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Com boa presença da torcida, a 2006 - Troféu 15 anos LLFA (Liga Brega, o Bregão. É o segundo título ergueu o caneco da Copa Lençóis, ao meiro tempo, o Santa Luzia conse-
equipe do Santa Luzia venceu o Pri- Lençoense de Futebol Amador). A conquistado pela equipe neste ano. vencer o Grêmio Lwart nos pênaltis. guiu o empate. Na segunda etapa, o
mavera/Millenium por 3 a 2 e garan- decisão aconteceu na tarde do do- No dia 28 de abril, data em que Len- O Primavera saiu na frente, com gol Santa Luzia superou o forte calor e
tiu o título do Campeonato Amador mingo 13, no estádio Archangelo çóis completou 148 anos, a equipe do jogador Du, mas ainda no pri- garantiu a virada. ►► Página A7
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Coolidge deixa PMDB e vai para o PSDB
Filiação do prefeito de Macatuba ao PSDB deve ser anunciada ainda em agosto; tucanos preparam grande festa para receber Coolidge

Acabou um dos grandes mistérios 
da política regional. Depois de quase 
dois anos negando sua saída do PMDB, 
o prefeito de Macatuba, Coolidge Her- 
cos Júnior deve anunciar nos próximos 
dias que está preparando seu embarque 
no ninho do PSDB. O anúncio está pro

gramado para ocorrer ainda em agosto. 
Coolidge quer apoiar as campanhas de 
José Serra, ao governo estadual, e Ge
raldo Alckmin à presidência -  os dois 
do PSDB -  sem restrições de seu atual 
partido. Por isso a idéia de antecipar a 
decisão. O PMDB deve ser comunicado

da desfiliação do prefeito de Macatuba 
até o fim desta semana. Depois disso, o 
caminho estará livre para a ida de Co- 
olidge ao PSDB. Os tucanos preparam 
uma grande festa para receber a prin
cipal liderança política de Macatuba. 
Correligionários do prefeito, amigos e

colegas políticos da região devem pres
tigiar a filiação à sigla tucana. Filiação 
que vem sendo negociada desde outu
bro de 2004, logo depois do anúncio 
da vitória eleitoral do atual prefeito de 
Macatuba. O ECO apurou que dois 
personagens políticos foram funda

mentais para a decisão de Coolidge: o 
prefeito de Lençóis Paulista, José Anto- 
nio Marise (PSDB), e o deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB). Marise, in
clusive, está à frente da organização da 
festa que será oferecida pelo PSDB ao 
prefeito de Macatuba. ►► Página A5
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Moto em que adolescente de 17 anos se acidentou e perdeu a vida

Tiros em forró e acidente 
m ovim entam  plantão

O final de semana não registrou 
ataques em nome da facção crimi
nosa PCC (Primeiro Comando da 
Capital), mas a polícia de Lençóis 
Paulista teve bastante trabalho. Na 
noite do sábado 12, em um clube 
localizado na rodovia Osny Ma- 
theus, dois homens foram baleados 
Segundo declarações de testemu
nhas que estavam no forró, a bri
ga começou dentro do salão e foi

acabar na portaria com dois irmãos 
baleados. Uma das vítimas levou 
três tiros, um na nuca, outro nas 
costas e o terceiro na perna. A ou
tra foi baleada no pé. Nenhum dos 
ferimentos foi considerado grave já 
que alguns tiros pegaram de raspão. 
Na madrugada, de sexta-feira para 
sábado, um adolescente de 17 anos 
morreu em um acidente de moto 
na rua 28 de abril. ►► Página A2
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R E L I G I Ã O
Médica fala a 
católicos sobre 
família

►► Página A3

___________________________________________________________________ _______________________________
Quem passa em frente ao Almoxarifado da Prefeitura em Macatuba nota que algo mudou. Há quase um mês foram coloca
dos em exposição um jeep e uma máquina plana, recuperados pelos funcionários municipais. Segundo o almoxarife, André 
Lopes, o jeep, que está com mais de 50 anos, foi um presente do governo do estado, e por isso não pode ser vendido nem 
doado. Já a plana, fazia há algumas décadas o trabalho de uma motoniveladora. Além dos veículos, a prefeitura colocou 
placas com o nome de antigos funcionários do Almoxarifado, como uma forma de homenagem.
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Sábado teve 
tiro no forró
O final de sem ana foi agitado em  Lençóis: duas pessoas  

foram  feridas a tiro  em  um  forró, adolescente m orreu  em  

acidente de m oto  no sábado e m ulher foi presa p or tráfico

Wagner Carvalho

O final de semana começou 
com bastante trabalho para a 
polícia. Na sexta-feira a tarde, 
por volta das 18h, uma mulher 
foi presa por tráfico de dro
gas dentro de uma residência 
no Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo. Na madrugada, de sexta- 
feira para sábado, uma adoles
cente de 17 anos caiu da moto 
e morreu. E, na noite do sába
do 12, em um clube localizado 
na rodovia Osny Matheus, dois 
homens foram baleados.

Segundo declarações de 
testemunhas que estavam no 
forró, a briga começou dentro 
do salão e foi acabar na porta
ria com dois irmãos baleados. 
Uma das vítimas levou três 
tiros, um na nuca, outro nas 
costas e o terceiro na perna. O 
irmão foi baleado no pé. Ne
nhum dos ferimentos foi con
siderado grave já  que alguns 
tiros pegaram de raspão.

Os outros dois rapazes que 
estariam envolvidos na briga 
negam a acusação. R.D.S., que 
segundo testemunhas teria fei
to os disparos, disse que não 
estava na briga e que estava 
saindo do forró para ir para 
casa. R.D.S. negou que estives
se acompanhado de W.H.P.S.,

o outro acusado de envolvi
mento na briga.

W.H.P.S, por sua vez, de
clarou na polícia que estava 
com uma garota no carro nas 
proximidades do clube. Dis
se ainda que não estava com 
R.D.S.

Segundo os funcionários 
do forró, em depoimento à 
Polícia Civil, a discussão teria 
começado dentro do clube e 
várias pessoas se envolveram 
na confusão. Alguém teria le
vado um tapa na cara e a briga 
acabou indo parar na portaria. 
Ainda segundo os funcionários, 
dois rapazes discutiam quando 
R.D.S. chegou atirando.

Segundo depoimento do 
porteiro do clube, ele só viu a 
vítima de braços abertos ten
tando fugir da confusão, viu 
também que uma das vítimas 
sangrava na cabeça e na perna.

Apesar dos acusados ne
garem a participação na briga 
e também de terem feito os 
disparos, foram levados até 
a delegacia onde prestaram 
depoimento e fizeram exame 
residuográfico, para saber se 
algum dos dois possuía pól
vora na mão. O resultado do 
exame demora alguns dias.

O delegado de polícia, 
Marcos Jéferson da Silva, ou

viu os envolvidos e tratou o 
caso como lesão corporal. Os 
dois acusados foram liberados 
e os dois irmãos baleados fo
ram socorridos no pronto-so
corro de Lençóis. O que levou 
o tiro no pé já está de alta e 
o outro continua internado, 
mas seu estado não é consi
derado grave. A arma não foi 
encontrada.

TRÁFICO
No final da tarde sexta-feira 

11, uma operação conjunta en
tre a Polícia Civil e Militar pren
deu uma mulher acusada de trá
fico de drogas. Depois de uma 
denúncia anônima, D.N.S.foi 
surpreendida dentro de sua re
sidência no Núcleo Luiz Zillo, 
com 13 pedras de crack prontas 
para a comercialização e uma 
pedra maior da mesma droga. 
Além disso, também foram en
contrados saquinhos plásticos 
e dois cartuchos para revólver 
calibre 38. a droga apreendida 
pesou quase 15 gramas.

Segundo a polícia, a mu
lher não tinha passagem pela 
polícia e não resistiu a prisão. 
Depois de prestar depoimen
to, foi encaminhada à cadeia 
feminina de Pirajuí. Se conde
nada pode pegar de três a 15 
anos de prisão.

Jovem de 17 anos é 1  ̂vítima do 
trânsito este ano em Lençóis

Fernanda Benedetti
Passava da meia-noite, 

da sexta-feira para o sábado 
12, quando a Polícia Militar 
registrou a morte de Ade- 
milson Ferraz de Arruda, 17 
anos. O adolescente, mora
dor do Núcleo Luiz Zillo, 
descia pela rua 28 de Abril 
quando perdeu o controle da 
moto ao passar por um obs
táculo e se chocou de forma 
violenta com um poste. Ele 
morreu antes de dar entrada 
no pronto-socorro munici
pal e foi a primeira vítima 
fatal em acidente de trânsito 
na zona urbana de Lençóis 
Paulista este ano.

O dono da moto contou 
que estava na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
quando decidiram voltar pa
ra casa e o adolescente pediu 
a moto emprestada. Mesmo 
sabendo que o amigo era 
menor de idade e, portanto, 
não tinha habilitação, fez o 
empréstimo.

Tanto o dono da moto 
como o primo do adolescen
te chegaram a ver o acidente. 
Eles estavam em outra moto 
e seguiam no mesmo senti
do. Quando a PM chegou, a 
vítima estava inconsciente. 
Foi socorrida pela Emergên-

A motocicleta que o adolescente pilotava quando se acidentou

cia 192, mas chegou ao PS 
sem vida. Ademilsom Ferraz 
de Arruda foi sepultado no 
final da tarde de sábado.

No ano passado seis pes
soas morreram vítimas de 
acidentes de trânsito em Len
çóis Paulista.

PM não registra ataques do 
PCC em Lençóis e Macatuba

Em Lençóis Paulista e Ma- 
catuba, a Polícia Militar não 
registrou nenhuma ocorrência 
envolvendo presos que vieram 
passar o dia dos pais em casa. 
A liberação de 11 mil presos e o 
medo de novos ataques da fac
ção criminosa PCC (Primeiro 
Comando da Capital) colocou

a polícia em estado de alerta.
A saída dos presos come

çou na quinta-feira 10 e o 
prazo para o retorno se esgo
tou ontem. Quem saiu e não 
voltou passa a ser considerado 
fugitivo da polícia

Em Lençóis, a PM montou 
um esquema especial para o

final de semana, realizando 
patrulhamento próximo às 
residências dos detentos para 
evitar que eles criassem algum 
tipo de problema. Em Macatu- 
ba, o final de semana também 
foi tranqüilo. Na região de 
Bauru, foram liberados cerca 
de 120 detentos.
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R E L I G I Ã O

A família em foco
Semana Nacional da Família com eça com  programação específica 

em cada um a das cinco paróquias da cidade; comunidade se 

une para palestras da médica Elizabeth Kipman

Da  Redação

Vai até o domingo 20, a 
Semana Nacional da Família 
nas igrejas católicas de Lençóis 
Paulista. O evento foi criado 
em 1997, durante a visita do 
papa João Paulo II ao Rio de 
Janeiro, e é celebrado por ca
tólicos em todos os cantos do 
país. Em Lençóis Paulista, um 
circuito de missas e palestras 
convidam as famílias para a re
flexão em torno da harmonia 
no lar. E cada uma das cinco 
paróquias da cidade têm sua 
programação específica.

Destaque para a presença da 
médica Elizabeth Kipman, que 
vai palestrar para os fíéis entre 
os dias 16 e 18 de agosto, sobre 
temas ligados à família. A parti
cipação da médica no calendá
rio da Igreja Católica em Len
çóis Paulista é o único evento 
que busca unir as comunidades 
das cinco paróquias. Na quarta- 
feira 16, a primeira palestra tem 
como tema "a Sexualidade do 
Casal Cristão". Na quinta-feira 
17, o assunto é "Vida e Aborto" 
e na sexta-feira 18, a médica vai 
palestrar sobre o Relacionamen
to Familiar. Todas as palestras 
acontecem a partir das 20h, no 
Salão Paroquial do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade.

No sábado 19, Lençóis 
Paulista comemora o Dia da 
Família Cidadã. A partir da 9h 
haverá sessões solenes em três 
escolas do Município: Virgílio 
Capoani, Paulo Zillo e Anto- 
nieta Grassi Malatrasi. "Neste 
dia, o objetivo de todos é cons
cientizar que a família precisa

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA 
DAS PARÓQUIAS

paróquia nossa 
senhora da piedade:
Dia 15: Dia Mensal de Nossa 
Senhora da Piedade 
19h30: missa de intercessão e 
benção especial da família

paróquia são JOSÉ:
15 de agosto, terça-feira 
19h30: Santa Missa com o 
tema Missão Materna no pro
jeto de Deus
19 de agosto, sábado 
19h30: Santa Missa com o te
ma Filhos, Bênçãos de Deus
20 de agosto, domingo
-  7h: missa; 9h: missa com 
as crianças; 18h: Procissão 
saindo dos setores até a Ma
triz de São José para a Santa 
Missa das 19h

paróquia cristo 
ressuscitado
Dia 15, terça-feira - 19h30:

participar, enquanto família, 
na construção da sociedade", 
explica o pároco do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, 
Carlos José de Oliveira.

Cada paróquia tem um des
taque entre seus eventos especí
ficos. Na Paróquia São José, no 
Jardim Ubirama, acontece uma 
missa especial com as crianças, 
no domingo 20, a partir das 
9h. A Paróquia São Pedro e São 
Paulo, no Núcleo Luiz Zillo, traz

Grupo de Oração e Pastoral 
Familiar
Dia 19, sábado -  Santa Missa 
às 19h30 em ação de graças 
à Sagrada Família

paróquia são pedro 
E são PAULO
Dia 19, sábado -  19h30:
Missa
Dia 20, domingo -  8h: pas
seata com saída às 8h em 
frente à Igreja São Pedro e 
São Paulo até a igreja Nossa 
Senhora Aparecida

paróquia nossa 
senhora aparecida
Dia 19, sábado -  17h: Ca
minhada de Oração pelas 
famílias com saída em frente 
à Capela de Santa Rita na Vila 
Contente.
Dia 20, 9h5 -  missa de en
cerramento

a professora Neusa Carone para 
falar sobre a educação dos filhos, 
na terça 15, a partir de 19h30. A 
Paróquia Cristo Ressuscitado, 
na Cecap, faz amanhã, a partir 
das 19h30, uma missa em ho
menagem ao Dia dos Pais. A 
Paróquia Nossa Senhora Apare
cida, no Jardim Alvorada, reali
za na segunda-feira 14, a partir 
das 19h30, um encontro entre 
os pais de crianças e jovens ca
tequizados e crismados.

Santuário Nossa Senhora da Piedade, em cujo salão acontecem as palestras para toda a comunidade

Abertura da Novena de Cura e Libertação é na quinta-feira 17
Começa na quinta-feira 

17, a partir das 19h30, na 
paróquia Cristo Ressuscita
do a novena de Cura e Liber
tação, com adoração e mis
sa. O tema do primeiro dia 
de novena é "Libertação das

falsas religiões, amarra nos 
negócios e escravidão espiri
tual". Entre 8h e 19h, a igreja 
recebe os fiéis para a adora
ção eucarística. Às 19h30, 
tem missa com o padre Sil- 
vano Palmeira.

A novena de Cura e Li
bertação vai até o dia 12 de 
outubro, data do feriado de 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil. Cada 
dia da novena terá um tema 
específico.

s a u d a d e s

Há três anos morria em Lençóis, Ideval Paccola
Nessa semana, Lençóis 

Paulista completou três anos 
sem o ex-prefeito Ideval Pac- 
cola. Ele morreu no Hospital 
Amaral Carvalho, em Jaú, em 
uma noite de terça-feira, 12 
de agosto de 2003, vítima de 
uma insuficiência respirató
ria em decorrência de uma 
leucemia. No final de julho 
deste ano, a viúva de Ideval, 
Cida Brandi Paccola faleceu 
em Campinas, vítima de um 
derrame.

Ideval teve uma carreira 
política vitoriosa. Foi ve
reador entre 1963 e 1966, 
prefeito entre 1983 e 1988, 
e diretor do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos 
de 1999 a 2000). Fundador 
e ex-presidente do PMDB de 
Lençóis Paulista foi oposição

ao regime militar.
Foi candidato derrotado à 

Prefeitura na eleição de 1976, 
venceu em 1982 e voltou a 
perder dez anos depois, em 
1992. Por conta do combate 
à ditadura, terminou por ser 
considerado o primeiro refú
gio da esquerda em Lençóis 
Paulista.

Em 1972, teve a candida
tura a prefeito impugnada 
por não se afastar da dire
toria do Sindicato Rural de 
Lençóis Paulista no tempo 
exigido pela Lei Eleitoral. 
Em 1976, novo dissabor. Na 
época, cada partido (MDB 
e Arena) tinha o direito de 
lançar até três candidatos. O 
partido que tinha mais votos 
elegia o seu candidato mais 
votado. Na ocasião, apesar

Arquivo O Eco
de fazer mais votos que to
dos os outros candidatos, 
assistiu à posse de um velho 
adversário político, o ex-pre
feito Ezio Paccola.

Em 1982, a primeira vitó
ria. Pelo PMDB, Ideval ven
ceu João Carlos Lorenzetti 
(PDS) e colocou fim num ci
clo que durava mais de duas 
décadas. Foi eleito na onda 
popular do PMDB, liderado 
pelo senador Franco Monto- 
ro, que venceu a eleição para 
o governo do Estado no iní
cio da década de 80. Tentou,

O ex-prefeito Ideval 
Paccola, eleito pela primeira 
vez em 1982

sem sucesso, voltar à Prefei
tura em 1992.

Enquanto prefeito, ele 
conseguiu obras de vulto pa
ra a cidade. A maior delas é a 
ponte interligando as ruas 28 
de Abril e César Giacomini, 
ligando Núcleo Luiz Zillo e 
Jardim Cruzeiro ao Centro e 
parte alta de Lençóis Paulis
ta. Com a ponte, Ideval dim i
nuiu as distâncias e integrou 
as duas regiões. Ainda duran
te seu governo foram criados 
o Museu Histórico e Cultural 
"Alexandre Chitto" e a Casa 
da Cultura "Professora Maria 
Bove Coneglian". É dele tam
bém a idealização e constru
ção da escola profissionali
zante do Município, que deu 
origem ao Senai, unidade 
que leva seu nome.

II SEMANA DA INFORMÁTICA '
N n i  t o o  Tcr^t^irii  n c j c t c
I t u V I  t u  I L L  I l U L U U t t  t u

Somente día 17 será realizado no Campus da Facol.

3 2 6 3 -4 5 4 5 /3 2 6 9 -3 9 3 9
www.facol.br

Ikg de alimento não perecível.
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Faculdade "Orígenes Lessa"
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Em apenas 20 minutos fazemos 
a inspeção do sistema de freio e 
a troca completa do fluído* com 
equipamento de última geração 

por apenas

3 5P0
freio Bosch

CENTMPNEL
Rua Rio Grande do Sul, 335 - F: 3263-1294 - Lençóis Paulista

g IN F O R M A T IV O  A L E X A N D R E  T O D A  R A Ç A  @

LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO JÁ  VÃO 
COMEÇAR COM GEN TE NOVA

Conheça Salim Reis
A atuação politica e sindical de Salim Reis teve inicio em 

1989, quando assumiu a direção do Sindicato dos 
Eletricitários de São Paulo e se tornou presidente da 
entidade.

Salim Reis marcou definitivamente a sua presença no 
cenário político e trabalhista, assumindo também a 
p re s id ê n c ia  da C G T  (C o n fed eração  G era l dos  
Trabalhadores), da Federaluz (Federação dos Eletricitários 
do Estado de São Paulo), do Comitê Sindical dos Países de 
Língua Portuguesa e ainda tornou-se o primeiro 
trabalhador do país a fazer parte do Conselho de 
Administração da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).

Reconhecido nacionalmente pelo empenho de quase 20 
anos em defesa da classe trabalhadora, Salim Reis 
continua dedicado e lutando pela melhoria da qualidade de 
vida da nossa população e se compromete a continuar essa 
luta, ao se tornar o nosso representante no Congresso 
Nacional.

Salienta-se que o Sr Salim Reis, não obstante tenha 
dedicado muitos anos ao trabalho pela coletividade, e ao 
povo em geral, e está se envolvendo na política pela 
primeira vez, justamente para contribuir com a mudança do 
atual cenário político nacional, que ocorrerá com a 
substituição e renovação dos nossos representantes Junto 
ao Poder legislativo.

w ww .salim reis.com .br

http://www.facol.br
http://www.salimreis.com.br
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O grande baile do futebol
C HA R GE

Na tarde de domingo, Len
çóis Paulista se concentrou na 
sua grande festa do futebol. Não 
era Berlim, na Alemanha, estru
turada para fazer a festa das na
ções na final da Copa do Mun
do. Não estavam em campo 
jogadores -  nem salários -  do 
quilate de Ballack, Ronaldinho 
Gaúcho, Totti e Thierry Henry. 
Era mais do que isso. Eram pe
dreiros, ferreiros, escriturários e 
doutores. Era a comunidade em 
campo para tentar viver o seu fi
nal de semana de fenômeno.

Todos eles com suas profis
sões, fazendo do futebol um 
paralelo e jogando com todas 
as forças sob o um sol quente 
da tarde de inverno, fazendo 
do amor pelo esporte a única 
remuneração. No Campeo
nato Amador, uma das úni
cas certezas é de que não falta 
comprometimento, como se 
vê em várias equipes grandes e 
de jogadores profissionais, que 
hoje agonizam nas rabeiras 
das tabelas dos campeonatos 
Brasil afora.

A partida entre Santa Luzia 
e Primavera teve todos os ingre
dientes de uma grande decisão 
de campeonato. Se o espetácu
lo não era de jogadores de alto 
nível e altos salários, teve o alto 
grau de emoção. Os jogadores 
não deixaram a desejar e os 
dois times foram em busca da 
vitória do início ao fim, com di

reito até a virada de placar.
A torcida compareceu em 

peso, como se Lençóis Paulista 
fosse a capital e tivesse seus pró
prios Palmeiras, Corinthians e 
São Paulos. A torcida, tão sau
dosa de finais de campeonato -  
que andam sumidas, depois da 
chegada dos torneios por pon
tos corridos - , soube aproveitar 
a dor e a delícia de acompanhar 
uma final. E, em um show de ci
dadania, os torcedores lotaram 
o estádio Archângelo Brega, o 
Bregão, e não protagonizaram 
nenhuma ocorrência. Nem o 
menor contratempo.

Em campo, o vencedor foi o 
Santa Luzia. O Primavera, aza
rão do campeonato, ficou com 
o vice-campeonato. Nessas 
horas, o maior defeito do fu
tebol é que um campeão sem
pre subentende a existência de 
um derrotado. Mas, para quem 
olha além do resultado, cada 
partida por si só tem um sa
bor especial, antes mesmo das 
equipes entrarem em campo. 
Imaginem, por exemplo, qual o 
peso político que a América La
tina herdaria com uma final en
tre Brasil e Argentina, na Copa 
da Alemanha -  resultado pos
sível até as duas equipes serem 
eliminadas nas quartas de final. 
E, mesmo para os jogadores do 
Primavera, derrotados em cam
po, a sensação de vitória fica no 
ar. Até a próxima conquista.

A R T I G O

Coisas de pais e filhos
PRISCILA ORSI MORETTO 

Boarato

Há um tempo atrás, meus 
filhos me pediram para levá-los 
ao cinema em Bauru para assis
tirmos ao filme "O Código Da 
Vinci". Confesso que conhecen
do a outra versão da história, 
não queria que eles acreditassem 
naquilo que iriam ver na tela do 
cinema e até que tentei conven
cê-los a não ir. Mas sabe como 
são os adolescentes, né? Não 
houve como fugir e lá fomos 
nós. E aí pude ver que não eram 
só meus filhos que queriam as
sistir a este filme. A sala estava lo
tada e quando saímos a fila para 
a próxima sessão era enorme.

Esta semana que passou, 
meus filhos quiseram ir nova
mente ao cinema. O convite 
era para assistir ao filme "Zuzu 
Angel", uma história real vivida 
por uma mãe que perdeu seu fi
lho torturado pelos militares na 
época de ditadura no Brasil. Este 
filme eu topei assistir de imedia
to, pois além de ser uma história 
real, diz respeito ao meu País e 
sei que é importante meus filhos 
saberem sobre isso.

E lá fomos nós...Só que, ao 
contrário do outro filme, este 
dava para contar nos dedos a 
quantidade de pessoas assistin
do, sem dizer que a maioria ti
nha mais de 35 anos.

Então eu penso que os valo
res realmente estão se inverten
do: há uma verdadeira mobili
zação mundial para assistir a um 
filme que inventa uma porção 
de coisas para acabar com aquele 
que foi o maior dentre nós, Jesus 
Cristo, e que nos inspira a amar
mos uns aos outros de forma

incondicional. Enquanto que há 
pouca adesão para assistirmos 
um filme que mostra a luta de 
muitos pelo ideal de um mundo 
mais humano e igualitário.

É claro que aqui estou fazen
do apenas uma breve reflexão 
sobre estes dois filmes, já que 
muito mais coisas poderiam ser 
extraídas deles e foi o que procu
rei fazer com meus filhos.

Tive a oportunidade de deba
ter com dois adolescentes sobre 
abuso de poder, amor incondi
cional de mãe, ideais de jovens, 
a ineficiência dos atos violentos, 
a importância do respeito ao ser 
humano de um modo geral, as 
diferenças entre as classes sociais, 
o cinema brasileiro... Enfim, foi 
uma troca maravilhosa.

É nisso que eu acredito: no 
poder do aprendizado, no poder 
do diálogo, no poder que nós 
pais temos de transmitirmos va
lores a nossos filhos. Porque esse 
é o nosso papel. Não devemos 
deixar isso para os professores.

E se estou contando isto pu
blicamente é porque me deixei 
envolver pelo entusiasmo deles, 
pois foram eles que me fizeram 
ver que podemos escolher assis
tir a qualquer tipo de filme, mas 
que depois devemos conversar 
sobre eles, aprender com eles, le
var esse aprendizado para nosso 
dia-a-dia e nos tornarmos me
lhores, tornarmos nosso mundo 
melhor.

E espero ainda que, com es
te depoimento, possa estar en
tusiasmando outras pessoas a 
assistirem "Zuzu Angel". Vale a 
pena!!!

Priscila Orsi Moretto Boarato
é mãe e empresária
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NA TELA
Tudo pronto para o ho

rário eleitoral gratuito que 
começa hoje no rádio e na 
televisão com os candidatos 
à Presidência da República. 
A primeira a dar as caras é 
Heloísa Helena (Psol), se
guida por José Maria Eymael 
(PSDC), Geraldo Alckmin 
(PSDB), Rui Pimenta (PCO), 
Cristóvam Buarque (PDT), 
Luciano Bivar (PSL), Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e 
Ana Maria Rangel (PRP). De 
acordo com o artigo 50 da 
Lei Eleitoral 9.504/97, a pro
paganda do partido ou coli
gação veiculada por último 
no primeiro dia será a pri
meira do próximo programa 
e assim, sucessivamente.

b lo c o s
A escala dos tempos na 

TV fica da seguinte forma: 
Geraldo Alckmin, com pou
co mais de dez minutos diá
rios em cada bloco. O presi
dente Lula com cerca de sete 
minutos. Cristóvam Buarque 
terá cerca de dois minutos. 
Heloísa Helena, Luciano Bi- 
var, José Maria Eymael, Rui 
Pimenta e Ana Maria Rangel 
terão tempo pouco maior 
que um minuto.

AGENDA
Caneta e papel na mão 

para quem não quer perder 
o horário eleitoral. A pro
paganda dos candidatos à 
presidente da República, de
putados, senadores e gover
nadores irá ao ar de segunda 
a sábado. Na televisão das 
13h às 13h25 e das 20h30 às 
20h55. No rádio, das 7h às 
7h25 e das 12h às 12h25.

PAUTADOS
Os vereadores da Câ

mara de Lençóis Paulista 
fariam na noite de ontem a 
segunda sessão ordinária do 
segundo semestre de 2006. 
Na pauta, diversos projetos 
de autoria dos próprios par
lamentares e três projetos 
do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

c a r im b a d o
Um projeto que não de

ve vingar e constava como 
inconstitucional, na pauta 
enviada pela Câmara na 
manhã de ontem, é de au
toria de João Miguel Diego- 
li (PSC). Ele quer obrigar a 
prefeitura a colocar placas 
sinalizando a localização 
do radar. A briga de João 
Miguel com o radar não é 
de hoje e, provavelmente, 
não pára por aí.

REFORÇOS
O prefeito Marise já 

deu o recado. "O homem 
público tem que ter cora
gem de tomar atitudes ne
cessárias", disse certa vez, 
referindo ao uso dos rada
res. Apesar disso, o radar é 
sério candidato a ser um 
assunto constante nas ses
sões legislativas do segun
do semestre deste ano. Na 
luta contra as multas ele
trônicas, Miguel tem pelo 
menos dois vereadores ao 
seu lado: Claudemir Ro
cha Mio (PL), o Tupã, e o 
presidente do Legislativo, 
Adimilson Wanderley Ber- 
nardes (PRTB), o Dingo.

FESTA!
Quem chegasse em 

Lençóis Paulista, por volta 
das 18h, do domingo 13, 
pensaria que o Primavera 
havia sido o campeão do 
Amador. Os jogadores saí
ram do estádio Archângelo 
Brega, o Bregão, direto pa
ra o bairro, comemorar o 
vice-campeonato. O time 
perdeu a final por 3x2 para 
o Santa Luzia.

o b jet iv o s
"Nossos objetivos foram 

alcançados", afirmou o vere
ador Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão. Segun
do ele, o Primavera passou o 
campeonato inteiro sem ne
nhuma expulsão. "Fora isso, 
nossa torcida é muito grande, 
foi a todos os jogos e não ar
rumou confusão. Temos é que 
comemorar", completou.

o b s e r v a t ó r io
O jogo também foi um ob

servatório para a imprensa ana
lisar o comportamento das lide
ranças políticas em ano eleitoral. 
O prefeito Marise, o vice-prefeito 
Norberto Pompermayer (PL) e 
o vereador e candidato a depu
tado estadual Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV) marcaram presença.

TRIO
O trio passou boa parte do 

tempo conversando, acompa
nhado do ex-vereador Jacob Joner 
Neto (PDT), o Jacó Gaúcho. De
talhe: No^erto usava um adesivo 
da candidatura de Milton Monti 
(PL) para deputado federal.

INICIAL
Monti, aliás, tinha pre

sença confirmada para dar 
o pontapé inicial na partida. 
Mas não pode vir a Lençóis 
Paulista por causa de compro
missos urgentes em São Pau
lo. Sobrou para Marise dar o 
primeiro toque na bola.

ENQUANTO ISSO...
Nesse final de semana, 

o vereador Nardeli da Silva 
(PFL) organizou um churras
co entre os evangélicos. Na 
lista de convidados, os can
didatos a deputado federal, 
Sérgio Nechar (PV), e estadu
al pastor Bitencourt (PTB).

APOIADOR
Já tem gente dizendo que 

cada dia entende menos. Is
so porque Nardeli foi prati
camente o primeiro verea
dor a anunciar apoio a Tipó, 
na luta por uma cadeira na 
Assembléia Legislativa. Mas, 
em se tratando de Nardeli...

r e s t a b e l e c id o
A sessão na Câmara de Ve

readores de Macatuba voltou a 
ser realizada às 20h. Há alguns 
meses, o presidente da Casa, 
Serginho Nunes (PV), havia 
estipulado o início às 19h30. 
Começava mais cedo porque 
depois os vereadores se reu
niam com representantes da 
sociedade para discutir mu
danças no Código de Postura.

POVO

"A população tem um  certo 
preconceito com os morado
res do Jardim  Primavera. 
Vejo isso quando os mora
dores saem para pedir em 
prego, nunca temos opor
tunidade para trabalhar 
porque a nossa comunidade 
vive do outro lado da pista". 
Daniel Rodrigues do 
Santos, bituqueiro

"Falta um a área de la zer 
para desenvolver atividades 
esportivas e tirar crianças 
e jovens das ruas. Todos os 
bairros têm escolinhas e g i
násio, menos o Primavera". 
Wesley Ribeiro de Souza, 
estudante

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

Um terreno abandonado, localizado na avenida Carlos Drumond de Andrade, na Cecap, poderia se tornar 
uma bela área de lazer ou área com árvores e flores, para deixá-lo mais bonito. Para quem passa pelo local, a 
paisagem é bem diferente: mais parece um depósito de lixo de tantos papéis, garrafas pet, sacolas plásticas 
e até estofados velhos. Tudo deixado por moradores que transformaram o terreno em um pequeno lixão.

"Lençóis Paulista precisa 
de mais cursos profissio
nalizantes gratuitos. Para 
conseguir emprego, na 
maioria das vezes, eles pe
dem cursos ou experiência 
e os jovens que não têm, 
consequentem ente, ficam  
desempregados."
Luís Paulo de Carvalho, 
desempregado

FRASES

"Ali,
naquele
momento,
eles
sentiram  
talvez que 
tivessem 
concluído o 
serviço deles 
e resolveram  
me soltar."
Guilherme Portanova, repórter 
da Rede Globo que ficou 40 horas 
como refém do PCC (Primeiro 
Comando da Capital)

PARA PENSAR
"Quem pode 
governar uma 
mulher, pode 
governar 
uma nação rr

Balzac

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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M A C A T U B A
Fernanda Benedetti

Bem no
ninho
Coolidge define situação política e deve 

anunciar filiação ao PSDB neste mês; 

prefeito de Macatuba vai declarar apoio 

para Serra em festa que juntará a região

Moisés Rocha

O prefeito de Macatuba, 
Coolidge Hercos Júnior, está 
de malas prontas para deixar o 
PMDB e assinar a ficha de filia
ção ao PSDB. O anúncio deve 
ser feito ainda no mês de agos
to. Correligionários do prefei
to, amigos e colegas políticos 
da região devem prestigiar o 
ato de filiação à sigla tucana.

Junto com sua filiação ao 
PSDB, Coolidge declarará 
apoio aos candidatos a presi
dente da República, Geraldo 
Alckmin, e ao governo estadu
al José Serra. Os dois são tuca
nos de longa data. Só Alckmin 
já  tinha o apoio público do 
prefeito de Macatuba.

A filiação de Coolidge ao 
PSDB vem sendo negociada 
desde outubro de 2004, logo 
depois do anúncio da vitória 
eleitoral do atual prefeito de 
Macatuba. O martelo entre Co- 
olidge e a cúpula tucana foi ba
tido no início de agosto, depois 
de longas reuniões entre ele e a 
cúpula do PSDB na região.

O ECO apurou que dois 
personagens políticos foram 
fundamentais para a decisão 
do prefeito de Macatuba. O

prefeito de Lençóis Paulista, 
José Antonio Marise (PSDB), 
e o deputado estadual, Pedro 
Tobias (PSDB), foram impor
tantes fontes de consulta para 
Coolidge.

Marise, inclusive, articu
la uma grande festa que seria 
oferecida pelo PSDB ao pre
feito de Macatuba. O prefeito 
de Lençóis Paulista está empe
nhado em levar importantes 
lideranças tucanas ao evento 
de filiação. Recentemente, Co- 
olidge ligou para seu colega de 
Lençóis e ouviu o conselho. 
"Anuncie sua filiação antes da 
eleição de outubro", aconse
lhou Marise.

Ouvido pelo O ECO, Mari- 
se disse que sugeriu a filiação 
agora porque depois da elei
ção poderia soar oportunista. 
O PSDB trabalha com a certe
za da eleição de Serra para o 
governo do Estado e aposta 
que Alckmin deve levar a elei
ção presidencial para o segun
do turno.

Já Pedro Tobias é velho 
aliado político de Coolidge. 
Os dois são médicos de pro
fissão e muito identificados 
ideologicamente. O prefeito 
de Macatuba sempre busca o

Prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos Júnior deve anunciar até o final desse mês sua saída do PMDB e sua ida para o PSDB

apoio de Tobias nas suas rei
vindicações junto ao governo 
estadual. "Todos sabem do 
meu apreço, da minha admi
ração e do meu apoio incon
dicional para a reeleição do 
Pedro", disse.

Procurado pelo O ECO, 
Coolidge não quis confirmar 
sua filiação ao PSDB. Não 
confirmou, mas também não 
quis negar o acordo costura
do junto ao partido. "Todos 
sabem do meu bom relacio
namento com o PSDB e do 
apoio decisivo que o partido 
dá ao governo da cidade. Fui 
convidado, todos sabem. Ain
da estou pensando", limitou- 
se a responder.

Por enquanto, a filiação do 
prefeito Cooldige Hercos Jú
nior ao PSDB não deve levar o 
PMDB à oposição ao governo. 
O partido integra importantes

cargos na Prefeitura e o atual 
presidente da sigla, Marcos 
Olivatto, tem boa relação com 
o prefeito de Macatuba.

O ex-prefeito José Gino Pe
reira Neto (PTB), o Zezo, cos
tura aliança com o PMDB pen
sando nas eleições de 2008. 
Segundo informações obtidas 
pelo jornal, o ex-prefeito está 
preparando sua campanha pa
ra enfrentar o atual prefeito de 
Macatuba.

Segundo apurado pelo jor
nal, filiados mais antigos do 
PMDB descartam apoio a Ze- 
zo. "O partido conversa com 
ele, mas não para apoiá-lo. 
Na verdade, queremos que ele 
nos apóie", revelou uma im
portante liderança peemede- 
bista ao O ECO. "A saída de 
Coolidge já era esperada", ga
rantiu essa liderança, que não 
quer seu nome revelado.

BOREBI
Finotti reforma escola Iracema

A Prefeitura de Borebi está 
investindo R$ 150 mil na re
forma da escola Iracema Leite 
e Silva. O dinheiro sai dos co
fres municipais e o reembolso 
deve ser feito pelo governo do 
estado nos próximos meses. A 
escola recebeu telhado novo e 
está sendo trocado todo o piso 
da entrada. O piso de madeira 
foi raspado e vai receber a apli
cação de impermeabilizante. A 
pintura da parte externa tam
bém faz parte do calendário 
das obras, que devem ser con
cluídas no final desse mês.

A escola Iracema Leite e Sil
va é a única de Borebi e atende 
tanto os alunos da rede pública 
quanto da estadual. O número

total de estudantes beira a 500, 
sendo que 400 estão nas séries 
do ensino fundamental. A re
forma não alterou o calendário 
de aulas, que segue normal.

A reforma da escola foi pe
dida à Secretaria da Educação, 
mas por haver muitos pedidos 
do mesmo tipo de outras cida
des, o município foi avisado 
que a liberação do dinheiro 
poderia demorar algum tempo. 
Com essa resposta, o prefeito 
Luiz Finotti disse que resolveu 
adiantar os trâmites, fazer a 
obra e receber o repasse depois.

Segundo a diretora da esco
la, Lúcia Del Rio, o telhado não 
poderia esperar muito tempo 
para ser trocado.



FUTSAL

Quase definido
Congresso técnico define amanhã, às 19h, a data de abertura 

e o número de equipes do Campeonato Municipal de Futsal

Da  r edação

A Diretoria de Esportes e 
Recreação define amanhã, às 
19h, em congresso técnico 
que acontece no ginásio de 
esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, a data do 
início do Campeonato Muni
cipal de Futsal. As inscrições 
para a competição encerram- 
se na tarde de ontem. Até o 
fechamento dessa edição, a 
comissão organizadora ainda 
não tinha o número de equi-

pes inscritas.
Segundo Adolfo Marti- 

ni, um dos organizadores do 
campeonato, a expectativa é de 
que a competição conte com 
a participação de 18 equipes. 
Caso seja alcançado o núme
ro de participantes, as equipes 
serão divididas em seis grupos. 
A equipe da ALF (Associação 
Lençoense de Futsal) campeã 
no ano passado, Duratex, vice- 
campeão, Safra Sul/UME, ter
ceira colocada, e BEC, quarta 
colocada na edição do campe-

onato no ano passado, já estão 
classificadas para a segunda fa
se da competição com o direi
to de ser cabeça de chave.

As partidas serão realizadas 
nas segundas e quintas-feiras 
e também aos sábados. No 
final do campeonato haverá 
entrega de troféus e medalhas 
para as três primeiras colo
cadas e troféu para a quarta 
colocada. Também serão pre
miados o artilheiro e melhor 
goleiro da competição.

O  diretor da Diretoria de

Equipe da Alf/Lwart campeão do ano passado e que já está com a vaga garantida no campeonato

Esportes e Recreação, José Len- 
ci Neto, disse estar ansioso pa
ra o início do campeonato. "A 
cada ano que passa, vimos que 
a competição tem crescido com 
o grande números de equipes

querendo participar do even
to. Vale ressaltar também que 
o campeonato é um atrativo 
a mais para a população nas 
noites de segundas, quintas e 
sábados. Sabemos que o po-

vo brasileiro é um amante do 
futebol, como o lençoense 
também é e sempre lotou as 
dependências do Tonição nas 
edições anteriores do campeo
nato", concluiu Lenci.

C A RA T E M A C A T U B A

Academia Samuray fica em terceiro lugar
A Academia Samuray de Ka

ratê de Lençóis Paulista ficou 
com o terceiro lugar na 7® Copa 
Samuray de Karatê. A competi
ção foi realizada no domingo 
13, no ginásio de esportes Anto- 
nio Lorenzetti Filho, o Tonicão. 
A abertura contou com a pre
sença do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), do vice-prefeito 
Norberto Pompermayer (PL) 
e do vereador Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formigão.

Nove cidades participaram 
da competição: Bauru, Ouri- 
nhos, Jaú, Barra Bonita, Itatin-

ga, Bernardino de Campos e 
Santa Cruz do Rio Pardo par
ticiparam do evento. Além de 
Lençóis Paulista, cidade sede, 
e Cambará, do Paraná.

O destaque lençoense foi 
a carateca Tatiane Pelegrin, 
12 anos, da Academia Samu- 
ray que conquistou a medalha 
de ouro na categoria Shiai e 
bronze no Kata. A Academia 
Samuray conquistou ainda a 
medalha de prata no Kata com 
Martin Cássio Leme.

Na classificação final, a Sa- 
muray ficou o terceiro lugar Lance entre lutadoras

com 55 pontos. Jaú ficou com 
o título da competição com 
104 pontos, seguida de Cam
bará com 91 pontos. A Luso/ 
Bauru ficou em quarto com 42 
pontos ganhos. As academias 
Zanchin e Resistência/UME 
de Lençóis terminaram empa
tadas em sexto lugar, ambas 
com 16 pontos.

A 7® Copa Samuray de 
Karatê foi promovida pela 
academia comandada pelo 
professor Edilson Aroca, com 
apoio da Prefeitura Municipal 
e Grupo Lwart.

Grêmio da Vila goleia 
na Taça Celso Monteiro

Dois empates e uma goleada 
marcaram a terceira rodada da 
1® Taça Celso Monteiro, realiza
da pela secretaria de Esportes de 
Macatuba. As partidas acontece
ram no domingo 13, no campo 
do Nenzão, Jardim Bocaiúva.

No primeiro jogo, a bola 
não encontrou as redes e União 
e C.S.K. ficaram no zero a zero. 
Jardim Esperança e Fênix empa
taram em 1 a 1 na segunda parti
da. A rodada foi finalizada com 
uma goleada de 4 a 1 do Grêmio

da Vila sobre o Guarani.
No domingo 20, acontece 

a semifinal da competição. De 
acordo com informações da 
secretaria de Esportes, os jogos 
ainda não foram definidos por
que a pontuação está embolada 
nas chaves. No grupo A, União e 
C.S.K. estão empatados com sete 
pontos e, no grupo B, todos os in
tegrantes, Jardim América, Jardim 
Esperança e Fênix somam dois 
pontos. A secretaria ainda vai de
finir os critérios de desempate.
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agradecimentos. Cleonilde Aparecida Santos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEM BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convocamos todos os trabalhadores sindicalizados 
ou não, pertencentes à empresa Lutepel Indústria e Comércio de Papel Ltda., 
representado por este Sindicato em sua base territorial, abrangendo os muni
cípios de Lençóis Paulista e Bauru, para a Assembléia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 17 de Agosto de 2.006, ( quinta-feira) às 18:00 ( 
dezoito ) horas em, tendo por local a sede do Sindicato dos Papeleiros de 
Lençóis Paulista e Bauru, sito à rua X V  de Novembro, 581 -  1° andar -  sala 11 
- centro -  Lençóis Paulista -  SP, na forma da Legislação Vigente, e para efeitos 
do Artigo 612 da C.L.T., a fim de deliberarem na forma Estatutária, sobre a 
seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
b) Discussão e votação da Pauta de Reivindicações da data base 

2006/2007;
c) Outorga de Poderes à Diretoria do Sindicato para firmar eventual Con

venção, Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa individualmente ou com 
o correspondente Sindicato Patronal e ainda suscitar Dissídio Coletivo.

Lençóis Paulista, 14 de Agosto de 2006.
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
Presidente

COMUNICADO

A empresa A. P. Maciel-M E, com sede à Estrada Sitio Marimbondo 
s.n°, neste município de Lençóis Paulista, CN PJ 03.825.851/0001-61 e 
inscrição estadual 416.099.840.117, comunica o extravio de um talão de 
nota fiscal modelo 1, em quatro vias, do n° 000.001 a 000.050, sem uso. 
Não se responsabiliza pelo uso indevido.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEM BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convocamos todos os trabalhadores sindicalizados 
ou não, pertencentes à empresa Lwarcel Celulose e Papel Ltda., representa
do por este Sindicato em sua base territorial, abrangendo os municípios de 
Lençóis Paulista e Bauru, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 18 de Agosto de 2.006, ( sexta-feira) às 18:00 ( dezoito ) 
horas em, tendo por local o UTC ( Ubirama Tênis Clube ), sito à rua XV  
de Novembro, 787 - centro -  Lençóis Paulista -  SP, na forma da Legislação 
Vigente, e para efeitos do Artigo 612 da C.L.T., a fim de deliberarem na 
forma Estatutária, sobre a seguinte Ordem do Dia:

d) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
e) Discussão e votação da Pauta de Reivindicações da data base 

2006/2007;
f) Outorga de Poderes à Diretoria do Sindicato para firmar eventual Con

venção, Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa individualmente ou com 
o correspondente Sindicato Patronal e ainda suscitar Dissídio Coletivo.

Lençóis Paulista, 14 de Agosto de 2006.
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
Presidente

EXTRAVIO

Sueli Aparecida Nunes Pregnaca -  ME, Rua Castro Alves, 169 -  Jd. Ubi- 
rama II, Lençóis Paulista/SP, Inscrito no CNPJ n° 04.660.886/0001-50 e Inscri
ção Estadual n° 416.100.165.111, comunica o extravio dos seguintes documen
tos fiscais: Talonário Venda a Consumidor mod. 2 D-1 n° 000.151 ao 000.200 
em branco. Não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.
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Fernanda Benedetti

A M A D O R

É cam peão!
De virada, o Santa Luzia bateu o Primavera/Millenium por 

3 a 2 e conquistou o título campeão do Amador 2006 ; final 

aconteceu na tarde do domingo 13, com  o Bregão lotado

Da  r edação

No domingo 13, o Santa Lu
zia conquistou mais um título 
ao vencer o Primavera por 3 a 
2 e sagrar-se campeão do Cam
peonato Amador 2006 -  Troféu 
15 anos LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador). A decisão 
aconteceu na tarde do domin
go 13, no estádio Archangelo 
Brega, o Bregão.

Este é o segundo título 
conquistado pela equipe neste 
ano. No dia 28 de abril, data 
em que Lençóis completou 
148 anos, a equipe ergueu o 
caneco da Copa Lençóis, ao 
vencer o Grêmio Lwart nos

pênaltis. Na arquibancada, 
as duas torcidas empurravam 
o time preferido. O jogo teve 
transmissão ao vivo pelo rádio 
e TV Prevê, de Bauru.

Depois do pontapé inicial, 
dado pelo prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), o equilí
brio entre os dois times predo
minou do começo ao fim. O 
primeiro grande lance do jogo 
saiu aos 17 minutos, quando o 
jogador Willian, do Primavera, 
cruzou a bola na grande área e 
Rodolfo chutou forte exigindo 
grande defesa do goleiro Lucas. 
Três minutos depois, em bela 
jogada individual, o meia Dú, 
do Primavera, driblou o zaguei

ro Pregão e, de fora da área, ba
teu no canto direito de Lucas, 
abrindo o placar no Bregão.

Empurrado pela torcida, o 
Primavera quase fez o segun
do gol com Willian. Depois do 
susto, o Santa Luzia começou a 
criar oportunidades de empatar 
a partida, mas esbarrava na zaga 
adversária que estava bem po
sicionada em campo. Mesmo 
assim, o empate saiu ainda no 
primeiro tempo. Aos 36 minu
tos, o meia Helder cobrou falta 
sofrida por Rodrigo e mandou 
a bola no ângulo do goleiro Iri- 
neu. Resultado parcial: 1 a 1.

No segundo tempo, os jo
gadores conheceram um outro

Lance em que o Santa Luzia ataca na partida em que decidiu o título com a equipe do Primavera

adversário: o forte calor. Quem 
lidou melhor com o clima foi 
o Santa Luzia. Aos 25 minutos, 
numa falha da zaga do Prima
vera, Athanásio, que tinha en
trado no lugar de Amaral, virou 
o jogo para o Santa Luzia.

Depois de tomar o gol da 
virada, o Primavera foi para

cima em busca do empate. 
Mas, aos 30 minutos, o atacan
te Azulzinho, do Santa Luzia, 
passou por dois zagueiros e foi 
derrubado dentro da área. O 
árbitro da partida, Gilmar Gua- 
rido Marques, marcou pênalti. 
Na cobrança, Helder garantiu 
o seu segundo gol no jogo e o

terceiro do Santa Luzia.
Vencendo por 3 a 1, o 

Santa Luzia ainda criou ou
tras oportunidades, mas não 
conseguiu finalizar. Aos 48 
minutos, já nos acréscimos, o 
Primavera marcou o segundo 
gol do jogo com Baby e fe
chou o marcador.

No Bregão, torcidas deram um show à parte
Fernanda Benedetti Fernanda BenedettiFernanda Benedetti

a  torcida do Santa Luzia levou balões com as cores do time para incentivar, mas o Primavera/Millenium também contou com a animação da torcida do bairro, que compareceu em peso ao Bregão

As torcidas uniformizadas 
das equipes do Santa Luzia e 
Primavera/Millenium deram 
exemplo de disciplina e respei
to mútuo na partida do domin
go 13. Foram um show à parte. 
As duas torcidas levaram para o 
estádio batuque, bexigas e mui
ta alegria. Na etapa final do jo
go, as torcidas se uniram.

Ex-jogador da equipe e tor
cedor fanático do Santa Luzia, o 
desportista Marcelo da Silva, co
mentou que a equipe é uma fa
mília. "O título conquistado foi 
merecido, o diferencial da nossa 
equipe e da nossa torcida é a 
união que temos", comentou.

Segundo o diretor do Pri
mavera, Ismael de Assis Car
los, o Formigão, o objetivo da 
equipe, que era chegar à final,

foi alcançado. "Infelizmente, o 
título não veio, mas pode vir na 
próxima. Estão todos de para
béns pela campanha realizada e 
pela disciplina de nossos atletas 
durante o campeonato. Quero 
parabenizar a nossa torcida que 
desde o início do campeonato 
tem nos prestigiado", afirmou.

Durante toda competição, 
a equipe do Primavera não re
cebeu nenhum cartão amarelo 
e nem vermelho. Para Marcelo 
Gomes, o Mazinho, responsá
vel pela torcida do Primavera, 
a equipe e a comissão técnica 
estão de parabéns pelo traba
lho realizado. "Todos estão de 
parabéns pela campanha, em 
especial esta torcida maravilho
sa que em todos os jogos estava 
junto com a equipe", concluiu.

Emocionados, atletas agradecem título
Na decisão do Campeona

to Amador 2006 sobrou emo
ção antes, durante e depois 
da partida. No final do jogo, 
emocionado, o atacante Atha- 
násio, um dos artilheiros do 
Santa Luzia, confessou estar 
muito feliz por ter conquista
do mais um título pela equipe. 
"Este título nós oferecemos a 
toda a nossa família e a torcida 
que a todo tempo nos incenti
va", agradeceu.

Já o diretor da equipe, João 
Figueiredo do Amaral, parabe
nizou a disciplina e a lealdade 
das duas torcidas uniformiza
das. "O jogo foi muito bom, 
mas o que foi mais bonito de 
se ver foi o respeito que as tor
cidas tiveram uma com a outra. 
Estou muito feliz e orgulhoso 
de nossa equipe por mais uma

conquista. Esta conquista deve
mos à toda família Santa Luzia 
que sempre esteve com a gente 
do começo ao fim", comentou.

Mesmo quem perdeu não 
desanimou. Autor de um dos 
gols do Primavera, o meia Dú 
disse a equipe chegou muito 
longe. "Para nós, o vice-cam- 
peonato é como se fossemos 
campeões. Muitos não acredi
tavam no nosso grupo e está aí 
o resultado", ressaltou.

Depois da partida, foi rea
lizada a cerimônia de entrega 
de troféus e medalhas para os 
atletas das duas equipes.

O jogador Emerson, do Pa
lestra, foi o artilheiro da com
petição com 12 gols e o goleiro 
Lucas, do Santa Luzia, foi eleito 
o melhor goleiro. Ambos foram 
premiados com troféus.
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