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o r q u í d e a s
Fernanda Benedetti

Exposição começa amanha
Começa amanhã e vai até o 

domingo 16 a 4^ Exporquídea. 
A exposição será no Csec (Clube 
Social Esportivo e Cultural) e a 
entrada para visitação é de graça. 
O evento é promovido pelo Caolp 
(Clube de Amigos Orquidófilos 
de Lençóis Paulista) e conta com 
apoio da Diretoria de Cultura. 
Além de ser visitada por admira
dores de orquídeas, a exposição é 
uma oportunidade para negócios,

para troca de experiências e tam
bém para quem busca adquirir co
nhecimentos novos sobre as plan
tas. A exposição atrai orquidófilos 
de vários municípios de São Paulo 
e também de outros estados. Len
çóis deve contar com a participa
ção de aproximadamente 30 enti
dades de orquidófilos e seis ven
dedores profissionais. Será possí
vel encontrar mudas de orquídea 
a partir de R$ 5. ►► Página A4

Malavolta Jr./Jornal da Cidade

Até o fechamento dessa edição, três ônibus haviam sido incendiados em Bauru, ninguém ficou ferido

Em Bauru, três 
ônibus foram 
incendiados
Primeiro ataque a ônibus em Bauru aconteceu às 14h20 e o último às 19h

Ontem, três ônibus foram incen
diados em cinco horas em Bauru. Se
gundo o 4° Batalhão da Polícia Militar 
de Bauru, o primeiro registro ocorreu 
no Parque Roosevelt, no ponto final 
da linha, às 14h20. O outro incêndio 
foi no Parque Paulista, por volta das 
17h. O terceiro, por volta das 19h, na 
área sul da cidade. Nos três casos, os 
ônibus foram incendiados com gaso
lina. Segundo a PM, ninguém ficou 
ferido. Apenas um menor foi detido, 
outros três suspeitos continuam fora

gidos. Os ataques em Bauru são seme
lhantes aos registrados no Estado de 
São Paulo. Entre a noite da terça-feira 
11 e a manhã de ontem, foram regis
trados 48 ataques que acertaram 53 
alvos. Cinco pessoas morreram. Há 
indícios que os ataques estejam sendo 
realizados por criminosos ligados ao 
PCC (Primeiro Comando da Capital). 
Em Lençóis Paulista, a Polícia Militar e 
Civil voltaram a interditar as ruas nas 
adjacências com medo dos ataques. O 
comandante da PM local, tenente Alan

Terra, disse que em Bauru a situação é 
delicada, mas que não há registros de 
outros casos na região. Nos ataques re
gistrados em São Paulo, além de ôni
bus, estão sendo alvo dos bandidos as 
bases da polícia, supermercados e re
sidências. Na maior série de atentados 
promovida pelo PCC, em maio, uma 
onda de rebeliões atingiu 82 unidades 
do sistema penitenciário paulista e re
alizou 299 ataques. Desde o dia 28 de 
junho, os atentados passaram a atingir 
também agentes penitenciários.

R E G I O N A I S

Vôlei, futebol, handebol e 
bocha lutam por medalhas

Os Jogos Regionais de Piracicaba 
vão chegando na etapa final e as equi
pes de Lençóis, como o futebol de 
campo, o vôlei masculino, o hande-

OBRAS

Aeroporto terá trevo de acesso
bol masculino e feminino e a bocha 
estão cada vez mais perto de retornar 
com muito mais do que lembranças e 
histórias para contar. ►► Página A7

Uma parceria entre a Prefeitura de 
Lençóis Paulista, o DER (Departamen
to de Estradas e Rodagem) e iniciativa 
privada está viabilizando as obras de 
construção de um trevo de acesso na

rodovia Osny Matheus (SP-261), na 
altura do aeroporto "José Angelo Si- 
mioni. A obra, que não teve o valor de
clarado, deve ficar pronta dentro de 90 
dias e tem como finalidade organizar

a entrada e saída de veículos naquela 
região. A obra é grande e será compos
ta por duas rotatórias, uma de cada 
lado da pista além de duas marginais 
paralelas à rodovia. ►► Página A4
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Hoje tem alegria!
Uma lona improvisada na quadra da escola Ézio Paccola, no Jardim Primavera, serviu de palco para os alunos da primeira 
e segunda série da escola apresentarem o projeto “Circo Alegria". A apresentação reuniu cerca de 200 pessoas na segun
da-feira 10 e na terça-feira 11 e arrancou aplausos dos pais, moradores e convidados. Em Borebi e Macatuba, os alunos 
da rede municipal estão em férias. Em Lençóis e Areiópolis as aulas terminam nessa semana. ►► Página A3



E D I T O R I A L

Infra-estrutura 
é fundamental

A administração do prefei
to José Antonio Marise pode 
ser marcada por melhorias em 
vários segmentos, como a edu
cação e a saúde, por exemplo. 
Mas, uma coisa é certa. Nunca 
se investiu tanto na melhoria 
da malha viária, tanto na zona 
urbana quanto nas rodovias. 
Essa semana, Marise anunciou 
mais uma obra importante. 
Um novo trevo na rodovia Os- 
ny Matheus (SP-261), na altura 
do aeroporto. O local tem trá
fego intenso, principalmente 
de caminhões, e se transforma 
em um perigo constante para 
quem transita entre Macatuba 
e Lençóis Paulista. A obra es
tava sendo esperada há muitos 
anos, tanto por usuários da ro
dovia quanto pelos empresá
rios do setor canavieiro e agora 
sai do papel.

Esse é o quarto trevo de 
acesso que Marise constrói na 
Osny Matheus. A outra alça 
de acesso liga a rodovia à ave
nida Jácomo Nicolau Paccola 
e se transformou em um dos 
principais acessos à cidade. Fo
ra isso, ainda tem o outro que 
dá acesso ao Jardim Ubirama 
e mais o trevo da Facol (Facul
dade Orígenes Lessa). Essa ro

dovia ainda ganhou asfalto em 
um pequeno trecho, no senti
do a Águas de Santa Bárbara.

Saindo da Osny Matheus e 
entrando na rodovia Marechal 
Rondon, mais alças de aces
so. Uma na altura da empresa 
Lençóis Truck, e que deve ficar 
pronta em breve, e outra que 
está programada e aguarda 
recursos federais e estaduais, 
na altura da empresa Support, 
sentido São Manuel. Isso sem 
contar as marginais e as no
vas vias de acesso rápido que 
estão espalhadas em vários 
pontos da cidade. Várias mar
ginais estão sendo construídas 
paralelas às rodovias.

Com tanta preocupação na 
estrutura viária, Marise dá mos
tras de que Lençóis Paulista se 
prepara para um crescimento 
ordenado. Mas, ainda é pre
ciso muito mais. Uma cidade 
grande precisa de estradas que 
garantam o escoamento da 
produção agrícola e industrial, 
mas também são necessárias 
algumas outras benfeitorias. 
Como uma empresa que faça 
o transporte coletivo urbano 
em melhores condições. Co
mo uma nova rodoviária, já 
anunciada, por sinal.

A R T I G O

E o futebol continua...
Kátia Sartori

A Copa do Mundo acabou 
e daqui por diante todos vão 
seguir suas vidas, sem pensar 
em futebol, esperando em 
2010 uma nova oportunidade 
de tentar ser hexacampeão, 
certo? Errado! Daqui para a 
frente a concentração é total 
no campeonato brasileiro.

A grande imprensa poderia 
ter um bom senso e fazer um 
caderno especial lembrando 
aos aficionados do esporte 
tudo o que estava acontecen
do antes da Copa do Mundo, 
quando o brasileiro parou! 
Eu, para a falar a verdade, só 
lembro da situação de dois 
times que brigavam para ver 
quem ficava com a ponta da 
tabela. Um detalhe, a outra 
ponta, a de baixo.

Uma amiga que está nos Es
tados Unidos e nem gosta mui
to de futebol, mas agora que es
tá longe das manias brasileiras 
morre de saudades, quase caiu 
de costas quando eu informei 
que se o Brasileirão terminasse 
hoje Corinthians e Palmeiras 
estariam rebaixados.

Ela, corintiana por falta de 
opção, dessas que torcem pa
ra determinado time porque 
o pai, ou o avô, ou o bisavô, 
alguma vez mencionaram que 
torciam para o Timão, até ficou 
desestabilizada. Coitadinha, 
morar num país onde a bola

não é redonda e o que se cha
ma futebol não se joga com os 
pés, faz qualquer um ter sauda
des dos rachões de fazenda.

Já eu, como obstinada 
palmeirense, por tradição de 
família sim, não nego - mas 
dessas famílias que quando o 
bebê nasce já tem o uniforme 
pronto, e dessas que os velhos 
morrem pelo PARMERA (eis 
a pronúncia correta) -  tenho 
um semestre difícil pela fren
te. Bem feito! Quem mandou 
perder tempo com besteira?

Bom, o elenco teve tempo 
de se preparar, ficar em boas 
condições físicas ou, ao contrá
rio, aproveitou para se entupir 
de porcarias enquanto assistia 
à Copa e agora está todo mun
do parecido com o Ronaldo, 
o Fenômeno. Aliás, eu queria 
um Ronaldo jogando no Pal
meiras, mas um só. O condi
cionamento físico do restante 
tem que ser igual da Itália.

Plagiando um pouco um co
lunista da Folha de São Paulo, 
cujo nome agora eu não vou ser 
capaz de lembrar, mais do que 
torcer para o time do coração o 
momento é de "secar". No caso 
específico, secar o Corinthians. 
No momento, mais do que ir 
bem é importante saber que 
o outro também está mal. Se 
é para morrer, que morramos 
abraçados com o inimigo.

Kátia Sartori é repórter de O ECO

ERRATA
A equipe de futebol de campo de Lençóis Paulista derro

tou Macatuba por 5 a 0 na segunda-feira 10. O que significa 
que não houve vitória de Macatuba por 4 a 0, como publica
do na edição da terça-feira 11.
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Terceira Coluna
NO AR

Já está no ar, no site do Tri
bunal Superior Eleitoral, a lista 
completa de todos os candida
tos a deputado estadual, fede
ral, governadores e senadores, 
nos quatro cantos do país. A 
consulta pode ser feita pela 
internet no endereço www.tse. 
gov.br. Lá, o eleitor encontra 
informações variadas sobre o 
candidato, que vão desde o 
número, partido, até declara
ção de bens e previsão de gas
tos durante a campanha.

QUADRADO
Na lista constam, inclu

sive, os nomes do quadrado 
mágico de Lençóis Paulista, 
candidatos a deputado esta
dual e federal: Ailton Tipó 
Laurindo (PV), Nassib Morei
ra Lopes (PTN) -  candidatos 
à Assembléia -, José Lenício 
Santana (PSC), o Cabritinha, 
e o cantor Eli Silva (PHS) -  
candidatos à Câmara Federal.

c u r io s o
Entre os quatro candida

tos, quem tem o perfil mais 
curioso é de longe Nassib Mo
reira Lopes. Segundo o site, 
Nassib é jornalista e redator, 
com nível superior incomple
to. Ainda segundo o site, sua 
candidatura está em processo 
de julgamento e a ficha diz 
que não há bens a declarar.

c if r a s
No perfil do vereador 

Ailton Tipó Laurindo consta 
a previsão de R$ 3 milhões 
em gastos de campanha. 
Nassib estipulou como te
to R$ 500 mil. Eli Silva diz 
que gasta até R$ 1 milhão. 
O nome de Cabritinha não 
aparece na relação dos can
didatos a federal.

EXTRA
A Câmara de Lençóis Pau

lista faria, na noite de ontem, 
a primeira sessão extraordi
nária do recesso legislativo de 
julho. Na pauta, oito projetos 
em regime de urgência envia
dos pelo prefeito José Anto
nio Marise (PSDB).

e s t r e l a
A grande expectativa era 

para a entrada na pauta do 
Plano Diretor, que Marise 
teria enviado para a Câmara 
no começo da semana. No 
entanto, o projeto não cons
tava no expediente da sessão 
extraordinária, divulgado 
pela assessoria administrati
va do Legislativo. A expecta
tiva era de que o documento 
entrasse como Projeto de 
Resolução. Assim, apareceria 
apenas na hora da sessão.

TENDÊNCIA
Mesmo que constasse no 

expediente, a tendência é que 
o Plano Diretor não fosse 
aprovado na noite de ontem. 
Ou melhor, o projeto não en
traria nem em discussão na 
noite de ontem. Os vereado
res levariam como dever de 
casa -  aliás, um belo calhama
ço -  para ler, refletir e, eventu
almente, apresentar emendas. 
O Plano Diretor tem que ser 
aprovado até outubro.

o p ç õ e s
O presidente do Legis

lativo, Adimilson Vanderlei 
Bernardes (PRTB), o Dingo, 
ainda tem a opção de in
cluir projetos de resolução 
da Mesa Diretora como, por 
exemplo, o projeto de auto
ria do vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) que dá o tí
tulo de Cidadão Lençoense 
ao deputado federal Milton 
Monti (PL). O resto -  mo
ções, requerimentos, indi
cações e palavra livre -  fica 
para a volta das sessões or
dinárias, em agosto.

PAUTA
Sobre os projetos que 

estão no expediente que foi 
divulgado por antecedên
cia, é interessante observar 
que o prefeito Marise faz 
uma série de alterações ad
ministrativas em vários dis
positivos da Prefeitura. Ele 
muda, entre outras coisas, o 
auxílio-transporte, o Fundo 
de Previdência Municipal e 
o Código de Edificações.

VERBA
Também em regime 

de urgência, Marise envia 
dois convênios para serem 
aprovados. Um deles para 
a conclusão das obras de 
asfaltamento do Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari e outra 
para a construção da ponte 
que liga a Vila Antonieta à 
Cecap.

AQUECENDO
Quem, na tarde de on

tem, já estava aquecen
do as cordas vocais para 
discursar era o vereador 
Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho. O 
vereador foi o que mais 
se em penhou na vinda da 
verba para o município, 
para que a ponte fosse er
guida. "Representa mais 
um  de meus sonhos reali
zados", adiantou.

s o m a t ó r ia
Manezinho ainda está 

na expectativa da libera
ção de uma verba de mais 
de R$ 1 milhão para a 
construção de um trevo de 
acesso na rodovia Mare
chal Rondon (SP 300), nas 
proximidades da Support 
Informática. A verba foi 
prometida há cerca de um 
ano pelo secretário estadu
al dos Transportes, Dario 
Rais Lopes, e ainda não 
saiu. Nas contas do verea
dor, se esse recurso vier, ele 
já terá trazido cerca de R$ 
3,3 milhões para Lençóis 
Paulista nos seis anos em 
que está na Câmara.

AQUECIDO
Quem também já vai 

para a Câmara com discur
so pronto é o vereador Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(PFL). Ele revelou a amigos 
que aproveitaria a sessão ex
traordinária de hoje para re
clamar da ação de vândalos 
que estariam pichando os 
muros da cidade. "Aqui per
to de casa está terrível. Pra
ticamente não tem nenhum 
muro sem pichação", diz.

P O V O

"Precisa colocar um 
antena de televisão pa
ra transmitir melhor o 
sinal. A antena fica no 
Núcleo Luiz Zillo e para 
quem mora desse lado 
(Vila Irerê), o sinal é 
ruim".

Eduardo Antonio 
Mussolini, desempregado.

"Pretendo conquistar um 
bom resultado nos Jogos 
Regionais. Quero ficar 
entre os três primeiros 
colocados nas provas de 
atletismo".

José Carlos dos Santos 
Júnior, atleta

"Em 2004, eu participei 
dos Jogos Regionais e 
fiquei em terceiro lugar 
na prova de salto em 
altura. E esse ano quero 
conquistar um melhor 
resultado".

Aline Cristina da Silva,
atleta

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

Nem bem começaram as férias escolares e a garotada já se reuniu para brincar. O sol quente na tarde 
de ontem contribuiu para lotar o campo Eugênio Paccola, na Cecap. Soltar pipa foi a atração da tarde 
e o colorido deixou o céu ainda mais bonito.

f r a s e s

"Não é possível 
que uma 
situação em 
que estão sendo 
vitimadas 
pessoas, onde 
está morrendo 
gente todo dia, 
seja objeto 
de disputa 
eleitoral ou 
de guerra 
política",

Márcio Thomaz Bastos,
ministro da Justiça, ao 

comentar a nova onda de 
ataques de facção criminosa 
em São Paulo e a recusa do 
governador Cláudio Lembo 

(PFL) de aceitar ajuda do 
governo federal

PARA p e n s a r

"Agradar a 
si mesmo é 
orgulhoso; aos 
demais, vaidade",

Paul Valéry

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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M A C A T U B A

Quase
normal
Depois de 15 dias parado, Banco 
do Povo de Macatuba deve voltar 
a atender na segunda-feira 17; 
atendimento provisório está sendo 
prestado no período da noite

Kátia Sartori

Depois de um período de 
férias forçadas, o Banco do 
Povo de Macatuba, que fun
ciona ao lado da prefeitura, 
deve retomar o atendimento 
em horário normal a partir 
da segunda-feira 17. O serviço 
foi suspenso por aproximada
mente 15 dias. Isso porque a 
ex-funcionária abandonou 
o posto sem falar nada para 
ninguém. As informações são 
do chefe de Gabinete do pre
feito Coolidge Hercos Júnior

(PMDB), José Aurélio Pascho- 
al (PSDB). "A informação que 
temos é de que ela se mudou 
para a Itália. Até a chave da 
sala e a senha do computador 
ela levou", comentou.

De acordo com Paschoal, 
mesmo resolvendo os proble
mas de ordem técnica, o aten
dimento não pôde ser restabe
lecido imediatamente porque 
o serviço no Banco do Povo 
exige treinamento específico.

Por enquanto, a adminis
tração criou um atendimento 
alternativo: às terças e quintas-

Prefeitura de Macatuba promete reativar na próxima segunda-feira o atendimento no Banco do Povo, que está fechado há 15 dias

feiras, das 18h30 às 20h30, no 
próprio banco. O serviço é re
alizado por um ex-funcionário 
do Banco do Povo, André Lo
pes, que passou em concurso 
público e atualmente exerce a 
função de almoxarife.

Segundo Lopes, um novo 
atendente já foi seleciona
do e está recebendo treina
m ento adequado para poder 
operar o sistema e fazer os 
financiamentos. A expecta

tiva é de que esteja apto a 
começar o trabalho já na se
gunda-feira. Se houver atra
sos, o atendim ento continua 
no horário alternativo.

h is t ó r ic o
O Banco do Povo foi trazi

do para Macatuba no início de 
2003, por meio de uma parce
ria entre prefeitura e governo 
do Estado. A função do Banco 
do Povo é abrir linhas de cré

ditos para pessoas físicas ou 
jurídicas, com juros menores 
que o de mercado e parcela
mento dos pagamentos. Se
gundo Lopes, desde que foi 
criado, o banco ofereceu cerca 
de 150 financiamentos.

O valor dos financiamen
tos varia de R$ 200 a R$ 5 
mil. Para ter direito à linha 
de crédito, o candidato deve 
morar ou ter negócio no m u
nicípio há mais de dois anos,

com endereço fixo, não estar 
com o nome no SPC (Serviço 
de Proteção ao Crédito) ou 
Serasa. No caso das empresas, 
o total de vendas da empresa 
não pode ser superior a R$ 
12,5 mil mensais. O dinhei
ro pode ser financiado para a 
compra de mercadorias, fer
ramentas e manutenção de 
equipamentos ou para com
pra de máquinas ou veículos 
para a empresa.

Fernanda Benedetti

e d u c a ç ã o

Em Lençóis, alunos da rede municipal Crianças do Primavera encerram 
entram em férias na segunda-feira 17 semestre com espetáculo de circo

Cerca de nove mil alunos 
da rede municipal de ensino 
de Lençóis Paulista entram em 
férias a partir da segunda-feira 
17. O retorno às aulas está pre
visto para o dia 1° de agosto, 
uma terça-feira. No dia 31 de 
julho, os professores fazem o 
planejamento. O recesso esco
lar na rede municipal abrange 
estudantes do ensino infantil, 
de primeira à quarta série e 
também do EJA (Educação de 
Jovens e Adultos).

Esta semana, as escolas 
municipais organizam as fes
tas de encerramento do se
mestre letivo. No Jardim Pri
mavera, a escola Ézio Paccola 
apresentou na segunda-feira 
10 e terça-feira 11 o "Circo 
Alegria", espetáculo dos alu
nos da escola integral, que re
sume tudo que foi aprendido 
durante o semestre.

No domingo 16, o projeto 
Palco Móvel, da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, estará diver
tindo as crianças no Parque do 
Paradão, a partir das 15h.

No calendário das escolas 
estaduais, as férias começam 
a partir de amanhã, dia 14. 
As aulas recomeçam no dia 
1° de agosto. Entre os dias 
28 e 31 de julho os professo
res da rede estadual fazem o 
planejamento.

a r e ió p o l is
Ontem, foi o último dia 

de aula para os 2,3 mil alu
nos da rede pública de Areió- 
polis. As aulas recomeçam no 
dia 31 de julho. No dia 28 de 
julho acontece o conselho de 
professores.

MACATUBA
Em alguns lugares o recesso 

de julho já começou. Os mais 
de dois mil alunos da rede pú
blica em Macatuba saíram de 
férias na sexta-feira 7 e retor
nam no dia 24 de agosto.

Para a programação de fé
rias, a Secretaria de Cultura traz 
a peça infantil "A nova roupa 
da rainha", do grupo Fábulas, 
de Macatuba, que será ence
nada no domingo 16, a partir 
das 16h, no teatro municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludo- 
vico. A entrada é de graça.

A agenda traz ainda o pro
jeto "Contando Histórias", 
que no dia 19 de julho vai 
estar na Casa da Criança Desi- 
dério Minetto, entre 9h e 14h. 
No dia 20, o projeto estará na 
Casa da Criança Santo Antô
nio, no mesmo horário.

BOREBI
Em Borebi o calendário 

de férias para os 100 alunos 
da rede pública acompanha 
o de Macatuba. Na primeira 
semana de férias, o município 
recebe a visita de 39 crianças e 
quatro monitores que vieram 
de São Vicente. A visita faz 
parte do programa Caravana 
do Conhecimento, "Redesco- 
brindo o Interior".

Os estudantes chegaram 
na segunda-feira 10 e partem 
amanhã. No itinerário, uma 
visita completa pela cidade, 
atividades esportivas, pescaria 
e visitas às propriedades rurais 
do município. Em janeiro des
te ano, 40 crianças de Borebi 
estiveram em Iguape, "Redes- 
cobrindo o litoral".

Uma lona improvisada na 
quadra da escola Ézio Paccola, 
no Jardim Primavera, serviu de 
palco para os alunos da pri
meira e segunda série da escola 
apresentarem o projeto "Cir
co da Alegria". A apresentação 
reuniu cerca de 200 pessoas na 
segunda-feira 10 e na terça-feira 
11 e arrancou aplausos dos pais, 
moradores e convidados.

Segundo a professora e atriz, 
Leda Fernandes, trabalhar com 
a montagem de uma apresen
tação circense foi um consenso 
entre todos os professores da 
escola. "Unir a música com a

REFORÇO
Considerando a máxima 

de que aprender nunca é 
demais, 300 profissionais 

da Educação, professores, 
funcionários de creches e 
estagiários, participaram, 

no sábado 8, do 1° En
contro de Aprendizagem 
Significativa, promovido 
pela Educar Consultoria. 
O evento aconteceu du
rante todo o dia no UTC 

(Ubirama Tênis Clube) 
e contou com o auxilio 
de três palestrantes. Na 

pauta, leitura, escrita e a 
aprendizagem por meio 

da musicalizaçao.

dança e ainda conseguir desper
tar o interesse da criança pela 
arte foi uma excelente iniciati
va", completou.

A apresentação teve tudo o 
que um bom circo tem que ter. 
O sorriso no rosto das crianças 
e da platéia e aplausos a cada 
apresentação. Ao todo, partici
param das apresentações cerca 
de 80 crianças com o apoio dos 
profissionais circenses Chico 
Neto e Alessandra Prandi. De
pois das férias, o "Circo da Ale
gria" deve percorrer outras esco
las municipais.

Após assistir as apresenta

Apresentação dos alunos foi um sucesso no Jardim Primavera

ções, o vice-prefeito e diretor de 
Saúde, Norberto Pompermayer, 
disse que acompanhar a apresen
tação das crianças foi experiência 
emocionante e extremamente

positiva. "É a única maneira de 
mudança de conduta, investir 
nas crianças, mostrar novos ca
minhos e incentivá-los a trilhar 
esses caminhos", finalizou.



Fotos: Fernanda Benedetti

OBRAS

Trevo novo
Prefeitura começa construção de trevo, na altura do aeroporto, 
o que deve organizar acesso de veículos à rodovia Osny 
Matheus (SP-261); obra deve ficar pronta em 90 dias

Da Redação

Há cerca de 20 dias, a Prefei
tura vem trabalhando em uma 
obra que vai facilitar -  e muito -  
a vida de quem viaja pela rodo
via Osny Matheus (SP-261) en
tre Lençóis Paulista e Macatuba. 
Um trevo de acesso implantado 
no quilômetro 116, na altura do 
aeroporto "José Ângelo Simioni" 
promete organizar o fluxo de ve
ículos que deixam as proprieda
des rurais e empresas instaladas 
na região com destino à rodovia, 
tornando a viagem mais segura 
para veículos e caminhões.

É uma obra grande. O trevo 
de acesso terá duas rotatórias,

uma para cada lado da rodo
via. Em princípio, a prioridade 
da administração é concluir a 
melhoria do lado do aeropor
to, setor onde os trabalhos es
tão adiantados. "É uma área de 
muitas empresas e propriedades 
produtivas. A obra atende a ne
cessidade do escoamento dessa 
produção", afirma o diretor de 
Obras da Prefeitura, Antonio da 
Silveira Corrêa. "É um local de 
passagem de veículos pesados, 
treminhões de cana ou cami
nhões carregando álcool. É ne
cessário que o dispositivo tenha 
as características apropriadas pa
ra esse tipo de trânsito", explica.

Junto com a construção do

trevo, a prefeitura prepara duas 
marginais à Osny Matheus. Por 
enquanto, as marginais teriam 
apenas 50 metros de cada lado. 
"O local já fica preparado e es
truturado para empreendimen
tos futuros", afirma o diretor 
de Obras. Segundo Silveira, o 
trevo vai sinalizar e organizar o 
fluxo de veículos ao aeroporto 
e adjacências. Um dos braços 
da rotatória deve interligar o 
local com a avenida Luiz Boso, 
no Jardim Primavera.

Ainda segundo o diretor de 
Obras, a obra aumenta a segu
rança dos motoristas que tran
sitam pelo local. "Teremos um 
acesso bem construído, bem

Novo dispositivo de acesso ao aeroporto deve aumentar a segurança para o tráfego na SP 261

sinalizado e implantado den
tro das normas técnicas", diz 
Silveira. O novo trevo vai captar 
a saída e entrada de veículos na 
rodovia Osny Matheus -  nor
mal em vários pontos daquela 
região -  e canalizar para um 
único local, o que diminui o

risco de acidentes com acelera
ção e desaceleração de veículos.

A obra é uma parceria en
tre DER (Departamento de Es
tradas e Rodagem), Prefeitura 
de Lençóis Paulista e iniciativa 
privada. Segundo Silveira, ain
da não é possível fazer uma

previsão de custos. "Temos um 
dos lados do trevo que está bem 
adiantado, mas ainda não co
meçamos a trabalhar do outro 
lado. Ainda não é possível fazer 
uma previsão de custos", afir
mou. A obra deve ser entregue 
nos próximos 90 dias.

BELEZA

Exposição de orquídeas começa amanhã
Pelo quarto ano consecu

tivo os lençoenses vão poder 
conferir pessoalmente a beleza 
e o aroma inebriante das or
quídeas, na 4^ Exporquídea, 
que começa amanhã e vai até 
o domingo 16, no Csec (Clube 
Social Esportivo e Cultural). 
A entrada para visitação é de 
graça. O evento é promovido 
pelo Caolp (Clube de Amigos 
Orquidófilos de Lençóis Pau
lista) e conta com apoio da 
diretoria de Cultura da Prefei
tura de Lençóis Paulista.

Além de ser visitada por 
admiradores de orquídeas, a 
exposição é uma oportunidade 
para negócios, para troca de ex

periências e também para quem 
busca adquirir conhecimentos 
novos sobre as plantas. A ex
posição atrai orquidófilos de 
vários municípios de São Pau
lo e também de outros estados. 
Lençóis deve contar com a par
ticipação de aproximadamente 
30 entidades de orquidófilos e 
seis vendedores profissionais. 
Será possível encontrar mudas 
de orquídea a partir de R$ 5.

A exposição começa ama
nhã, a partir das 8h, com a 
chegada das flores. Às 14h, co
meça o julgamento. As orquí
deas são julgadas nas catego
rias espécie nacional, espécie 
estrangeira, exótica, botânica,

micro-orquídea e híbrida.
"É uma competição entre 

as orquídeas", explica Odair 
Placca, presidente da Caolp. 
Cada categoria é julgada por 
um juiz específico, designado 
pela Caob (Coordenadoria 
das Associações Orquidófilas 
do Brasil) que agrega todas as 
entidades do país.

Ainda amanhã, às 20h, tem 
abertura solene da 4^ Expor- 
quídea, com apresentação da 
banda marcial das Empresas 
Zillo Lorenzetti.

No sábado 15, a exposição 
pode ser visitada entre 8h e 22h. 
Para os interessados, os organi
zadores promovem uma pales

tra, às 14h, na escola estadual 
Dr. Paulo Zillo, com o produtor 
Márcio Vanich. Outra palestra 
será realizada no domingo 16, 
às 10h, com Fausto Cheida. Se
gundo Placca, as palestras são 
tanto para quem aprecia as flo
res quanto para orquidófilos. 
O organizador garante que é 
uma boa oportunidade para se 
aprender tudo sobre as plantas.

No domingo 16, último 
dia da 4^ Exporquídea, as flo
res podem ser vistas entre 8h 
e 18h. A partir das 16h, acon
tece a premiação das plantas 
que passaram por julgamento. 
A premiação é reconhecida na
cionalmente pela Caob. Várias espécies de orquídeas estarão à venda na exposição

MUNICÍPIO:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

JLISTA PERÍODO: 2° TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2006
RECEITAS ARRECADADAS Trimestre Acumulado DESPESAS DO ENSINO Trimestre Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 358.447,64 1.682.619,26 12.365 - Educação Infantil 1.241.698,61 2.468.678,35
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 116.042,24 192.505,68 12.367 - Educação Especial 0,00 0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 886.933,85 2.000.955,06 ( = )  Total da Despesa da Educação Infantil / Especial 1.241.698,61 2.468.678,35
Imposto de Renda Retido na Fonte 324.047,63 667.467,20 ( - )  Auxílios / Suvenções / Contribuições 0,00 0,00
Dívida Ativa de Impostos 66.990,95 178.650,06 ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito 0,00 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 25.196,03 60.579,40 ( - )  Rendimentos de Aplicações Financeiras 21.451,36 34.986,60
Multa/Juros provenientes de impostos 73.518,57 137.106,42 ( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 1.220.247,25 2.433.691,75
Fundo de Participação dos Municípios 3.148.099,06 6.053.561,86
Imposto Territorial Rural 15.305,47 20.455,23 12.361 - Ensino Fundamental
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 142.539,24 142.539,24 Depesas c/ Recursos não Vinculados 823.832,05 2.284.463,68
Demais Transferências da União 0,00 0,00 Depesas c/ Recursos do FUNDEF 2.454.739,83 4.408.907,94
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 6.455.772,19 12.600.564,26 12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) 0,00 0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 344.959,39 2.912.314,37 ( = )  Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental 3.278.571,88 6.693.371,62
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 57.630,86 116.430,21 ( + )  Valor Retido ao Fundef 0,00 0,00
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. 28.777,48 28.777,48 ( - )  Parcela Empenhada do Ganho Líquido - F U ^^E F 805.445,23 1.571.943,95
Demais Transferências 0,00 0,00 ( = )  Total da Despesa do Ensino Fundamental 2.473.126,65 5.121.427,67
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E ( - ) Auxílios / Suvenções /  Contribuições 387.524,91 1.275.782,81
TRANSFERÊNCIAS 12.044.260,60 26.794.525,73 ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito 0,00 0,00

( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras 40.302,41 79.841,08
Rendimentos de Aplicação Financeira: 61.753,77 114.827,68 ( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 2.045.299,33 3.765.803,78
Convênios e Outros 358.234,77 992.054,52
Recursos recebidos do Fundef 2.276.051,27 4.408.907,94 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO 3.265.546,58 6.199.495,53
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef 30.699,59 64.870,49 APLICAÇÃO NO ENSINO 27,11% 23,14%
Recursos de Operações de Crédito: 0,00 0,00 Aplicação no Ensino Fundamental 16,98% 14,05%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 2.726.739,40 5.580.660,63 Aplicação na Educação Infantil / Especial 10,13% 9,08%

Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF 57,56% 56,28%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 14.771.000,00 32.375.186,36 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 1.640.063,58 3.854.527,36

José António Marise 
Prefeito Municipal

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti 
Diretora de Educação

Adriano Carlos Paccola 
Contador - CRC 1SP220.456/O-4

José Vergilio Paccola 
Presidente Conselho Mun.Educação

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2006. Na página A4. Valor da publicação R$ 202,12.



e m p r e g o

No veto
Empregados domésticos devem mesmo 
ficar sem o FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço); Lula deve vetar 
emendas feitas pelos deputados

W agner de Carvalho

As empregas domésticas 
devem continuar sem o FGTS 
(Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço) e o direito a multa 
rescisória de 40% em caso de 
demissão. Estes e outros itens 
da medida Provisória 284, de 
autoria do presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, e das emen
das feitas pelo Congresso Na
cional, ainda são motivos de 
discussão e dúvidas por parte 
de patrões e empregados. Uma 
coisa é certa. Lula deve vetar 
todas as emendas feitas pelos 
parlamentares. Mesmo assim, 
as empregadas domésticas de
vem conseguir alguns benefí
cios. O presidente da República 
tem até o dia 20 deste mês para 
tomar a decisão, mas segundo 
declarações do ministro Nel
son Machado, da Previdência 
Social, o veto de Lula a todas 
as emendas é tido como certo.

O texto original da MP 
garante aos empregados do
mésticos rendimento de um 
salário mínimo, descanso 
semanal remunerado, férias 
anuais de 20 dias úteis remu
neradas, licença-maternidade,

licença-paternidade, aviso 
prévio, aposentadoria e 
vale-transporte.

Além disso, os par
lamentares incluíram 
ainda o direito ao FGTS, 
multa de 40% em caso de 
demissão sem justa causa, 
salário-família, seguro-de- 
semprego, férias de 30 
dias corridas e remunera
das, estabilidade em caso 
de confirmação de gravi
dez até cinco meses após o 
parto e a proibição de des
contos com alimentação, 
vestuário, higiene e mora
dia. Esses devem ser os be
nefícios vetados por Lula.

Nos dois casos, o empre
gador tem o direito de des
contar no imposto de renda os 
gastos com salário mensal; pa
gamento de 13° salário e férias.

Segundo o advogado es
pecializado em causas traba
lhistas e presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), subseção de Lençóis 
Paulista, Antonio José Con
tente, a Constituição Federal 
garante hoje a cada emprega
do doméstico um salário mí
nimo, com garantia da não

direito dos texto original
empregados DA MP 284
domésticos PROPOSTA POR LULA
em vigor e que deve entrar
»  Salário mínimo em vigor
de R$ 350 »  salário mínimo
»  13° salário de R$ 350
»  20 dias úteis de férias »  descanso semanal
não remuneradas remunerado
»  aposentadoria »  férias anuais de 20
»  aviso prévio dias úteis remuneradas
»  O FGTS é facultativo »  licença maternidade
e não obrigatório »  licença paternidade 

»  aviso prévio 
»  aposentadoria 
»  vale-transporte

emendas feitas pelos deputados e que 
devem ser vetadas por lula
»  direito ao FGTS
»  direito a multa rescisória de 40% em caso de demissão sem 
justa causa
»  pagamento do salário família 
»  seguro-desemprego 
»  férias corridas de 30 dias remuneradas 
»  estabilidade de emprego desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto
»  proibir o desconto de gastos com alimentação, vestuário, 
higiene e moradia.

empregador
Nas duas hipóteses o patrão ganha o direito de descontar do 
imposto de renda as despesas com gastos em salários, depósi
to do FGTS, multa e férias desde que tenha apenas um empre
gado em casa.

redução dos rendimentos, 20 
dias úteis de férias não remu
neradas, aposentadoria e avi
so prévio. O recolhimento do 
FGTS é facultativo, portanto, 
quem decide pelo pagamento 
ou não é o empregador.

A presidente do Sindicato 
dos Empregados Domésticos 
de Lençóis Paulista, Maura Pi-

res, disse que prefere esperar 
a decisão do presidente Lula, 
mas que vai ficar feliz com 
qualquer novo benefício que 
seja dado. Ela acredita que a 
inclusão do direito ao FGTS 
e o pagamento da multa res
cisória seria muito bom para 
quem esta há muito tempo 
em um emprego e tenha esta-

bilidade. Já para os novos em
pregados, Maura acredita que 
será ruim porque pode gerar 
mais desemprego. "Devemos 
reivindicar uma coisa de cada 
vez, sem pressa", comentou.

O ministro da Previdência 
Social anunciou que será criada 
uma comissão para discutir a 
inclusão de mais direitos para a

categoria. Para o ministro, o veto 
de Lula será uma decisão toma
da com autonomia, da mesma 
forma que a categoria deverá 
buscar seus direitos. Para o go
verno, a proposta do Congresso 
é "politiqueira", ou seja, uma 
manobra da oposição para criar 
um clima ruim entre governo, 
empregados e empregadores.

SÃO c r i s t o v ã o

Quermesse já recebeu cinco mil pessoas
Cerca de cinco mil pessoas 

passaram pela festa de São Cris
tóvão, na Cecap, entre a sexta-fei
ra 7 e o domingo 10. A quermes
se continua por mais dois finais 
de semana, com muita comida e 
bebida e shows todas as noites. 
A renda da festa será revertida 
para a construção de um centro 
de catequese na comunidade.

Amanhã, a quermesse reco
meça com a praça de alimenta
ção e show com Arte e Manha. 
No sábado 15, a animação fica 
por conta da banda Pietá e no 
domingo 16, a festa começa 
mais cedo. Às 11h30, tem chur
rasco no salão da igreja e show 
ao vivo com Kid Caboclo. Às 
22h, tem show com Musicamp.

Na quinta-feira 20, começa 
a programação religiosa com o 
tríduo em louvor a São Cristó
vão. A missa será celebrada pe
lo padre Silvano Palmeira, com 
a participação do Coral Maria 
de Nazaré e benção do sal. Na 
sexta-feira 21, a celebração é por

Fernanda Benedetti

No primeiro final de 
semana, quermesse 
recebeu 5 mil pessoas

conta do padre Paulo da Con
ceição com participação do Co
ral de Nossa Senhora Rosário e 
benção das crianças. No sábado 
22, último dia do tríduo, tem 
participação do Coral Sagrada 
Família e a liturgia será realizada 
pela Capela de Santo Expedito e 
Sant'Ana, com benção das cha
ves das casas.

AMANHÃ
22h -  Arte e Manha

SÁBADO 15
22h -  Banda Pietá

DOMINGO 16
11h30 -  churrasco e show 
com Kid Caboclo 
22h - Musicamp

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA 
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, 
notifica aos partidos 
políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as 
entidades empresariais, 
que encontra-se disponível 
no átrio de entrada da 
Prefeitura Municipal, 
a relação dos recursos 
federais recebidos no mês 
de Junho de 2.006.

Lençóis Paulista, 12 de 
Julho de 2.006.

ADRIANO CARLOS 
PACCOLA 
Coordenador de 
Contabilidade e 
Tesouraria
CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no artigo 16, 
da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se afixado no átrio de entrada 
da Prefeitura relação de todas as compras efetuadas durante o mês de Junho de 
2.006, bem como os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos e os valores de origem tributária, referente ao mês de Junho de 2.006, 
conforme preceitua o artigo n° 162 da Constituição Federal.
Lençóis Paulista, 12 de Julho de 2.006.
ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria 
CRC 1SP 220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 
de Julho de 2006. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 115,98.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AMILI AUTO POSTO LTDA. E OUTROS, expedido nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 
(Proc. n° 1173/03), com prazo de 20 dias.

A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, MM. Juíza de Direito da 1  ̂Vara Cível desta Comarca de 
Lençóis Paulista-SP, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento e, 
expedido nos autos de Execução de Título Extrajudicial sob n° 1173/03, requerida por 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA em relação a AMILI AUTO POSTO LTDA. E OUTROS, 
com CNPJ n° 00.980.487/0001-16, para cobrar a quantia de R$ 120.201,77 (cento e vinte mil, 
duzentos e um reais e setenta e sete centavos) a qual deverá ser acrescida de juros e correções 
monetárias, referente ao Compromisso de Compra e Venda Mercantil, Mútuo em Dinheiro e 
Outros Pactos firmados entre as partes, com o fim de INTIMAR os requeridos, sendo a sociedade 
empresária executada na pessoa de seus representantes legais, da Penhora de 01 (uma) gleba 
de terra denominada Gleba D, área n° 01, situada no Bairro Corvo Branco, melhor descrito 
na matrícula 13.930 do CRI desta Comarca, para garantia desta Execução (cento e vinte mil, 
duzentos e um reais e setenta e sete centavos), cientificando-os, também, de que terão o prazo 
de 10 (dez) dias para oferecer embargos. Será o presente edital afixado no átrio do Fórum no 
local de costume. E, como não foram encontrados, por ocasião das diligências do Sr. Oficial de 
Justiça, expede-se o presente com o prazo de 20 (vinte) dias, findo o qual serão os executados 
AMILI AUTO POSTO LTDA. E OUTROS, INTIMADOS da penhora, bem como ficam intimados para 
no prazo de 10 (dez) dias, oferecerem embargos à mesma. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital com o prazo de 
vinte (20) dias, que será publicado e afixado no átrio do Fórum, no local de costume. Lençóis Paulista, 
09 de março de 2006. Eu, (a) Celia Pedrina Fernandes Leite - Matr. 811.293-2, escrevente, digitei. 
Eu (a) Tânia Luciano Moreira Bodo, matrícula 803.051-4, Escrivã Diretora, conferi e subscrevo.

ANA LÚCIA AIELLO GARCIA 
Juíza de Direito

a p o s e n t a d o r i a

Quem ganha mais de um  
salário terá aumento de 5%

O governo Luiz Inácio 
Lula da Silva não voltou 
atrás de sua decisão e ve
tou o aumento de 16,67% 
concedido aos aposenta
dos que recebem mais de 
um salário m ínimo por 
mês, que é de R$ 350. 
Com a decisão, a categoria 
vai ter aumento de 5%. O 
anúncio do veto de Lula a 
decisão do Congresso Na
cional que aprovou o re
ajuste de 16,67% saiu na 
segunda-feira 10.

Chamando de jogada 
política a decisão dos par
lamentares de conceder o 
aumento, Lula alegou que 
o aumento geraria gastos 
que atingiriam a casa de 
7 bilhões de reais só neste 
ano. Dinheiro que a Previ
dência Social não tem.

O argumento dos 
parlamentares é de que 
16,67% foi o reajuste con-

exemplo
Rendimento
R$ 400

Reajuste de
5% - R$ 20

Variação da inflação de
3,14% - R$ 12,56

Aumento real
1,86% - R% 7,44

Rendimento total
R$ 420

cedido aos trabalhadores que 
ganham um salário mínimo 
por mês e que, por isso, esse 
aumento também deveria ser 
estendido aos demais apo
sentados. A visão do gover-

no federal é diferente. Na 
mesma Medida Provisória 
editada pelo governo em 
abril e que elevou o m íni
mo de R$ 300 para R$ 350 
foi proposto que o aumen
to para os demais aposen
tados seria de 5%. Nas 
contas do governo, esse 
percentual é o que a Previ
dência consegue pagar.

O aumento de 5% aos 
aposentados que ganham 
mais de um salário m íni
mo embute um aumento 
real de 1,86% já que a in
flação acumulada no perí
odo foi de 3,14%.

O reajuste do novo sa
lário mínimo está em vigor 
desde o dia 1° de maio. 
Já o rejuste dos aposenta
dos com mais de R$ 350 
só deve entrar no contra
cheque após a definição 
de Lula. Porém, o reajuste 
será retroativo a maio.

Agradecemos ao carinho de todos os familiares e amigos 
por ocasião do falecimento de nossa mãe M aria  
Aparecida Brandi Pacola ocorrido no último dia 5 de 
julho.
Passar por momentos tão difíceis tendo por perto a 
presença de pessoas especiais, como todos os que nos 
ampararam, minimiza um pouco a dor que estamos 
sentindo e nos dá força para seguirmos adiante. 
Agradecemos também ò Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista e ao Jornal O  Eco.

Muito obrigado.
Das filhas: Valéria, Fabiana e Marcela 

Dos genros: Reberson e Mauricio 
Da neta: Nina



i n t e r n e t

Intemautas
Surgem clínicas para tratar viciados 
da rede; estudo diz que há até 100 
milhões de doentes no planeta anonimos

Folhapress

Vanessa acorda no meio 
da madmgada angustiada.
A respiração está apres
sada, meio ofegante.
Sem pensar direito, le
vanta-se. Liga o com
putador. Conecta-se à 
internet. Checa os e-mails. 
Desliga a máquina. Aliviada 
e com a respiração novamente 
compassada, volta para a ca
ma. De manhã, os sintomas se 
repetem até ela ligar a máqui
na novamente.

Vanessa é um nome fictí- 
do. Seu procedimento, não. 
Ele resume o que pessoas vi- 
dadas em internet sofrem: a 
compulsão por estar diante 
de um computador conecta
do ã rede. O uso prolongado 
e continuo da internet pode 
afastar pessoas do mundo re
al, attapalhar o rendimento 
escolar ou profissional, causar 
danos físicos e psicológicos e 
até mesmo matar.

No mundo, hã entte 50 mi
lhões e 100 milhões de vicia-

, f s dos em
■ í* internet.

Isso corres
ponde entre 

5% e 10% do to
tal de internautas do planeta, 
segundo artigo da pesquisado
ra Diane Wieland publicado 
em maio na revista 'Perspecti
ves in Psychiatric Care.

Embora não haja estudo 
conhecido sobre o assunto ex
clusivamente sobre o Brasil, o 
tema é tratado com seriedade 
no país. Em São Paulo, há ser
viços que cuidam de pacientes 
que deixaram a internet tomar 
conta de suas vidas.

O Programa de Orientação 
e Atendimento a Dependentes 
(Proad), do Departamento de 
Psiquiatria da Universidade 
Federal de São Paulo, usa psi-

c o t e r a p i a  
para tratar 
doentes.

Outra inicia
tiva é o trabalho 
feito pelo Núcleo 
de Pesquisas em 
Psicologia e Infor
mática da PUC, que 
atende diariamente a 
pacientes por e-mail e 
tem um núcleo que vi
sa estudar o comporta
mento dos netviciados.

Na clínica da PUC, 
os internautas podem 
ser tratados sem se iden
tificar, protegidos pelo 
anonimato que a internet 
oferece. Rede que, ironica
mente, pode servir de auxí
lio para tratar do vício que 
ela possibilitou.

Muitas horas de conexão à rede não 
significam problema, dizem psicólogos

De modo geral, os psi
cólogos consultados pela 
Folha são reticentes em afir
mar que o tempo diante do 
computador ou conectado ã 
internet determina se a pes
soa é viciada ou não. Segun
do os pesquisadores, o que 
caracteriza ou não o vício é o 
uso que a pessoa faz do com
putador e como isso implica 
em sua vida off-line.

Se o indivíduo permane
ce toda a madrugada conec
tado, em chats, verificando e- 
mail e navegando no Orkut, 
não consegue se desconectar 
para dormir e o dia seguinte 
é todo comprometido por 
isso, mas mesmo assim a 
pessoa não consegue mudar

a rotina, isso indica que pos
sivelmente trata-se de um 
viciado. 'Indicar o número 
de horas que alguém fica na 
internet nunca é um termô
metro muito preciso', disse a 
professora Rosa.

Uma boa forma de des
cobrir se o indivíduo está 
com problemas pelo uso do 
computador é analisar como 
andam suas relações, tanto 
pessoais como profissionais, 
na vida real. 'Muitas pessoas 
com o problema deixam de 
sair com amigos e parentes 
para ficar mais tempo na 
frente do computador', diz 
André Malbergier, médico 
do Departamento de Psi
quiatria da Faculdade de me

dicina da USP. 'Além dis
so, quando o caso é grave, 
a pessoa tenta mudar de 
comportamento mas não 
consegue. Fica impotente 
diante da situação.'

A chave para saber se a 
pessoa está viciada em in
ternet é identificar o uso 
que ela faz da rede. 'Se 
a pessoa usa a rede por 
horas e horas, mas está 
trabalhando ou criando, 
isso não quer dizer que 
ela seja viciada', anali
sou o professor Júnior. 
'Além disso, há pessoas 
que trabalham 12 ho
ras na frente do com
putador, e isso não as 
torna viciadas ' (SV)

Viciados conversam 
para superar doença

o  Proad e a clínica da PUC tratam de pacientes por li
nhas diferenciadas. Na entidade m antida pela Unifesp, os 

tratamentos são presenciais. Na clínica da PUC, a maior 
parte dos atendimentos é realizado via e-mail, m anten

do o anonim ato dos pacientes. Entretanto ambas tem 
um ponto em comum: atendem gratuitamente quem 
procura ajuda.

O Proad, inicialmente, ttatava de casos como vício 
em jogos, compulsão para sexo e para compras, todos 
enquadrados no quesito dependências comporta- 
mentais. Hã cerca de um ano, percebendo que havia 
um problema crescente ligado ãs novas tecnologias, 
a enUdade incluiu em seus quadros o auxílio a vi
ciados em internet.

Atualmente, hã dois pacientes sendo ttatados 
devido ao problema. No total, quatto jã passaram 
pelo programa que, por meio de psicoterapia, ten
ta reverter a situação dos doentes. A psicoterapia é 
um tipo de tratamento da psicologia que abrange 
diferentes métodos. A comunicação verbal e não- 
verbal e a relação do paciente com o psicotera- 
peuta, entretanto, estão presentes em qualquer 
tipo de psicoterapia. Esse modo de auxílio pode 
ser realizado individualmente, com casais, fa
mílias ou em grupo, como ocorre na clínica.

'As sessões reúnem dependentes da internet 
e pessoas com outros vícios', contou Aderbal 
Vieira Júnior, que coordena o programa de 
atendimento. 'Os grupos são de até oito pes
soas e, em geral, há melhora inicial depois dos 
primeiros três meses de terapia.'

Embora o tratamento coletivo de pacientes 
passe a impressão, em um primeiro contato, de 
ser igual ao que ocorre com grupos de auxílio a 
outros viciados, como o AA. (Alcoólicos Anôni
mos), Júnior explica que a psicoterapia é diferente. 
Em comum, ambos os processos só tem o fato de 
serem eventos realizados coletivamente.

'Na psicoterapia, todo o tratamento é m o
nitorado por profissionais', conta o psicólo
go. Já em grupos como o AA., a base do auxí
lio é formada pelas experiências dos próprios 
viciados, que contam suas histórias pessoais 
e tentam se apoiar no problema comum para 
alcançar a cura.

PUC
Na clínica da PUC, ãs segundas-feiras e 

quintas-feiras, oito psicólogos voluntários se 
reúnem e debatem assuntos ligados ã psicolo
gia e informática. Os estudos renderam um livro 
('Psicologia e Informática - O ser humano dian

te das novas tecnologias', vários autores, editora 
Ofidna do Eivro).

Além da ttoca de experiências, eles se dedicam 
a atender pacientes por e-mail. Durante o auxílio 
elettônico, eles não pedem quaisquer dados pes
soais do paciente, nem mesmo nome ou sexo.

O atendimento elettônico não exclui o aten
dimento pessoal, mas o gmpo revela que pacien
tes com problemas ligados a internet preferem se 
manter no anonimato e enviar e-mails.

'Se a pessoa chegar ã clínica, poderemos aten
der, mas o forte mesmo é o auxílio elettônico re
alizado por e-mail', informou a professora Rosa 
Farah, coordenadora do projeto.

'Muitas vezes, quem entta em contato conosco 
são amigos e parentes da pessoa com problemas, 
pedindo orientações.'

O grupo ttabalha com assuntos relacionados 
com tecnologia desde 1995 e jã respondeu a cerca 
de 5.400 e-mails em todos esses anos de ativida
de. Os casos variam de acordo com a época, mas a 
maior parte tem relação com ttaições on-line, jogos 
digitais e, claro, o excesso de tempo que pessoas pas
sam na rede.

'Quando hã preocupação com o tempo que al
guém fica conectado, dificilmente é o próprio do
ente, mas alguém próximo que entta em contato 
conosco', conta Rosa. 'Não hã um padrão de ajuda. 
Cada caso reportado é avaliado de forma individual, 
e recebe um ttatamento diferenciado.' (SV)

s i n t o m a s  d e  

d e p e n d ê n c i a  

D A  i n t e r n e t

perfil
O Núcleo de Pesquisas em 
Psicologia e Informática da 
PUC preparou um relatório 
com alguns procedimentos 
comuns a pessoas viciadas 
em internet. Tomando por 
base os casos atendidos 
desde 1995, alguns 
adictos apresentam como 
principais características:

» PREOCUPAÇÃO
O viciado fica constante
mente preocupado com 
a internet quando está 
off-line e mal consegue 
pensar em outra coisa

»  necessidade
O indivíduo tem a neces
sidade contínua e cres
cente de utilizar a inter
net como forma de obter 
a excitação desejada

»  irritabilidade
Quando tentam reduzir 
seu tempo na internet, o 
adicto apresenta reação 
irritada e grande dificul
dade de aceitação

»  fuga
Utilização da internet como 
forma de fugir de proble
mas ou de aliviar sentimen
tos de impotência, culpa, 
ansiedade ou depressão é 
o modo como o viciado se 
relaciona com ela

»  mentiras
O viciado tem o hábito 
de mentir para familiares 
e pessoas próximas com 
o intuito de encobrir a 
extensão do seu envolvi
mento com as atividades 
on-line

»  PREJUÍZOS
Com o excesso de tem
po na internet, o adicto 
compromete sua vida so
cial e profissional, evitan
do compromissos off-line

»  LESÕES
O uso prolongado do 
computador causa proble
mas nas articulações moto
ras utilizadas na digitação, 
o que causa lesões por 
esforços repetitivos (LER)

»  apatia
O viciado em internet 
tem falta de interesse 
em atividades que sejam 
realizadas fora da rede ou 
longe do mundo digital

»  SONHO
Sensação de estar viven
do um sonho, durante 
um período prolongado 
na internet, é comum no 
dia-a-dia da pessoa com 
compulsão ao acesso

»  TEMPO
Tempo exagerado de co
nexão, aliado à má quali
dade do uso da internet, 
é uma constante na vida 
do viciado. A forma da 
utilização da internet é o 
elemento determinante 
para definir se o indiví
duo é viciado ou não

»  TEMAS
Os temas abordados 
normalmente pelo indiví
duo são relacionados, de 
forma direta ou indireta, 
com a própria internet

ONDE ENCONTRAR
a u xíl io

»  PROAD
O instituto do Programa 
de Orientação e Atendi
mento a Dependentes 
fica na Rua dos Ottonis, 
887, na zona sul de São 
Paulo. Telefone: 5579
1543. Site oficial: uni- 
fesp.br/dpsiq/proad

»  clínica  da  PUC
A clínica fica na rua Mon
te Alegre, 961, na zona 
oeste de São Paulo. Tele
fone: 3670-8040.
E-mail: clinica@pucsp.br. 
Site para contato: www. 
pucsp.br/ clinica

mailto:clinica@pucsp.br
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Perto do título
Vôlei masculino, futebol de campo e handebol brigam por 
medalhas nos 50° Jogos Regionais de Piracicaba

Kátia Sartori

Os 50° Jogos Regionais de 
Piracicaba vão chegando na 
etapa final e as equipes de Len
çóis Paulista, como o futebol 
de campo e o vôlei, estão cada 
vez mais perto de retornar com 
muito mais do que lembranças 
e histórias para contar. As duas 
equipes estão bem próximas 
de conquistar medalhas. On
tem, embarcaram as equipes 
de atletismo e atletismo PPD.

A equipe de vôlei masculi
no, candidata ao hexacampeo- 
nato em Jogos Regionais, já se 
garantiu ontem entre os quatro 
primeiros colocados. A partida, 
que rendeu uma vaga nas semi
finais foi contra Barra Bonita. 
O primeiro set foi dramático 
para os lençoenses, com a vitó
ria do time de Barra Bonita por 
26x24. No segundo set, veio a 
reação com parcial de 25x16. 
A vitória foi sacramentada no 
terceiro set, por 15x6. Hoje, o 
obstáculo que separa os meni
nos do voleibol de mais uma 
final é a equipe de Cafelândia.

Na terça-feira, o vôlei mas
culino venceu Itapuí por 2 a 
0 e a equipe feminina venceu 
Santa Rita do Passa Quatro por 
2 a 1. Ontem, as meninas per
deram para Itapuí por 2 a 1 e 
voltam para casa mais cedo.

Além do adversário dentro 
de quadra, este ano os atletas 
do vôlei ganharam mais um 
desafeto: a torcida contra, mes
mo que quem assista aos jogos 
não seja do município adver
sário. "Todas as outras cidades 
estão cansadas de perder para

a gente, então torcem contra", 
explica o técnico pentacam- 
peão, Douglas Coneglian.

O futebol masculino tam
bém está perto do título. Chegou 
às quartas de final, ontem, de
pois da vitória, sobre Igaraçu do 
Tietê, por 3 a 0. Dois gols foram 
marcados pelo atacante Deivid 
e outro pelo meia Pablo. Hoje, 
o time que vem de três vitórias 
seguidas, encara Cafelândia, va
lendo vaga nas semifinais.

Este ano, os juniores do 
CAL (Clube Atlético Lençoen- 
se) representam Lençóis nos 
Jogos Regionais. O supervi
sor de futebol do clube, Jaime 
Pereira, acompanha pessoal
mente a equipe. Para Pereira, 
a dificuldade começa a partir 
das semifinais, quando o time 
deve encontrar Jaú, Bauru ou 
Piracicaba pela frente.

As equipes de handebol 
feminino e masculino amarga
ram derrotas ontem, mas ainda 
têm chances de ficar com a me
dalha de bronze. Na categoria 
masculina, o carrasco foi São 
Manuel que venceu a parti
da por 38 a 34. Já as meninas 
deixaram escapar a vitória para 
Botucatu por muito pouco: a 
derrota foi por 27 a 26. A dis
puta do terceiro lugar é hoje, 
mas os treinadores aguardavam 
a definição dos adversários que 
até o fechamento dessa edição 
não haviam sido divulgados.

Na terça-feira, as equipes de 
handebol feminino e masculi
no se deram bem e venceram 
seus adversários. No masculi
no, vitória sobre Dois Córre
gos, com placar folgado: 35 a

6. A equipe feminina também 
ganhou de goleada de Pratâ- 
nia, por 25 a 4.

As equipes de xadrez ainda 
mantêm as chances de medalha. 
As disputas vão até o sábado 15. 
Na terça-feira, o xadrez femini
no empatou em 3 a 3 com Barra 
Bonita. A equipe masculina, en
tretanto, não teve a mesma sor
te e perdeu a partida para São 
Manuel por 7 a meio.

Na terça-feira 11, a equipe 
de bocha venceu Capivari pelo 
placar de 2 a 0. Ontem, os bo- 
chófilos enfrentaram Macatu- 
ba e venceram por 2 a 0. Hoje, 
disputam as semifinais.

d e s e m p e n h o
Lençóis Paulista levou para 

os Jogos Regionais uma dele
gação recorde de 278 atletas, 
competindo em 17 modalida
des. Até o momento, o municí
pio conseguiu quatro medalhas 
de prata, uma no basquete fe
minino e outras três na natação 
PPD (Pessoa Portadora de Defi
ciência). De acordo com o site 
oficial da competição, Lençóis 
ocupa a nona posição na clas
sificação geral. O município 
ainda tem chances de medalha 
com o futebol de campo, han
debol masculino e feminino e 
vôlei masculino. Capoeira, atle
tismo e atletismo PPD, cujas 
disputas começam entre hoje e 
amanhã, também podem trazer 
medalhas para Lençóis.

O embarque do atletismo 
e atletismo PPD aconteceu na 
tarde de ontem. A saída dos 
atletas da capoeira está previs
ta para hoje, às 14h30.

Juníores do CAL estão nas semifinais do futebol de campo

Equipe de vôlei masculino que busca o hexa em Regionais

Capoeira 
embarca 
com chances 
de medalha

Mais atletas com 
chances de voltar com 
medalha dos Jogos Re
gionais de Piracicaba, 
tanto para Lençóis quan
to para Macatuba, em
barcaram ontem para 
Piracicaba. A equipe de 
capoeira dos dois muni
cípios é formada por 16 
atletas, que competem 
nas categorias masculina 
e feminina, um técnico, 
dois assistentes técnicos 
e quatro auxiliares. O 
Congresso Técnico dos 
capoeiristas acontece na 
noite de hoje e amanhã 
é dia de disputa.

Para o vereador Is
mael Assis Carlos, o 
Formigão, assistente 
técnico da equipe lenço- 
ense, a expectativa é de 
conseguir pelo menos 
três medalhas.

A receita do sucesso 
está na experiência do 
grupo, principalmente o 
feminino, que disputa o 
quarto Regional, como 
também na força e na 
simpatia dos capoeiris- 
tas. Os principais adver
sários, segundo Formi- 
gão, devem ser Piracica
ba, Jaú e Barra Bonita.

No ano passado, 
a capoeira de Lençóis 
Paulista levou um a me
dalha de ouro, um a de 
prata e um a de bronze 
e ficou com o primeiro 
lugar na classificação 
por equipes. Macatuba, 
que também compe
tiu com capoeiristas de 
Lençóis, ganhou uma 
medalha de bronze.

Caldeira promete medalhas no atletismo

As equipes de atletismo e atletismo PPD embarcaram na tarde de ontem e estréiam hoje

As equipes de atletismo e atle
tismo PPD (Pessoa Portadora de 
Deficiência), comandadas pelo 
técnico Eduardo Caldeira, em
barcaram ontem para Piracicaba. 
Os atletas começam a competir 
hoje. Caldeira diz que este ano 
espera trazer 13 medalhas.

No último final de semana, o 
treinador acompanhou a equipe 
de natação e natação PPD, que 
voltou para Lençóis trazendo três

medalhas de prata na bagagem. 
Ao todo, o técnico tem expecta
tiva de voltar com 16 medalhas. 
No ano passado, nos Jogos de 
São Carlos, a natação não par
ticipou e o atletismo conseguiu 
11 medalhas, a maior parte delas 
foi dos paratletas, que estreiava 
nos Jogos Regionais.

Assim como no ano pas
sado, Caldeira acredita que o 
maior número de medalhas

seja uma conquista dos atletas 
PPD. Quem não tem mobi
lidade das pernas, para com
petir em Piracicaba, ganhou 
o reforço de cadeiras de roda 
mais apropriadas, o que deve 
acrescer no desempenho.

"Ainda temos chance de me
dalha no lançamento de dardo, 
disco e nos revezamentos. Dá 
até para brigar no salto em altu
ra", garante Caldeira.

Com eliminação no futebol de campo, 
Borebi se despede dos Jogos Regionais

A participação de Bore- 
bi nos 50° Jogos Regionais 
term inou ontem, com a 
eliminação da equipe de 
futebol de campo nas oita- 
vas-de-final da competição. 
Borebi perdeu para Botuca- 
tu por 4 a 0.

"Botucatu está no nosso 
caminho. É a pedra no nos
so sapato", brincou o diretor 
de esportes do município, 
Abraão Ayub, lembrando 
que também no futsal mas
culino a equipe havia sido 
eliminada por Botucatu.

Borebi participou em três 
modalidades, além do futsal 
masculino e futebol de cam
po, contou com uma equipe 
de biribol. Ao todo, o muni
cípio levou 60 pessoas para 
os Regionais.

Ayub lamentou a elimina
ção e prometeu para o próxi
mo ano uma reestruturação 
das equipes e o estímulo para 
que mais modalidades espor
tivas entrem na disputa.

MACATUBA
O futebol de campo de

Macatuba deu adeus à com
petição após ser derrotado 
por Iacanga, na terça-feira 
11, por 6 a 0. Segundo a se
cretária de Esportes, Silvana 
Aparecida de Souza, Maca- 
tuba ainda tem chances de 
medalhas com a equipe de 
xadrez, que ganhou a pri
meira partida contra Ibaté 
por 7 a 0, com o atletismo 
e com a capoeira. As dis
putas no xadrez vão até o 
sábado 15. A capoeira com
pete amanhã e o atletismo 
estréia hoje.
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sem lãmina aianteíra
Trator MF 265/MF 275/MF 283 
até 0 ano 2001
rolamento volante
rolamento da embreagem n f l
jogo reparo da embreagem »  
disco da embreagem ^

Trator MF 290/ MF 292
rolamento volante peç a sem ío h eo b iu

rolamento da embreagem A A A H n
jogo reparo da embreagem ^  g I IU I I ||| | 
disco da embreagem n w W w i

Trator MF 265/2 a 290/2
04 bucha da manga de eixo peçasemãodeobra 
02 bucha do pedestal R $ 1 A C Í I I 1  
02 bucha do pino de gonzo Ê
02 rolamento de encosto f  U U f
03 calço do pino gonzo médio 
02 calço do pino gonzo grosso 
02 feltro da manga de eixo

Trator MF 680
retentor eixo piloto 
rolamento da embreagem 
placa do rolamento 
disco principal 
embreagem completa
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Promoção Válida até 30/08/06 ou término do estoque
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Festa foi o que não faltou no final de 

semana. Na quinta-feira, o agito foi na 

Four. No sábado, teve Java Mayan, o

Lençóis, teve aniversário de Priscila 

Simioni e Ana Paula Rossi, no Beer Pub.
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