desocupação do mesmo. O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da carta de arremata- 
ção ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos 
interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já  INTIMADOS do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.

Data : 13/06/2006 Horário: 14:30 Hrs. Local: RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 614 - CENTRO - LENÇOIS 
PAULISTA - CEP 18.680-030

SED C290/2005 - CONT. 8096206094203 - DEVEDOR(es): EDENILSON APARECIDO VERA , Bras., Casado(a), 
- CIC 17028651851, DANIELA APARECIDA FLAVIO VERA, Bras., Casado(a), SECRETARIA - CIC: 14567437837- 
Imóvel com: - Area Const. de 162,58 m̂  - Sito à R.: UAPES N° 189 - JD. ITAMARATI - LENCOIS PAULISTA/SP.

BAURU/SP, 29 de maio de 2006.
Sul Financeira S/A -  Credito, Financiamento e Investimento
AGENTE FIDUCIÁRIO

Macatuba 
recebe curso 
de recreação 
comunitária

O administrador do 
Balcão de Empregos, Síl
vio Roberto Oliveira Pinto, 
anunciou essa semana o 1° 
Curso de Recreação Comu
nitária, que acontece entre 
os dias 23 e 25 de junho.

O curso é destinado à 
professores de primeira a 
quarta séries, de educação 
física e estagiários de magis
tério e psicologia. O limite é 
de 65 participantes. O even
to será conduzido por pro
fissionais da Secretaria Esta
dual da Juventude, Esporte 
e Lazer e além de conteúdo 
teórico, vai envolver os par
ticipantes em atividades co
mo oficinas de reciclagem.

O curso só foi possí
vel com a ajuda do de
putado estadual Geraldo 
Vinholli (PDT).

A Exma. Sra.. Dra. ANA LÚCIA AIELO GARCIA, MM. Juíza de Direito da 1“ Vara Cível da Co
marca de Lençóis Paulista-SP, na forma da Lei.

Edital, com prazo de vinte (20) dias para CITAÇÃO dos executados JOSÉ EDUARDO DORETTO, 
brasileiro, casado, contador, CPF/MF n° 798.383.168-49, RG n° 9.393.641/SSP/SP; FRANCISCO DE 
ASSIS ARAÚJO BODINI, brasileiro, casado, médico, CPF/MF n° 025.603.688-89, RG n° 12.862.126/ 
SSP/SP; e AMPARO PEREZ BODINI, brasileira, casada, cirurgiã dentista, CPF/MF n° 906.228.397
72, RG n° 5.799.796-7/SSP/RJ, nos autos da AÇÃO de EXECUÇÃO de TÍTULO EXECUTIVO E X 
TRAJUDICIAL, processo n° 67/2006, que lhes move MARINO LEONARDO VANNI.

f a z  s a b e r  aos executados supra mencionados, todos atualmente em lugar incerto e não sabido, 
que é expedido o presente edital com a finalidade de CITÁ-LOS para os termos e atos da presente ação 
de execução de título de crédito na forma de contrato particular de mútuo com garantia hipotecária, que 
firmaram com o exeqüente em 15/12/2.003, no valor de R$ 150.000,00, e que vencido e somado à multa 
contratual de 10% (cl. 3“), em 15/12/2005 (24 meses), importa no valor atual de R$ 165.000,00, no qual 
figuram ainda como fiadores e devedores solidários (cl. 4“), bem como para efetuarem o pagamento do 
débito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 
reais), a ser atualizado com juros e correção monetária até data do efetivo pagamento, acrescido de cus
tas, despesas processuais e honorários advocatícios. Para o caso de não efetuarem o pagamento integral 
no decurso deste prazo, converter-se-ão em penhora os bens, isentos de ônus e vedados de alienação 
nos termos do pacto, livremente oferecidos como garantia hipotecária à cl. 5“. do título extrajudicial, 
arrestados por decisão concedida liminarmente nos autos da medida cautelar n° 1.680/2.005, datada de 
06/10/2.005, em pleno vigor e revestida de eficácia e dos efeitos legais patrimoniais desde a data de 
sua concessão: I) um imóvel comercial, localizado à rua Anita Garibaldi, n° 1.429, centro, no município 
de Lençóis Paulista -  SP, registrado no Serviço de Registro de Imóveis da comarca sob a matrícula n° 
009.568; II) um aparelho ultrassonográfico da marca ATL, modelo 180, série n° 0012/02SNO16243. 
Querendo os executados, e após a efetivação da garantia judicial do crédito em execução, poderão, no 
prazo de 10 (dez) dias, propor embargos à execução. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém no futuro possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Lençóis Paulista, 19 de maio de 2.006.

ANA LÚCIA AIELLO GARCIA,
j u í z a  d e  d i r e i t o .

Todos ganham quando o amor à camisa e o orgulho 
de ser autêntico supera os vaipres materiais.

“ ~w

Parabéns à equipe Alfredo Guedes pelos troféus Disciplina, Artilheiro da 
Competição e Equipe Terceira Colocada na Copa TV TEM de Futsal. 

Sua determinação nos fez ir mais longe.

Comunidade de Alfredo Guedes



S E G U N D O N A

Bela vitória
Caiu, no Bregão, a invencibilidade do líder do primeiro 

turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão; no 

domingo 28, o CAL venceu Campinas por 2 a zero

Da  r e d a ç ã o

O Cal (Clube Atlético Len- 
çoense) encerrou o primeiro 
turno do Campeonato Paulis
ta da Segunda Divisão como 
queria: vitória em cima do 
líder Campinas por 2 a 0. O 
jogo que aconteceu na manhã 
do domingo 30, no estádio 
Archangelo Brega, o Bregão, 
levou quase 500 torcedores as 
arquibancadas. Dentro de cam
po, os jogadores do Lençoense 
mostraram muita garra e deter
minação para vencer Campi
nas, que conheceu sua primei
ra derrota no campeonato.

Apesar da vitória, o CAL 
fecha o primeiro turno na ter
ceira posição, com 12 pontos. 
A novidade é que encostou no 
líder Campinas, que tem 13 
pontos. O Capivariano, segun
do colocado com 12 pontos, 
só leva vantagem sobre o Len- 
çoense por causa do saldo de 
gols. O time de Capivari tem 
saldo de 10 gols e o Lençoense 
de seis. O CAL volta a campo 
no próximo domingo, dia 4 de 
junho, em jogo válido pelo se
gundo turno do campeonato e 
vai para Campo Limpo Paulis
ta, enfrentar a equipe da casa.

No jogo de domingo, na 
primeira etapa, as duas equipes 
se preocuparam em tocar a bola 
e não criaram chances reais de 
gol. O Campinas dominou os 
primeiros 45 minutos de jogo. 
O Lençoense não conseguia 
criar jogadas e ficou na defesa. A 
única boa chance do alvinegro 
saiu no último minuto da etapa 
inicial quando Ivan jogou a bo
la na grande área e o zagueiro 
Rocha cabeceou para fora.

No segundo tempo, o Len- 
çoense veio a campo com mais 
motivação e, logo aos oito mi-

nutos, Rondinelle fez bela jo
gada e tocou para Mariola chu
tar forte. O goleiro Fillipi, de 
Campinas, fez grande defesa. 
Os jogadores queriam a vitória 
e puderam contar com o apoio 
das torcidas uniformizadas - 
Aranha Negra e The Kbra Safa
dos - para dominar a partida.

Aos 18 minutos, o técnico do 
CAL, Ailton Lira, substitui Nil- 
ton por Erivelton, que em sua 
primeira chance, abriu o marca
dor no Bregão. Numa falha do 
zagueiro Cleber, que deixou a 
bola picar no gramado, Erivel- 
ton aproveitou o descuido do 
jogador do Campinas e bateu 
de esquerda para o fundo das 
redes do goleiro campinense.

Um minuto depois, Cleber, 
do Campinas, foi expulso pelo 
juiz da partida Flamarion Deivid 
Volpe por jogada violenta. Com 
um jogador a mais em campo, 
o Lençoense continuou pressio
nando em busca do segundo 
gol. Aos 26 minutos, o alvinegro 
perdeu o jogador Paraíba, que já 
tinha cartão amarelo e foi adver
tido com o vermelho, também 
por falta violenta.

Com 10 jogadores para 
cada lado, Ailton Lira pedia 
mais tranqüilidade e que os 
jogadores trabalhassem mais 
a bola. Pedido atendido, em 
um contra ataque do CAL, o 
zagueiro Cristiano, do Cam
pinas, recuou a bola para o 
goleiro Filippi que pegou com 
a mão. O juiz da partida mar
cou falta dentro da área. Na 
cobrança, Rondinelle tocou 
para Mariola que estufou as 
redes do Campinas, amplian
do o placar para 2 a 0.

Após o gol, o alvinegro foi 
todo pressão e, no final da 
partida, aos 43 minutos, Ma- 
riola perdeu a chance de fazer

o terceiro gol ao chutar a bola 
em cima do goleiro.

Para o técnico Ailton Lira, a 
vitória só foi conquistada gra
ças a garra e ao desempenho 
dos jogadores que fizeram um 
grande segundo tempo. "Sabí
amos que o Campinas era uma 
equipe difícil. Nos superamos e 
conquistamos a vitória que, ali
ás, é mérito de todo pessoal".

O jogador Mariola, autor 
do segundo gol do CAL, disse 
estar muito feliz em marcar em 
cima do líder Campinas, equi
pe que tem uma grande estru
tura. "Pressionamos o Campi
nas todo o segundo tempo. Foi 
por causa da garra e determina
ção de nossos companheiros 
que conquistamos três pontos, 
que é importante na soma da 
tabela", comemorou.

O CAL jogou e venceu 
com, Fofão, Michel, Rocha, 
Diego, Ranieiri, Ivan, Rondi- 
nelle, Dé, Thiago (Douglas), 
Nilton ( Erivelton) e Mariola.

RESULTADOS
A última rodada do primei

ro turno da Segundona, realiza
da no domingo 28, apresentou 
ainda os seguintes resultados: 
Guarujá 2x1 Taboão da Serra, 
Mogi das Cruzes 1x2 Ecus, Jo- 
seense 1x1 Jacareí, Ilha Solteira 
2x1 Oeste Paulista, Atlético Ara- 
çatuba 0x0 Penapolense, Barce
lona 1x2 Palestra, Boa Vista 3x1 
Radium, União Suzano 1x3 
União Mogi, Pinhalense 2x3 
Pirassununguense, Sumaré 2x4 
Força, Presidente Prudente 1x3 
Assisense, Campo Limpo 2x1 
Capivariano, Amparo 3x1 Gua- 
çuano, Votoraty 7x1 Jabaquara, 
Guariba 2x1 Grêmio Catandu- 
vense, Tanabi 1x3 Jaboticabal, 
Fernandópolis 1x3 Batatais e 
Lemense 0x2 Itapirense.

Jogadores do CAL comemoram o primeiro gol da equipe lençoense em cima do líder Campinas

CLASSIFICAÇÃO

P Clubes PG JG VI EM DE GP GC SG
1 Campinas 13 6 4 1 1 20 5 15
2 Capivariano 12 6 4 0 2 17 7 10
3 Lençoense 12 6 4 0 2 12 6 6
4 Força 10 6 3 1 2 10 8 2
5 Campo Limpo 7 6 2 1 3 5 9 -4
6 Sumaré 4 6 1 1 4 4 17 -1 3
7 Atibaia 2 6 0 2 4 1 17 -1 6

CAL venceu quatro e perdeu duas
O retrospecto da equipe do 

CAL (Clube Atlético Lençoen- 
se) no primeiro turno do Cam
peonato Paulista da Segunda 
Divisão foi positivo. Jogando 
em casa, o Lençoense venceu as 
quatro partidas que disputou. As 
duas derrotas, para o Sumaré e 
Capivariano, foram fora de casa.

Ao fechar o primeiro turno,

o CAL soma 12 pontos ganhos: 
quatro vitórias e duas derrotas e 
fica em terceiro lugar no grupo 4 
que tem o Campinas como líder 
e o Capivariano, também com 
12 pontos, em segundo lugar. A 
equipe fez 12 gols e tomou seis.

No próximo domingo 4, 
a equipe viaja para Campo 
Limpo Paulista, onde encara

a equipe da casa. A partida é 
válida pela primeira rodada 
do segundo turno. O Campo 
Limpo vem de uma vitória 
de 2 a 1 sobre o Capivariano, 
conquistada no domingo 28, 
em Campo Limpo. Vale lem
brar, que na estréia do campe
onato, o CAL bateu o Campo 
Limpo por 2 a 0, no Bregão.

B A S Q U E T E
Unimed/Lençóis garante vaga na final estadual dos Joguinhos

Com a desistência das 
equipes de Bauru e Jaú, a 
equipe de basquete femi
nino (até 18 anos) da Uni- 
med/Lençóis garantiu vaga 
para a final estadual dos 
Joguinhos da Juventude. O 
evento acontece entre os 
dias 8 e 16 de junho, em 
São José dos Campos. Pela

última rodada da fase regio
nal, as comandadas de João 
Paulo Paschoarelli bateram 
Promissão pelo placar de 
44 a 26. A partida foi rea
lizada no domingo 21, na 
casa do adversário. Jogaram 
e marcaram para Lençóis, 
Amanda Dalete (2), Steffany 
(4), Veridiana, Camila (33)

Nayara Abade, Ana Cecília 
(4), Juliana Salgado, Ana 
Rita, Maiara, Simone(1) e 
Amanda Gomes.

A equipe lençoense é for
mada por alunas das escoli- 
nhas de basquete da Direto
ria Municipal de Esportes e 
Recreação em parceira com a 
Unimed de Lençóis Paulista.

D E S A F I O

Amanhã é dia de exercício físico
Inserir a atividade física no co

tidiano das pessoas a fim de me
lhorar sua qualidade de vida. Esse 
é o objetivo do Challenge Day ou 
o Dia do Desafio, que acontece 
amanhã no mundo todo. A regra 
do jogo é simples: 15 minutos de 
exercício físico. O município que 
conseguir mobilizar mais gente 
ganha o desafio. As cidades são 
escolhidas de acordo com o nú
mero de habitantes.

Esse ano, Lençóis Paulista dis
puta com a cidade de Ruminahui, 
do Equador. A Diretoria de Es
portes e Recreação mobilizará os

pais dos alunos das escolinhas de 
basquete, futsal, vôlei, handebol, 
atletismo, além dos alunos a pra
ticarem 15 minutos de atividades 
físicas no ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o Tonicão. 
No ano passado, Lençóis venceu 
San Marcos, da Guatemala, por 
27,50% a 0,21%.

Macatuba vai enfrentar 
San Lucas, da Bolívia, Areió- 
polis pega Ciénega de Flores, 
do México e Borebi pega Hui- 
te, da Guatemala.

O objetivo do Dia do Desa
fio é mobilizar o maior núme-

ro de participantes em torno 
da idéia de praticar pelo me
nos 15 minutos consecutivos 
de qualquer atividade física 
ou esportiva. O Dia do Desa
fio é realizado no Brasil desde 
1995 e coordenado no Con
tinente Americano pelo SESC 
de São Paulo, desde 1998. Ele 
foi idealizado há cerca de uma 
década pela ParticipAction, 
entidade esportiva canadense, 
e difundido mundialmente 
pela Trim & Fitness Internatio- 
nal Sport for All Association 
(TAFISA), de origem alemã.

A M A D O R

Lance do jogo em que o Expressinho/OECO/Frigol empatou com o Palestra em 1 a 1

Só Lwart vence na estréia
Dos quatro jogos dispu

tados no domingo 28 pelo 
Campeonato Amador -  Tro
féu 15 Anos -  três acabaram 
em empate. O único a vencer 
na rodada foi a equipe do 
Grêmio Lwart, que jogou em 
casa, e bateu o CUP (Clube 
União Paulista) por 1 a 0. O 
único gol da partida foi mar
cado por Marcos Leão, aos 36 
minutos do segundo tempo.

No estádio municipal Ar- 
changelo Brega, o Bregão, a 
equipe do Expressinho/O 
ECO/Frigol empatou com o 
Palestra em 1 a 1. O gol do 
Expressinho foi marcado por 
Mineirinho, aos 22 minutos 
do primeiro tempo. Na etapa

final, aos 37 minutos, Fernan
do empatou para o Palestra.

O jogo entre Primavera e 
Santa Luzia também termi
nou em 1 a 1. A partida foi 
disputada no estádio José 
Zeferino Ribeiro, em Alfredo 
Guedes. O empate deixou 
muitos torcedores surpresos 
já que o Santa Luzia é o atual 
campeão da competição.

Em jogo truncado, na pri
meira etapa, jogando com 
três zagueiros e dois volantes, 
o Primavera dominou todo 
o primeiro tempo. O gol da 
equipe saiu aos 10 minutos 
com Juliano. Já na etapa final, 
o Santa Luzia foi todo pressão 
em busca do empate e o Prima-

vera administrava o resultado 
e jogava no contra ataque. De 
tanto pressionar, o Santa Luzia 
chegou ao gol de empate aos 
28 minutos, com Pregão. Nos 
minutos finais de jogo, a equi
pe do Primavera recuou e, com 
a zaga bem postada dentro de 
campo, garantiu um ponto na 
tabela de classificação.

O outro empate da rodada 
aconteceu na manhã de do
mingo, no estádio municipal 
Eugênio Paccola, na Cecap, 
entre Comercial e Graxaria. As 
duas equipes empataram em 2 
a 2. Marcaram para o Comer
cial, Adriano e Marcelo. Já os 
gols da Graxaria foram assina
lados por Eduardo e Netinho.
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ATENÇÃO LENÇÓIS E REGIÃO
A Global Computer faz aniversário e quem ganha é você! 
Única empresa da região que vende computadores com  
ISO 9001 e garantia de 3 anos, conceito de aprovação '' 

de 100%, vai sortear um HOME THEATER e vários brindes.

[1 íTTFTte - Descontos de 7 a 65% em serviços 
e produtos. Corra, pois é por tempo limitado.

F: 3264-2692 GLOBAL
R: 15 de Novembro, 753, 
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HllQuem é gordo?
^ O peso do atacante Ronaldo foi o principal assunto da entrevista coletiva dada ontem na Suíça pe

los jogadores brasileiros; para jogador, suposto sobrepeso é "falta de conhecimento''
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Ed u a r d o  V ie ir a  d a  Co st a
Fo l h a p r e s s

Weggis, Suíça - O atacante 
Ronaldo voltou a mostrar des
conforto ao ser indagado sobre 
sua atual condição física, em 
entrevista coletiva realizada 
ontem. O jogador, que já havia 
se irritado com as perguntas 
sobre seu peso no último do
mingo, disse que falta conhe
cimento aos jornalistas sobre 
sua condição. "Isso é falta de 
conhecimento. O que é uma 
pessoa gorda?'', perguntou.

"Já faz muito tempo que 
se fala desse tipo de coisa sem 
nenhuma informação sobre o 
assunto, sem saber qual o meu 
percentual de gordura, por 
exemplo'', continuou, sem, 
entretanto, dar a informação.

Ronaldo deixou sua irrita
ção ainda mais evidente quan
do o lateral Cafu, que também 
participava da coletiva, come
çou a rir enquanto o atacante 
respondia aos jornalistas so
bre o tema. "Ele está rindo de 
tão ridículo que é esse tema'', 
afirmou o jogador que tentou 
disfarçar seu desconforto.

"Não estou irritado com 
nada, estou me preparando pa
ra a Copa. Sigo tranqüilo e fa
zendo o meu trabalho sem me 
incomodar'', afirmou. Segun
do a CBF e também seu clube, 
o Real Madrid, Ronaldo estaria 
atualmente com 82 quilos.

RECORDES
Ronaldo pode atingir al

gumas marcas importantes no 
Mundial da Alemanha. Além 
de conquistar sua terceira Copa, 
o que apenas Pelé conseguiu

como jogador, Ronaldo pode 
passar a ser o maior artilheiro 
da história da competição.

Até o momento, o atacante 
brasileiro fez 12 gols nas suas 
três participações em Copas 
(nenhum em 1994, quatro 
em 1998 e oito em 2002), 
mesma marca de Pelé. O go
leador máximo da história da 
competição é o alemão Gerd 
Müller, que marcou 14 vezes 
em duas edições do torneio.

Apesar da possibilidade 
de alguns recordes pessoais, 
o atacante mantém o discurso 
coletivo. "Meu principal obje
tivo é o título, penso apenas 
no hexacampeonato. Objeti
vos pessoais ficam para o se
gundo plano'', finalizou.

EUA
Ronaldo admitiu que pre

tende jogar nos Estados Unidos, 
mas descartou essa possibilida
de no momento. "Por enquan
to, tenho contrato com o Real 
Madrid e só penso em Copa do 
Mundo, mas no futuro o mer
cado norte-americano é um ob
jetivo para mim'', afirmou.

Pouco antes, o representan
te do atleta, Fabiano Farah, ha
via confirmado que o atacante 
recebeu uma proposta de US$ 
120 milhões por um contrato 
de dez anos. O time interessa
do é o New York Red Bull.

Farah disse que o jogador 
vai permanecer na Espanha. 
"Recebemos a proposta, mas 
deixamos claro que o negó
cio não evoluiria'', afirmou. 
Ronaldo tem contrato com 
o Real Madrid até 2006. Pelo 
acordo, ele recebe 6 milhões 
de euros por temporada.

Em entrevista coletiva, Ronaldo se irrita ao ser indagado sobre seu peso

Frio e chuva não diminuíram ritmo de treinamentos, ontem

Frio e chuva pode prejudicar seleção
Ed u a r d o  V ie ir a  d a  Co st a

Fo l h a p r e s s

Weggis, Suíça - A baixa 
temperatura e a chuva que 
atingem a região de Weggis - 
e boa parte da Europa- nos 
últimos dias, além de surpre
endente, preocupam a seleção 
brasileira. O treino da tarde de 
ontem foi realizado sob chuva 
e frio de 8°C.

O capitão da equipe, Cafu, 
disse ontem que o clima pode 
desfalcar a equipe. "Melhor o 
frio do que jogar com 4 0 °C. 
Ajuda por um lado, mas corre
mos o risco de nos machucar 
também. É preciso tomar cuida
do nos treinamentos", afirmou.

Para o volante Zé Roberto, 
o clima chuvoso pode prejudi
car o futebol da seleção, mas 
ele acredita na melhora do 
tempo até o início da compe
tição. Para o jogador, "é nor
mal o tempo assim, no mês 
de julho vai estar melhor e 
teremos bons dias". A seleção 
brasileira só jogará em julho

no Mundial se passar para as 
quartas-de-final.

Um estudo divulgado na 
semana passada, porém, apon
ta que a temperatura (e as chu
vas) no período da Copa pode
rão ser prejudiciais ao Brasil.

O meteorologista Franc 
Boettcher chefiou um grupo 
de especialistas que compilou 
informações climáticas de 140 
jogos disputados por seleções 
que vão ao Mundial como 
candidatas ao título -além da 
anfitriã, Brasil, França, Ingla
terra, Argentina e Itália. A con
clusão foi publicada na "Wet- 
termagazin" (revista do clima, 
em alemão): as condições do 
país-sede não são as ideais pa
ra o Brasil.

"Alemanha e Itália, na mé
dia, são os países que costu
mam obter melhores resulta
dos nas condições em que deve 
ser disputada a Copa, quando 
teremos média de 25°C  e chu
vas constantes. O Brasil foge 
um pouco a esse padrão e, mais 
importante, brilha em grama

dos secos", diz Boettcher. 

CAFU
Cafu afirmou hoje 

também que está mui
to próximo de seu 
c o n d i c i o n a m e n t o  
físico ideal. "Já me 
sinto com 98%  e 
os outros dias me 
darão 100%
O jogador 
esteve afas
tado de seu 
time, o Mi- 
lan (ITA), du
rante boa parte 
da última tem
porada por conta 
de uma contusão 
no joelho esquerdo.

Recuperado, ele 
voltou a atuar no co
meço de abril, nas últimas 
rodadas do Campeonato 
Italiano. "Vou traba
lhar forte para che
gar à Copa em plena 
forma e levar a taça", 
afirmou.

QUEM DA MAIS?
Mais de 825 dólares. Este é o valor que fãs de carteiri- 
nha estão dispostos a pagar por uma noite no quarto de 
hotel onde ficou hospedado o atacante da seleção bra
sileira, Ronaldo. O Park Hotel Weggis, na Suíça promo
veu um leilão no eBay para leiloar cinco quartos: além de 
Ronaldo, que conseguiu o maior lance, entraram na lista 
os aposentos ocupados por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, 
Adriano e Roberto Carlos. Os vencedores do leilão vão 
passar a noite de 3 de junho nos aposentos das estrelas. 
Segundo a gerência do hotel, o dinheiro será revertido 
para uma instituição brasileira.

NEGÓCIO DA CHINA
O craque francês Zinedine Zidane, chegou anunciar a 
aposentadoria após a Copa do Mundo de 2006, mas po
de terminar a carreira defendendo a camisa de um time 
chinês. De acordo com o jornal "China Daily", a idéia se
ria contar com o atleta no futebol chinês, atuando por 
algum time local, por no mínimo uma temporada. Dois 
candidatos são o Changchun Yatai e o Beijing Guo'na. 
Desses, o primeiro se beneficia por manter ligações co
merciais com o Real Madrid, ex-clube do francês.

LEITURA
O patriotismo anda em alta na Alemanha. Há 12 dias do iní
cio da Copa do Mundo, está sendo lançado um livro para 
que a população sinta mais orgulho do país e seja uma an
fitriã perfeita. "O melhor da Alemanha" é uma auto-ajuda 
para a Copa do Mundo, que traz 250 motivos para os ale
mães sentirem-se orgulhosos: da salsicha ao Volkswagen.

PASSOS DO REI
Atuar nos Estados Unidos é uma possibilidade que o ata
cante da seleção brasileira, Ronaldo, não descarta. "Até 
provável", diz. Segundo o jornal O Estado de Minas, os 
administradores da carreira de Ronaldo possuem uma 
proposta do New York Red Bull, clube da MLS, a liga 
profissional norte-americana. O time americano teria 
proposto um contrato de 10 anos, com salários anuais 
em torno de US$ 12 milhões, livre de impostos. Se acei
tar a proposta, Ronaldo estaria revivendo os passos de 
Pelé e Carlos Alberto Torres, que nas décadas de 70 e 80 
jogaram pelo New York Cosmos.

MILHÕES
Rei da Arábia Saudita, Abudllah liberou 12 milhões de 
dólares para a preparação da equipe, dirigida pelo bra
sileiro Marcos Paquetá, que representa o país na Copa 
do Mundo 2006. A informação é da agência Arab News 
e diz que o dinheiro deve ser utilizado na reta final da 
preparação. Tantos dólares vão tentar levantar o moral da 
equipe, depois da derrota para a República Tcheca, em 
jogo amistoso. Se a moda pega, todo mundo vai querer 
perder um joguinho de vez em quando.

TITULAR
Os brasileiros deixaram de ver o futebol do argentino Car- 
litos Tevez, jogador do Corinthians, após sua convocação 
para a seleção argentina, mas se os apelos da torcida pla
tina forem atendidos, Tevez atua nesta Copa como titular. 
Em pesquisa do site do diário esportivo Olé, o jogador é 
o preferido de 40% dos internautas para jogar ao lado de 
Crespo no ataque. A seleção argentina tem jogo amistoso 
contra Angola hoje, às 15h.

SUSTO
Nélio Nazário de Lima, pai do atacante da seleção brasi
leira, Ronaldo, tomou um susto na manhã de ontem. Ele 
sofreu um acidente de carro na estrada Rio-Santos, mas 
saiu ileso, apesar de seu carro ter caído em uma ribancei
ra. Nélio dirigia uma Mercedes quando bateu no meio-fio 
na altura do quilômetro 387 e caiu numa ribanceira de 
quatro a cinco metros.

★ ★ ★
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