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Lençóis estréia bem nos Regionais
No primeiro dia de competição, atletas de Lençóis Paulista conseguiram vitória no basquete feminino e masculino e na malha

o ECO

naCOPAI
Itália e França 
fazem a final 
em Berlim

Itália e França fazem a final do 
Mundial 2006, no domingo 9, em 
Berlim. A vaga da Itália foi con
quistada na terça-feira 4 quando a 
equipe mostrou sua força e venceu 
a Alemanha, por dois a zero, gols 
marcados no final do segundo tem
po da prorrogação. Ontem, a Fran
ça garantiu seu lugar em mais uma 
final de Copa do Mundo ao vencer 
Portugal, por um a zero, no tempo 
normal. No sábado, Portugal e Ale
manha decidem o terceiro lugar da 
competição. ►► Página A7
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O atacante Del Piero comemora 
o gol que garantiu a vaga da 
Itália em mais uma final de Copa 
do Mundo; à direita, o técnico 
português, Luís Felipe Scolari, não 
consegue esconder a tristeza ao 
ver seu time derrotado

Começou com a mão direita a 
participação lençoense nos 50° Jo
gos Regionais. Ontem, primeiro dia 
de competições, foram três vitórias. 
O basquete masculino ganhou de la
vada de São Pedro por 94 a 46. Já as 
meninas do basquete venceram Jaú 
por W.O. Na malha, outra vitória por 
dois a zero sobre lacanga. No tênis de 
campo, o único revés de Lençóis, que 
sofreu duas derrotas por dois a zero: 
no masculino, vitória de Botucatu e 
no feminino, vitória de Bocaina. Ain
da ontem, às 20h, a equipe de futsal 
feminino enfrentaria São Pedro. Hoje, 
o basquete masculino enfrenta Lins, 
às 8h. A equipe de futsal feminino pe
ga Pirajuí, às 15h. O futsal masculino 
estréia contra lacanga, às 8h30. Ainda 
tem disputa no vôlei de praia mascu
lino, contra Rio das Pedras, às 12h, e 
no feminino, contra Cafelândia, às 
9h. Amanhã, o futsal masculino en
cara Lins, às 9h15, e o futsal feminino 
pega Agudos, às 14h15. Na malha, o 
adversário é São Carlos, às 13h30. 
Macatuba ganhou no basquete mas
culino de Santa Rita do Passa Quatro 
por 82 a 72. O futsal feminino, que 
também encarou Santa Rita do Pas
sa Quatro, foi derrotado por 4 a 1. 
A equipe masculina de futsal perdeu 
para Pratânia por 10 a 4. Borebi per
deu no futsal masculino para Bauru 
por 5 a 3. A equipe de futsal mascu
lino de Borebi perdeu na estréia para 
Bauru por 5 a 3. Hoje, Borebi enfren
ta Santa Rita do Passa Quatro no fut- 
sal masculino. ►► Página A6

Fernanda Benedetti

ELEIÇÕES

Em campanha, 
Serra visita região

O candidato do PSDB ao gover
no do Estado, José Serra, esteve em 
Botucatu, na terça-feira 4, e se reuniu 
com políticos tucanos e aliados da 
região, entre eles o prefeito de Len
çóis Paulista, José Antônio Marise. 
Serra foi recepcionado pelo deputa
do estadual Milton Flávio (PSDB). O 
encontro foi no teatro Gino Carbo- 
nari e reuniu cerca de 70 correligio
nários. Serra discursou por 15 minu
tos. Exaltou sua passagem frente ao 
Ministério da Saúde no governo de 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 
e afirmou ter feito mais para a cida
de de São Paulo nos 15 meses que 
esteve à frente da prefeitura do que 
os últimos prefeitos que administra
ram a cidade por quatro anos, sem 
citar nomes. O candidato também 
enfatizou no discurso que segurança 
e educação serão prioridades em seu 
governo. ►► Página A3
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B A I R RO S

Passarela sem 
luz no Primavera 
irrita Marise

O acesso ao Jardim Primavera está 
sem iluminação desde o dia 19 de ju
nho e o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) não consegue esconder a irri
tação por ter que refazer a iluminação 
naquele ponto. Segundo ele, a Prefei
tura pretende encontrar um jeito para 
que o material não seja mais furtado 
e isso cause prejuízos à população e 
aos cofres do município. O caminho 
que leva ao bairro através de uma 
passarela está no escuro por causa do 
furto de fios. Para quem é usuário da 
passarela, a espera representa uma 
insegurança. Os trabalhadores rurais 
Ivo Salvador e Sidnei Martins confes
sam que sentem medo de passar por 
aquele ponto à noite. ►► Página A2

R E M E D I O

Saúde tem recorde 
de cadastros 
na licitação
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Bom pagador
Por causa do pagamento em dia, mais de 40 empresas 

se cadastraram para vender remédios para a Prefeitura 

de Lençóis; vice-prefeito e diretor de Saúde, Norberto 

Pompermayer diz que isso é reflexo da boa administração

Da  r edação

Uma licitação para com 
pra de medicamentos pa
ra a Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista chamou a 
atenção na semana passada 
pelo interesse que atraiu: 43 
empresas, de laboratórios a 
distribuidoras, participaram 
da concorrência. "Participa
ram empresas localizadas em 
diversas regiões do Estado de 
São Paulo e até de estados 
distantes, como Goiás e Ce
ará", revela o diretor de Saú
de do município, Norberto 
Pompermayer.

O número de empresas 
participantes da licitação de 
medicamentos neste ano é 
quase o dobro do registra

do no ano passado, que foi 
de 29. Segundo Norberto, a 
concorrência é feita para o 
registro de preços dos me
dicamentos que a Diretoria 
de Saúde vai comprar ao 
longo dos próximos meses. 
Nessa modalidade, a prefei
tura chama as empresas para 
que elas estabeleçam os pre
ços dos medicamentos. Es
ses preços é que vão vigorar 
quando o município precisa 
fazer as compras.

Surpresos com o número 
recorde de empresas interes
sadas em serem fornecedoras 
de medicamentos, funcioná
rios do setor de licitações 
questionaram os represen
tantes sobre o motivo do 
interesse. A resposta das em

presas foi de que o principal 
motivo é que a Prefeitura de 
Lençóis Paulista paga em dia, 
ou seja, as vendas feitas são 
de recebimento garantido.

"A manutenção do paga
mento em dia traz duas van
tagens. De um lado, aumenta 
o número de empresas inte
ressadas, o que faz com que a 
concorrência seja maior e isso 
se reflete na disputa maior de 
preço. De outro, as empresas 
não precisam recorrer a uma 
prática que já foi comum no 
passado, de embutir no pre
ço o atraso no pagamento e 
o risco de não receber", ex
plica Norberto. Segundo ele, 
antigamente, os fornecedores 
cobravam mais caro para ven
der para a prefeitura porque

Para Norberto Pompermayer, a Prefeitura de Lençóis Paulista tem fama de boa pagadora

temiam não receber.
Norberto destaca que o 

resgate da imagem da prefei
tura perante os fornecedores é 
uma das marcas da adminis
tração do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB). "Quando 
assumimos, a prefeitura não 
tinha crédito para comprar 
um saco de cimento e o Ma- 
rise colocou a casa em ordem, 
apesar da herança maldita",

diz o diretor de Saúde. "Essa 
foi uma atuação estratégica e 
o resultado nós estamos co
lhendo agora. É uma estraté
gia que precisa continuar na 
administração de Lençóis", 
acrescenta Norberto.

Segundo a Diretoria de 
Finanças, quando Marise as
sumiu, em janeiro de 2001, a 
Prefeitura de Lençóis Paulista 
devia R$ 1.398.824,98 sem

previsão de recursos para co
brir. Nesse valor estavam in
cluídas dívidas com fornece
dores e folha de pagamento 
de funcionários. Além disso, 
ao longo dos últimos cinco 
anos, a administração pagou 
mais de R$ 4,06 milhões em 
indenizações trabalhistas a 
servidores demitidos irregu
larmente e reintegrados por 
decisão judicial.

I L U M I N A Ç Ã O

Passarela do Primavera continua sem energia
C A R R I N H O  C H E I O

Fernanda Benedetti
Há quase 20 dias, chegar 

ao Jardim Primavera está 
ainda mais difícil. No dia 19 
de junho, o caminho que le
va ao bairro através de uma 
passarela amanheceu no 
escuro. Vândalos furtaram 
cerca de 600 metros de fia
ção elétrica e quebraram as 
lâmpadas e braços de luz. Na 
época, a Prefeitura de Len
çóis registrou um boletim  de 
ocorrência e pediu à popula
ção para que denuncie atos 
de vandalismo contra o pa
trim ônio público.

Quase no final da primei
ra semana de julho, o reparo 
ainda não foi feito. Segundo 
o diretor de Obras e Enge
nharia da Prefeitura, Antonio 
Corrêa da Silveira, o material 
está em processo de licitação. 
"Vamos ter que trocar a fiação 
e as lâmpadas, que também 
foram roubadas ou quebra
das", afirmou. "Estamos pro
videnciando a dotação para 
isso", completa. Ainda se
gundo Silveira, a fiação já foi 
furtada antes, mais de uma 
vez, deixando o caminho no 
escuro. No entanto, o diretor 
não soube dizer quantas ve
zes o material já foi furtado.

O jornal O ECO foi ao lo
cal ouvir os usuários da pas
sarela. Para os trabalhadores 
rurais Ivo Salvador e Sidnei 
Martins, dá medo passar por 
aquele ponto à noite. "Eu 
passo aqui quase todo dia a 
noite. Dá um pouco de me
do sim", afirmou Martins. 
"Normalmente eu passo aqui

Atos de vândalismo, como o furto da fiação elétrica, deixaram o acesso ao Primavera no escuro

durante o dia, mas já passei a 
noite, sem luz, sem nada. Dá 
medo mesmo", continua Sal
vador. A empregada domésti
ca Lucila Marisa San Juliano 
Nascimento mora na Cecap e 
trabalha em uma residência 
no Jardim Primavera. Nos úl
timos dias, tem evitado usar 
a passarela em horários de 
pouca luz. "Eu já passei aper
tado aqui. Mesmo quando 
não tem ninguém, só de ficar 
no escuro já causa medo na 
gente", completa.

Procurado pelo jornal O 
ECO, o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) não con
seguiu esconder a irritação 
por ter que refazer a ilum i
nação naquele ponto. "A ilu
minação naquele local já foi 
trocada pelo menos umas 
cinco vezes. Alguém deve ter 
interesse em deixar aquele 
local escuro", desabafou. 
O prefeito não soube dizer 
quanto a Prefeitura vai gastar 
nas obras, e afirmou que vai 
pensar em alguma modifica-

Angeli Maria da Con
ceição foi a ganhadora 
da promoção "Carrinho 
Cheio" do Feijão Ubira- 
ma. Moradora do Jardim 
Primavera, ela vai gastar 
os R$ 500 em compra no 
supermercado Doidão. 
Para participar da promo
ção é só comprar qual
quer produto da Cerealis- 
ta Ubirama e enviar uma 
carta com a frase "Feijão 
Ubirama, sua melhor es
colha" junto com uma 
embalagem vazia para 
a caixa postal 401, CEP: 
18682-970.

P R O F I S S I O N A L I Z A N T E
Fernanda Benedetti

ção que dificulte o trabalho 
dos vândalos. "Vamos tentar 
encontrar um jeito para que 
o material não seja mais fur
tado", completa.

Enquanto os reparos não 
vêm, o prefeito afirma que 
ainda é possível chegar ao 
Jardim Primavera sem pre
cisar passar sobre a rodovia. 
"Nem é preciso andar muito. 
Com 200 metros a mais as 
pessoas já conseguem chegar 
ao Primavera com segurança, 
pela Vila Repke", finaliza.

Na noite de terça-feira 4, o CMFP (Centro Municipal de Formação 
Profissional) de Lençóis Paulista realizou a formatura de 210 alunos 
que participaram dos cursos de artesanato, costura industrial, infor
mática, marcenaria, mecânica de autos, elétrica residencial e repara- 
dor de eletrodomésticos. Todos os cursos são de graça e mantidos 
pela Prefeitura de Lençóis. Por ano, são investidos R$ 550 mil. As 
informações são do diretor da unidade, Wanderley Francatti. Para o 
para o prefeito José Antonio Marise (PSDB), investir em educação é a 
única forma de promover a mudança na vida das pessoas.
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Em campanha
Em visita a cidade de Botucatu o tucano José Serra, candidato ao governo do Estado, 

revelou que educação e segurança serão prioridades em seu governo, caso seja eleito

Wagner Ribeiro

Em ritmo de campanha, 
o tucano José Serra esteve em 
Botucatu, na terça-feira 4, e 
se reuniu com os políticos 
tucanos e aliados da região. 
O  encontro foi no teatro Gi- 
no Carbonari e reuniu cerca 
de 70 correligionários. Serra 
discursou por 15 minutos. 
Exaltou sua passagem frente 
ao Ministério da Saúde no go
verno de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) e afirmou ter 
feito mais para a cidade de São 
Paulo nos 15 meses que esteve 
à frente da prefeitura do que 
os últimos prefeitos que admi
nistraram a cidade por quatro 
anos, sem citar nomes. Mais 
que isso, disse que segurança 
e educação serão prioridades 
em seu governo. Criticou a le
gislação criminal brasileira e a 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil). Para ele, alguns ad
vogados atuam como pombo- 
correio do crime organizado.

Líder nas pesquisas de opi
nião pública e com uma larga 
vantagem para o segundo co
locado, Aloízio Mercadante 
- candidato do PT, Serra não 
se preocupou em pedir votos, 
apenas citou duas priorida
des de seu governo, caso seja 
eleito: educação e segurança. 
O  candidato tucano insistiu e 
pediu dedicação máxima para 
que se eleja o maior número 
possível de deputados estadu
ais e federais, tanto do seu par
tido, o PSDB, quanto dos par
tidos aliados: PFL, PPB e PTB.

Serra evitou críticas aos 
seus adversários e evitou falar 
do governo Lula. Disse apenas 
que quando São Paulo vai mal

o Brasil também vai mal, mas 
quando o País vai mal afeta 
também o desempenho do 
Estado, e cobrou maior pre
sença do governo federal nos 
estados.

e d u c a ç ã o
Para Serra, a educação se

rá uma questão fundamental 
em seu governo. Valorizando 
o trabalho do ex-governador 
Mário Covas e do ex-presi
dente Fernando Henrique 
Cardoso, sem citar a gestão 
de Geraldo Alckmin, o tuca
no afirmou que nesses perío
dos praticamente houve toda 
inclusão necessária de alunos 
no sistema educacional e disse 
que vai valorizar a qualidade e 
o aproveitamento do ensino.

O  tucano defendeu modi
ficações no ensino fundamen
tal e médio. No primeiro ano 
do ensino fundamental disse 
que a sala de aula terá dois 
professores. "Tem que haver 
duas professoras para que os 
alunos possam aprender a ler 
e escrever" enfatizou Serra.

Outra medida proposta por 
Serra é dar qualidade ao ensi
no médio que, na sua visão, 
ampliou muito nos últimos 
anos, e deixou a qualidade em 
segundo plano.

s eg u r a n ç a
Sem citar os problemas 

ocorridos envolvendo a se
gurança pública do Estado e 
a facção criminosa PCC (Pri
meiro Comando da Capital), 
Serra atacou dizendo que não 
pretende jogar no colo dos 
outros os problemas, mas sim 
definir de quem é a respon
sabilidade. Disse ainda que a

O tucano José Serra durante visita a Botucatu, na terça-feira 4

decisão de incluir um pre
so no RDD (Regime D isci
plinar D iferenciado) não é 
do Estado e sim da Justiça e 
criticou a legislação que só 
perm ite a inclusão do preso, 
mesmo o mais perigoso, por 
apenas um ano.

Para ele, a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) tem 
uma grande responsabilidade 
por ter o dever de cuidar dos 
falsos advogados, que para 
Serra atuam como "pombos- 
correio" do crime organizado 
entre as prisões.

Para as diversas lideranças

regionais que estavam pre
sentes ao encontro, Serra é o 
homem certo e mais prepara
do para assumir o governo do 
Estado. Segundo o prefeito de 
Lençóis Paulista, José Antonio 
Marise (PSDB), que voltava 
de São Paulo e decidiu passar 
por Botucatu para prestigiar a 
visita, Serra está determinado 
a fazer uma campanha pé no 
chão, procurando o conta
to com as pessoas. "Ele é um 
grande político e certamente 
uma das pessoas mais prepa
radas para assumir um cargo 
público", afirmou.

c o n d e n a d o
José W aldomiro Farias 

foi condenado a quatro 
anos de prisão em regi
me semi-aberto, na ter
ça-feira 4, pela Justiça de 
Lençóis Paulista. Farias 
matou com golpes de faca 
seu enteado, Paulo Sérgio 
Laurenti, em abril do ano 
passado. Como está preso 
há mais de um ano, pode
rá cumprir o resto da pena 
em liberdade.

l e v a r a m
Nessa semana, a Polí

cia M ilitar registrou três 
furtos de veículos. Dois 
carros da marca Uno/Fiat 
e uma m oto Titan. A polí
cia investiga o caso e não 
quis dar maiores detalhes 
sobre a investigação.

CAIU
Na terça-feira 4, a PM 

registrou um acidente 
de trânsito que envolveu 
uma m oto e um caminhão 
Scania. O acidente acon
teceu no Conjunto Maes
tro Júlio Ferrari. Segundo 
inform ações da polícia, o 
cam inhão estava estacio
nado e ao entrar em m o
vimento abalroou a moto. 
Ninguém ficou ferido.

d e  f r e n t e
Na segunda-feira 4, 

outro acidente de trânsito 
foi registrado em Lençóis, 
no Jardim Nova Lençóis. 
Dessa vez, um ciclista ba
teu de frente com um ôni
bus. Segundo inform a
ções da polícia, o ônibus 
transitava pela rua Bruno 
Nelli, sentido bairro/cen- 
tro, quando ao adentrar 
na rua O lindo Furin se 
chocou com o ciclista, 
que estaria transitando 
em alta velocidade. O ci-

clista bateu com o rosto 
no pára-brisa do ônibus 
e foi socorrido no pron
to-socorro municipal. 
Apesar do susto, o ciclista 
passa bem.

É FOGO
Um m orador da Vila 

São João, em Lençóis Pau
lista, acordou na noite 
segunda-feira 4 com um 
estouro. A verificar o que 
era, notou que seu veícu
lo, um Fusca, placas DAW 
3896, de Lençóis, que es
tava estacionado na rua 
em frente sua casa estava 
em chamas. Com a che
gada dos policiais, o fogo 
foi controlado com  au
xílio  de uma mangueira. 
O veículo foi totalm ente 
queimado. Esse foi o se
gundo carro queimado es
sa semana. No domingo, 
uma Brasília tam bém  foi 
destruída pelo fogo.

d e  l im a
No domingo 2, a Po

lícia Militar registrou um 
assalto a um estabeleci
mento comercial, no Júlio 
Ferrari. Um rapaz entrou 
no local armado com uma 
lim a (objeto pontiagudo 
usado para amolar facas e 
facões), anunciou o assalto 
e ameaçou a balconista de 
morte. Assustada, a moça 
pegou um banquinho de 
madeira e começou a gri
tar por socorro. O ladrão 
fugiu levando potes de do
ces (chocolate, amendoim 
e bala). A PM foi chamada 
e o rapaz localizado nas 
imediações da padaria. 
O rapaz foi preso em fla
grante e encaminhado pa
ra a cadeia de Avaí. O pior 
de toda trapalhada é que o 
acusado vai responder por 
roubo a mão armada.
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E D I T O R I A L

O Eco conta 
mais essa história

A Copa do Mundo termi
nou, pelo menos para o Bra
sil. E isso significa (ainda mais 
com o final trágico que teve na 
Alemanha) que a campanha 
eleitoral será antecipada em al
gumas semanas. Os candidatos 
já partem Brasil afora -  ou Bra
sil adentro, conforme a neces
sidade -  em busca de apoios e 
de simpatizantes da causa.

E como não podia deixar 
de ser, Lençóis Paulista faz 
parte dessa rota eleitoral. O 
PT, do atual presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva quer en
trar nesse pedaço de interior, 
onde tradicionalmente o con
corrente, o PSDB, tem maior 
aceitação. Já o adversário de 
Lula e candidato tucano à pre
sidência, Geraldo Alckmin, sa
be que foi importante para o 
desenvolvimento dessa região 
e espera a resposta em forma 
de força política e eleitoral.

E também como não po- 
deria deixar de ser, o jornal O 
ECO vai cobrir de perto os bra
ços que as eleições 2006 vão 
estender para Lençóis Paulista 
e região. Nas nossas páginas, a 
informação mais perto do lei
tor, com a agilidade e eficiência 
com que as três edições sema
nais nos permite trabalhar. O 
jornal O ECO reduz o tempo 
entre o acontecimento do fato 
e a publicação ao leitor.

Além da velocidade, o jor
nal prepara um esquema de 
cobertura que promete não dei
xar para trás informações sobre 
qualquer candidato que passe 
pelo Município em busca de

apoios nessa corrida eleitoral. 
Evidentemente, que o jornal 
respeita a história que os candi
datos e políticos já eleitos da re
gião mantém com Lençóis Pau
lista, e em respeito a essa histó
ria, vamos manter as linhas de 
comunicação constantemente 
abertas para que o eleitor local 
não perca nenhuma informa
ção. O que não quer dizer que 
candidatos de outras praças 
terão espaço reduzido. Enfim, 
aqui o leitor não perde nada!

Além de preencher o maior 
espaço possível na galeria de 
informações importantes para 
o leitor, o jornal O ECO, nas 
eleições 2006, quer servir como 
uma base de comparação entre 
as opções do eleitorado. Isso 
sem perder de vista o mais im
portante: discursar é trabalho 
do candidato, informar é tra
balho do jornal. Tudo isso por
que conhecemos a importância 
que um processo eleitoral tem 
para a escrita do futuro de uma 
comunidade, e nosso objetivo, 
acima de tudo, é manter Len
çóis Paulista na lista das mais 
prósperas cidades do Estado de 
São Paulo, vença quem vencer.

Nossa proposta é apresentar 
o candidato. Mostrar sua plata
forma de governo ou as idéias 
em que acredita. Escolher, deci
dir o voto é uma decisão do lei
tor e eleitor. Esperamos que o 
patriotismo presente na Copa 
do Mundo se estenda até ou
tubro, quando se elege os sena
dores, deputados, governadores 
e presidente da República. É O 
ECO rumo às eleições 2006.

A R T I G O
f T Í  • 1  • ^Teoria da conspiração

Renato Peroni

A Copa do Mundo de Fute
bol é o maior evento do nosso 
planeta! Maior que olimpíada, 
carnaval, concurso de miss ou fes
tas natalinas. É um evento acom
panhado apaixonadamente por 
bilhões. Bilhões! E nós, habitan
tes acostumados à ver todo tipo 
de falcatruas e trapaças em nosso 
dia-a-dia, temos uma leve ten
dência em crer em teorias cons- 
piratórias que decidem o destino 
das seleções nesses torneios. Afi
nal, um evento desse porte jamais 
ficaria livre da ingerência da má 
política e de interesses escusos e 
inomináveis dos "poderosos".

E vamos, em nossos pensa
mentos, divagações e discursos, 
dando exemplos para compro
var tal teoria. É a Itália campeã 
de 38 para a glorificação do 
fascismo, é a Inglaterra campeã 
de 66 com um gol ilegítimo, é 
o Brasil campeão em 70 e a Ar
gentina campeã em 78 para au
xílio às ditaduras militares então 
existentes, é a Itália campeã em 
82 para minimizar os escânda
los das loterias (o Tottocalcio), 
é o Brasil campeão em 94 para 
minimizar as investigações em 
torno da CBF, é a França cam
peã em 98 diante de um Brasil 
atônito, e a Alemanha em 90.

Alemanha em 90? Estra
nhou? A explicação é simples. 
A Alemanha necessitava de algo 
que fizesse fortalecer o espírito

alemão, afinal, iniciava-se no pa
ís a reunificação da Alemanha, 
oriental e ocidental, e nada me
lhor que uma seleção nacional 
campeã do mundo, unida pela 
paixão, pela força e por Franz 
Beckenbauer. Só tem um proble
ma. Quem pagou a conta foi a 
Itália, que gastou rios de dinhei
ro na organização da Copa. Não 
tem problema, a conta acaba de 
ser paga. A Itália está na final da 
Copa de 2006, cuja conta foi pa
ga pelos alemães. Tudo certo! E a 
torcida aplaudiu de pé.

Fala a verdade se essa teo
ria toda não parece coisa de 
maluco? Mas que faz todo 
sentido, isso faz.

Talvez seja esta a razão do fu
tebol ser o esporte mais apaixo- 
nante do planeta! Cheio de teo
rias e fantasias. E muito bom de 
se acompanhar. Mas eu garanto 
pra vocês, teoria da conspiração 
é coisa de maluco. De doido 
varrido. Ninguém entrega um 
jogo de futebol. Nem em dispu
ta de casado contra solteiro!

E a nós, brasileiros, o que 
cabe? Cabe sermos mais sérios 
e responsáveis. E exigirmos o 
mesmo da CBF!

E força "A zurra"!!!!!!!!
E chega de C o p a!!!!!!!!

Renato Peroni é formado em 
direito com pós-graduação em 
Gestão de Pessoas pela FGV-Rio 
de Janeiro com especialização 
em Gestão Pública
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Terceira Coluna
VÔO RASANTE

O candidato a governador 
pelo PSDB, José Serra, esteve 
em Botucatu na manhã de ter
ça-feira para alinhavar os últi
mos ajustes da campanha. Ele 
falou para cerca de 70 corre
ligionários sobre os objetivos 
tucanos e pediu empenho dos 
companheiros de partido.

BICUDOS
Ninguém perguntou e 

se perguntassem certamente 
Serra não responderia, mas o 
candidato ao governo do Es
tado deixou escapar uma cer
ta birra para cima do candida
to à Presidência da República, 
Geraldo Alckmin (PSDB). Por 
duas vezes ele deixou de citar 
o nome do colega.

HOMENAGENS
Primeiro Serra veio falan

do que a educação será uma 
questão fundamental em seu 
governo e citou o trabalho 
feito pelo ex-governador Má
rio Covas e o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB). Sem citar a gestão Al- 
ckmin, disse que nesse perío
do já ouve a inclusão necessá
ria de alunos no sistema edu
cacional. Seu governo seria o 
da valorização da qualidade.

ENGAJADOS
Depois, enquanto incen

tivava os correligionários, 
Serra disse estar engajado em 
mudar o comando político 
do país e disse que pretende 
fazer campanha em parceria 
com "o candidato do âmbito 
nacional", de novo sem ci
tar o nome de Alckmin. Em 
compensação, elogiou Afif 
Domingos, candidato a sena
dor na sua chapa pelo PFL.

RESERVADO
E para não perder o costu

me, Serra se negou a falar com 
os jornalistas após o encontro 
realizado em Botucatu. Só 
quem teve a chance de falar 
com o candidato no aeropor
to, na hora de sua chegada a 
cidade, conseguiu voltar para 
a casa com uma declaração.

HUMORADO
Reservado só com a im

prensa. Com os companhei
ros, Serra foi bastante atencio
so. O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) falou rapida
mente com o candidato a go
vernador. Marise prometeu a 
Serra e Alckmin uma votação 
de pelo menos 60% do elei
torado lençoense e perguntou 
se a proporção era suficiente. 
Serra sorriu e disparou: "Mas 
prefeito, 100% não dá?".

AUSÊNCIA
Durante o encontro, mui

ta gente estranhou a ausência 
do deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB), que costuma 
aparecer em todos os eventos 
do partido na região. Explica- 
se: Botucatu é território de ou
tro candidato a deputado es
tadual e homem de confiança 
de Geraldo Alckmin, o médi
co Milton Flávio (PSDB).

p r es en ç a
Quem esteve por lá foi o 

prefeito de Areiópolis, José Pio 
de Oliveira (sem partido), o 
Pexeiro. Recentemente, Peixei
ro declarou que iria fazer cam
panha para todos os candida
tos, pois a cidade vinha rece
bendo ajuda tanto do governo 
federal quanto do estadual.

p r o m es s a
E Peixeiro cumpriu sua 

promessa. Foi ao encontro 
em Botucatu e até tirou foto 
com José Serra. Circula nos 
bastidores que ele já recebeu 
alguns convites para se filiar 
ao PSDB. Peixeiro prometeu 
pensar. Mas há quem jure 
que o prefeito de Areiópolis 
dificilmente se filie a algum 
partido antes das eleições.

ANTENADO
O vereador Ismael de Assis 

Carlos (PSDB), o Formigão, 
continua na briga para voltar 
a regularizar o sinal da MTV 
em Lençóis Paulista. "Não sa
bemos mais o que fazer. Que
remos uma luz para resolver 
isso", declarou dia desses na 
tribuna da Cãmara.

LIGADO
Nessa semana, Formigão 

conseguiu a luz que queria. 
Através de assessores do de
putado federal Ricardo Izar 
(PTB), o Ministério das Co
municações deve analisar com 
mais calma a situação de Len
çóis. Por enquanto, veio uma 
lista de documentos para que o 
problema possa ser analisado.

ANIMADO
A resposta deixou o vere

ador mais animado. Na tarde 
de ontem, Formigão já estava 
com todos os documentos 
dentro de um envelope sela
do e com destino a Brasília. 
"Agora espero que a gente te
nha uma resposta em breve, 
para sabermos o que precisa 
para abrir esse sinal de uma 
vez por todas", afirmou.

AINDA NÃO!
O projeto que institui 

um posto de pedágio na 
estrada vicinal Lauro Pera- 
zzoli era aguardado para 
segunda-feira 3, em sessão 
extraordinária, mas só deve 
dar entrada na Câmara de 
Vereadores de Macatuba, 
após o recesso parlamentar 
de julho. O recape da estra
da, que começou no dia 19 
de julho, deve terminar em 
menos de dez dias.

ESTUDOS
Antes de enviar o projeto 

para a Câmara, Coolidge re
solveu que vai estudar melhor 
o assunto, para saber realmen
te qual o fluxo de veículos que 
utiliza a estrada, principal
mente nos dias de semana, 
quando o movimento é maior 
e quantos desses veículos têm 
placa de Macatuba.

RODAGEM
Para realizar o estudo, o 

prefeito vai contar com apoio 
do DER (Departamento de Es
tradas e Rodagem). Coolidge 
ainda quer saber se é possível 
e viável conceder um desconto 
no pedágio para veículos com 
placa de Macatuba, já que a 
isenção a lei não permite.

C R I A T I V I D A D E

P O V O

"O motivo maior da 
derrota da seleção brasi
leira na Copa do Mundo 
2006  foi a teimosia do 
técnico Parreira. Ele 
deveria ter trocado os 
jogadores que não esta
vam jogando nada em 
campo".

Édio Coelho Barbosa,
montador.

"A consciência do elei
tor na hora de votar 
deve estar voltada para 
a escolha do futuro do 
nosso país. É preciso que 
todos analisem bem seus 
candidatos para o Brasil 
não ficar ainda pior".

Priscila Maria Périco, 
estudante

"Em tempos de Copa, 
percebemos o quanto nos 
falta a perseverança de 
lutar pela qualidade em 
tudo que fazemos, isso 
refletiu no resultado na 
nossa seleção que não 
jogou nada durante os 
jogos na Copa do Mun
do 2 0 0 6 ".

Cilene Giacometti, 
assistente de qualidade

FRASES

"Nós
faremos
uma
campanha 
pé no 
chão, com 
humildade. 
Será 
uma boa 
campanha 
com o
menor gasto 
possível̂ ',

Geraldo Alckmin, candidato 
a Presidência da República, ao 
anunciar ontem que vai gastar 

R$ 85 milhões para tentar se 
eleger presidente do Brasil

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

Decepcionados com a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2006, no sábado 1° de ju
lho, torcedores lençoenses brincaram com a situação. A frase "Rumo ao Hexa" foi trocada por "Rumo 
à casa". A Kombi, com a nova frase, circulou por Lençóis durante essa semana.

p a r a  p e n s a r

"A imaginação 
é mais 
importante 
do que o 
conhecimento",

Albert Einstein

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
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i n t e r n e t

Multipapo
Comunicadores se renovam e oferecem conversas por voz e por vídeo, ligações para telefone fixos e celulares, bate-papos 

com várias pessoas ao mesmo tempo e compartilhamento de arquivos usando redes de troca na internet

Mariana Barros
Folh apress

Todo homem é uma ilha, 
mas cada vez mais cercado de 
pontes por todos os lados. Isso, 
pelo menos, no que depender 
dos programas comunicadores, 
que têm apresentado dezenas 
de ferramentas para facilitar o 
contato entre os internautas 
onde quer que eles estejam.

O vídeo é a nova vedete do 
gênero, integrado às últimas ver
sões dos programas do MSN, do 
Yahoo! e do Skype. Apesar de, 
nessa modalidade, ser possível 
apenas dois internautas conver
sarem por vez, o papo por voz 
se multiplica em participantes 
e, no caso do Skype, por exem
plo, comporta até cem pessoas 
simultaneamente. E o que é me
lhor: permitem falar com pesso

as do outro lado do mundo sem 
pagar a mais pela distância.

n o v id a d es
Na semana passada, o caldo 

comunicador engrossou ainda 
mais. O  MSN, da Microsoft, 
lançou oficialmente o MSN Li- 
ve Messenger, sucessor do MSN 
Messenger 7.5 e parte do paco
te Live, de serviços on-line. Já o 
Yahoo! investiu no lançamen

to de ferramentas (plug-ins) 
para personalizar seu Yahoo! 
Messenger withVoice. Além do 
bate-papo por escrito, ambos 
também permitem conversas 
por vídeo e por VoIP, tecnolo
gia em que a voz trafega não 
pela linha telefônica, mas pelo 
cabo da internet - daí o nome, 
abreviação de voz sobre IP. Sua 
maior vantagem é a economia: 
na VoIP, não há cobrança de

pulso, nem de interurbano 
(DDD) nem de ligação inter
nacional (DDI). Analogamen
te, é como se fosse e-mail de 
voz, só que instantâneo.

Nesse quesito, o campeão 
da popularidade é o Skype, 
que em abril deste ano, após 
dois anos e meio de existência, 
bateu a marca de 100 milhões 
de usuários. O programa tam
bém permite ligar do compu

tador para telefones fixos e 
para celulares. O papo por voz 
também é oferecido pelo Goo- 
gle Talk, que não conta com 
vídeo, mas tem uma vantagem 
que os outros não têm: é inte
grado ao e-mail (Gmail).

O melhor de tudo é que, 
nessa barulhenta disputa, quem 
tem falado mais alto é o inter- 
nauta, que a cada dia ganha 
mais opções para se comunicar.

Conversa on-line 
se torna vício

MSN Live Messenger Yahoo! Messenger with Voice

para jovens
Enquanto os adolescen

tes se lançam nos comuni
cadores, os pais muitas vezes 
ficam receosos de experi
mentá-los e, com isso, aca
bam ficando sem saber ao 
certo o que tanto seus filhos 
fazem quando estão on-line.

Em uma reportagem pu
blicada na edição de 27 de 
março da revista 'Time', esses 
jovens foram apelidados de 
geração multitarefa, em refe
rência às inúmeras atividades 
que desempenham simulta
neamente, principalmente 
quando estão conectados. 
Na maioria esmagadora dos 
casos, há sempre um mensa
geiro funcionando.

p es q u is a s
De acordo com dados da 

Pew Internet and American 
Life Project, 82% das crianças 
da sétima série já estão on-li
ne. O período médio em que 
ficam conectadas passou de 
6,5 horas diárias para 8,5 ho
ras diárias neste ano.

Um estudo de quatro 
anos da Universidade da 
Califórnia, envolvendo 32 
famílias, pretende investigar 
o impacto desse comporta
mento nas relações familia
res. Pais ou mães que chegam 
do trabalho recebem atenção 
dos filhos em apenas meta

de das vezes em que entram 
em casa e isso muitas vezes 
se resume a um 'oi'.

Outra pesquisa, da Es
cola de Informação da Uni
versidade de Washington, 
revelou que até os jovens se 
preocupam com a maneira 
como se perdem em suas 
múltiplas atividades digi
tais. Dos 60 entrevistados, a 
maioria disse se preocupar 
com o que deixa de fazer, 
como se exercitar e dormir.

Para que consigam aden
trar no mundo dos filhos e 
descobrir quais as atividades 
que os deixam tão absortos, 
os pais devem ver por si 
mesmos do que se trata.

Tendo os pequenos co
mo tutores, é recomendável 
que entrem em comunica
dores e criem perfis em co
munidades, para compre
endê-los e até para tentar 
criar maneiras de usar esses 
serviços a favor da relação 
ou do aprendizado.

Monitorar o próprio vício 
em aparatos tecnológicos co
mo TV, celulares ou tocado
res, estipular regras aos filhos, 
como não jogar videogame 
quando tentarem conversar 
com eles, são alguns dos con
selhos para não deixar que 
essas atividades virem obstá
culos à boa relação familiar.

Parte do pacote Windo
ws Live, é o último rebento 
da linha que tem cerca de 19 
milhões de usuários no Brasil. 
Apesar do apelo on-line, é pre
ciso baixar o programa (get.li- 
ve.com/ messenger/overview). 
Uma rede de troca embutida 
permite compartilhar arquivos, 
como textos e fotos, que são 
atualizados automaticamente.

Conversas por vídeo e por

voz também são feitas por essa 
rede, que, por ser ponto a pon
to, comporta apenas dois usu
ários por vez no papo por ví
deo. Há integração com outros 
serviços do portal e armazena
mento de até 600 contatos, que 
podem ser encontrados usando 
uma barra de busca. Também 
é possível deixar recados para 
amigos que estiverem off-line e 
enviar torpedos para celulares.

O Yahoo! turbinou seu co
municador, ainda em versão 
beta, com ferramentas que o 
conectam a outros sites, co
mo o Amazon e o eBay, e a 
serviços on-line (us.gallery. 
yahoo. com/messenger). Em 
Calendar, o usuário pode 
compartilhar sua agenda e su
as alterações em tempo real. 
O canal Finder atua como um 
buscador interativo, enquanto

o Music permite escutar esta
ções de rádio programadas.

O comunicador guarda até 
mil contatos e oferece efeitos 
de som e trilha de fundo, para 
tornar a conversa mais diverti
da. A transferência de arquivos 
comporta até 1 Gbyte.

Aventureiros do mundo 
on-line são convidados a criar 
mais utilizações (developer. 
yahoo.com/messenger).

Mensageiros são 
porta de entrada 
de ameaças virtuais

Ao abrir as portas do com
putador para o mundo, os men
sageiros também acabam se 
tornando portão de entrada de 
ameaças. Na semana passada, 
o MSN Messenger foi vítima de 
uma nova praga, BlackAngel. 
B, que envia pelo comunicador 
as mensagens 'jaja look a that 
fantasma.zip' ou 'mira este vi
deo fantasma.zip jaja', segundo 
informou a Panda Software. O 
vírus também desabilita softs de 
segurança do micro.

De acordo com uma pesqui
sa da IMLogic (www.imlogic. 
com), pertencente à Symantec, 
nos primeiros quatro meses des
te ano os ataques via comunica
dores cresceram 250%. A empre
sa registrou 75 tipos de ameaça, 
algumas delas relacionadas a 
roubo de informações pessoais.

PROTEÇÃO
Para se proteger, o usuário

de comunicador instantâneo 
deve manter o programa sem
pre atualizado, sem nunca fazer 
downloads de sites desconhe
cidos. Uma lista com as pragas 
que se manifestam por comu
nicadores pode ser encontrada 
em www.imlogic.com/ imthre- 
atcenter/index. asp. Especialis
tas acreditam que ataques por 
mensageiros devam continuar 
crescendo, pois esses programas 
estão a cada dia mais presentes 
no cotidiano dos internautas.

Já a revista 'Business Week' 
afirmou, em reportagem pu
blicada em 13 de junho, que 
o próximo vilão da rede será 
a VoIP, tecnologia que deve 
terminar o ano com 47,3 m i
lhões de usuários, segundo a 
Infonetics Research (ww.info- 
netics.com).

Em vez de receber anúncios 
indesejados por escrito, o usuário 
passará a recebê-los via voz. (MB)

EDITAL DE INTIMAÇAO 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 ã 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

U m  s e n h o r  jo rn a l
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R E G I O N A I S
Fernanda Bendetti

Dia de estréia
Atletas de Lençóis Paulista, Macatuba 

e Borebi estrearam ontem nos 50° 

Jogos Regionais de Piracicaba

Kátia Sartori

As equipes de basquete de 
Lençóis Paulista estrearam com 
vitória nos 50° Jogos Regionais 
de Piracicaba. Ontem, a equipe 
masculina ganhou de lavada de 
São Pedro por 94 a 46. A equi
pe feminina ganhou de Jaú por 
W.O. Na malha, outra vitória 
por dois a zero sobre Iacanga. 
No tênis de campo foram duas 
derrotas por dois a zero. Na ca
tegoria masculina, Lençóis per
deu para Botucatu e, na femini
na, para Bocaina. Ainda ontem, 
às 20h, a equipe de futsal femi
nino enfrentaria São Pedro.

Hoje, o basquete mascu
lino enfrenta Lins, às 8h. A 
equipe de futsal feminino 
pega Pirajuí, às 15h. O fut- 
sal masculino estréia contra 
Iacanga, às 8h30. Ainda tem 
disputa no vôlei de praia mas
culino, contra Rio das Pedras, 
às 12h, e no feminino, contra 
Cafelândia às 9h.

Amanhã, a disputa conti
nua. O futsal masculino en
cara Lins, às 9h15, e o futsal 
feminino pega Agudos, às 
14h15. Na malha, o adversá
rio é São Carlos, às 13h30.

O embarque das delegações 
começou na tarde da terça-feira 
4. Em Lençóis, os primeiros a se 
despedirem foram as equipes de 
futsal, basquete, malha, caratê, 
tênis de campo e vôlei de praia. 
Este ano o município leva uma 
delegação de 278 atletas.

Amanhã, embarcam os 
competidores da natação, na
tação PPD e biribol. No sába
do, partem a bocha, o futebol, 
handebol e vôlei. Na segunda- 
feira 10, é a vez da equipe de 
xadrez seguir para Piracicaba.

OTIMISMO
Independente do resulta

do, antes do embarque o clima 
entre os atletas e os treinado
res era de alegria e otimismo. 
Aliás, duas modalidades que 
trouxeram medalhas no ano 
passado, o basquete e o futsal 
masculino, também embarca
ram na terça-feira 4.

No ano passado, o bas
quete, categoria livre, trouxe o 
bronze dos Jogos Regionais de 
São Carlos. Este ano, o técnico 
Leonardo Henrique de Olivei
ra, o Dudu, comanda a equipe 
masculina sub 21 adulta. "Es
se ano nós estamos levando os 
meninos do sub 21, que foram 
formados aqui nas nossas es- 
colinhas. Eles estão com 17 e 
18 anos e é a primeira vez que 
eles competem nessa catego
ria", comentou o técnico.

Entre os jogadores, o clima 
também é de luta. "A expectati
va é grande. Vamos firmes para 
esses regionais na tentativa de 
trazer uma medalha para cá", 
diz Diego Rafael, o Ferrugem, 
que participa pela segunda vez 
de Jogos Regionais. "Esse ano 
passamos para o sub 21 mais 
confiantes do que no ano pas

COMUNICADO

Café Natural Industria e comércio LTDA-ME, torna público que requereu 
na CETESB a licença prévia para torrefação e moagem de café, sito à Sítio 
Santo Antonio do Campinho, S/N, Bairro Campinho Lençóis Paulista/SP.

EXTRAVIO

BUSTOS PEREDO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, Rua João Car
neiro Geraldes, 78 -  Jardim Ubirama -  Lençóis Paulista-SP, CNPJ 00.506.471/0001- 
76, comunica o EXTRAVIO do talão de nota Fiscal Prestação de Serviços Série G 
do n° 1101 a 1150, não se responsabiliza pelo uso indevido do mesmo.

os primeiros atletas lençoenses embarcaram na terça-feira 4

sado. Vamos tentar trazer uma 
medalhinha para Lençóis. Es
tamos treinando muito para is
so", comenta o amigo de equi
pe, Luís Ricardo de Arruda.

Quem também vai tentar 
repetir o desempenho do ano 
passado é o futsal masculino 
sub 21, prata em São Carlos. 
"Esse ano o time será mais jo
vem, mas com mais força tam
bém. Se Deus quiser vai dar pa
ra chegar", avisa Alex Fernando 
Norabele, o Tonhão, que estava 
na equipe campeã de 2005.

"A gente sempre vai para 
ganhar. Apesar de ter havido 
bastante renovação da equipe 
do ano passado para esta, a 
confiança está em alta", garan
te o técnico do futsal masculi
no, Raul Ramos.

MACATUBA
Ontem, o basquete mascu

lino de Macatuba enfrentou 
Santa Rita do Passa Quatro e 
garantiu a vitória por 82 a 72. 
Amanhã, às 8h45, o adversá
rio é Capivari.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

P REFEITU RA  MUNICIPAL D E LEN ÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da locação 
de um imóvel localizado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à Rua Raul 
Gonçalves de Oliveira n° 118, de propriedade de Luizinha Borin Andretto, 
inscrita no CPF/MF sob n° 173.340.208-04, para instalação do varejão, por 12 
(doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e 
quarenta reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N.° 017/2006, Processo n.° 109/2006, com fundamento no disposto no artigo 
24, inciso X  da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 30 de junho de 2006.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITU RA  MUNICIPAL D E LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO D E RATIFICAÇÃO D E DISPENSA D E LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando da 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da Viação Mourão 
Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 51.424.398/0001-24, cujo objeto é a concessão para 
exploração dos serviços de transporte coletivo urbano na Cidade de Lençóis Paulista, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, formalizada através da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.° 016/2006, Processo n.° 108/2006, com fundamento no disposto 
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 30 de junho de 2006.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de julho de 2006. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 133,32.
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Em outras quadras, o de
sempenho não foi tão bom. O 
futsal feminino também enca
rou Santa Rita do Passa Qua
tro e foi derrotado por 4 a 1. A 
equipe masculina de futsal foi 
goleada por Pratânia: 10 a 4 .A 
equipe de malha ainda enfren
taria Piracicaba, mas a partida 
não havia terminado até o fe
chamento desta edição.

Hoje, Macatuba enfrenta 
Bauru, às 14h15, no fustal femi
nino, e Lins, às 13h30, na malha. 
Amanhã, o basquete masculino 
pega Porto Ferreira, às 9h30. O 
futsal feminino enfrenta Lins, às 
15h. A equipe de futsal masculi
no tem confronto com São Car
los, às 10h. Na malha tem Itapuí 
e Macatuba, às 14h15.

BOREBI
Ontem, o time de futsal 

masculino jogou contra Bauru 
e perdeu por 5 a 3. Os próxi
mos desafios são Santa Rita do 
Passa Quatro, no futsal mas
culino, hoje, às 15h, e amanhã 
contra Descalvado, às 9h15.

AVANTE AZZURRA!
Depois de 12 anos de espera, a seleção italiana 

volta a disputar uma final de Copa do Mundo. A 
classificação saiu na tarde da terça-feira 4 quando a 
Azurra derrotou a Alemanha por 2 a 0, no segundo 
tempo da prorrogação. Os jogadores italianos m os
traram que têm preparo físico e muita garra. Tri- 
campeã mundial, a Itália joga no domingo de olho 
no tetracampeonato.

MEMÓRIAS
A últim a vez que a Itália disputou uma final foi 

no mundial de 94, sediado nos Estados Unidos. 
Na ocasião, o carrasco que tirou a chance de um 
tetracampeonato da Azurra foi o Brasil. A decisão 
do título só saiu nos pênaltis e a Itália perdeu na 
cobrança desperdiçada pelo então craque da equi
pe, Roberto Baggio, que errou a direção do gol por 
muito. A cena continua nas mentes de brasileiros 
e italianos.

PESO DE OURO
Um ingresso para a final da Copa no domingo, 

entre Itália e França, já chega a pelo menos 1.500 
euros (cerca de R$ 4.200) no mercado informal. Os 
cambistas estão espalhados pelas ruas de Berlim.

ITÁLIA X FRANÇA
Quem enfrenta a Itália na final é a seleção da 

França. A segunda vaga foi decidida na tarde de on
tem, quando a equipe francesa venceu Portugal por 
1 a 0. Em mais um duelo de seleção européias, dessa 
vez quem levou a melhor foi o time de Zinedine Zi- 
dane. No sábado 8, às 16h, Alemanha e Portugal de
cidem quem fica com o terceiro lugar. A finalíssima é 
no domingo 9, às 15h.

COISA FEIA
Alguns torcedores alemães mostraram que não 

sabem perder e depredaram restaurantes e lojas 
italianas em várias cidades da Alemanha. Em Que- 
dlinburg, 25 torcedores invadiram um restaurante 
italiano e jogaram cadeiras e mesas pelas janelas. 
Em Stendal, também no estado de Saxônia-Anhalt, 
quase 40 alemães atacaram uma sorveteria. Em 
Magdeburgo destruíram as flores das janelas de 
outro restaurante italiano. O proprietário do local 
ficou levemente ferido.

FELIZ
Depois de curar a dor de ter perdido para a França 

dançando a noite inteira numa boate espanhola, o 
jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho escreveu em 
sua coluna para o jornal espanhol Mundo Deporti- 
vo, que esperava que o título ficasse com Portugal. 
"Se Deco ganhar, serei tão feliz como se eu mesmo 
tivesse ganhado", disse o jogador referindo-se ao seu 
companheiro de equipe.

OBRIGADO!
Itália desde criancinha. Este foi o sentimento dos 

argentinos que acompanharam a derrota alemã para 
a Azzurra nas semifinais. Um dia depois, o desem
penho italiano foi amplamente repercutido pela im 
prensa argentina. Os principais jornais esportivos do 
país literalmente agradeceram à Itália pela elimina
ção dos anfitriões.

Prefeitura Municipal de Macatuba
SETOR D E LICITAÇÕES TERM O D E HOMOLOGAÇÃO - T.P. 19-2006
PROCESSO: 61-2006 EDITAL: 20-2006 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO : aquisição 
de hortifrutigranjeiros pelo menor preço por item, entrega parcelada durante 6 meses. A  Prefeitura de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou a licitação em referência, ADJUDICANDO 
O OBJETO DA SEGUINTE FORMA: em favor de L. F. BERRO M .E . os itens 16 1.500 kg
repolho verde a R$ 0,49/kg ; 17 2.000 kg tomate salada a R$ 0,79/kg e 19 850 dz ovos galinha a R$
I . 39/dz (total R$ 3.496,50); em favor de MARIA A TRAVAGLI NUNES ME , os itens 7 2.000 kg
cebola cabeça a R$ 0,89/kg e 14 -  400 kg mandioquinha a R $ 3,25/kg (total R$ 3.080,00); em favor de 
QUITANDA E  MERCEARIA GIRASSOL L. PTA LTDA -  EPP. os itens 1  600 kg abrobrinha nac 
a R $ 0.53/kg; 2 2.000 mç alface crespa/lisa (3 pés +  ou - 500 g) a R$ 0,76/mç; 8 2.200 kg cenoura 
extra a R $ 0,62/kg; 11 100 kg limão taiti a R$ 0,78/kg; 12 - 3.000 kg maçã nac gala (cx com 150 - 18 
kg) CAT-1 a R $ 1,96/kg; 21 -  500 kg beterraba extra a R$ 0,62/kg e 22_ 500 mç couve-manteiga (peso 
médio 450 g) a R$ 0,76/kg (total R$ 9.850,00); em favor de SILVANA PEREIRA LIMA M E , os itens 
3 90 kg alho a R$ 6.45/kg; 4 250 kg banana maçã a R$ 1.68/kg; 5 6.000 kg banana nanica a R$ 
0,68/kg; 6  3.500 kg batata monalisa graúda a R $ 0,84/kg; 10 2.500 kg laranja pêra a R $ 0,60/kg; 
15 500 kg pimentão verde a R $ 1.14/kg; 18 400 kg vagem extra a R$ 2,19/kg e 20 1.000 kg
mandioca amarela a R $ 0,45/kg (total R$ 11.416,50) e, finalmente, em favor de W.M. MACATUBA 
COMERCIAL LTDA, os itens 9 - 600 kg chuchu extra a R $ 0,56/kg; 13 600 kg mamão formosa
A  a R $ 1,29 e 23 1.000 kg melancia (10 kg) a R $ 0,56/kg (total R$ 1.670,00), ficando, portanto, as
vencedoras, pelos seus representantes legais, convocadas para assinatura dos correspondentes contratos 
dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 4  de julho de 2.006
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR Prefeito Municipal.

PREFEITU RA  M. MACATUBA
SETOR LICITAÇÕES - EXTRATO CONTRATO 84-2006 (Originário Dispensa 20-2006)
PRO CESSO: 68-2006 CONTRATANTE: Município Macatuba CONTRATADA: Fonemaster Te- 

leinformática Ltda VALOR: R $ 640,00/mês (R$ 7.680,00) ASSINATURA: 04/07/06 O BJETO : locação, 
instalação e manutenção de uma central telefônica digital equipada com E-1, 48 ramais, mesa PC com 
fone de cabeça, para o Paço Municipal VIGÊNCIA: 12 meses FUNDAMENTO LEG A L: Art. 24, inc.
II, Lei 8666/93

Coolidge Hercos Junior Prefeito Municipal

PREFEITU RA  M. MACATUBA
EXTRATO D E CONTRATO
CONTRATANTE: Município Macatuba CONTRATADA: EC T Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos VALOR (estimado): R $ 20.000,00 a serem pagos pelos serviços utilizados e/ou produtos 
adquiridos e nos termos da Cláusula Quarta ASSINATURA: 07/06/06 O BJETO : Comercialização em 
âmbito nacional, pela EC T à CONTRATANTE, de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e 
adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendi
mento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, também, a carga em máquina de franquear, bem 
como utilização dos seguintes serviços: SEED Serviço Especial de Entrega de Documentos; Impresso 
Especial; Porte Pago; Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda-Resposta; Transmissão de Telegra
ma via Internet; Transmissão deTelegrama Fonado e Encomenta PAC. VIGÊNCIA: 12 meses (podendo 
ser prorrogado até o limite de 60 meses) FUNDAMENTO LEG A L: Art. 24, inc. V III, Lei 8666/93.

Coolidge Hercos Junior Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

PUBLICAÇÃO

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Macatuba torna público a relação de aprovados
no Processo Seletivo para contratação por prazo determinado de 01 ( um ) médico com especialidade em
neurologia ( conforme publicação no jornal “O ECO ”, de 24 de junho de 2006, página B 4
1- Maria Tereza de Moraes Souza
RG: 32.056.818-0
CRM  107.802
Macatuba, 03 de ju lho de 2006 
Rosa Suely Sartori Minetto 
Diretora de Departamento de Saúde
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Acabou a festa (ao menos para nós)
Edemir Coneglian

Estou escrevendo esta ma
téria, antes de saber quem será 
o outro país a disputar o título 
com a Itália, domingo próxi
mo. Tomara que tenha sido 
Portugal do vibrante Felipão. 
E isto porque é preciso adian
tar o jornal para a edição de 
quinta-feira.

Com relação a desclassi
ficação do Brasil nessa Copa, 
ela poderia ter sido tão hon
rosa como foi a da Argentina 
ou mesmo da Alemanha, isto 
é, perderam por contingên
cia do esporte, mas lutaram 
com raça, fibra e patriotismo, 
principalmente. Caíram de pé, 
poder-se-ia dizer o mais cético 
dos críticos.

Já com nossa seleção, fal
tou o contrário das acima 
mencionadas, amor à camisa,

O ECO

J£)
\___________________ ,

InaCOPAÍ
Folhapress

Classificada para a final, 
a Itália pode quebrar o recor
de histórico de gols de uma 
seleção do país em Copas do 
Mundo. Até agora, a equipe 
de Marcello Lippi já anotou 11 
gols nos seis jogos no Mundial 
2006. França e Itália fazem a 
final no domingo.

A melhor performan»., 
ce ofensiva da Squa- 
dra Azzurra foi 
em 1934 e 1982, ’
quando fez 12 gols 
em ambas edições.
Para estipular um no
vo recorde, a seleção 
de Lippi precisa fazer 
ao menos dois tentos 
na decisão, no do
mingo, em Berlim.

Neste Mundial, 
porém, a Itália já alcan
çou um feito ao ganhar 
quatro jogos por dois ou 
mais gols de vantagem. O 
time obteve tal vantagem 
contra Gana (2 a 0), Repú
blica Tcheca (2 a 0), Ucrânia 
(3 a 0) e Alemanha (2 a 0).

Antes, a seleção italiana, 
que sempre se destacou pela 
força da defesa, tinha, no má
ximo, vencido dois jogos por 
diferença igual ou superior a 
dois gols, o que aconteceu nas 
edições da 1938, 1982 e 1990.

Em 1938, os italianos der
rotaram a França (3 a 1) e a

à Pátria - que 
a viu nascer, 
além de gran
de falta de es
pírito de luta, 
excluindo-se, a 
meu ver, Dida,
Lúcio, Juan,
Cicinho, Zé 
Roberto e Ro-
binho. Com isso, ficou fácil 
para Zidane e companhia en
golfar a nossa esquadra.

Para nós outros, torcedores 
e amantes da Pátria, acabou a 
festa. Na edição de quinta-fei
ra passada, achava, antes do 
jogo, que Parreira teria que 
colocar em campo o são-pau- 
lino Mineiro para marcar Zi- 
dane, além de Robinho e Ci
cinho desde o começo. Qual
quer cego sabia de antemão 
que o veterano jogador fran
cês iria tomar conta do jogo.

Com Mineiro 
na marcação, 
a música seria 
outra.

F a l t o u  
c o m p e tê n c ia  
à Parreira, que 
em 1994 só ga
nhou o título 
graças aos jo 

gadores da época como Romá
rio, Bebeto, Branco e Taffarel, 
além, é claro, da grande co
laboração do italiano Baggio, 
que chutou para fora o título 
que poderia ser da Itália.

Faltou um líder em campo, 
tipo Didi, quando na Copa de 
58, na decisão contra a própria 
França, o Brasil sofreu o pri
meiro gol marcado por Fontai- 
ne. O velho mestre que iniciou 
sua carreira no nosso CAL, foi 
ao fundo da rede, colocou a 
bola debaixo do braço, reuniu

os companheiros e disse: "Ago
ra chegou o momento. Vamos 
encher esses gringos de gol". E o 
Brasil ganhou de 5 a 2 da Fran
ça naquela decisão. Enfim, fal
tou o Felipão, o 12° jogador.

Por último, faltou vergo
nha ao Ronaldinho Gaúcho 
e ao Adriano, que após a des
classificação, foram à uma ba
lada e participaram de chur
rascos até altas horas, confor
me denunciou o jornal Folha 
de São Paulo. Enfim, acabou a 
festa! Para nós, claro, não para 
os dois finalistas!

Continuemos, apesar de 
tudo, amando o Brasil apesar 
dos corruptos.E que esse espí
rito de patriotismo de nosso 
povo, se estenda também no 
próximo 7 de setembro, dia 
em que cantamos o hino mais 
lindo do mundo: o Hino Na
cional Brasileiro !

Jogo de estrelas
Itália e França fazem a final do Mundial 2006, o jogo está 

marcado para às 15h, em Berlim; no sábado, Alemanha e 

Portugal decidem o terceiro lugar

Hungria (4 a 2). Em 1982, su
peraram a Polônia (2 a 0) e a 
Alemanha (3 a 1). Já em 1990, 
ganharam da Tchecoslováquia 
(2 a 0) e do Uruguai (2 a 0).

Antes deste Mundial, a Itá
lia tinha vencido apenas 16 de 
seus 70 jogos por dois ou mais 
tentos de diferença -22,8%. 
Até 2002, a Azzurra tinha uma 
média de 1,59 gol por jogo - 
n e s t a  C o p a ,

e se classificou para a final da 
Copa do Mundo, contra a Itá
lia, no próximo domingo, às 
15h de Brasília, em Berlim.

Depois de passar pelo Brasil 
nas quartas-de-final, a França, 
com um gol de Zidane, encer
rou os sonhos do último bra
sileiro que ainda poderia ter
minar o torneio da Alemanha 
em triunfo, acabando com as 

chances de Luiz Felipe 
S c o l a r i

o ti- me de
Lippi tem média de 1,83.

fr a n ç a
A França mais uma vez 

confirmou a fama de algoz de 
brasileiros. Hoje, a equipe de 
Zinedine Zidane venceu Por
tugal por 1 a 0, em Munique,

gu ir
o bicampeonato mundial.

Como se não bastasse, os 
franceses jogaram por terra 
duas marcas pessoais de Sco- 
lari, que acumulava 19 jogos 
de invencibilidade à frente de 
Portugal e 12 partidas invictas 
em Mundiais. Por fim, manti-

veram um tabu de 31 anos sem 
derrotas diante dos ibéricos. 
Desde 1975, são oito vitórias 
consecutivas.

Em campo, hoje, a França 
mostrou desde o começo uma 
técnica superior à de Portugal, 
porém foram os ibéricos que 
ameaçaram primeiro, em chu
tes de fora. A maior habilidade 
francesa ficou latente quando 
Henry recebeu na área, dri

blou Ricardo Carvalho 
e acabou derrubado 
pelo zagueiro. Zidane 
bateu o pênalti com 
categoria, aos 3 3 mi
nutos e decretou o 
único gol francês.

França e Itália re
editarão, em Berlim, 
a final da Eurocopa- 
2000, em que, de

pois de saírem em des
vantagem, os franceses 
conseguiram a virada na 
prorrogação, fazendo 2 a 
1 e se sagrando campeões. 

Curiosamente, naquele 
torneio a França tam

bém eliminou Portu
gal na semifinal.

Portugal que, 
com a derrota de hoje, 

não conseguirá mais superar 
a campanha de 1966, quan
do, dirigido por outro brasi
leiro, Otto Glória, venceu a 
extinta União Soviética por 2 
a 1 e ficou em terceiro lugar, 
algo que os atuais jogadores 
tentarão igualar no próximo 
sábado, em Stuttgart, contra 
a Alemanha.

c o b er t u r a
DA co pa  do  m undo

LLUTEPEL

apoio

PNEUS
M U L T I M A R C A S

DIRETORIA DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
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Giri ! Po A
9/6 • Sexta/13h • Munique 

9/6 • Sexta/16h • Gelsenkirchen 

14/6 • Quarta/16h • Dortmund 

15/6 • Quinta/10h • Hamburgo 

20/6 • Terça/11h • Hannover 

20/6 • Terça/11h • Berlim

G rip o  B
fase I

10/6 • Sábado/10h • Frankfurt 

10/6 • Sábado/13h • Dortmund 

15/6 • Quinta/13h • Nuremberg 

15/6 • Quinta/16h • Berlim 

20/6 • Terça/16h • Kaiserlautern 

20/6 • Terça/16h • Colônia

Girf^Po C
10/6 • Sábado/16h • Hamburgo 

11/6 • Dom ingo/10h • Leipzig 

16/6 • Sexta/10h • Gelsenkirchen 

16/6 • Sexta/13h • Stuttgart 

21/6 • Quarta/16h • Munique 

21/6 • Quarta/16h • Frankfurt

Gí’i P o D
11/6 • Dom ingo/13h • Nuremberg 

11/6 • Dom ingo/16h • Colônia 

16/6 • Sexta/16h • Hannover 

17/6 • Sábado/10h • Frankfurt 

21/6 • Quarta/11h • Leipzig 

21/6 • Quarta/11h • Gelsenkirchen

Gr iP o E

O ECO
tabela de jogos

c o p a  d o  m u n d o  de  f u t ebol 
ALEMANHA 2006

Alemanha 
Polônia 

Alemanha 
Eqiador 

Costa Rica 
Eqiador

Costa Rica
Eqiador
polônia
Costa Rica
polônia
Alemanha

Inglaterra J _ x _0 Paraguai 
T. Tobago 0_ x _0_ Siécia 
Inglaterra _2_ x _0 T. Tobago 

Siécia J _ x _0_ Paraguai 
Paraguai _2_ x _0_ T. Tobago 

Siécia |_2 _x |_2_Inglaterra

Argentina 
Sérvia M. 

Argentina 
Holanda 

C. M arfim  
Holanda

C. Marfim  
Holanda 
Sérvia M. 
C. Marfim  
Sérvia M. 
Argentina

México _3_ x Irã 
Angola ^  x P ortigal 
México ^  x _0 Angola 

P ortigal _2_ x _0_ Irã
Irã J _ x Angola 

Portigal_2_| x_T ] México

12/6 • Segunda/16h • Hannover Itália 2 x 0 Gana
12/6 • Segunda/13h • Gelsenkirchen e u a 0 . x _3_R. Tcheca
17/6 • Sábado/16h • Kaiserslautern Itália J _ x e u a
17/6 • Sábado/13h • Colônia R. Tcheca _0_x _2_ Gana
22/6 • Quinta/11h • Nuremberg Gana _2_x j _ e u a
22/6 • Quinta/11h • Hamburgo R. Tcheca 0 . x _2_Itália

G rip o  ^ ^íiÜüsi^ B ^ ICi liMiÉMUsüiW  •  iiai^ B

12/6 • Segunda/10h • Kaiserslautern A istrá lia _3_x J _Japão
13/6 • Terça/16h • Berlim Brasil 1 x 0 Croácia
18/6 • Dom ingo/13h • Munique Brasil _2_x 0 A istrá lia
18/6 • Dom ingo/10h • Nuremberg Japão 0 x 0 Croácia
22/6 • Quinta/16h • Stuttgart Croácia _2_x _2 A istrá lia
22/6 • Quinta/16h • Dortmund Japão j _ x Brasil

G riP o  G
13/6 • Terça/13h • Stuttgart 

13/6 • Terça/10h • Frankfurt 

18/6 • Dom ingo/16h • Leipzig 

19/6 • Segunda/10h • Dortmund 

23/6 • Sexta/16h • Hannover 

23/6 • Sexta/16h • Colônia

G rip o  ^  ^ÜIEI
14/6 • Quarta/10h • Leipzig 

14/6 • Quarta/10h • Munique 

19/6 • Segunda/16h • Stuttgart 

19/6 • Segunda/13h • Dortmund 

23/6 • Sexta/11h • Berlim 

23/6 • Sexta/11h • Kaiserslautern

França 0  x _0_ Siíça 
Coréia S il _2_ x Togo

França J _ x J _ Coréia S il 
Togo _0_ x _2 Siíça 
Siíça _2_ x _0 Coréia S il 
Togo _0] x_2  França

Espanha 
Tinísia  

Espanha 
Arábia S.

Ucrânia 
Arábia S.

Oitavas de final
1 24/6 • Sábado/12h • Munique

2  25/6 • Domingo/12h • Stuttgart

3 24/6 • Sábado/16h • Leipzig 

^ 4 25/6 • Domingo/16h • Nuremberg 

5 26/6 • Segunda/12h • Kaiserslautern

26/6 • Segunda/16h • Colônia 

7 27/6 • Terça/12h • Dortmund 

27/6 • Terça/16h • Hannover

Q iartas  de final
30/6 • Sexta/12h • Berlim 

^ 4  30/6 • Sexta/16h • Hamburgo 

1/7 • Sábado/12h • Gelsenkirchen 

1/7 • Sábado/16h • Frankfurt

Semifinal

1° Grupo A

a l e m a n h a
1° Grupo B

In g la te r r a
1° Grupo C

a r g e n t in a
1° Grupo D

PORTUGAL
1° Grupo E
ita l ia
1° Grupo G
s u íç a
1° Grupo F

BRASIL
1° Grupo H

es p a n h a

2 x 1 2° Grupo B

su e c ia

J_ x 0
2° Grupo A

e q u a d o r

_2_x J_ 2° Grupo D

MÉXICO

j_ x 0
2° Grupo C
h o l a n d a

j_ x 0
2° Grupo F
a u s tr a l ia

0 x 3
2° Grupo H
Uc r â n ia

3 x 0 2° Grupo E
g a n a

1 x 3 2° Grupo G
fr a n ç a

1 4 /7  • Terça/16h • Dortmund

2  5 /7  • Quarta/16h • Munique

Decisão do 3° l ig a r
8/7 • Sábado/16h • Stuttgart

f in a l
9/7 • Domingo/15h • Berlim

VencedorJogo 1
ita l ia

Vencedor jogo 2
f r a n Ça

c a m p e a o

v ic e -c a m p e a o

t e r c e ir o  l u g a r

o ECO
Um senhor jornal



convidados para apresentar seus novos 

diretores; na Four, a noite foi de agito

0
‘ 5

0 1


