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De portão aberto, feira recebe 50 mil
Cerca de 50 mil pessoas passa

ram pela 29^ Facilpa (Feira Agro
pecuária Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) no domingo 7, 
último dia da feira. Essa é a esti
mativa da ARLP (Associação Rural 
de Lençóis Paulista). Com portões

abertos, o público compareceu em 
peso durante todo o dia para assis
tir a final das provas de tambor e 
baliza, final do rodeio mirim em 
carneiros, final do rodeio profis
sional, show pirotécnico e apre
sentação da dupla sertaneja Rick &

Renner. Ao todo, a Facilpa recebeu 
aproximadamente 200 mil pessoas 
em 11 dias de feira. A diretoria da 
Facilpa ainda não fechou o balan
ço, mas a expectativa é de que o vo
lume de negócios chegue a R$ 2,5 
milhões. ►► Página A2

Rainha do rodeio mirim cumprimenta os pequenos peões em ritual que imita o dos peões profissionais

Cavaleiro disputa a prova de seis balizas, uma das mais tradicionais da Facilpa, com prêmio de R$ 40 mil

CAL goleia 
e fica perto 
da liderança
Com três gols de João Paulo, um de Nilton 

e um de Mariola, o CAL venceu o Atibaia por 

cinco a zero, domingo de manhã, no Bregão

Em jogo válido pela quinta roda
da do Campeonato Paulista da Se
gunda Divisão, o CAL (Clube Atléti
co Lençoense) goleou o Atibaia, lan
terna do grupo, por 5 a 0. O jogo foi 
realizado na manhã do domingo 7, 
no estádio Archângelo Brega, o Bre- 
gão. Com o resultado, o Lençoense 
fica a um ponto do líder Campinas. 
Na goleada de cinco a zero, o des
taque foi o atacante João Paulo, que 
marcou três vezes. Nilton e Mario- 
la marcaram os outros dois gols da

equipe do técnico Ailton Lira. Jogan
do em casa, o CAL foi para cima do 
adversário e, logo aos três minutos, 
perdeu grande chance com o centro
avante Thiago, que chutou forte exi
gindo grande defesa do goleiro Car- 
lão. O Lençoense volta a campo no 
domingo 21, em jogo contra o Capi- 
variano, em Capivari. Os dois times 
somam nove pontos ganhos, mas o 
Capivariano leva a vantagem de um 
gol sobre o CAL e por isso ocupa a 
segunda colocação. ►► Página A7

Lance de um dos cinco gols marcados pelo CAL sobre o time de Atibaia

BOREBI

Avó diz que 
neto foi 
discriminado

A avó de um adolescente de 15 
anos acusa a escola onde ele estuda, 
em Borebi, de discriminação. O fato 
que motivou a denúncia, teria acon
tecido na quinta-feira 4, depois que a 
professora, em sala de aula, teria dito 
ao garoto que ele comia arroz, feijão 
e ovo para poder usar uma calça de 
marca, que custou R$ 70,00. A avó do 
menino, Luci Clemente, disse que ele 
foi apontado pela professora porque 
é pobre, negro e filho de pais sepa
rados. O caso foi parar na Polícia. A 
professora contou que durante a aula 
de quinta-feira estava conversando 
com os alunos sobre a inversão de 
valores pelos jovens. ►► Página A5

M A C A T U B A

Comunidade 
faz festa para 
Santa Rita

Começa na quinta-feira 18 e vai 
até o domingo 21, na comunidade 
da Igreja Santa Rita, a festa em ho
menagem à padroeira dos bairros 
Vila Santa Rita, Jardim Europa e 
Macatuba 7. A programação religio
sa começa na quinta-feira 18, com 
missas todos os dias. A programa
ção festiva começa na sexta-feira 19. 
Além da praça de alimentação, com 
barracas de pastel, espetinho e do
ces, a quermesse também terá atra
ções musicais. No domingo 21, últi
mo dia de festa, tem almoço, a partir 
das 11h30, e apresentação de dança. 
A noite tem missa e show com o 
cantor Ricardo. ►► Página A5

BAI RROS
Júlio Ferrari 
ganha creche 
no dia 21

►► Página A3
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Com chave de
Associação Rural de Lençóis estim a  

público de 50  m il pessoas no últim o  

dia da 29® Facilpa; volum e de negócios 

pode ultrapassar R$ 2 ,5  m ilhões

Da Redação

De portões abertos e fe
chado com chave de ouro. 
Assim pode ser definido o 
último dia da 29^ Facilpa 
(Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Segundo estima
tivas dos organizadores, no 
domingo 7, último dia, cerca 
de 50 mil pessoas visitaram 
a feira. Na lista de atrações, 
final das provas de tambor e 
baliza, final do rodeio mirim 
em carneiros, final do rodeio 
profissional, show pirotécni
co e apresentação da dupla 
sertaneja Rick & Renner.

Ao todo, a Facilpa rece
beu aproximadamente 200 
mil pessoas em 11 dias de fei
ra. Segundo informações da 
ARLP (Associação Rural de 
Lençóis Paulista), a diretoria 
da Facilpa deve conceder uma 
entrevista coletiva, ainda esta 
semana, para divulgar o ba
lanço da festa.

No domingo, o público 
começou a chegar cedo ao re
cinto de exposições José Oli
veira Prado, para um dia cheio 
de atrações. A programação 
começou às 9h, com as provas 
finais de Três Tambores e Seis 
Balizas, que distribuíram R$ 
40 mil e uma moto zero qui

lômetro entre os vencedores 
(veja box abaixo).

O público foi presente o 
dia todo. A diretoria da Facil
pa ainda não fechou o balanço 
da feira, mas o presidente da 
Associação Rural de Lençóis 
Paulista, Ademir José Rorato, 
o Mio Doce, em entrevistas 
anteriores, declarou que a ex
pectativa era de que o volume 
de negócios, entre comerciali
zação de animais, ovinos e bo
vinos, implementos agrícolas 
e veículos, girasse em torno 
dos R$ 2,5 milhões.

Este ano, a feira contou 
com três leilões: um de gado 
e dois de ovinos. A direto
ria informou que ainda não 
calculou o valor de animais 
negociados, mas segundo o 
coordenador da Facilpa, José 
Oliveira Prado, somente o 2° 
Leilão Nova Geração, realiza
do na casa noturna Four, na 
sexta-feira, reuniu cerca de 40 
criadores de São Paulo e ou
tros estados. Cerca de 300 pes
soas acompanharam lance-a- 
lance o pregão, que movimen
tou R$ 300 mil. Trinta lotes 
de animais foram colocados à 
venda, inclusive uma cota de 
10% do carneiro Playboy, da 
raça Santa Inês, avaliado em 
R$ 1,2 milhão. O leilão teve 
transmissão pelo Agrocanal.

Tambor e Baliza conhecem campeões
Muita gente compareceu 

ao recinto da Facilpa para as
sistir a final das provas de Três 
Tambores e Seis Balizas, na 
manhã do domingo 7.

Na prova dos Três Tambo
res, Hernani Silva ficou com 
o título na categoria cavalo 
iniciante. Na categoria aberta 
Junior Danilo Rahal ficou em 
primeiro. Miguel Dias ficou 
com o título na categoria aber
ta Sênior. Na categoria amador 
master, Hernani Neto foi o me
lhor e Wagner Simionato, levou 
o título no mirim. No Jovem C, 
Hernani Silva ficou em primei
ro e no Tira-Teima, Marco Tole
do Filho foi o campeão.

Entre as mulheres, Giova-

Parque de diversões, que ficou movimentado o dia todo no último dia da Facilpa; portões abertos atraiu famílias inteiras

Peão de Itapeva vence 
o rodeio profissional

na Breda foi a campeã na ca
tegoria amador. Na categoria 
Jovem A, o título ficou com 
Carla Ramos. Marina Fasano, 
foi a melhor na Jovem B e Ana 
Paula Zillo ficou com o título 
da categoria feminino.

Na prova de Seis Balizas, 
na categoria cavaleiro inician
te, o título foi para José Almei
da. Wagner Simionato foi o 
campeão nas categorias aberta 
Junior, aberta sênior e mirim. 
Rodrigo Reis ficou com o tí
tulo do amador. Leandro Ro
cha foi o melhor na Jovem A 
e Renato Meir na Jovem C. Na 
categoria amador master, He
lena Herveg foi a campeã, e na 
Jovem B, Martha Herveg.

Peão cumprimenta o presidente da Facilpa, Ademir José Rorato

Ficou com o peão Ander- 
son Dias de Oliveira, de Ita- 
peva, São Paulo, o título de 
campeão do rodeio profissio
nal da 29^ Facilpa e o prêmio 
principal, R$ 10 mil. A final 
do rodeio profissional foi re
alizada na noite do domingo 
7, encerramento da feira.

Além de Oliveira, outros 
quatro peões levaram prê
mios em dinheiro. O título de 
vice-campeão ficou com Otá
vio Bruno da Silva Souza, de

Pompéia, que fez 384 pontos 
e embolsou R$ 6 mik Tam
bém saiu para um peão de 
Pompéia o terceiro lugar. El- 
ton José de Souza marcou 349 
pontos e levou R$ 3 miL 

O peão Silvano Alves Góes, 
de Pilar do Sul, fez 345 pon
tos e voltou para casa com o 
quarto lugar e R$ 2,5 mil na 
conta. Em quinto lugar, com 
334 pontos, ficou Flávio Mo
raes, de Maracaí. O prêmio 
foi de R$ 2 mik

S H O W S

r ic k  & r e n n e r  - Depois de anos sem se apresentar., 
em Lençóis Paulista, a dupla sertaneja Rick & Renner 
encerrou -a FacilpáTom um show para lá de animado, 
no domingo 7. Com os portões abertos, a arena e as 
arquibancadas ficaram lotadas. A dupla cantou anti
gos sucessos e também os do novo CD. A platéia se 
entusiasmou quando os sertanejos subiram ao palco. 
Gritaria e choradeira não faltaram. Presentes também 
não, as fãs jogaram até peças íntimas no palco.

Para comerciantes, vendas foram boas

Para os barraqueiros e co
merciantes que trabalharam 
durante a 29^ Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista) 
as vendas foram boas. Nas 
barracas mais tradicionais, a 
expectativa era de superar os 
lucros obtidos em 2005.

É o caso de Margarida Luiz 
Souza Lopes, proprietária da 
barraca Pastel de Belém. A 
comerciante conta que parti
cipa da feira desde o início. 
"São 29 anos de Facilpa. Este 
ano as vendas estão ótimas. 
Já são melhores que no ano 
passado", comemorou.

Outro comerciante, Ítalo 
José Tedesco, da barraca O 
Rei da Calabresa, que há 20 
anos comercializa lanches e 
sucos na feira, disse que o 
movimento estava bom, mas 
ainda não havia atingido a

expectativa. "Relativamente, 
está bem. Não está aquele es
touro. Estamos vivendo um 
momento econômico atípi
co, quase que parado. Tem 
muita variedade, muitas bar
racas. A gente, graças a Deus 
já tem uma freguesia, afinal, 
são mais de 20 anos. Mesmo 
assim foi um pouco melhor 
do que no ano passado, não 
há dúvidas", comentou.

Enquanto o público fazia 
fila em frente as barracas de 
comidas e bebidas, alguns 
vendedores dependem do cli
ma favorável para ter lucro. O 
mesmo frio que atrapalhou o 
trabalho dos sorveteiros, tam
bém atrapalhou Jonas Santa
na, que estreou na feira ven
dendo brinquedos luminosos 
para crianças. "Tem dias que 
vendemos mais, tem dias que 
vendemos menos", conta.

CAMPEAO
Anderson Dias de Oliveira - 391 pontos- Itapeva - SP

Vice-Campeão
Otávio Bruno da Silva Souza -384 pontos -  Pompéia -  SP

3° lugar
Elton José de Souza - 349 pontos -  Pompéia -  SP

4° lugar
Silvano Alves Góes - 345 pontos -  Pilar do Sul -  SP

5° lugar
Flávio Moraes - 334 pontos -  Maracaí -  SP

C É U

DANIEL Nem o frio e a poeira espantaram o público 
que foi sábado na Facilpa assistir ao show do cantor 
Daniel. Crianças, jovens e adultos lotaram a arena. 
Faixas, flores e cartas foram entregues ao cantor 
durante o show. Antes da apresentação, Daniel re
cebeu alguns alunos da Apae (Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de Lençóis Paulista, que 
mostraram ter na ponta da língua as das músicas. 
O cantor também falou de seu novo CD, sem data 
definida de lançamento.

Dois helicópteros roubaram a atenção do público na 29  ̂ Facilpa: um 
mini-helicóptero que ficou no estande da Divelpa e o mini-helicópte- 
ro utilizado para captar imagens e fazer fotos aéreas, contratado pelo 
SBT. O objeto, que se assemelha a um brinquedo, era o alvo do olhar 
de milhares de pessoas toda vez que levantava vôo.

r -  W .
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^̂ API'TAL INICIAL os roqueiros do Capital Inicial divi
diram a apresentação na noite da sexta-feira 5 em dois 
momentos. Primeiro levaram ao palco antigos suces
sos do Aborto Elétrico e canções conhecidas da galera 
que acompanhou a trajetória da Legião Urbana. A re
ciclagem musical contou com o reforço de um telão, 
que refletiu a história política do Brasil e do mundo no 
século 20. As imagens traduziam as letras. O Capital 
Inicial fez propaganda do CD e DVD da banda e criti
cou os políticos brasileiros.
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Aberta ao
público
Prefeitura confirma para o domingo,

21 de maio, a inauguração da creche 

Oliveiro Emiliano Ribeiro, no Júlio 

Ferrari; prédio receberá 126 crianças

Da redação

Está confirmado. A inau
guração da creche Oliveiro 
Emiliano Ribeiro, no Conjun
to Maestro Júlio Ferrari, já tem 
data marcada. A confirmação 
saiu na tarde de ontem. A so
lenidade acontece no domin
go, 21 de maio, às 14h30. A 
inauguração da creche seria 
no domingo 6, como parte da 
agenda festiva em comemo
ração ao aniversário de 148 
anos de Lençóis Paulista, mas 
um atraso nas obras provocou 
o adiamento.

Assim que estiver em fun
cionamento, a creche receberá 
as 126 crianças do bairro que 
atualmente são atendidas no 
Centro Educativo Mário Co
vas, também no Júlio Ferrari. 
A Diretoria de Educação ainda 
estuda a possibilidade de cha
mar outras 10 crianças, depois 
de avaliadas as dependências 
físicas do novo prédio.

A creche Oliveiro Emiliano 
Ribeiro, aliás, vai contar com 
o que existe de mais moderno 
em questão de estrutura física 
para creches. Todas as salas 
têm portas ligando ao pátio 
interno e o berçário comporta 
uma separação entre crianças 
pequenas e outras maiores. A 
nova creche também terá ba
nheiros adaptados para defi
cientes físicos, melhoria que 
a Administração tem feito

gradativamente nas outras cre
ches do Município.

As crianças atendidas no 
Júlio Ferrari vão contar ainda 
com armários individuais, on
de podem acomodar mochi
las, roupas e material escolar. 
O refeitório também foi pro
jetado para deixar o lactário 
próximo à cozinha e para que 
as crianças possam visualizar 
o processo de preparação dos 
alimentos. Junto com isso, os 
alunos também vão receber 
um novo conjunto de jogos 
pedagógicos.

"É uma obra fundamen
tal", afirma o diretor da Asso
ciação de Moradores do Con
junto Júlio Ferrari, Antonio 
José Bernardo Castanheira. 
"Uma comunidade carente 
que não tem uma creche, so
fre ainda mais", ressalta. Para 
Castanheira, além de dar às 
crianças um prédio específico, 
a inauguração da creche vai 
possibilitar que outros proje
tos culturais sejam desenvolvi
dos no Centro Educativo onde 
elas estão hoje.

Na solenidade de inaugu
ração, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) vai homenage
ar a ex-vereadora Cleuza Spi- 
randelli (PTB) que foi a prin
cipal voz na reivindicação da 
creche para o bairro. Na placa 
comemorativa também vai o 
nome do deputado federal Ri
cardo Izar (PTB).

A futura creche do Júlio Ferrari, que começa a funcionar dia 21

LUTO
Aos 78 anos, morre Lázaro Bernardes

Neste final de semana, 
Lençóis Paulista lamentou a 
morte de um ilustre empre
endedor. Morreu no final da 
tarde de sábado 5, o comer
ciante Lázaro Bernardes, um 
dos fundadores da Cremil e 
pai do atual presidente da Câ
mara e ex-prefeito, Adimilson 
Bernardes (PRTB), o Dingo.

Lázaro Bernardes era 
nascido em Macatuba e mu
dou-se para Lençóis Paulista 
onde montou um armazém 
de secos e molhados. Seu 
comércio funcionava no 
cruzamento entre as ruas 
Antonio Tedesco e Coronel 
Virgílio Rocha. Sempre foi 
ligado ao comércio alimen
tício, trabalhando na pre
paração de arroz e milho e 
fubá para a venda. Depois, 
montou a Cremil, hoje ad

ministrada pelo seu filho 
Wlamilson Bernardes.

Além de Dingo, ex-pre
feito e atual presidente da 
Câmara, Lázaro Bernardes 
tem mais dois filhos bastan
te conhecidos pela comuni
dade de Lençóis Paulista: o 
já falecido Gilson Bernardes, 
vereador por dois mandatos, 
e o professor de educação 
física e ex-diretor da UME 
(Unidade Municipal de Es
portes) Adilson Bernardes.

Lázaro Bernardes sofria 
de hérnia de disco, que o le
vou à mesa de operação no 
final do ano passado. Com
plicações da cirurgia che
garam a assustar a família. 
No sábado, ele sofreu um 
acidente vascular cerebral 
(derrame) e faleceu por vol
ta das 18h, aos 78 anos.

Mais duas notas falsas 
são apreendidas

A Polícia Militar apreen
deu mais duas notas falsas 
no recinto da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Pau
lista) no final de semana. As 
cédulas, de acordo com in
formações da polícia, foram 
encontradas com consumi
dores que alegam ter recebi
do o dinheiro como troco.

Com as duas notas apre
endidas entre o domingo e 
a segunda-feira sobe para 28 
o número de cédulas falsas 
apreendidas pela Polícia Mili
tar nas últimas duas semanas.

O caso, segundo o Mi
nistério Público, poderá ser 
caracterizado como estelio
nato. Na opinião do pro
motor de justiça Luis Gabos 
Álvares, falsificar dinheiro é 
produzir notas em grande

quantidade, o que não está 
ocorrendo. Segundo ele, o 
'derrame' de dinheiro falso 
que vem sendo alertado pe
la imprensa não é verdadei
ro. "Sempre se apreendeu 
nota falsa durante a Facil- 
pa", disse Gabos, afirman
do que o que ocorre é que 
a imprensa tem alertado 
os comerciantes, que estão 
mais atentos.

COM VITIMA
Um adolescente de 15 

anos, morador do Jardim 
Bocaiúva, em Macatuba, 
fraturou as duas pernas e 
sofreu escoriações generali
zadas, domingo à noite, ao 
se envolver em um acidente 
de trânsito no cruzamen
to das ruas 15 de novem
bro com Ignácio Anselmo. 
H.R.S. transitava com uma 
bicicleta pela rua Ignácio 
Anselmo quando, de acor
do com o condutor da pe
rua Kombi, placas DQT 
0943, o ciclista invadiu a 
preferencial e foi atingido 
pela perua. O menor foi 
socorrido e permaneceu em 
observação médica.

CAVALO NA PISTA
Um caminhão bateu em

um cavalo que puxava uma 
charrete, sábado à noite, na 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). Nelson Corral, re
sidente em Rinópolis, São 
Paulo, transitava sentido inte- 
rior/capital, quando na altu
ra do quilômetro 309 surgiu 
um cavalo com uma charrete 
em sua frente, sendo inevitá
vel a colisão. De acordo com 
o motorista, não havia nin
guém conduzindo a charrete. 
O motorista não se feriu.

a cid en tes
A Polícia Militar regis

trou quatro acidentes de 
trânsito sem vítimas na sex
ta-feira 6 de maio. Os casos 
ocorreram nas vilas Paccola, 
Irerê e na avenida Padre Sa- 
lústio Rodrigues Machado, 
no centro da cidade.

COMUNICAMOS
que o Supermercado Santa Catarina localizado à 
Avenida 9 de Julho, n° 588, centro, Lençóis Paulista, 
estará fechado a partir de amanhã até a próxima 
terça dia 16/05. Dia 17/05, quarta-feira, às 8h30, 
acontece nossa reinauguração e convidamos toda a 
cidade para conhecer nossa nova ioja.



E D I T O R I A L

Tudo em cima
C HA RGE

A Facilpa (Feira Agropecu
ária, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) chegou ao fim. 
E terminou com chave de ouro, 
como se dizia nos velhos tem
pos. Com um público excelente 
e um volume de negócios me
lhor ainda, parece que o resul
tado final agradou a todos. Até 
o tempo parece que colaborou. 
Apesar do frio que fez durante 
as noites no meio de semana, 
a chuva, principal vilã de feiras 
agropecuárias, não caiu.

O grande movimento no 
domingo, último dia da feira, 
quando cerca de 50 mil pesso
as passaram pelo Recinto Jo
sé Oliveira Prado, não trouxe 
problemas maiores. Nenhuma 
ocorrência grave foi registrada. 
Apenas os empurra-empurras 
de costume, provocados, como 
sempre, pelo excesso de consu
mo de bebidas alcoólicas. Fora 
isso, nada demais.

Pelo lado econômico, não 
se pode dizer que Lençóis Pau
lista está em crise. Não é à toa 
que o município faz parte da 
elite do IDH (Índice de De
senvolvimento Humano) do 
país e tem uma das melhores 
rendas per capita, cerca de R$ 
900. Comer um lanche ou to
mar uma bebida tinha sempre 
um outro companheiro, a fila. 
No domingo, de manhã até 
a noite, a situação ficou pior 
ainda. A fila estava em todos 
os lugares. No parque de di
versões era preciso muita pa
ciência e preparação para ficar

mais de duas horas na fila para 
poder ganhar o direito de an
dar no brinquedo preferido.

Mas, ninguém reclamava. 
Afinal, há alguns anos a Facil- 
pa não era encerrada com um 
show de portões abertos. Ape
sar de algumas críticas aqui e 
outras ali - que diga-se, não 
há como ser diferente em um 
evento desse porte - a diretoria 
da Facilpa mostrou que tem co
nhecimento para promover um 
evento grandioso.

Ano após ano, o municí
pio vai mostrando a sua força 
econômica na região. Afinal, 
não é qualquer município de 
60 mil habitantes que pode se 
dar ao luxo de ter uma feira 
desse tamanho e uma popula
ção ordeira. Acabou a Facilpa 
e acabaram-se também as co
memorações pelos 148 anos 
de Lençóis Paulista. Agora, só 
no ano que vem.

Mas, pelo jeito acabaram- 
se as comemorações oficiais. 
O prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) entregou algumas 
obras, entre elas, dois comple
xos esportivos e de lazer e agen
dou mais alguns de seus feitos. 
No domingo 21 de maio en
trega uma creche no Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari. Também 
promete para o final desse mês 
a inauguração oficial do posto 
policial no bairro de Alfredo 
Guedes. A data ainda não foi 
definida, mas deve ser até o fi
nal do mês, já que o serviço es- 
tpa em funcionamento.

A R T I G O

Golpe do bilhete
Renato Peroni

Desde pequeno tenho ob
servado estórias sobre a ma
landragem e o famoso golpe 
aplicado nas ruas, nas praças 
e até em estabelecimentos co
merciais. Meu pai, nos almo- 
ços de domingo, contava cau- 
sos ocorridos na cidade e, ao 
final, explicava o mecanismo 
utilizado pelos malandros. O 
imbróglio é conhecido por vá
rios nomes: golpe do bilhete, 
do troco, da mala. São várias 
as modalidades e nem sempre 
a vítima é quem leva o preju
ízo. Geralmente, quem sai na 
pior é quem está com a inten
ção de receber alguma vanta
gem ou alguma recompensa. 
A trapaça ocorre pois é explo
rado, pelo meliante, algum 
sentimento humano, como 
o egoísmo, a ganância e até a 
honestidade. Sim, leitores, a 
honestidade. Estranho? Não. 
vejam só!

Uma das estórias conta
das pelo meu pai se referia ao 
ocorrido com seu pai, na déca
da de 40. Meu avô possuía um 
pequeno comércio e recebeu a 
visita de um estranho que por
tava uma senhora mala. Segun
do o visitante, a mala possuía 
documentos importantes e 
algum dinheiro. O  sujeito ex
plicou ao meu avô que neces
sitava ir à capital e tinha receio 
de levar aqueles pertences, por 
medo de assaltantes da grande 
cidade e gostaria de conhecer 
alguém, totalmente honesto, 
para confiar-lhe a guarda do

objeto enquanto durasse sua 
viagem. Nosso patriarca pron
tificou-se a cumprir a missão, 
garantindo sua honestidade 
lastreando-a com a entrega de 
um valioso relógio de bolso, 
de forma a assegurar a invio
labilidade da mala.

De posse da bendita, foi 
para casa e guardou-a no alto 
do guarda-roupa, em seu pró
prio quarto, por dois longos 
anos, não permitindo qual
quer aproximação por parte 
de sua esposa ou filhos. Nin
guém podia sequer tocá-la. 
Minha avó constantemente 
dizia: - Zé, olha essa mala!

Decorridos os dois anos, 
à revelia do teimoso, Dona 
Amália abriu a mala. Dentro, 
só papel de jornal picado. Meu 
avô jogou a mala fora sem di
zer qualquer palavra e nunca 
mais se falou no assunto.

Quarenta anos depois, to
mado de coragem e confiando 
que a velhice lhe abrandara as 
emoções, o neto caçula da fa
mília questiona sobre o fatídi
co incidente, em outro almoço 
dominical. Meu avô sentencia, 
ante o olhar atônito e de ex
pectativa de todos:

- Mas cumpri minha pala
vra! Não abri a mala! Viajante 
farabuto!

E foi para a frente da TV, 
ver o homem do baú!

Renato Peroni é formado em 
direito com pós-graduação em 
Gestão de Pessoas pela FGV-Rio 
de Janeiro com especialização 
em Gestão Pública
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P  O V O

Tercei na Coluna
prêm io

O  vice-prefeito e diretor 
de Saúde, Norberto Pom- 
permayer (PL), foi à arena 
da Facilpa, no domingo 8, 
para entregar a premiação 
aos campeões do rodeio. 
Além dele estavam o pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB), o presidente da 
feira, Ademir Rorato, o 
Mio Doce, e boa parte de 
sua diretoria.

sem pre  ALERTA!
Antes de encerrada a 

disputa, Norberto deu uma 
de guardião. Retirou da 
arena uma repórter do jor
nal O ECO que fazia fotos 
da montaria. O  argumento 
do vice-prefeito foi que na 
arena não havia segurança 
para o trabalho

GUARDIÃO 2
Ainda antes do final da 

montaria, Norberto preci
sou ser acionado outra vez. 
Ele deu os primeiros aten
dimentos a um peão de 
boiadeiro que caiu de mal 
jeito do touro, enquanto a 
ambulância não chegava.

pr estíg io
Foi um sucesso a inau

guração do complexo es
portivo Armando Orsi, na 
Cecap, na tarde de sábado 
6. Além do prefeito José 
Antonio Marise e o vice- 
prefeito, Norberto Pomper- 
mayer, e diretores da Admi
nistração, o evento contou 
com a presença de Arma- 
dinho em pessoa, que foi 
acompanhado da família.

COMUNITÁRIO
O  prefeito Marise deve 

inaugurar ainda neste mês 
a base de policiam ento 
com unitário em Alfredo 
Guedes. Ele não quis fazer 
as solenidades de inau
guração do posto nessa 
semana para não coinci
dir com  a Facilpa. "Tudo 
o que se mostra no meio 
da Facilpa acaba desapare
cendo", falou.

c a r a p u ç a
Muito se discute nos bas

tidores da política nacional 
sobre o revés do voto secreto, 
que foi determinante para sal
var a pele de muito parlamen
tar envolvido com o escânda
lo do mensalão. Um dos que 
querem acabar com o voto de 
"cara escondida" é o depu
tado federal Antonio Carlos 
de Mendes Thame (PSDB). 
O projeto já foi apresentado, 
mas o próprio Thame já ad
mitiu que é pouco provável 
que seja aprovado ainda esse 
ano. Ano de eleição.

ex em plo
Em Lençóis Paulista, tem 

gente querendo dar exemplo. 
O vereador Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (PFL) estuda um 
projeto que acabe com o voto 
secreto na Câmara de Lençóis 
Paulista. Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB) já 
pensou em algo parecido, 
mas não saiu do papel.

rapid in h a
A Sessão da Câmara de on

tem tinha tudo para ser mais 
uma daquelas "rapidinhas". 
Até o fechamento desta edi
ção, o prefeito José Antonio 
Marise não havia encaminha
do nenhum projeto. Em vo
tação, três projetos de autoria 
dos vereadores.

LISTA
Um deles é de autoria de 

Ailton Tipó Laurindo (PV), de
clarando a AMU (Associação 
da Mulher Unimed) como de 
Utilidade Pública. Outro, pro
tocolado por Manoel dos San
tos Silva (PSDB), o Manezinho, 
dá nome de Adelino Lazari à 
cancha de bocha do Csec e, por 
fim, um projeto de Nardeli da 
Silva (PFL) dá o nome de José 
Luis Velozo, o Zé do Galo, a 
uma rua na Vila da Prata.

co m pan h eiro
Autoridades de Lençóis 

Paulista foram a Bauru na ma
nhã de sábado 6 para acom
panhar a visita do governador 
Cláudio Lembo (PFL).

COLEGAS
Entre eles os vereadores Is

mael de Assis Carlos (PSDB), o 
Formigão, Manezinho, Narde- 
li e o ex-presidente da Câmara, 
Celso Ângelo Mazzini, o Dé.

pág in as
Manezinho aproveitou a 

chance e entregou um exem
plar de O ECO ao governador, 
que foi fotografado com o jor
nal nas mãos. Isso ao lado do 
vereador lençoense, do secretá
rio de Transportes, Dario Rais 
Lopes, e do deputado estadual 
Vinícius Camarinha (PSB).

CUTUCÃO
Rais Lopes, aliás, foi co

brado pelos lençoenses. Duas 
obras sob sua jurisdição estão 
emperradas. Já está assinado 
um convênio que dá a Len
çóis mil toneladas de massa 
asfáltica para a recuperação 
de estradas vicinais e até ago
ra nada da massa chegar. E a 
rotatória no bairro Progresso, 
que seria outra saída da cida
de para a rodovia Marechal 
Rondon também ainda não 
deu em nada.

a p r ec ia d o r
Tem gente defendendo a 

hipótese de que Rais Lopes vi
sitou Lençóis duas vezes inte
ressado apenas em seus "recur
sos naturais". Na segunda vez 
que veio para cá, ganhou uma 
garrafa de pinga do engenho 
de Balin Paccola. Em Bauru, 
quando encontrou a comitiva 
lençoense, cobrou: "Quando 
forem para São Paulo não es
queçam de levar outra garrafa 
para mim", afirmou.

SERÁ?
Será que a repentina admi

ração de Rais Lopes pela cacha
ça lençoense tem relação com 
o atraso nas obras negociadas 
por ele? A primeira visita de
le ao Município foi em 2003, 
para agilizar o asfaltamento 
da Osny Matheus até Águas de 
Santa Bárbara. Naquela oca
sião ele não levou pinga e libe
rou verbas para pavimentação 
de um quilômetro da rodovia.

"Tomei a vacina nesse 
ano e no ano passado 
também. Fez muito 
bem, pois peguei um 
resfriado mais fraco. Foi 
ótimo tomar a vacina".

Silvio Passini, 85 anos, 
aposentado

"Tomei a vacina e peguei 
uma grife forte, me fez 
mal. O ano que vem não 
vou tomar de novo". 
Antonio Paccola, 72 anos, 

aposentado

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

Quem chega ou sai da cidade de Areiópolis pela rua Dr. Pereira de Rezende, na maioria das vezes, é observado 
pelas pessoas. Os bancos que ficam embaixo das grandes árvores são freqüentados por populares que procu
ram o local para relaxar e aproveitar a sombra. E, é claro, observar quem chega e quem sai da cidade.

"Acho que os ingressos 
poderiam custar R$ 5  e, 
apenas uma dia, ser co
brado o valor de R$ 1 e 
doar para uma entidade 
da cidade. Afinal, é a fes
ta do povo".

Euricléia Aparecida 
Paccola Moretto, 45 

anos, aposentada

FRASES
"Nos afastamos 
da solução 
política (pedido 
de impeachment) 
e aprovamos para 
uma solução 
jurídica"
Roberto Busato, presidente da 
OAB, ao comentar o pedido de 
representação criminal contra 
o presidente Lula. A afirmação 
foi feita ontem, depois que a 
maioria dos advogados preferiu 
essa decisão ao pedido de 
impeachment contra o 
presidente da República.

p a r a  p e n s a r

"O s p roblem as  

significativos 

com  os quais 

n os d ep aram os  

n ão pod em  ser 

resolvidos no  

m esm o nível de  

p en sam en to  em  

que estávam os  

quando eles 

foram  criados"
Albert Einstein

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


b o r e b i

Polêmica escolar
Avó reclama que neto de 15 anos foi vítima de discriminação  

na escola em que estuda; professora se defende e diz que 

tratava da inversão de valores com  os alunos

Da Redação

Um adolescente de 15 anos 
pode ter sido vítima de discri
minação na escola onde estu
da, em Borebi. A denúncia foi 
feita pela avó do garoto, Luci 
Clemente, na sexta-feira 5. O 
caso que motivou a denúncia, 
teria acontecido na quinta-fei
ra 4, depois que a professora, 
em sala de aula, disse ao garo
to que ele comia arroz, feijão e 
ovo para poder usar uma calça 
de marca, que custou R$ 70,00. 
A avó do menino disse que ele 
foi apontado pela professora 
porque é pobre, negro e filho 
de pais separados. A profes
sora nega as acusações e disse 
que dá aulas há 10 anos e que 
nunca faria uma coisa dessas. 
O caso foi parar na Polícia.

Segundo a avó, após essa

referência da professora, o 
adolescente passou a ser mo
tivo de piada pelos colegas. 
Ela disse que o neto não quer 
mais vestir a roupa e anda 
triste por causa da gozação. 
A avó disse ainda que a fa
mília passa por dificuldades 
financeiras e que os parentes 
fizeram uma "vaquinha" para 
poder dar ao garoto a calça de 
presente de aniversário.

Incomodada com o que 
estava acontecendo, Luci Cle
mente procurou a polícia e 
registrou um boletim de ocor
rência. Ainda não se sabe se de 
discriminação, ou outro tipo 
de queixa. O delegado não es
tava na cidade e até a tarde de 
ontem, não havia sido resolvi
do o impasse.

"É triste a gente ver um 
neto humilhado. Estou de

nunciando para que esse tipo 
de coisa não volte acontecer 
com outras crianças", disse 
Luci Clemente aos prantos. O 
menino é filho de pais separa
dos e a avó diz que esse fato 
pode ter pesado para que, na 
opinião dela, o menino tenha 
sofrido a humilhação.

o u tro  la d o
Acusada de discriminação 

pela avó do garoto, a profes
sora, que não quer ter a iden
tidade revelada, disse que es
tava surpresa com a denúncia 
e a repercussão que o caso 
tomou. "Sou professora há 10 
anos, mantenho boa relação 
com os meus alunos e jamais 
faria uma coisa dessas (discri
minar alguém)", afirmou. A 
professora contou que duran
te a aula de quinta-feira estava

Luci Clemente, avó que acusa professora de discriminar seu neto em comparação sobre consumo

conversando com os alunos 
sobre a inversão de valores pe
los jovens.

"Falávamos sobre jovens 
que trabalham somente pa
ra trocar o celular, comprar 
os modelos mais modernos 
com máquina fotográfica. So
bre jovens que se preocupam 
com roupas de marca. Sobre 
pessoas que se prendem a 
coisas sem muito valor", ex

plicou a professora. Ela disse 
que também procurou a dele
gacia de Polícia para registrar 
queixa, possivelmente de ca
lúnia e difamação.

A diretora da escola Irace
ma Leite e Silva, Lúcia Ângela 
Daniel, disse que a denúncia 
causa constrangimento à pro
fessora e à escola. "A avó já 
havia conversado com a gente 
na sexta-feira, achei que esti

vesse tudo resolvido", disse 
a diretora, afirmando que a 
mãe e a avó do adolescente 
deveriam ter procurado a pro
fessora para conversar.

"Nós temos a obrigação de 
educar, mas não há respaldo 
da família", disse a diretora 
ao explicar que está cada dia 
mais difícil para os professo
res trabalharem com jovens e 
adolescentes.

Igreja dedicada a Santa Rita de Cássia, na Vila Santa Rita, em Macatuba: proteção a bairros

Festa em homenagem a Santa Rita começa dia 18
O mês de maio e junho 

será de muita oração e muita 
festa para a comunidade de 
Macatuba. Começa na quinta- 
feira 18 e vai até o domingo 21, 
na comunidade da Igreja Santa 
Rita a festa em homenagem à 
padroeira dos bairros Vila San
ta Rita, Jardim Europa e Maca- 
tuba 7. O dia da santa é 22 de 
maio e a festa foi antecipada. 
No mês que vem, entre 9 e 18 
de junho, acontece a tradicio
nal festa de Santo Antônio, em 
comemoração ao padroeiro do 
município, mas a programa
ção ainda mão está definida.

Já para a festa de Santa Rita 
está tudo definido. A progra
mação religiosa começa na 
quinta-feira 18, às 19h30, com 
uma missa celebrada pelo 
pároco local, José Raimundo 
Carvalho. Na sexta-feira 19, às 
19h, a missa será rezada pelo 
padre Silvano Palmeira, da pa
róquia Cristo Ressuscitado, de 
Lençóis Paulista. No sábado e 
no domingo, as missas come
çam às 19h e serão rezadas pe

lo padre José Raimundo.
A programação festiva co

meça na sexta-feira 19. Além 
da praça de alimentação, com 
barracas de pastel, espetinho 
e doces, a quermesse também 
terá atrações musicais.

Na sexta-feira 19, após a 
missa haverá apresentação de 
João da Banda Show. No sába
do 20, a animação da festa fica 
por conta da banda Musical 
Expresso. No domingo 21, últi
mo dia de festa, tem almoço, a 
partir das 11h30. No cardápio, 
churrasco no espetão, frango, 
assado, farofa e maionese.

Após o almoço haverá 
apresentação de coreogra
fias das alunas do estúdio de 
dança Corpo em Movimento 
e animação do DJ Macarrão. 
Após a missa, tem show com 
o cantor Ricardo.

ajuda
A menos de dez dias do iní

cio da festa, a Comunidade de 
Santa Rita pede à população 
a doação de batata, cenoura e

vagem. As doações podem ser 
entregues na igreja ou com re
presentantes da comunidade.

A comissão organizadora 
da festa também pede ajuda 
de voluntários para montagem 
das barracas. O trabalho come
ça na terça-feira 16, a partir das 
8h. Quem quiser ajudar pode 
comparecer à praça da Igreja 
Santa Rita.

Os organizadores da festa 
agradecem ainda o apoio da 
Prefeitura de Macatuba, que 
ofereceu suporte técnico para 
as barracas e também vigilan
tes durante o evento.

eucarística
Começou ontem e vai 

até o domingo 14, a Semana 
Eucarística. Durante toda a 
semana, entre 15h e 16h, ha
verá adoração ao Santíssimo 
nas paróquias do município. 
Hoje, a partir das 19h30, tem 
missa na Igreja de Santa Rita. 
Amanhã e na quinta-feira 11, a 
missa será na matriz. Na sexta- 
feira, na Igreja do Cristo Rei.

Santa é conhecida com o a das "causas impossíveis"
Santa Rita é considerada 

a "advogada das causas im
possíveis" e tem devotos es
palhados pelo mundo todo. 
O seu dia é comemorado em 
22 de maio, data de seu nas
cimento e morte.

Santa Rita nasceu em 
Cássia, na Itália, em 22 de 
maio de 1381 e faleceu em 
22 de maio de 1457. Desde 
pequena, a santa, uma das 
mais populares da igreja ca
tólica, dedicou se à oração

e ao desejo de seguir a vida 
religiosa. Entretanto, por de
cisão e obediência aos seus 
pais, Rita acabou se casando 
e concebendo dois filhos.

O marido e os dois filhos 
eram pessoas de gênio difí
cil e, por meio da oração, ela 
conseguiu convertê-los. Daí 
vem a denominação "advo
gada das causas impossíveis". 
A religiosa perdeu o marido 
assassinado e, por meio da 
oração e da perseverança,

conseguiu fazer os filhos de
sistirem da idéia de vingan
ça. Depois que os dois filhos 
morreram, Santa Rita passou 
a se dedicar às obras de cari
dade e ficar longas horas em 
oração e meditação.

Rita desejava ser freira, mas 
as comunidades religiosas lhe 
respondiam que somente 
recebiam as jovens solteiras. 
As irmãs Agostinianas, entre
tanto, abriram uma exceção e 
aceitaram-na em sua ordem.

Confira a programação
q u in t a -f e ir a  18 s á b a d o  20 d o m in g o  21
19h30 -  Missa 19h -  Missa 11h30 -  almoço

20h- Musical Expresso Após o almoço: apresentação
s e x t a -f e ir a  19 de dança e DJ Macarrão
19h -  Missa 19h -  Missa
20h -  João da Banda Show 20h -  Ricardo Show

h i p e r t e n s ã o
Mais de 200 pessoas participaram 
do Dia Nacional de Combate à 
Hipertensão realizado pela Co- 
ordenadoria de Saúde de Borebi 
que reuniu mais de 200 pesso
as no dia 26 de abril. Segundo a 
coordenadora de Saúde, Suzete 
Silva Pires, o dia foi de promoção 
à saúde.“Hoje, nós sabemos que 
saúde não é apenas estar isento de 
doença, mas sim, estar bem física 
e mental mente. Por isso, temos 
trabalhado com a população pa
ra que esteja assistida em todas as 
questões da saúde", disse Suzete.

MUSICA
Abertas inscrições para festival de música sertaneja

Estão abertas as inscri
ções para cantores e duplas 
interessadas em participar 
do Festival de Música Serta
neja, marcado para o dia 9 
de junho, promovido pela 
Secretaria de Cultura de Ma

catuba. O evento faz parte 
das comemorações pelos 106 
anos do município. A pre- 
miação será de troféus para 
os primeiros colocados.

As inscrições são gratui
tas e podem ser feitas dire-

tamente no Centro Cultural, 
localizado na avenida Coro
nel Virgílio Rocha, 525, atrás 
do Teatro Municipal Renata 
Lycia dos Santos Ludovico. O 
horário é entre 8h e 11h30, e 
entre 13h e 16h30.

e m p r e g o

Inscrição para concurso term ina na sexta-feira
Termina na sexta-feira 12, 

o prazo para inscrições ao 
concurso público da Prefeitu
ra de Macatuba. Estão sendo 
oferecidas 27 vagas: uma va
ga de assistente administrati
vo, assistente social, auxiliar 
técnico de engenharia, enge
nheiro civil, médico especia
lista em otorrinolaringologia, 
motorista, oficial administra-

tivo, psicólogo e servente, 12 
vagas para auxiliar de serviços 
gerais e seis vagas para opera
dor de máquinas.

As inscrições estão sendo 
feitas no Balcão de Empregos, 
instalado no terminal rodovi
ário Fernando Valezi Filho, 
das 8h às 11h30, e das 13h 
às 16h30. A taxa de inscrição 
varia entre R$ 15 e R$ 35 e os

salários variam de R$ 428, 52 
a R$ 1.386,63, mais vale-re- 
feição no valor de R$ 97,60.

A data e o local das pro
vas ainda não foram defi
nidos. Informações sobre o 
conteúdo avaliado e o edital 
de convocação estão dispo
níveis pelo site www.maca- 
tuba.sp.gov.br ou no Balcão 
de Empregos.

http://www.maca-tuba.sp.gov.br
http://www.maca-tuba.sp.gov.br


B AI RROS

Em comunhão
Policiamento comunitário funciona há 15 dias em Alfredo Guedes 

e agrada comunidade; base deve ser inaugurada ainda em maio

Da Redação

O bairro de Alfredo Gue
des sempre foi ponto de par
tida de várias reivindicações, 
por causa da distância, cerca 
de 15 quilômetros de Lençóis 
Paulista, e de serviços básicos 
de atendimento à população. 
Mas, nos últimos tempos, o 
dia-a-dia mostrou que uma 
das reclamações dos cerca de 
900 moradores do bairro era 
mais do que urgente: a segu
rança.

Os freqüentes furtos de 
fios de cobre sempre irrita
ram a população, que às vezes 
passava horas e até dias sem 
poder usar o telefone. Mas, o 
assassinato de uma mulher, 
em setembro do ano passado, 
dentro de sua casa, deixou os 
moradores aterrorizados. Al
fredo Guedes estava à mercê 
da criminalidade. Qualquer 
ação policial demoraria até 20 
minutos para chegar ao local.

O baixo número de ocor
rências registradas em Alfredo 
Guedes sempre inviabilizou a 
instalação de uma base no lo
cal. Há 15 dias, Alfredo Gue
des tem o policiamento co
munitário. Um programa do 
governo do Estado, inspirado 
em um modelo japonês, per
mite a parceria entre Estado e 
as prefeituras para levar poli
ciamento a pequenas comuni
dades rurais.

"É um policial escalado 
pelo 1° Pelotão que reside 
em Alfredo Guedes e vai fi
car 24 horas à disposição da 
população", afirma o capitão 
da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, José Aparecido de 
Godoy Siqueira. "Na prática, é 
um posto da Polícia Militar", 
acrescenta.

A novidade agradou à po
pulação. Segundo o aposen
tado Etevaldo Aparecido Lu- 
ciano, o curto período com o 
policiamento comunitário já

representa dias melhores para 
os moradores. "Agora aquela 
meia dúzia de bagunceiros vai 
pensar duas vezes antes de in
comodar", afirma. "A tendência 
é melhorar e, para nós, é tudo. 
Do jeito que estava não dava 
para continuar", completa.

O policial designado é 
Claudimar Petenuci, que ha
via trabalhado 60 dias em 
Lençóis Paulista e, antes de vir 
para Alfredo Guedes, estava 
em Ubirajara, cidade de 5 mil 
habitantes, próxima a Duarti- 
na. "Fui convidado para parti
cipar desse programa, conheci 
o bairro e vi a carência desse 
povo. Resolvi aceitar", afirma 
o policial.

Petenuci explica que o 
trabalho em Alfredo Guedes 
é junto à comunidade, mais 
conversa e menos ação. "Faze
mos um patrulhamento pelas 
ruas, visitamos escolas e pa
trulhamos a zona rural", con
ta. Para ele, certamente, a pre

Policial mora no bairro de Alfredo Guedes e fica à disposição da população durante todo o tempo

sença do policial inibe uma 
ação impulsiva de agressores 
da sociedade. "Talvez não seja 
possível evitar um homicídio, 
mas agora os marginais já sa
bem que tem policiamento 
aqui", continua.

Para o prefeito José Anto-

nio Marise (PSDB), o investi
mento no programa é irrisó
rio, perto dos benefícios que 
o policiamento comunitário 
traz. "A prefeitura vai custear 
apenas o aluguel do imóvel", 
diz. Fizemos uma pequena 
reforma no prédio, que estava

em bom  estado e vamos for
necer um veículo para a base. 
Fora isso, não tivemos ne
nhum custo", finaliza. Ainda 
segundo o prefeito, a soleni
dade de inauguração do posto 
policial deve acontecer até o 
final de maio.

GRIPE

Vacinação de idoso é prorrogada até dia 25
A baixa cobertura vacinal 

fez com que a campanha na
cional de vacinação contra a 
gripe para quem tem mais de 
60 anos fosse prorrogada até 
o dia 25 de maio. Em Len
çóis Paulista, foram aplicadas 
2.748 doses, o que represen
ta uma cobertura vacinal de 
51,56%. A meta é vacinar 70% 
das pessoas com mais de 60 
anos. Os dados são da Direto
ria de Saúde de Lençóis.

Em Macatuba, segundo da
dos da assessoria de impren
sa, a cobertura vacinal foi de 
53%. Mais de oitocentos ido
sos foram imunizados.

Na região, apenas Borebi e 
Areiópolis conseguiram cum
prir as metas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. Em 
Borebi, de acordo com núme
ros da Coordenadoria de Saú
de do município, 78%  da po-

pulação com mais de 60 anos 
foi imunizada contra a gripe. 
Em Areiópolis, até a tarde de 
ontem, 88%  dos idosos ha
viam recebido a vacina.

O QUE É
A vacina diminui o risco 

de contrair gripe em 90%  dos 
casos, um percentual que ten
de a aumentar à medida que 
a pessoa participa anualmente 
das campanhas de vacinação.

As infecções respiratórias 
causadas pelo vírus influenza

Idosa recebe a vacina 
contra a gripe, que ajuda 
a evitar complicações no 
período do inverno

são altamente contagiosas e 
atingem milhões de indivídu
os no mundo podendo aco
meter pessoas de qualquer ida
de. Mas é na população idosa 
e nas pessoas com doenças 
cardiorrespiratórias crônicas 
que suas complicações e mor
talidade são mais freqüentes.

A vacinação pode reduzir 
em 60%  as internações e em 
80%  as mortes por complica
ções entre os idosos, natural
mente mais vulneráveis.

O diretor de Saúde Norber- 
to Pompermayer lembra que a 
vacina não provoca gripe ou 
aparecimento de sintomas de 
infecções respiratórias. A asso
ciação de doenças respiratórias 
como resfriados ou pneumo
nia após a vacinação poderá 
ocorrer neste período em de
corrência da maior incidência 
destas doenças no inverno.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para exercício de suas atividades 
profissionais no mês de Abril de 2006, com validade de 1(um) ano e estabelecimentos que receberam Cadastro por 
tempo indefinido.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

01 -  Açucareira Quatá S/A, Rua X V  de Novembro,n° 843, Centro, Consultório Médico, 02 -  Ailton de Souza 
Miranda ME, Rua Piedade,n° 738, Centro, Comércio Varejista de Bebidas, 03 -  Alcidino N. de Campos ME, Rua 
Nicola Aiello,n° 134, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, Comércio Varejista de Bebidas, 04 -  Arlindo Moreno Bar e 
Mercearia ME, Rua Francisco Marins,n° 327, Cecap, Comércio Varejista de Bebidas , 05 -  Auto Posto Leão de Lençóis 
Paulista Ltda, Avenida Papa João Paulo II,n ° 380, Antonieta, Loja de Conveniência, 06 -  Dalmo Luis de Oliveira ME, 
Avenida Procópio Ferreira,n° 481, Cecap, Comércio Varejista de Bebidas e Mercearia, 07 -  Dirce de Oliva Repke 
ME, Rua Carlos Foganholi,n° 71, Repke, Comércio Varejista de Bebidas, 08 -  Djalma Rodrigues Lima Junior, Rua 
Geraldo Pereira de Barros,n° 460, Centro,Consultório Médico, 09 -  Eba Desenvolvimento de Talentos Humanos S/C 
Ltda, Avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola,n° 596, Parque Residencial Rondon, Consultório Médico, 10 -  Elenice 
Lorenzetti Lençóis Paulista ME, Rodovia Osni Matheus, KM 108,5, Chácara São Judas Tadeu, Comércio Varejista de 
Bebidas, 11 -  Engratech Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A, Rodovia SP 261 KM 116, Zona Rural, Indústria de 
Embalagens Plásticas, 12 -  Hotel Pousada do Leão Ltda ME, Avenida Papa João Paulo II,n° 374, Antonieta, Lanchonete, 
13 -  Iracema Maria da Conceição Vila Nova ME, Rua Maranhão,n° 96, Jardim Cruzeiro, Comércio Varejista de 
Bebidas, 14 -  João Caetano Presentes ME, Avenida Maestro Oliveira Capucho,n° 499, Júlio Ferrari, Comércio Varejista 
de Bebibas, 15 -  João Gomes de Góis ME, Rua Henrique Losinkas Alves,n° 398, Cecap, Lanchonete, 16 -  Lucia dos 
Santos Minimercado ME, Rua Bandeira Tribuzzi,n° 360, Jardim Itapuã, Minimercado, 17 -  Lwarcel Celulose e Papel 
Ltda, Rodovia Juliano Lorenzetti, KM 04, Distrito Industrial, Consultório Médico, 18 -  Lwart Lubrificantes Ltda, 
Rodovia Juliano Lorenzetti, KM 304, Distrito Industrial,Consultório Médico, 19 -  Nanci Nisimura Castilho ME, Rua 
Coronel Joaquim Gabriel,n° 727, Centro, Restaurante, 20 -  Paulo Cesar de Oliveira Lençóis Paulista ME, Avenida 
Origens Lessa,n° 767, Cecap, Comércio Varejista de Bebidas, 21 -  Rubens Moreno ME, Rua Borba Gato,n° 321, Jardim 
Ubirama, Minimercado e Comércio Varejista de Carnes, 22 -  Silmara Lourenço dos Santos Bar ME, Avenida das 
Andorinhas,n° 445, Nova Lençóis, Comércio Varejista de Bebidas, 23 -  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lençóis 
Paulista, Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins,n° 1573, Centro, Consultório Odontológico

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO DEFINITIVO
01 -  Carlos Roberto Palma, Rua Dias Gomes,n° 156, Cecap, Cabeleireiro, 02 -  D. H. Angélico Cosméticos ME, 

Rua Rio Grande do Sul,n° 213, Cruzeiro, Cabeleireira, 03 -  Elizete Degan Pinto, Rua Francisco Marins,n° 313, Cecap, 
Cabeleireira, 04 -  Eva de Fátima Pereira Viana, Rua Amadeu Amaral,n° 216, Cecap, Cabeleireira, 05 -  Marcelo José 
Damasceno Lençóis Paulista ME, Rua José do Patrocínio,n° 1343, Centro, Agropecuária, 06 -  Maurício Francisco 
Castro ME, Rua Ignácio Anselmo,n° 96, Centro, Agropecuária

Lençóis Paulista, 08 de Maio de 2006.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella
Coordenadora de Saúde Comunitária

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Diretoria de 
Planejamento, tem a honra de convocar todos os interessados para participarem, 
no próximo dia 25 de MAIO de 2005, a partir das 19:30 horas, na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, sita à Praça das Palmeiras n° 55 -  andar térreo, 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para conclusão do Projeto de Lei do PLANO 
DIRETOR DIRETOR PARTICIPATIVO de Lençóis Paulista.

Nesta reunião contaremos com a presença do Professor Doutor JOSÉ 
XAIDES DE SAMPAIO ALVES, Professor de Arquitetura da UNESP/ 
BAURU, o qual abordará os temas em discussão e auxiliará na ordenação 
dos trabalhos.

O Plano Diretor é o instrumento que permitirá planejar o desenvolvimento 
e expansão urbana de Lençóis Paulista para os próximos vinte ou trinta anos, 
sendo fundamental a participação de todos, a fim de concebermos o modelo de 
cidade que almejamos para o futuro.

Não deixe de comparecer. O destino de nossa cidade está em nossas mãos, 
e o momento de desenhá-lo é agora.

LUÍS ANTÓNIO PACCOLA CONEGLIAN 
Diretor de Planejamento 

Responsável pelo Plano Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2006. Na página A6. Valor da publicação R$ 364,67.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

CONTRATANTE: IPREMAC -  Instituto de Previdência Municipal de Macatuba. PROCESSO: 
N° 02/06 -  Dispensável a Licitação. CONTRATO: N° 02/06. CONTRAT.ADO: Fr Consultoria em Pre

vidência Pública Ltda. VALOR: R$ 5.760,00. ASSINATURA: 05/05/2006. VIGÊNCIA: 05/05/2006 a 

04/05/2007. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria 

previdenciária e implementação da compensação previdenciária. FUNDAMENTO: Dispensável a Lici

tação, com amparo legal no inciso II, art. 24 combinado com a alínea “a”, inciso II, art. 23 ambos da Lei 

de Licitações n° 8.666/93 com alterações introduzidas por legislações posteriores.

Macatuba, 05 de maio de 2.006.

Edmilson Martins - Diretor Presidente.

COMUNICADO

Heba -  Comércio de Madeira e Carvoaria Ltda -  ME, torna público que 
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação n° 07002176 e está re
querendo a Licença de Operação para comércio de madeira e carvoaria.

O ECO



s e g u n d o n a

De goleada
Com três gols do atacante João Paulo, Clube Atlético 

Lençoense goleia Atibaia por 5 a 0 no Bregão; Alvinegro viaja 

domingo 21 para Capivari onde enfrenta o time da casa

Da r edação

Cinco a zero. Esse foi o 
placar final da goleada que 
o CAL (Clube Atlético Len
çoense) aplicou na equi
pe do A tibaia, lanterna do 
Cam peonato Paulista da 
Segunda Divisão. O jogo 
aconteceu no dom ingo de 
m anhã, no estádio Archân- 
gelo Brega, o Bregão, e foi 
válido pela quinta rodada 
da com petição. Apesar do 
resultado positivo e de ser 
a m aior goleada da rodada, 
o CAL continua na terceira 
colocação, com  nove p on 
tos ganhos e junto com  o

Capivariano. A equipe de 
Capivari leva vantagem  no 
saldo de gols, oito  contra 
sete do Lençoense. Vale 
lem brar que a diferença das 
duas equipes para o líder 
Cam pinas é de um ponto. 
O tim e cam pineiro em pa
tou em 1 a 1 com  o Força, 
de Caieiras, na rodada de 
dom ingo. O Lençoense v o l
ta a cam po no dom ingo 21, 
às 10h, em Capivari, onde 
encara o Capivariano.

Na goleada de cinco a ze
ro, o destaque foi o atacante 
João Paulo, que marcou três 
vezes. A equipe do técnico 
Ailton Lira começou o jogo

em cima do Atibaia e, lo 
go aos três minutos, perdeu 
grande chance com o centro
avante Thiago, que chutou 
forte exigindo grande defesa 
do goleiro Carlão.

Aos oito minutos, em 
uma entrada maldosa em ci
ma do atleta lençoense Nil- 
ton, o jogador Cristhian, do 
Atibaia, foi expulso pelo juiz 
Luiz Edmar Remondine.

Com um atleta a mais em 
campo, o CAL era todo pres
são e, aos 15 minutos, numa 
tabela entre Vinicíus e Thia- 
go, a bola sobrou para João 
Paulo conferir o primeiro gol 
lençoense. Dois minutos de

Classificação do grupo 4
P c l u b e s PG JG VI em d e GP GC SG
1 Campinas 10 4 3 1 0 12 3 9
2 Capivariano 9 4 3 0 1 12 4 8
3 Lençoense 9 4 3 0 1 9 2 7
4 Força 7 5 2 1 2 6 6 0
5 Sumaré 4 4 1 1 2 2 5 -3
6 Campo Limpo 3 4 1 0 3 3 8 -5
7 Atibaia 1 5 0 1 4 1 17 -1 6

Jogador do CAL marca adversário do Atibaia no melhor resultado do Lençoense no campeonato

pois, o atacante João Paulo 
foi derrubado dentro da área. 
Pênalti marcado pelo juiz e 
cobrado por Nilton, que am
pliou o placar para 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo 
de jogo, o CAL criou inúm e
ras chances de gol e, com a 
defesa bem  postada em cam
po, não deu chances para 
o Atibaia. Aos 25 minutos, 
num bate e rebate dentro da 
área do Atibaia, o estreante 
Dé chutou forte e o goleiro 
Carlão soltou a bola. Na so
bra, João Paulo fez o seu se
gundo gol no jogo, fechando 
o primeiro tempo em 3 a 0 
para o Lençoense.

No segundo tempo, a 
equipe comandada por Ail- 
ton Lira veio com a mesma

motivação da etapa inicial. 
Jogando no contra ataque, o 
CAl fez o quarto gol logo aos 
7 minutos, com Mariola. O 
jogador invadiu a área pas
sou por dois zagueiros adver
sários e chutou cruzado no 
canto direito, sem chances 
para o goleiro Carlão.

Na etapa final, só deu Len
çoense. A equipe de Atibaia 
parecia não estar em campo. 
Inspirado, aos 16 minutos, o 
atacante João Paulo fez o ter
ceiro gol alvinegro ao invadir 
a grande área e bater cruzado 
a bola que passou por en
tre as pernas do goleiro ati- 
baiense. O quinto gol selou 
a goleada e a equipe da casa 
administrou o resultado até 
o apito final do juiz.

r o d a d a
A quinta rodada da com 

petição apresentou ainda os 
seguintes resultados: Oeste 
Paulista 1x2 Linense, Atléti
co Araçatuba 1x1 Presidente 
Prudente, Força 1x1 Campi
nas, Joseense 1x1 Guarulhos, 
Guarujá 1x1 Osasco, Ilha Sol
teira 0x2 Penapolense, Capi- 
variano 2x0 Sumaré, Amparo 
3x1 Boa Vista, Palestra 0x2 
Votoraty, Pinhalense 0x1 Ra- 
dium, Ecus 3x0 Jacareí, Itapi- 
rense 1x2 Pirassununguense, 
Tanabi 0x1 José Bonifácdio, 
Grêmio Catanduvense 3x1 
Fernandópolis, União Mogi 
1x0 Mogi das Cruzes, Jaba- 
quara 1x1 Taboão da Serra, 
Lemense 4x0 Guaçuano e Ba
tatais 1x2 Jaboticabal.

a m a d o r
Liga realiza reunião com representantes de equipes hoje

A diretoria da LLFA (Li
ga Lençoense de Futebol 
Amador) realiza hoje, às 
19h, em sua sede, na rua 
XV de Novembro, 753, 
sala 6, reunião com  os re
presentantes das 12 equi
pes inscritas para disputar 
o Campeonato Amador

2006 . Na pauta, a confir
mação das equipes, sorteio 
e elaboração do regula
m ento e sistema de dispu
ta da competição.

Participam do Cam peo
nato Amador 2006  as equi
pes do Grêmio Lwart, San
ta Luzia, CUP, Comercial,

Expressinho, Cruzeiro, 
Duratex, Graxaria, Alfredo 
Guedes, Palestra, Primave
ra e ADC (Associação Des
portiva Classista). O Cam
peonato Amador de 2005 
foi vencido pela equipe da 
Santa Luzia, tam bém  ven
cedora da Copa Lençóis.

COPA BIG BOYS
Equipes infantil e juvenis de Lençóis vencem em Bauru

As equipes de futebol 
sub11, sub13 e sub15 da UME 
(Unidade Municipal de Espor
tes), venceram a representação 
da Sociedade Esportiva Bola de 
Ouro de Bauru, no sábado 6. 
Os jogos são válidos pela Copa 
Big Boys de Futebol -  promo
vida pela SEMEL (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer)

de Bauru. Na categoria sub 11, 
os meninos lençoenses golea
ram Bauru por 9 a 0. Já no sub 
13, Lençóis venceu a Bola de 
Ouro por WO e, no sub 15, 
derrotou os bauruenses por 2 
a 0. Os jogos foram realizados 
no estádio Galvão de Moura. 
O próximo compromisso das 
equipes está marcado para o

sábado 27, no estádio Ma
galhães Padilha, o Padilhão, 
contra a CSU, de Bauru.

A equipe sub 15, com an
dada pelo técnico Cláudio 
Abade, é a atual campeã da 
competição. Todas as equi
pes de futebol da UME são 
apoiadas pela Diretoria de 
Esportes e Recreação.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"O Santos é minha paixão. Como torcedor do 
Peixe tenho tido muitas alegrias durante estes 
anos. O Santos é minha vida, aliás o maior 
orgulho de minha vida é ter uma linda filha, 
que aliás já nasceu santista..."

Gilberto Campanholi
auxiliar administrativo

O e c o
UM SENHOR jo r n a l

3x mais
jornal

Terça -  Quinta 
Sábado
NOVO

TELEFONE

143269
33J_1

Ainda não cansamos
de presentear você*

vjr SUPERMERCADOS
SANTA CATARINA

O tmís tradicional Supermercado Lençoense agora é também o m.ais 

moderno!

N o próximo dia 17 de Maio, às 8h30, o Supermercado Santa Cata

rina, Loja 01 da Avenida 9 de Julho, será reinaugurado.

Este é mais um presente preparado com “mais amor’’ prá você. 

Agora você pode ter a qualidade e economia que já conhece, com 

muito mais conforto e comodidade.

Venha nos visitar. Você é nosso convidado especial, afinal, há 50 
anos estamos de portas abertas para lhe oferecer o melhor!

Supermercados Santa Catarina^
alegria de comprar qualidade pagando menos.



Veja quem  circulou  pela Facilpa 2 0 0 6 ,  

a festa m ais trad icion al de Lençóis  

Paulista, que term in ou  d om in go; p o r  

u m a sem ana, a feira m ovim enta a cidade

Artigos paro festas em geral 
Locação i i  enfeites, 

cama ela'stica e 
piscina de bolinhas
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