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R E G I O N A I S

Areiópolis faz 
1.070 metros 
de galerias 
na parte alta

A Prefeitura de Areiópolis deve 
terminar em breve a implantação de 
mais de um quilômetro de galerias 
pluviais na parte alta da cidade e na 
alça de acesso que liga o município à 
Rodovia Marechal Rondon (SP-300). 
O trabalho foi planejado em duas 
etapas e com recursos diferentes. As 
obras estão orçadas em R$ 203,3 mil, 
cerca de R$ 66 mil do Ministério das 
Cidades e outros R$ 136 mil do Fehi- 
dro (Fundo Estadual de Recursos Hí
dricos). Segundo o diretor de Obras 
da Prefeitura, Ítalo Bentivenha Júnior, 
a expectativa é de que as galerias re
solvam de vez o problema de escoa
mento das águas de chuva. Além do 
dinheiro que vai possibilitar a cons
trução das galerias pluviais, a Prefeitu
ra de Areiópolis espera a liberação de 
mais quatro emendas, que juntas so
mam R$ 315,2 mil, para investimento 
em praças esportivas. ►► Página A5

Coolidge quer 
câm ara de 
mediação

►► Página A5

C A M I N H O

A prefeitura de Lençóis Paulista come
çou ontem a asfaltar a avenida João 
Paccola, localizada na Vila Antonieta 
I e II. A avenida liga esses dois bairros 
ao Jardim Príncipe. O asfaltamento está 
sendo apenas com recursos municipais 
e será feito em etapas. ►► Página A5

E S P O R T E S

Um  é pouco!
CAL empatou em 1 a 1 com o Capivariano e deixou escapar a classificação

Fotos: Fernanda Bendetti

O CAL (Clube Atlético Lenço- 
ense) empatou em 1 a 1 com o Ca- 
pivariano, na manhã de domingo 
23, em partida realizada no estádio 
municipal Archangelo Brega, o Bre- 
gão. O resultado não foi suficiente 
para garantir a classificação para a 
próxima fase da competição. Ape
sar do resultado, o time de Lençóis 
foi bem em campo, chutou várias

bolas na trave e até perdeu um pê
nalti. Mesmo melhor em campo, 
a equipe lençoense deixou que o 
Capivariano criasse chances. Aos 
14 minutos, os visitantes abriram 
o marcador. O CAL voltou mexido 
para a etapa final. O atacante Vi- 
nicius entrou no lugar de Thiago e 
Raiff substituiu o lateral Alan. Mes
mo com as alterações realizadas pe-

lo técnico Ailton Lira, o alvinegro 
não se encontrou em campo. O gol 
de empate só saiu aos 43 minutos 
do segundo tempo e foi de pênalti. 
No próximo domingo, o CAL pe
ga o Campinas, líder do grupo na 
casa do adversário e com a missão 
de vencer para se garantir entre as 
equipes que vão para a próxima fa
se da Segundona. Página A7

Três é demais!

A equipe do Santa Luzia garan
tiu vaga na final do Campeonato 
Amador ao vencer o Expressinho/ 
O ECO/Frigol por 3 a 0. Os gols

saíram no segundo tempo, com o 
zagueiro Pregão, de cabeça, Hel- 
der, cobrando pênalti, e Crau, no 
finzinho da partida. O adversário

do Santa Luzia sai da outra semi
final, entre Primavera/Milenium e 
Palestra, que jogam no próximo 
domingo. ►► Página A7

p o l í t i c a

Quércia 
prom ete 
asfalto para 
Santa Bárbara

O candidato do PMDB ao gover
no de São Paulo, Orestes Quércia, 
prometeu autorizar o asfaltamento 
da rodovia Osny Matheus (SP 261) 
entre Lençóis Paulista e Águas de 
Santa Bárbara se eleito. Cerca de 50 
pessoas acompanharam a visita de 
Quércia ao município, no sábado 26. 
Ele veio acompanhado do candidato 
a vice-governador, Ítalo Russomano 
(PP), e da candidata ao senado, Alda 
Marco Antonio (PMDB). Na Câma
ra, ele discursou por cerca de 10 mi
nutos para correligionários políticos 
e simpatizantes. Alguns lençoenses 
também discursaram, entre eles o 
presidente do PMDB na cidade, José 
Carlos do Amaral, e o vereador e can
didato a deputado estadual Ailton Ti- 
pó Laurindo (PV). ►► Página A3

E D U C A Ç Ã O

Auxílio 
transporte 
sai am anhã

Página A2

P O L Í C I A

Estelionatários 
variam golpe 
do bilhete 
premiado

Lençóis Paulista conheceu na sex
ta-feira 21 uma variação do clássico 
golpe do bilhete premiado. Duas 
pessoas enganaram um rapaz de 23 
anos no centro da cidade e fugiram 
levando cerca de R$ 1,5 mil e docu
mentos. Segundo depoimento da 
vítima, um homem alto e gordo se 
aproximou dele com um cartão te
lefônico na mão, perguntando se o 
cartão lhe pertencia. Depois chegou 
uma mulher morena magra dizendo 
ser a dona do cartão e prometendo 
uma recompensa para os dois rapa
zes. A mulher identificou-se como 
proprietária de uma loja, simulou 
uma saída e voltou em minutos com 
um par de sapatos para presentear o 
homem que encontrou o cartão, seu 
cúmplice. Depois pediu para que 
a vítima fosse até a sua loja buscar 
uma recompensa e que deixasse 
seus pertences com ela. Quando o 
rapaz voltou, os golpistas já haviam 
desaparecido. ►► Página A6
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Guedes 
com eça festa 
na quinta
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S Ã O  C R I S T O V Ã O
Os números da avaliação da 16® Festa 
de São Cristóvão, da Paróquia Cristo 
Ressuscitado, na Cecap, são animado
res aos olhos do pároco responsável 
pela comunidade, padre Silvano Pal
meira. A missa na manhã de domingo 
lotou os 700 lugares da paróquia e 
terminada a celebração, a imagem de 
São Cristóvão saiu em carreata pela 
cidade. Após a carreata, o padre ben
zeu mais de três mil veículos. A fila 
de veículos ficou próxima à escola Dr. 
Paulo Zillo, no centro. O padre estima 
que nos três finais de semana de festa 
a igreja e o salão paroquial tenham 
recebido entre 15 e 20 mil pessoas. 
"Acredito que arrecadamos aproxima
damente R$ 55 mil no valor bruto e 
cerca de R$ 35 mil no faturamento lí
quido", avalia o padre. ►► Página A2
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S Ã O  C R I S T O V Â O

Benção dos veículos na 

16^ Festa de São Cristóvão  

form a fila quilom étrica de 

carros, cam inhões, m otos  

e bicicletas; padre Silvano 

Palm eira diz que querm esse  

bateu recordes este ano

Kátia Sartori

O domingo 23 foi um dia 
de provação para os devotos 
de São Cristóvão e também 
para o padre Silvano Palmeira, 
pároco da igreja Cristo Ressus
citado, na Cecap. Foi o encer
ramento da 16® Festa de São 
Cristóvão.

O trabalho começou ce
do para o padre Silvano, que 
celebrou uma missa logo pe
la manhã. A igreja, que tem 
capacidade para 700 pessoas, 
durante toda a cerimônia este
ve lotada. Terminada a missa, 
a imagem de São Cristóvão 
percorreu as ruas de Lençóis 
Paulista. Depois da carreata, 
o pároco iniciou a bênção dos 
veículos, em frente à igreja. 
Segundo o religioso, foram 
bênçãos para mais de três mil 
veículos. Havia carros, moto
cicletas, caminhões, inclusive 
de empresas de Lençóis e até 
crianças em bicicletas espe
rando a bênção do padre. "Eu 
comecei a dar a bênção às 10h 
e só terminei às 13h, mas a fé 
justifica o esforço", comentou. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a fila de ve
ículos ficou próxima à escola 
Dr. Paulo Zillo, no centro.

Os fiéis começaram a che
gar na sexta-feira para o últi
mo final de semana de festa.

andre e ma- 
.theusí
lençoense Andre 
& Matheus foi a 
principal atração 
do sábado 22, na 
16® Festa de São 
Cristóvão, na 
Cecap. No palco, 
muita música 
sertaneja de qua
lidade. Na praça 
de alimentação, 
todas as barracas 
ficaram lotadas.

Acima e no alto, motoristas fazem fila à espera da benção para os veículos no dia de São Cristóvão

No sábado, dia da apresenta
ção da dupla lençoense André 
& Matheus, as barracas da pra
ça de alimentação permanece
ram cheias.

"Batemos recorde de pú
blico, tanto na parte festiva 
quanto na religiosa", disse 
padre Silvano. Durante todo o 
domingo a igreja esteve movi
mentada. Os fiéis foram apro
veitar o final de festa e sabore
ar um churrasco. Na missa das 
19h30, mais uma vez o pároco 
teve casa lotada. "Foi o maior

público de todos os anos na 
festa", garante.

O padre estima nos três 
finais de semana da festa a 
igreja e o salão paroquial te
nham recebido entre 15 e 20 
mil pessoas. Uma média de 
cinco mil pessoas por final de 
semana. Foram consumidos 
450 quilos de carne, 120 qui
los de lingüiça, 1.600 latinhas 
de cerveja e 2.500 latinhas de 
refrigerante.

Até o final da semana, pa
dre Silvano deve se reunir com

os organizadores da festa para 
contabilizar os lucros, mas o 
pároco já tem uma estimati
va de quanto a igreja ganhou. 
"Acredito que arrecadamos 
aproximadamente R$ 55 mil 
no valor bruto e cerca de R$ 35 
mil no faturamento líquido".

A renda da festa será uti
lizada para a construção de 
um centro de catequese na 
comunidade. Segundo padre 
Silvano, para realizar a obra a 
comunidade precisa de apro
ximadamente R$ 350 mil.

R E L I G I Ã O

Festa em Alfredo Guedes começa na quinta-feira 27
A partir da quinta-feira 

27, a comunidade católica do 
bairro rural de Alfredo Gue
des realiza a Festa em Louvor 
ao Senhor Bom Jesus e São 
Benedito. As festividades se
guem até o dia 11 de agosto.

A programação religiosa 
começa na quinta-feira 27, 
com início da novena, que 
vai até o dia 4 de agosto. As 
missas da novena acontecem 
sempre a partir das 19h30. 
Cada dia a missa será celebra
da por um padre diferente. 
Na quinta-feira, a missa da 
bênção das famílias é com o 
padre Celso Maximino José, e 
terá a participação do coral de 
Alfredo Guedes. Depois da ce
lebração começa a quermesse, 
com barracas de bebidas, do-

ces, salgados e brincadeiras. A 
praça de alimentação vai fun
cionar durante dois finais de 
semana: da quinta-feira 27 ao 
domingo 30 e do 1° der agos
to ao dia 6 de agosto.

No dia 5 de agosto haverá

jantar no salão de festas com 
churrasco, chope e refrigeran
tes. No dia 6, um domingo, 
tem almoço a partir das 11h e, 
a partir das 13h, o tradicional 
leilão de prendas. Na progra
mação religiosa tem missa,

seguida de procissão em lou
vor aos santos padroeiros da 
capela, às 9h30 e às 18h30, 
queima de fogos e despedida. 
No dia 11 de agosto, a partir 
das 19h30, tem show de prê
mios no salão de festas.
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Compromisso
assumido

Ao visitar Lençóis Paulista, no sábado22, Orestes Quércia assumiu 

compromisso com a cidade que se eleito vai autorizar o asfaltamento 

da rodovia Osny Matheus até Águas de Santa Bárbara

Wagner Carvalho

Cerca de 50 pessoas foram 
até a Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista recepcionar 
o candidato do PMDB ao go
verno do Estado de São Paulo, 
Orestes Quércia. Ele foi recep
cionado pelo presidente do 
partido, José Carlos do Amaral 
e pelo vereador Palamede de 
Jesus Consalter Júnior. Outras 
lideranças do partido, como 
o médico José Rubens Pietra- 
róia, não marcaram presença.

Quércia chegou por vol
ta das 13h, após uma rápida 
passagem por Bauru, discur
sou cerca de 10 minutos e 
assumiu um compromisso 
público, a pedido de Palame- 
de, em autorizar o término do 
asfaltamento da rodovia Osny 
Matheus (SP 261), no trecho

entre Lençóis Paulista e Águas 
de Santa Bárbara.

Na platéia, além de corre
ligionários políticos, alguns 
simpatizantes do ex-governa
dor de São Paulo. Ana Maria 
Santana, dona-de-casa, era 
uma das pessoas que aguarda
vam com ansiedade a chegada 
de Quércia. Para ela, não hou
ve outro governador tão com
petente como ele.

Em seu discurso, Amaral 
se mostrou um entusiasta do 
candidato do PMDB e citou as 
obras autorizadas por ele na 
região quando foi governador.

Logo depois, quem usou a 
palavra foi o vereador e candi
dato a deputado estadual Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) que 
também elogiou a adminis
tração Quércia em São Paulo e 
lamentou não exercer nenhum

mandato na época. O candi
dato a vice-governador, Ítalo 
Russomano, acompanhou 
Quércia na visita à região, mas 
preferiu não discursar e nem 
falar com a imprensa.

A candidata ao senado, Al- 
da Marco Antonio (PMDB), 
fez duras críticas ao senador 
e candidato a reeleição, Edu
ardo Suplicy (PT). Em seu 
discurso, disse que será uma 
senadora municipalista e que 
o senador existe para defender 
os interesses do estado e dos 
municípios. Ajudar o gover
nador e os prefeitos a criarem 
políticas públicas em defesa 
da mulher e do trabalhador é 
uma de suas metas. "Eu quero 
trabalhar, eu gasto meu tempo 
preferindo cuidar de crianças 
e da educação dos jovens para 
evitar que eles virem bandi

O ex-governador Orestes Quércia durante entrevista à imprensa na Câmara de Lençóis Paulista

dos, não vou empregar meu 
tempo visitando bandido" 
disse Alda, referindo-se a visi
ta feita por Suplicy ao presídio 
de Araraquara. Alda também 
defendeu a realização de um 
debate público entre os candi
datos ao senado.

Mostrando disposição para 
vencer a luta pelo governo do 
Estado e criticando quem clas
sificou sua candidatura como 
sendo apenas para tirar votos 
do tucano José Serra e assim 
provocar um segundo turno 
no Estado, Quércia anunciou 
que vai para o segundo turno 
para ganhar. Chegou à região 
com muitas críticas e poucas 
propostas, apenas citando o 
que foi feito por ele na cidade

e região quando foi governa
dor do Estado.

Ao abordar o tema segu
rança pública, o candidato do 
PMDB anunciou que preten
de promover o fim da Secreta
ria de Assuntos Penitenciários 
que, segundo ele, tem entrado 
em conflito permanente com 
a Secretaria de Segurança Pú
blica. "É necessário que resta
beleça a autoridade do gover
no no assunto segurança, nos 
presídios não há autoridade 
do governo porque o coman
do é paralelo", acusou Quér- 
cia. Ele criticou a indicação 
política para dirigir as secre
tarias e defendeu a indicação 
de profissionais de carreira 
para assumir esses cargos, va

lorizando o funcionário pú
blico. Sem citar a pretensão 
de extinguir a Febem (Funda
ção do Bem-Estar do Menor), 
Quércia prometeu que vai 
recriar a Secretaria do Menor, 
para investir no futuro dos jo
vens e adolescentes.

Quércia também criticou o 
modelo de educação, a progres
são continuada, desenvolvida 
no governo do PSDB dizendo 
que serviu para acabar com eva
são escolar e também acabou 
com a qualidade no ensino. 
Encerrando o discurso, o candi
dato citou a criação da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi
mento Habitacional e Urbano)e 
a duplicação de estradas pelo 
Estado quando foi governador.

j u v e n t u d e

Fórum começa com casa cheia
Começou com casa cheia 

a programação do Fórum 
Juvenil Lençoense. Pratica
mente todas as 150 cadeiras 
da Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista foram to
madas para ver as duas pri
meiras palestras do evento. 
O prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e o vice-prefeito 
Norberto Pompermayer (PL) 
compareceram à abertura do 
evento no prédio do Legisla
tivo, representado pelo vere
ador Nardeli da Silva (PLF). 
As atrações da noite de aber
tura do evento foram as pa
lestras do médico e ex-depu
tado federal Ibrahim Dabus 
e da diretora do Grupo Lwart 
Sara Hughes.

Ontem, o Fórum Juvenil 
Lençoense recebeu a procura
dora do Estado, Ana Carolina 
Izidório Daves, que falou so
bre a Teoria Geral do Estado 
e Constituição. Às 20h30, o 
compromisso foi com o pro
motor de justiça, Luiz Álvares 
Gabus, que explicou o funcio
namento do Estado Eleitoral e 
atuação do Ministério Público 
ao longo das eleições. Hoje, é 
a vez do deputado federal Ri
cardo Izar (PTB).

No domingo, abertura do 
fórum, o primeiro a falar foi

Dabus. Ele palestrou sobre a 
formação política no Brasil, 
comentou o processo político 
brasileiro desde os tempos da 
monarquia e detalhou o papel 
dos homens públicos -  depu
tados, governadores, senado
res e presidente -  na tomadas 
de decisões. Dabus criticou as 
políticas sociais do governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), chamando a atuação 
do presidente de "política de 
esmola", e não poupou pro
gramas como o Bolsa Escola e 
Bolsa Família.

Ao falar sobre a questão 
da Segurança Pública, criticou 
a desunião entre os estados e 
a federação. "É preciso união 
para enfrentar esses proble
mas. A vida do cidadão está 
em jogo e não se pode pôr a 
política na frente da seguran
ça da sociedade", afirmou. E 
terminou dizendo que a ju
ventude precisava de mobili
zação para tirar os maus polí
ticos do poder.

Sarah Rughes, diretora 
do Grupo Lwart, falou sobre 
a democracia ao longo dos 
tempos. Entre outras coisas, 
ela explicou que apenas 5% 
da população votava no Brasil 
até por volta da década de 20 
e também comentou a demo-

Sara Hughes, diretora do Grupo Lwart, e o ex-deputado estadual 
Abrahim Dabus, de Bauru, falam aos estudantes no fórum político

cracia em outros lugares do 
mundo. Segundo ela, não só o 
Brasil que tem problemas des
sa ordem. Deu como exemplo 
os Estados Unidos, onde o ex
cesso de poder do presidente 
George W. Bush atrapalha. Pa
ra ela, o chefe do estado não 
pode ser nem muito forte nem 
muito fraco e afirmou que um 
processo democrático bem es
truturado precisa de equilíbrio 
na presidência.

d esfalq u e
Na manhã de ontem, o

deputado estadual Arnaldo 
Jardim (PPS) cancelou sua 
participação Fórum Juvenil 
Lençoense. Ele tinha presen
ça confirmada para a noite de 
quarta-feira 26 e disse que não 
poderia vir a Lençóis Paulista 
por causa de compromissos 
urgentes na capital paulista. 
A organização do evento afir
mou que está em busca de um 
nome para substituir Jardim. 
Na semana passada, o depu
tado estadual Pedro Tobias 
(PSDB) também desistiu de 
sua participação.
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E D I T O R I A L

Lobo em pele de cordeiro
C H A R G E

É bom os lençoenses toma
rem cuidado, pois a polícia aca
ba de descobrir um novo golpe 
circulando na praça, o golpe do 
cartão telefônico. Assim como 
todo golpista que se preza, o 
talento dessas pessoas está na 
capacidade de convencimento.

O novo golpe consiste em 
convencer a vítima que ela vai 
ser recompensada por ter aju
dado a identificar o proprietá
rio de um cartão telefônico. Is
to cria um vínculo de confian
ça que faz a vítima entregar to
dos os seus pertences, incluin
do dinheiro e documentos aos 
golpistas. A vítima em Lençóis 
Paulista deixou R$ 1,5 mil em 
posse dos estelionatários.

Recentemente, vários len- 
çoenses foram vítimas de um 
golpe que tinha uma história 
envolvendo até o nome do 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto). Alegando que 
o abastecimento de água no 
município tinha problemas 
e recomendando a instala
ção de um filtro, os falsários 
conseguiram entrar em várias 
residências e tomar posse de 
documentos como cartões de 
banco de aposentados.

O elemento nesse tipo de 
golpe é o cartão eletrônico, no 
caso a isca, e a história. Como 
em todo conto do vigário que 
se preze, a vítima acredita es
tar levando vantagem.

Apesar dos alertas, muita 
gente ainda é vítima de golpes 
como este. Segundo estatísti
cas fornecidas pela Polícia Ci
vil de Lençóis Paulista, apenas 
30% dos casos como este são 
solucionados. Os golpistas, na 
maioria das vezes são itineran
tes. Viajam de cidade para cida
de enganando pessoas. Existe 
ainda o agravante de muita 
gente não denunciar que foi 
enganado, por vergonha.

A cartilha contra os golpistas 
diz que existe uma preferência 
por pessoas de idade mais avan
çada, que seriam mais ingênuas 
e, portanto, estariam mais su
jeitas à lábia de quem pretende 
convencer com uma história fal
sa. Mas na prática nem sempre é 
assim. A vítima de Lençóis Pau
lista essa semana tinha 23 anos.

A experiência ensina que é 
preciso ter cautela. Quanto ao 
poder de sedução dos golpistas 
não há dúvida de que ele é fan
tástico. São lobos em pele de 
cordeiros. Mas antes de ouvir 
qualquer história é importante 
ter consciência de que nunca 
se deve entregar nada, nem 
documentos e nem dinheiro 
para pessoas que você nunca 
viu na vida. Ninguém distri
bui dinheiro a torto e a direito 
e tampouco abre mão de algo 
que o deixa em desvantagem. 
Não importa o quanto a re
compensa pareça fantástica.

A R T I G O
O devoto da fé de um povo - parte II

Kátia Sartori

Para a edição de O ECO do 
sábado 22, o amigo jornalis
ta Cristiano Guirado usou este 
espaço para contar como fora o 
relacionamento repórter-fonte 
com o padre Silvano Palmeira, 
da igreja Cristo Ressuscitado, na 
Cecap, e as dificuldades que o 
pároco encontrava para achar 
um tempinho para nós em sua 
agenda. Em 15 dias de pesquisa, 
conseguimos apenas uma entre
vista com o padre -  ainda assim 
nessa oportunidade, ele teve de 
dividir a atenção com a gente e 
com os fiéis que não paravam 
de procurá-lo. Foi assim que 
aprendemos a admirar o padre 
Silvano. Hoje, eu continuo a 
história no pós-edição especial.

A festa passou e para alegria 
do padre foi um sucesso. Mui
ta gente compareceu nos três 
finais de semana. Aliás, o final 
de semana foi sufocante para 
o padre Silvano, que trabalhou 
tanto e nem se deu conta. Em 
entrevista ao jornal, disse que 
no domingo 23 ficou por pelo 
menos duas horas oferecendo 
a bênção de São Cristóvão pa
ra carros, caminhões e motos. 
Quem participou do evento 
diz que demorou bem mais 
do que duas horas.

Apesar do dia cheio, padre 
Silvano durante todos os dias 
de festa desfilou entre os visi
tantes, sem parada. Recebeu 
inúmeros convites para sentar 
e trocar duas palavras ou to
mar parte nas refeições. Nem 
pensar! Dividiu a atenção com 
todos, igualitariamente.

Todas as vezes que procura
mos o padre para obter infor
mações sobre o andamento da 
quermesse, a maioria delas por 
telefone, já que era impossível 
encontrá-lo pessoalmente, ele

foi modesto e cauteloso sobre 
números. Enquanto muitos 
organizadores gostam de assu
mir números altos quando o 
assunto é público, padre Silva- 
no vai devagar. "Foram umas 
cinco mil pessoas nos três dias 
de festa", diz. Quem compare
ceu no último final de semana 
jura que tinha muito mais.

Padre Silvano só queria 
mudar um número na festa, 
o de cervejas consumidas. Ele 
achou muito pouco as 1.600 
latinhas vendidas em três fi
nais de semana de quermesse.

E teve momentos de en
trar para a história. Num mo
mento totalmente inusitado, 
o religioso resolveu mostrar 
seus dotes artísticos duran
te a quermesse. Na noite do 
sábado 22, de microfone em 
punho cantou "A boate azul" 
-  um verdadeiro clássico da 
música popular. Quem assis
tiu a apresentação garante que 
o padre canta bem.

Depois de tanta canseira, 
de conseguir um monte de 
donativos, de trabalhar tanto 
no domingo para a bênção 
dos fiéis, ontem, encontrar o 
padre Silvano em casa, des
cansando, seria tarefa fácil, 
certo? Ledo engano. Segunda- 
feira é dia de labuta, e, nova
mente, para conseguir infor
mações sobre o final da festa, 
só pelo celular.

E mais uma vez o padre 
se divide para falar no celu
lar e discutir algum assunto. 
Tamanho o burburinho no 
outro lado da linha, em ple
na manhã de segunda-feira, 
pergunto: "Padre, o que está 
acontecendo, onde o senhor 
está?" E eis a resposta: "Estou 
no açougue. Estou tentando 
vender a carne que sobrou da 
festa, antes que estrague!"
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P O V O

Terceira Coluna
TORCEDOR

O deputado estadual 
Arnaldo Jardim esteve em 
Lençóis Paulista na tarde 
de domingo 23. Ele foi ao 
estádio municipal Archâ- 
gelo Brega, o Bregão, para 
assistir a partida em que o 
Expressinho/O ECO/Fri- 
gol perdeu para o Santa 
Luzia por 3x0, pelo Cam
peonato Amador.

to r ced o r es
Também estava por ali o 

vereador Ailton Tipó Laurin- 
do (PV). Junto com Jardim, 
cumprimentou torcedores e 
os dois ficaram conversan
do durante toda a partida. 
O deputado ainda deu um 
jeito de cumprimentar o 
vereador Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (PFL), que será 
um dos líderes de sua cam
panha em Lençóis.

co n v er sa
Tipó conversou com 

o deputado durante mais 
tempo. Candidato a depu
tado estadual, o vereador 
-  que já declarou que todo 
apoio é bem vindo -  prova
velmente tocou no assunto 
com Jardim -  candidato a 
deputado federal -  sobre 
uma eventual parceria en
tre os dois para as eleições 
deste ano.

CANCELADO
E por falar em Arnaldo 

Jardim, o deputado cance
lou a participação que fa
ria o Fórum da Juventude, 
marcada para a quarta-fei
ra 26, alegando compro
missos inadiáveis na capi
tal paulista.

OUTRA BAIXA
Arnaldo Jardim é o se

gundo deputado estadual 
a cancelar a participação 
no evento, promovido por 
estudantes. Pedro Tobias 
(PSDB), que seria o com
panheiro de Jardim na noi
te de quarta-feira, desistiu 
de sua participação no fi
nal da semana passada.

c a lo r o sa
A recepção ao ex-go

vernador Orestes Quércia 
(PMDB) na manhã de sá
bado 22, na Câmara Mu
nicipal de Lençóis, reuniu 
mais gente que em Bauru. 
Sua estratégia de cam
panha prevê a visita em 
massa ao interior paulista, 
com prioridade para as ci
dades que já foram gover
nadas pelo partido.

n o sta lg ia
A presença de Quércia 

em Lençóis reuniu lide
ranças políticas de distin
tas frentes e vereadores da 
Câmara local. A recepção 
contou ainda com a pre
sença de ex-homens públi
cos, que tinham cargo na 
década de 80, quando ele 
foi governador.

REDUTO
Apesar de não estar pre

visto na agenda, Quércia re
solveu andar de carro pelas 
ruas de Lençóis. O ex-gover
nador também fez questão 
de visitar o Bar do Prenhaca, 
segundo ele, antigo reduto 
do PMDB no Município.

REFEIÇÃO
O relógio já passava das 

13h quando o público da 
recepção de Orestes Quércia 
começou a se dispersar. Nes
sa hora, Tipó -  que acompa
nhou de perto a passagem 
do ex-governador e até po
sou para foto ao lado dele 
-  foi visto em uma padaria 
nas proximidades da Câma
ra, repondo as energias.

so br em esa
Em grupo, o vereador 

Tipó aproveitou para fina
lizar o assunto da vinda de 
Quércia para o Município. 
Junto com ele estavam o 
jornalista Benedito Blanco, 
o presidente do PV em Len
çóis, Anderson Buratto, e o 
presidente da Associação de 
Moradores do Jardim Ubi- 
rama, Benedito Edélcio da 
Silva, o Tinho.

passagem
Quem também está de 

passagem por Lençóis Paulis
ta é o deputado federal Anto- 
nio Carlos de Mendes Thame 
(PSDB). Ele vem ao muni
cípio hoje, onde almoça em 
uma churrascaria. Depois se 
reúne com plantadores de 
cana-de-açúcar no prédio da 
ex-Cooplana (Cooperativa 
dos Plantadores de Cana), 
visita empresas e volta para a 
casa, em Piracicaba.

BRONCA
José Aurélio Paschoal (PS

DB), chefe de Gabinete do 
prefeito de Macatuba, Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
começou bem a segunda-fei
ra. Já cedo tomou uma bronca 
virtual. Por e-mail, o jornalis
ta César Savi, do jornal Bom 
Dia, de Bauru, reclamou dos 
releases enviados por Pascho- 
al e deu algumas dicas de co
mo tratar melhor a imprensa. 
O e-mail foi endereçado para 
todos que estavam na lista do 
chefe de Gabinete, inclusive 
para o jornal O ECO.

q u eix a s
No e-mail, o jornalista pe

de que Paschoal envie as no
tícias com um tempo maior 
de antecedência. Além disso, 
ele pede que os textos tragam 
o nome das pessoas que pos
sam dar mais detalhes sobre 
o assunto. O último pedido 
é para que o release traga um 
telefone para contato "que 
possa nos atender sem estar 
sempre ocupado ou tocando 
e ninguém atendendo".

v is ita
Na noite da sexta-feira 21, o 

prefeito de Macatuba, Coolidge 
Hercos Júnior(PMDB), recebeu 
a visita do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB). O en
contro informal aconteceu na 
chácara de Coolidge e contou 
com a presença de alguns fun
cionários de confiança do pre
feito e dos vereadores Joaquim 
Santana dos Santos (PDT), An
tônio Regaçoni (PL) e José An
tônio Tavano (PMDB).

"A pista de skate no Júlio 
Ferrari ficou ótima, mas 
acho que é  preciso fica r 
atentos com as crianças que 
brincam no local porque lá 
é  onde os skatistas treinam  
suas manobras e a criança
da fica correndo pelo meio 
da pista, é  perigoso".

Willian Carlos Machado, 
estudante

"O esporte em Lençóis está 
muito bom. Os campeona
tos que vêm acontecendo 
na cidade servem de es
tímulo para as crianças 
praticarem esportes. O 
esporte ajuda a m elhorar o 
comportamento da criança 
e também ajuda na educa
ção, eles ficam  mais respon
sáveis em  casa e  na escola".

Marcos Lopes, 
operador de máquina

"Nós temos um  péssim o 
governo fed era l, m enti
roso e safado. M as, por 
sorte, temos um a ótima 
adm inistração em  Lençóis 
Paulista e no governo do 
Estado. M oro em  Lençóis 
há 2 9  anos e adoro essa 
cidade, aqui o pessoal é  
trabalhador e  honesto".

Miguel Quintino do
Santos, aposentado

f r a s e s

"Eu voto no 
presidente Lula 
e espero que ele 
vença no primeiro 
turno, mas 
seria oportuno 
um segundo 
turno entre ele e 
Heloísa Helena. 
Ela teve origem 
no PT e o debate

n

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

Funcionários da SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) trabalhavam ontem na manutenção da re
de de esgoto localizada na rua Coronel Joaquim Gabriel. Durante a tarde, o trânsito ficou impedido.

seria interessante
Eduardo Suplicy, senador de São 
Paulo e candidato a reeleição, 
ontem, ao comentar a sucessão 
presidencial no Brasil

P A R A  p e n s a r
"É sempre fácil 
obedecer quando se
sonha em comandar"

Sartre
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A R E I O P O L I S

Água
de chuva
Mais de mil metros de galerias 

para conter a água das chuvas 

em Areiópolis e um investimento 

superior a R$ 200  mil; verbas vêm dos 

governos federal e estadual

Wagner Carvalho

Um total de 1.070 metros 
de galerias pluviais estão sen
do construídos em Areiópolis. 
O trabalho está sendo feito em 
duas etapas e com recursos dife
rentes. As obras, orçadas em R$
203.3 mil, estão concentradas 
na parte alta da cidade, no aces
so que liga o município à rodo
via Marechal Rondon (SP 300). 
Do Ministério das Cidades fo
ram liberados R$ 66,9 mil. Do 
Fehidro (Fundo Estadual de Re
cursos Hídricos) vieram mais R$
136.4 mil. As informações são 
de Ítalo Bentivenha Júnior, di
retor de Obras do município. A 
expectativa é que as galerias re
solvam de vez o problema de es
coamento das águas da chuva.

A primeira etapa da obra,

feita com recursos do gover
no federal, está mais adianta
da. Os 320 metros de galerias 
vão custar R$ 66,9 mil. Desse 
valor, a prefeitura entra com 
uma contrapartida de R$ 27,9 
mil e o restante, R$ 39 mil, se
rão custeados pelo Ministério 
das Cidades. As obras vão be
neficiar os moradores do Par
que Residencial Lourenção, 
Residencial João Gomes e o 
Jardim Karina. As obras de
vem ficar prontas em 30 dias.

A segunda parte da cons
trução das galerias teve início 
na semana passada e deve ser 
finalizada em setembro. São 
mais de 750 metros de gale
rias pluviais orçadas em R$
136,4 mil. Nesta etapa, a pre
feitura vai entrar com R$ 50,7 
mil e o restante dos recursos

Tubulação de galeria para águas de chuvas que estão sendo instaladas na região próxima à rodovia Marechal Rondon, em Areiópolis

serão provenientes do Fehi- 
dro (Fundo Estadual de Re
cursos Hídricos), cerca de R$ 
85,7 mil. A colocação dessas 
galerias vai beneficiar os mo
radores da Vila Cremer, Vila 
Bentivenha e a Cohab.

Segundo o diretor de 
obras, depois de concluída 
a instalação das galerias será 
solucionado um problema 
bastante antigo em Areiópo- 
lis: o escoamento das águas 
das chuvas. "Sempre enfren

tamos problemas porque a 
água da chuva desce toda 
para avenida de acesso. Sem 
ter por onde escoar, essa água 
ficava toda sobre a avenida", 
explicou Bentivenha.

MAIS DINHEIRO
Além do dinheiro que 

vai possibilitar a construção 
de 1.070 metros de galerias 
pluviais, a prefeitura de Arei- 
ópolis espera a liberação de 
mais quatro emendas que

juntas somam R$ 315,2 mil. 
No momento, esses proces
sos estão parados por causa 
do período eleitoral. Dentre 
as emendas em que o dinhei
ro deve chegar no começo do 
ano que vem, existe uma de 
R$ 30 mil, do Ministério dos 
Esportes, para a construção de 
uma quadra esportiva ao lado 
da escola municipal Professor 
Mário de Barros Aranha.

Outras duas emendas, uma 
de R$ 87,7 mil e outra no va

lor de R$ 97,5 mil, também 
do Ministério das Cidades, 
deverão ser utilizadas para pa
vimentação asfáltica da aveni
da Prefeito Miguel Costa em 
toda sua extensão.

Um outra emenda, dessa 
vez da Secretaria de Planeja
mento do Estado e no valor de 
R$ 100 mil, será usada para o 
recape da avenida Inácio Leite 
que será danificada em vários 
pontos por causa da constru
ção das galerias pluviais.

M A C A T U B A

Coolidge quer Câmara de Mediação
Depois de anunciar a 

implantação de um projeto 
em parceria com o poder 
Judiciário para instituir o 
sistema de penas alternati
vas, o prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), quer implantar 
uma Câmara de Mediação 
no município. O objeti
vo é acelerar o trabalho da 
Justiça quando o problema 
em pauta for de pequenos 
conflitos. Segundo o diretor 
Jurídico da Prefeitura, Clo- 
doaldo Galli (PV), já existe 
um pedido de convênio na 
Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania. A data 
para a Câmara de Mediação 
começar a funcionar ainda 
não foi definida.

Na prática, a Câmara de 
Mediação funciona como 
uma instância inferior ao 
Juizado de Pequenas Cau
sas. O modelo foi instituído 
a partir de 2005, pela Secre
taria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania e, desde então, 
passou a ser adotado por al
guns municípios do estado 
de São Paulo, como Soroca
ba e Ribeirão Preto.

Em cidades de menor 
porte, como Macatuba, a ini
ciativa é pioneira. O traba
lho da Câmara de Mediação 
é tentar solucionar peque
nos conflitos, como brigas 
entre vizinhos, dívidas atra
sadas, sócios de empresas, 
por meio de acordos e tentar 
impedir que o caso vire um

processo judicial.
Toda a prestação de ser

viço é gratuita e feita por 
estagiários das áreas de Psi
cologia, Direito e Assistên
cia Social, um coordenador 
e uma secretária. A jornada 
da equipe será de quatro 
horas semanais. Antes de 
começar o trabalho, os vo
luntários têm que passar 
por um treinamento espe
cial feito por meio de cur
sos de curta duração que 
abordam alguns aspectos 
do Poder Judiciário, a me
diação como política públi
ca, técnicas para mediar os 
processos e estudos de caso. 
O aperfeiçoamento fica sob 
supervisão de técnicos da 
secretaria estadual.

Representantes da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Macatuba, do Sindicato do 
Açúcar e Álcool, do Sindicato Rural de Macatuba e de Lençóis Paulista, da Secretaria do Traba
lho de Bauru, da prefeitura e empregadores e empregados se reúnem na sexta-feira 28, a partir 
das 19h30, na sala de reuniões do Balcão de Empregos, para formar a Comissão Municipal de 
Empregos. Além de escolher representantes de cada setor para formar o conselho, a reunião 
tem como objetivo definir funções, discutir e aprovar o regimento interno. Segundo o diretor 
do Balcão de Empregos, Silvio Roberto de Oliveira Pinto, a Comissão vai trabalhar para o de
senvolvimento econômico do município e para a abertura de novos postos de trabalho.

L E N Ç O I S  P A U L I S T A

Prefeitura inicia asfaltamento da avenida João Paccola
A prefeitura de Lençóis 

Paulista começou ontem a 
asfaltar a avenida João Pac- 
cola, localizada nos bairros 
vila Antonieta I e II. A ave
nida liga esses dois bairros 
ao Jardim Príncipe. O asfal- 
tamento está sendo apenas 
com recursos municipais. O 
diretor de Obras da Prefei-

tura de Lençóis, Antonio da 
Silveira Corrêa, não soube 
precisar o valor.

A obra, que prevê o as- 
faltamento total da avenida, 
será divida em três fases. O 
asfaltamento será dividido 
por trechos. A última eta
pa da primeira fase come
çou ontem e termina hoje.

O resultado será um trecho 
superior a 200 metros asfal
tado. Segundo Corrêa, antes 
de receber o asfalto foi cons
truído um sistema de dre
nagem pluvial na avenida, 
construídas guias e realiza
do o serviço de terraplana
gem. A avenida João Paccola 
fica ao lado do Córrego da

A palestra de maior sucesso na 
região agora em Lençóis Paulista

VENCENDO
PELO
RELACIONAMENTO

ProP. Ricardo Aguilera

Conteúdo Desenvolvido:

O  relacionamento como diferencial 
competitivo.

Princípios e técnicas de resolução de 
conflitos através do desenvolvimento 
de habilidades de relacionamento. ,

A importância do relacionamento na I 
fidelização do cliente. I

Dia: 03 de Agosto I
Local: Salão Paroquial N.Sra. Piedade I
Horário:20h I
Duração; 2 horas !

y
rof. Ricardo Aguilera

Psicólogo
Professor Universitório (lESB e FACOL) 
Consultor em Recursos Humanos 
Conferencista 
Inventor
Mais de dez mil pessoas jó assistiram 

suas palestras com temas interessantes 
que atendem diversos públicos.

wwvu.ricandoaguilera.com.br
FILIAQA A FACeSP

AS SO C IAÇ ÃO  
COMERCIAL

INVESTIMENTO 
Associados ACILPA 
R$ 15,00 por pessoa 
Acima de 5 pessoas da mesma 
empresa, desconto de 20%.
Não Associados ACILPA 
R$ 20,00 por pessoa 
Acima de 5 pessoas da mesma 
empreso, desconto de 20%.

Reserves de Convites (O H ) 8 1 12 8435

O ECO
Um senhor jornal

rman,Jfnhz

TRIBUNA

Prata. Antes de começarem 
os trabalhos, as imediações 
da avenida foram capinadas 
e limpas.

Segundo Corrêa, dentro 
de 20 ou 30 dias os funcio
nários da prefeitura voltam 
para a avenida e começam o 
trabalho de drenagem plu
vial, terraplanagem e coloca

ção das guias em mais um tre
cho. De acordo com o diretor 
de Obras, os trabalhos acaba
ram ficando um pouco atrasa
dos por causa da construção 
do trevo de acesso ao aeropor
to, na rodovia Osny Matheus 
(SP 261). Até o final do ano, 
a avenida deve ser entregue 
completamente asfaltada.

w w w . j o r n a l o e c o . c o m . b r

Auxílio
transporte será 
pago amanhã

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista libera amanhã o pa
gamento do auxílio-transpor- 
te referente ao mês de junho. 
Os estudantes devem procu
rar a agência do Banespa no 
paço municipal para receber 
o benefício. Serão liberados 
R$ 31.017,74. Os estudan
tes têm trinta dias a partir de 
amanhã, quarta-feira 26, para 
receber o benefício.

Neste ano, o auxílio-trans- 
porte está sendo pago a 333 
estudantes, 39 a mais do que 
no ano passado, quando o 
beneficio foi pago para 294. 
O auxílio é dado a estudantes 
que freqüentam cursos uni
versitários, de nível técnico 
ou profissionalizante em ci
dades da região.

Neste ano, a prefeitura 
destinou R$ 360 mil para o 
auxílio-transporte, R$ 101 mil 
a mais do que o orçamento 
do programa no ano passa
do, que foi de R$ 259 mil. 
A verba para este ano é 39% 
maior que no ano passado. A 
entrega dos recibos deve ser 
feita entre os dias primeiro e 
15 de cada mês. (com asses- 
soria de Comunicação)

http://www.jornaloeco.com.br
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E S T E L I O N A T O

Um novo tipo de estelionato foi aplicado no final de semana na cidade: o golpe do 

cartão telefônico deixou um rapaz sem docum entos e com  R$ 1,5 mil de prejuízo

Wagner Carvalho

Na sexta-feira 21, uma du
pla de estelionatários inau
gurou uma nova modalidade 
de golpe em Lençóis Paulista. 
O golpe do cartão telefônico. 
Duas pessoas conseguiram le
var na conversa um jovem de 
23 anos, que estava no centro 
da cidade, e fugiram levando 
R$ 1,5 mil mais os documen
tos pessoais.

Segundo depoimento da 
vítima, ele foi abordado por 
um homem alto e gordo e 
que estava com um cartão 
telefônico na mão. Primei
ro o homem perguntou se o

cartão telefônico era dele. Ao 
dizer que não, chegou uma 
mulher morena, magra, que 
se apresentou como a dona 
do cartão. Mais que isso, pro
meteu uma recompensa para 
os dois rapazes.

A mulher morena teria 
se identificado como sendo 
dona de uma loja. Saiu e mi
nutos depois voltou com um 
par de sapatos para presente
ar o homem que encontrou 
o cartão, seu cúmplice. Após 
entregar os sapatos pediu que 
a vítima fosse até sua supos
ta loja pegar a recompensa. A 
mulher explicou ao rapaz o 
local da loja e fez com que ele

deixasse todos os seus perten
ces com a dupla de esteliona- 
tários. Ao chegar no local in
dicado pela mulher, o jovem 
descobriu que não havia loja 
nenhuma no endereço cita
do. Voltou e não encontrou 
mais o casal que fugiu levan
do carteira de motorista, do
cumento de identidade, CPF 
e R$ 1,5 mil em dinheiro. A 
Polícia Militar foi chamada e 
vasculhou toda área, mas não 
encontrou ninguém com a se
melhança dos golpistas.

NADA COMUM
Segundo a Polícia Militar, 

duas coisas chamaram a aten

ção nesse tipo de golpe. Geral
mente, as pessoas escolhidas 
para pelos estelionatários são 
pessoas de mais idade, não jo
vens como nesse caso. Outro 
fato que chamou a atenção foi 
o tipo de golpe. Para os poli
ciais militares, essa é primeira 
vez que se aplicou esse tipo de 
golpe na cidade. Os mais co
nhecidos são do bilhete de lo
teria premiado ou cheques.

Golpes como esse do car
tão telefônico e também do 
bilhete de lotria são muito 
difíceis de serem esclarecidos. 
Quando a vítima percebe que 
caiu no golpe, os estelionatá- 
rios já estão longe.

pim en ta
Na sexta-feira 21, a Po

lícia Militar precisou usar 
gás pimenta para conter um 
grupo de jovens que arran
jaram briga em uma boa
te e ainda zombaram dos 
policiais. Segundo a PM, 
cinco jovens que estavam 
com um Voyage, com placas 
de Areiópolis, haviam arru
mado briga em uma boate 
de Lençóis, sendo que um 
deles disse estar armado e 
ameaçou dar um tiro dentro 
da casa noturna. O grupo 
foi abordado pelos policiais 
na avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado e de
pois de zombarem da ação 
policial e resistirem a abor
dagem, foram contidos pe
lo gás pimenta. Na revista, 
nada foi encontrado com os 
jovens. O veículo foi apre
endido porque estava com 
os documentos vencidos.

perigo
Na Vila Mamedina, uma 

mulher foi ameaçada por 
um homem armado com 
uma faca, no sábado 22. 
A mulher contou à polícia 
que estava sentada no naco 
da praça quando homem 
apareceu e pediu para que 
ela saísse logo porque ele 
iria matar uma pessoa. Com 
a chegada da polícia o ho
mem dói rendido, prestou 
depoimento e foi liberado.

QUE SORTE
A proprietária do Fusca, 

placas BJF 1138, de Areió-

polis, teve uma surpresa na
da agradável no sábado 22 
ao voltar das compras no 
centro da cidade. Ela deixou 
seu veículo estacionado em 
frente ao Santuário Nossa 
Senhora da Piedade e ao 
retornar surpreendeu uma 
rapaz saindo de dentro do 
carro com a frente do CD, 
uma chave de fenda e um 
óculos de sol. A polícia foi 
chamada , rapaz detido e os 
objetos recuperados.

CAIU
O condutor de uma mo

to CG 125 foi abordado 
pela polícia após uma der
rapagem na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Macha
do, no Jardim Ubirama. Ao 
ser abordado, o rapaz disse 
que havia tomado algumas 
cervejas antes de sair com a 
moto. Ele teve ferimentos 
no joelho, nas mãos e coto
velos ao cair com o veículo.

NA pista
Um acidente na rodo

via Marechal Rondon (SP 
300), nas proximidades da 
Estrutel, na tarde de ontem, 
deixou três pessoas feridas 
levemente. A colisão envol
veu um caminhão Scania e 
um Astra. A motorista do 
Astra diminuiu a velocidade 
e não conseguiu evitar a co
lisão com o caminhão que 
vinha atrás. Duas garotas e 
uma senhora ficaram com 
ferimentos leves e foram 
atendidas no pronto-socor
ro de Lençóis Paulista.

UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 51 (Cinqüenta e um) Médicos Cooperados da Unimed de Lençóis 
Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 
no Auditório da Unimed sito à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, N° 698, em Lençóis Paulista - SP, 
no dia 08 de Agosto de 2006, às 18:00 h. em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados, às 19:00 h. em segunda convocação com a presença da metade mais 1 
(um) dos cooperados e às 20:00 h. em terceira convocação com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, para tratar dos seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1- Plano de Previdência Privada -  Apresentação, discussão e votação
2- Tributos Federais -  Apresentação da situação atual
3- Plano de Contas ANS -  Apresentação da situação atual
4- Exposição da situação atual do Plano Cooperado
5- Transferência de quota-parte entre Cooperados -  Apresentação, discussão e votação.

Lençóis Paulista, 19 de Julho de 2006

Dr. Carlos Orlando Carraro 
Diretor Presidente

EXTRAVIO

FAUSTO TEODORO GUIMARÃES - ME, estabelecida 
na Rua Atílio Frezarin, n° 40, Vila Capoani, Lençóis Paulista/SP., 
CEP 18681-090, CNPJ 56.626.567/0001-22, Inscrição Estadual 
416.015.200.112, comunica o extravio de 01 talão de nota fiscal 
Microempresa de n° 001 ao n° 050, não sabendo precisar quais 
notas fiscais foram utilizadas e quais notas estavam em branco, 
não se responsabilizando pelo uso indevido das mesmas.

Foro Distrital de Macatuba da 
Comarca de Pederneiras - SP

Edital de Notificação de Odair Cailigilio e Isabel Domeni 
Calligulio, expedido nos autos da ação de Notificação 
Judicial n° 055/03, em que figura como requerente a 
Companhia de Habitação Popular de Bauru e como 
requeridos Odair Calligulio e Isabel Domeni Calligulio - 
Prazo de 30 dias. A MM. Juíza de Direito do Foro Distrital 
de Macatuba da Comarca de Pederneiras - SP. Faz Saber 
a Odair Calligulio, brasileiro, casado, motorista, RG n° 
5.948.132 e do CPF n° 604.172.268-53 e Isabel Domeni 
Calligulio, brasileira, casada, do lar, RG n° 22.952.489-8 
e do CPF n° 120.221.898-43 que por parte da Cohab/ 
Bauru, lhe foi proposta uma Notificação Judicial, referente 
ao contrato n° 173.0297-31 que tem por objeto o imóvel 
localizado na Rua Boaventura A. Azevedo, n° 318, 
Macatuba - SP, eis que os réus faltaram ao pagamento 
de 65 prestações mensais perfazendo o débito atualizado 
de R$ 12.132,62 (doze mil, cento e trinta e dois reais e 
sessenta centavos). E, estando os réus em local ignorado, 
foi deferido o presente edital, para que em 30 dias, quitem 
o débito e seus acréscimos legais junto á sede da Cohab/ 
Bauru, sob pena de não o fazendo, sofrer Ação de 
Rescisão de Contrato c.c. Reintegração de Posse. Será 
este publicado e afixado na forma da lei. Macatuba, 17 
de abril de 2006.

S ER V IÇ O  AUTÔNOM O DE ÁGUA  E  
ESG O TO S DE LEN Ç Ó IS  PAU LISTA

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Len
çóis Paulista, CONVOCA, o interessado abaixo re
lacionado, aprovado no referido concurso público 

para o preenchimento de 01 (uma) vaga no Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos de Lençóis Paulista -  S .A .A .E ., e informa que o 
não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela 
presente convocação, implicará na perda de vaga, conforme pre- 
ceitua a Lei.

Edital n° 001/2005
Cargo: Agente de Apoio Operacional
Local: Sede Administrativa do S.A.A.E.
Data: 26 de março de 2006 
Horário: 08:00 Horas

01 -  Elieder de Castro Dallaqua

Lençóis Paulista, 25 de julho de 2006.

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Prefeitura Municipal de Areiópolis
R E C E IT A S  E  D E S P E S A S  D O  E N S IN O  - P U B L IC A Ç Ã O  (A R T IG O  2 5 6  D A  C O N S T IT U IÇ Ã O  F E D E R A L )

M U N ICÍPIO : A R EIÓ PO LIS PER ÍO D O : 2° T R IM E S T R E E X E R C ÍC IO : 2006
valores em R$

R E C E IT A S  ARRECAD AD AS Trimestre Acumulado D ESPESA S DO ENSINO Trimestre Acumulado

Im posto  P redial T erritorial U rbano - IP T U 6 .8 4 7 ,0 6 4 7 .4 5 2 ,7 7 1 2 .3 6 5  - E d u cação  Infantil 2 8 4 .9 1 3 ,9 0 4 9 8 .3 5 9 ,6 3

Im posto  s/ T ransm issão  de B en s  Im óveis 6 1 .4 7 2 ,1 4 7 3 .2 4 7 ,2 0 1 2 .3 6 7  - E d u cação  E sp ecia l 1 6 .1 6 0 ,0 0 5 3 .3 5 5 ,0 0

Im posto  s/ Serv iço s  de Q ualquer N atureza 1 1 .9 1 6 ,9 1 3 7 .0 9 0 ,6 3 ( = ) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial 301.073,90 551.714,63
Im posto  de R end a R etid o  na Fon te 1 2 .0 1 8 ,7 1 2 2 .0 4 7 ,4 7 ( - )  A u x ílio s  / Su v enções / C on tribu ições 3 6 .4 7 3 ,0 0 3 6 .4 7 3 ,0 0

D ív ida A tiv a  de Im postos 4 .1 1 4 ,7 4 1 1 .0 0 2 ,3 6 ( - )  R ecu rsos provenientes de O p erações de C rédito 0 ,0 0 0 ,0 0

A tu alização  de D ív ida A tiv a  de Im postos 6 7 3 ,9 4 1 .6 6 3 ,9 4 ( - )  R endim entos de A p lica çõ es  Finan ceiras 0 ,0 0 0 ,0 0

M ulta/Juros provenientes de im postos 3 .4 2 3 ,0 4 7 .9 6 7 ,2 4 ( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 264.600,90 515.241,63
Fundo de P artic ip ação  dos M u n icíp ios 1 .0 4 9 .3 6 6 ,3 8 2 .0 1 7 .8 5 3 ,9 8

Im posto  T erritoria l Rural 1 6 ,3 0 2 .8 2 8 ,1 0 12 .361  - E n sin o  Fundam ental

D eson eração  de E xp o rtaçõ es (L C -87/ 96) 9 .7 2 3 ,0 0 9 .7 2 3 ,0 0 D ep esas c/ R ecu rsos não V incu lad os 2 4 5 .7 6 0 ,9 4 5 0 3 .8 8 1 ,0 8

D em ais T ransferências da U nião 0 ,0 0 0 ,0 0 D ep esas c/ R ecu rsos do F U N D E F 9 8 5 .4 3 2 ,6 5 1 .7 0 7 .5 8 5 ,5 5

Im posto  s/ C irc . de M ercadorias e Serv iços 4 4 0 .3 6 4 ,7 3 8 5 9 .8 9 3 ,7 8 1 2 .3 6 6  - E d u cação  de Jov en s e A dultos (E nsino  Fundam ental) 0 ,0 0 0 ,0 0

Im posto  s/ Propriedade de V e ícu lo  A utom otor 2 6 .0 2 8 ,2 8 1 4 0 .9 9 4 ,9 3 ( = ) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental 1.231.193,59 2.211.466,63
Im posto  s/ Produto Industrial s/ E xp ortação 3 .9 3 1 ,1 2 7 .9 5 4 ,9 4 ( +  )  V a lo r  R etido  ao F u n d ef 0 ,0 0 0 ,0 0

IC M S  de E x e rc . A nteriores/Judiciais/A dm inistr. 0 ,0 0 0 ,0 0 ( - )  P arce la  Em penhada do G anho L íquido - F U N D E F 6 9 0 .1 1 2 ,3 5 1 .2 7 3 .2 7 1 ,9 1

D em ais T ransferências 0 ,0 0 0 ,0 0 ( = ) Total da Despesa do Ensino Fundamental 541.081,24 938.194,72
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E ( - )  A u x ílio s  / Su v enções / C on tribu ições 1 7 2 .0 6 3 ,7 0 3 3 2 .9 3 2 ,3 7

TRANSFERÊNCIAS 1.629.896,35 3.239.720,34 ( - )  R ecu rsos provenientes de O p erações de C rédito 0 ,0 0 0 ,0 0
( - )  R endim entos de A p lica çõ es  Finan ceiras 0 ,0 0 0 ,0 0

R endim entos de A p licação  F in an ce ira : 0 ,0 0 0 ,0 0 ( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 369.017,54 605.262,35
C on vênios e O utros 1 7 6 .7 5 9 ,4 1 3 8 5 .4 0 3 ,1 9

R ecu rsos receb id os do F u n d ef 9 1 5 .6 2 0 ,0 2 1 .7 7 3 .6 3 5 ,0 0 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO 633.618,44 1.120.503,98
R endim entos de A p licação  F in an ceira  do Fu nd ef 0 ,0 0 0 ,0 0 APLICAÇÃO NO ENSINO 38,87% 34,59%
R ecu rsos de O p erações de C réd ito : 0 ,0 0 0 ,0 0 Aplicação no Ensino Fundamental 22,64% 18,68%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 1.092.379,43 2.159.038,19 Aplicação na Educação Infantil / Especial 16,23% 15,90%

Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF 56,53% 42,38%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 2.722.275,78 5.398.758,53 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 200.979,60 392.373,34

P refe ito (a ) M u n icip al S ecre tá rio (a ) da E d u cação  
José Pio de Oliveira José Pio de Oliveira Manoel Patrício do Nascimento

C ontador(a) P residente e/ou M em bro do C onselho da E d u cação  
Sérgio Roberto Leite José Israel Ramos 

Contabilista TCCRC 1SP0220941/0-9
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s e g u n d o n a

No sufoco
No Bregão, CAL empata com Capivariano nos minutos 

finais da partida; placar de 1 a 1 não garantiu vaga 

antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista

Da redação

A equipe do CAL (Clube 
Atlético Lençoense) empatou 
em 1 a 1 com o Capivariano, 
na manhã de domingo 23, em 
partida realizada no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão, e não conseguiu 
carimbar o passaporte para a 
próxima fase da competição. 
A partida foi válida pela pe
núltima rodada do returno do 
Campeonato Paulista da Se
gunda Divisão. Os torcedores 
presentes ao Bregão viram de 
tudo na partida. O CAL acer
tando por várias vez o traves
são do goleiro Marins e até pê
nalti perdido pelo alvinegro. 
Como só a vitória interessaria 
ao Lençoense para obter vaga 
antecipada na outra fase, a 
equipe comandada por Ailton 
Lira iniciou o jogo partindo 
para cima do adversário. A pri
meira chance de gol saiu aos 
nove minutos, com Nilton, 
que em bela cobrança de fal
ta fez com que a bola passasse 
próximo ao gol de Marins.

Mesmo com a maior pos
se de bola, a equipe lençoen- 
se deixou que o Capivariano 
criasse chances de abrir o mar
cador. E, aos 14 minutos, a 
equipe de Capivari, de pênalti,

abriu o marcador. Em bola per
dida no meio de campo pelo 
CAL, o atacante Lucas saiu no 
contra-ataque, invadiu a área 
e foi derrubado pelo zagueiro 
Diego. Pênalti que o juiz Ber- 
nardino Demonico Júnior as
sinalou. Na cobrança, Trevor 
conferiu 1 a 0 Capivariano.

Após ter sofrido o gol, a 
equipe lençoense criou inú
meras chances de empatar e 
até virar o placar. Numa delas, 
aos 27 minutos, com Erivelton 
que acertou a trave e outra, 
com Nilton, que também acer
tou o travessão de Marins. Mas 
o primeiro tempo terminou 
em 1 a 0 para o Capivariano.

Para a etapa final, o CAL 
veio a campo com duas alte
rações. O atacante Vinicius en
trou no lugar de Thiago e Raiff 
substituiu o lateral Alan. Mes
mo com as alterações realiza
das pelo técnico Ailton Lira, o 
alvinegro não se encontrou em 
campo. Errava muitos passes e 
não conseguia empatar o jogo.

Do banco de reservas, Lira 
gritava e pedia que os jogado
res colocassem a bola no chão. 
O Capivariano apenas tocava 
a bola e jogava nos contra- 
ataques. A equipe de Capivari 
ainda teve chances de ampliar 
o placar e vencer a partida.

Aos 32 minutos, o CAL teve a 
chance de empatar o jogo em 
cobrança de pênalti que foi 
desperdiçada por Ivan. A bola 
acertou a trave de Marins.

O gol de empate saiu aos 
43 minutos do segundo tempo 
e foi de pênalti. O atacante len- 
çoense João Paulo foi derruba
do pelo goleiro Marins. Na co
brança da penalidade máxima, 
João Paulo mandou a bola pa
ra o fundo das redes e manteve 
viva as chances de classificação 
do CAL no Campeonato Pau
lista da Segunda Divisão.

Para o técnico Ailton Lira 
a equipe não apresentou um 
bom futebol, mas por outro 
lado, os jogadores se supera
ram no final da partida e che
garam ao gol de empate. "Foi 
um jogo difícil. Todos jogado
res estão de parabéns, agora o 
nosso pensamento é de reali
zar um bom trabalho duran
te a semana e viajarmos para 
Campinas, com o objetivo de 
conquistar um bom resultado 
frente a equipe daquela cida
de, no domingo", disse.

O atacante João Paulo, 
autor do gol de empate, co
memorou junto à torcida o 
gol feito de pênalti. "Foi uma 
partida muita difícil, criamos 
e desperdiçamos muitas chan

Jogador do Lençoense disputa a bola em lance da partida contra o Capivariano, no Bregão

ces de gol, mas graças a Deus 
conseguimos o gol de empate 
que nos dá a chance de clas
sificarmos para a próxima fase 
da competição" comemorou.

O CAL jogou e empatou 
com Fofão, Alan (Raiff), Rocha, 
Diego, Ivan, Vinicius (Thiago), 
Rondinelle, Ailton (Paraíba), 
João Paulo, Nilton e Erivelton.

NA BRIGA
Se a competição terminasse 

hoje o CAL garantiria vaga para 
a próxima fase da competição, 
como o quarto melhor colo
cado entre os quatro terceiros 
melhores colocados. No total, 
o CAL soma 20 pontos, a mes
ma pontuação das equipes de 
Mogi das Cruzes e Penapolen-

se, também terceiros coloca
dos em seus grupos. No saldo 
de gols, a equipe de Mogi das 
Cruzes tem 15 gols positivos, 
contra nove do Penapolense e 
oito do CAL. A primeira colo
cação é da equipe de Amparo 
que soma até o momento 24 
pontos e já se garantiu entre 
os quatro melhores terceiros 
lugares. Classificam-se para a 
fase seguinte do campeona
to as duas melhores de cada 
grupo e as quatro melhores 
terceiras colocadas. A última 
partida do CAL, acontece no 
domingo 30, em Campinas, 
contra a equipe daquela cida
de. No primeiro turno o alvi- 
negro bateu o Campinas pelo 
placar de 2 a 0, no Bregão.

resu ltado s
A rodada de domingo 23 

apontou ainda os seguintes re
sultados: Joseense 0x2 União 
Mogi, Mogi das Cruzes 0x1 
Jacareí, Boa Vista 0x2 Gua- 
çuano, Guarujá 1x1 Palestra, 
Ilha Solteira 0x2 Assisense, 
Barcelona 1x1 Osasco, Campo 
Limpo 2x1 Atibaia, Presiden
te Prudente 3x4 Penapolense, 
União Suzano 2x1 Guarulhos, 
Amparo 0x4 Pirassununguen- 
se, Atlético Araçatuba 3x0 Li- 
nense, Sumaré 0x0 Campinas, 
Votoraty 2x4 Taboão da Serra, 
Tanabi 1x4 Grêmio Catandu- 
vense, Guariba 3x0 José Boni
fácio, Fernandópolis 0x3 Jabo- 
ticabal, Pinhalense 1x3 Itapi- 
rense e Lemense 8x0 Radium.

J O G O S

Santa Luzia é finalista
LOUCOS 
POR FUTEBOL

Com o placar de 3 a 0 so
bre o Expressinho/O ECO/Fri- 
gol, o Santa Luzia, do técnico 
Paulo da Silva, conquistou a 
primeira vaga para a dispu
ta do Campeonato Amador 
2006 -  Troféu 15 anos LLFA, 
promovido pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador. A pri
meira partida das semifinais 
aconteceu na tarde de domin
go 23, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão.

Nos primeiros minutos de 
jogo, o Expressinho teve o domí
nio da partida e criou chances de 
abrir o marcador. Na metade do 
jogo, o Santa Luzia equilibrou a 
partida e perdeu grandes chan
ces de marcar o gol. A primeira 
etapa terminou em 0 a 0.

Na etapa final, o Santa Lu
zia veio com mais motivação a 
campo e aos seis minutos fez 
o primeiro gol, com o zaguei
ro Pregão, de cabeça, apro
veitando o escanteio cobrado 
pelo atacante Helder. Com

belas jogadas do atacante Azu- 
zinho, do Santa Luzia, a equi
pe neutralizou os atacantes do 
Expressinho e criou inúmeras 
chances de ampliar o placar. 
Aos 10 minutos, Helder, co
brando pênalti sofrido por Ra
fael, conferiu o segundo gol do 
Santa Luzia. Crau, aos 47 mi
nutos, ficou cara-a-cara com o 
goleiro Geovani e fuzilou para 
os fundos da rede, ampliando 
o marcador para 3 a 0. Com 
esse resultado, o Santa Luzia 
garantiu vaga na final. Já o Ex- 
pressinho/O ECO/Frigol vai 
disputar o terceiro lugar.

O adversário do Santa Luzia 
sai da outra semifinal, entre Pri- 
mavera/Milenium e Palestra. A 
partida acontece no domingo 
30, às 10h, no Bregão. Se a par
tida terminar empatada, a deci
são para garantir vaga na final, 
será decidida nos pênaltis.

A final está marcada pa
ra domingo, 13 de agosto, às 
15h, no Bregão. Lance de um dos gols do Santa Luzia na semifinal contra o Expressinho
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