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V A C I N A  P R O R R O G A D A SAAE alerta: 
Lençóis pode 
ficar sem água
Poço localizado no Núcleo tem um a fissura a 

200  metros de profundidade e pode levar uma 

sem ana para ser consertado; residências do 

bairro ficaram sem água na tarde de sábado

O abastecimento de água vai 
continuar comprometido em Len
çóis Paulista, pelo menos por mais 
uma semana. O problema no poço 
profundo localizado no Núcleo Luiz 
Zillo é mais grave do que parecia no 
últim o final de semana. Segundo o 
diretor do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos), José Alexandre 
Moreno, o poço apresentou uma 
fissura na estrutura a 200 metros de 
profundidade e sofreu infiltração 
de areia. O poço tem profundidade

total de 400  metros, produz 210 mil 
litros de água por hora e abastece 
cerca de oito mil pessoas, espalha
das pelo Núcleo Luiz Zillo, Júlio 
Ferrari, Nova Lençóis, Jardim das 
Nações, Parque Rondon e imedia
ções da Vila Cruzeiro. Para garantir 
a água nas torneiras, o SAAE rema- 
nejou a produção de outros locais 
para a rede dos bairros afetados. 
Mesmo assim, segundo moradores 
do Núcleo, faltou água na tarde de 
sábado 26. ►► Página A3

No sábado 26, Lençóis Paulista e Macatuba não atingiram a cobertura vacinal 
estipulada pela DIR-X (Diretoria Regional de Saúde de Bauru). Em Lençóis, fo
ram vacinadas 84% das crianças menores de cinco anos. Em Macatuba, apenas 
77%. Na outra ponta, estão Areiópolis e Borebi onde a campanha de vacinação 
foi considerada um sucesso já que foram vacinadas mais crianças do que as me
tas estabelecidas. Em Lençóis e Macatuba a campanha foi prorrogada por mais 
uma semana. Lençóis deixou de vacinar 747 crianças. ►► Página A7
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CAL perde; 
Am endoim  
elogia grupo

Airton Castilho, o Amendoim, 
não foi feliz em sua estréia no co
mando da equipe de juniores do 
CAL (Clube Atlético Lençoense). O 
time conheceu a sua primeira derrota 
no Campeonato Paulista da Segunda 
Divisão -  categoria sub 20. Em parti
da válida pela quarta rodada da com
petição, o Alvinegro foi derrotado 
pelo Campinas por 3 a 0, no sábado 
26, na casa do adversário. A equipe 
do CAL jogou na retranca, mas não 
conseguiu segurar o adversário. "O 
nosso grupo é muito bom, vamos 
trabalhar durante esta semana para 
nos reabilitarmos da derrota", disse 
Amendoim. O CAL volta a campo no 
sábado 2, às 15h, no estádio munici
pal Archangelo Brega, o Bregão, con
tra o Capivariano, pela última roda
da do primeiro turno. ►► Página A6

V I O L Ê N C I A

Polícia 
registra três 
furtos em 24h

Macatuba viveu um final de sema
na atípico. Foram três locais invadidos 
e furtados num período de 24 horas, 
entre a noite de sexta-feira 25 e a de 
sábado 26. A ação marginal começou 
quando ladrões invadiram um salão 
de cabeleireiros na Vila Santa Rita, 
uma casa no Jardim Bocaiúva e a sede 
da Legião Mirim. ►► Página A2
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J U D I C I Á R I O

Comarca de 
Macatuba será 
instalada hoje

Hoje é o dia marcado na agenda 
para Macatuba tornar-se indepen
dente quando o assunto for o poder 
judiciário. Está marcada para às 14h, 
na Câmara de Vereadores, a instala
ção da Comarca do município. Estão 
confirmadas as presenças do presi
dente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, desembargador Celso Luiz Li- 
monge, do prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB), da juíza Maria Cristi
na Carvalho Sbeghen, da promotora 
Flávia Maria Bovolin, funcionários do 
judiciário e vereadores. O projeto de 
lei que criou a comarca de Macatuba 
-  entre outros municípios do Estado 
de São Paulo -  foi sancionado pelo 
governador Geraldo Alckmin (PSDB), 
no dia 29 de março. ►► Página A5

E L E I Ç Õ E S

Presidente da 
Assembléia 
visita Lençóis

O presidente da Assembléia Legis
lativa e candidato a reeleição, Rodri
go Garcia (PFL), passou por Lençóis 
Paulista no domingo 27 e teve uma 
recepção organizada pelo presidente 
do PFL no município, o empresário 
Luiz Carlos Trecenti, e pelo ex-pre
sidente da Câmara, Celso Ângelo 
Mazzini, o Dé. Em Lençóis, ele foi 
ao UTC (Ubirama Tênis Clube), on
de falou a cerca de 50 pessoas, entre 
eleitores e aliados políticos. Garcia 
veio acompanhado do empresário e 
candidato a deputado federal, Gui
lherme Campos, com quem dobra na 
luta por cadeiras parlamentares. Ele 
elogiou a Assembléia e disse que o 
Legislativo de São Paulo mostra que 
é possível ter isenção. ►► Página A3



I N S E G U R A N Ç A
Arquivo O Eco

Dose tripla
Em final de sem ana atípico, polícia de Macatuba registrou 

três furtos em 2 4  horas; ladrões invadiram salão de 

cabeleireiro, um a casa e a sede da Legião Mirim

Ká t ia  Sa rto ri

Acordar e perceber que a ca
sa ou estabelecimento comercial 
foram invadidos e muita coisa 
foi levada. Esta sensação foi sen
tida em dose tripla por morado
res e comerciantes de Macatuba. 
Para a Polícia Civil, os registros 
fugiram ao normal. Nem a sede 
da Legião Mirim escapou.

A onda de furtos começou 
na noite da sexta-feira 25, quan
do ladrões invadiram um salão 
de cabeleireiros, na avenida Bra-

sil, vila Santa Rita. Na manhã 
do sábado 26, N.C.L.S. chegou 
cedo para trabalhar e percebeu 
o furto. O salão foi arrombado 
e os ladrões levaram a cadeira de 
cabeleireiro, três máquinas utili
zadas para cortar o cabelo, potes 
de creme e bijuterias.

Um morador da rua Étore 
Médola, no Jardim Bocaiúva, 
também começou o sábado 26 
com uma surpresa desagradá
vel. Ladrões invadiram sua casa, 
quebraram os vidros do carro 
que estava na garagem e levaram

os auto-falantes do veículo.
O último furto do final de 

semana foi contra a sede da 
Legião Mirim de Macatuba, no 
Jardim Planalto. Os invasores 
levaram tudo que encontraram 
de valor na casa: impressoras, 
equipamentos para o compu
tador como teclados e mouse, 
um HD, dois monitores, dois 
estabilizadores, uma batedei
ra, um liquidificador, um rá
dio toca CDs e até livros que 
pertenciam a entidade. O furto 
foi percebido na manhã do do

Vista geral do prédio que abriga o Grupamento da Polícia Militar de Macatuba, no Centro

mingo 27. Uma viatura passa
va pelo local e notou que havia 
alguns livros jogados num ter
reno próximo. Como o mate
rial tinha o carimbo da Legião 
Mirim, resolveram chamar re
presentantes da entidade.

Os ladrões subiram na árvo
re que fica na frente da sede para 
pular o muro. Para entrar na ca

sa, arrombaram a porta da fren
te. Para facilitar a retirada dos 
equipamentos, encostaram uma 
mesa junto ao muro, do lado de 
dentro do quintal.

Segundo o presidente da Le
gião Mirim, Miguel Dias, a enti
dade ainda não contabilizou o 
prejuízo, mas o valor é superior 
a R$ 5 mil. "Eles levaram dois

computadores", confirma.
A Polícia Civil informou 

que iniciou investigações sobre 
os furtos na manhã de ontem. 
Por enquanto, nada do que foi 
levado pelos ladrões foi recu
perado, nem existem pistas de 
quem possam ser os autores ou 
mesmo se existe alguma relação 
entre os casos registrados.

L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A
O Deputado Ricardo Izar esteve sempre atendo aos problemas e 

anseios do município de Lençóis Paulista. Viabilizou a realização de importantes 
obras, como: asfaítamento de vias públicas e a coristrução de escolas, creches, 
hospitais, centros de saúde e incluiu nosso município no Programa Bolsa Escola 

no qual beneficiou 600 famílias.
Ricardo Izar viabilizou recursos para implantação, ampliação e melhoria 

de obras de infra-estrutu ra urbana.
Como Presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está 

realizando um trabalho digno, transparente e objetivando a depuração na política 
brasileira, visando um País mais justo.

Vote em quem é cidadão lençoense. Vote em quem cuida de Lençóis 
Paulista. Vote Ricardo Izar. 1414.
realizando um trabalho digno, transparente e objetivando a depuração na política 
brasileira, visando um País mais justo.
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A B A S T E C I M E N T O

A seca continua
Poço do Núcleo ficará parado durante toda a semana e deixa 

de produzir 210 mil litros por hora; SAAE remaneja água e 

volta a pedir que população não desperdice o líquido

p o l í t i c a

Da  Red a çã o

O problema é mais gra
ve do que se esperava. E o 
abastecimento de água vai 
continuar comprometido em 
Lençóis Paulista durante toda 
esta semana. É o tempo que 
deve demorar os reparos no 
poço profundo localizado 
no Núcleo Luiz Zillo, que 
apresentou problemas na úl
tima quinta-feira. Segundo o 
diretor do SAAE (Serviço Au
tônom o de Água e Esgotos), 
José Alexandre Moreno, o 
poço apresentou uma fissura 
na estrutura a cerca de 200 
metros de profundidade e so
freu infiltração de areia. Isso 
afeta a qualidade da água e o 
poço teve que ser desativado 
enquanto o problema não for 
sanado. Segundo moradores, 
no sábado, faltou água no 
Núcleo Luiz Zillo.

Desde a manhã de sexta- 
feira 25, uma empresa espe
cializada trabalha no poço. 
Após desmontar e retirar os 
equipamentos, o interior do 
poço profundo foi filmado 
para se descobrir onde estava 
o problema.

O poço tem profundidade 
total de 400 metros e produz 
210 mil litros de água por ho
ra. Sua produção é respon
sável pelo abastecimento de 
uma população de cerca de 
oito mil pessoas, espalhadas 
por pelo menos seis bairros:

Núcleo Luiz Zillo, Júlio Fer- 
rari, Nova Lençóis, Jardim 
das Nações, Parque Rondon e 
imediações da Vila Cruzeiro.

Para garantir o abasteci
mento nesses bairros, o SAAE 
foi obrigado a usar de criati
vidade. A autarquia remane- 
jou água de outros locais da 
cidade para a rede dos bair
ros afetados. "Está chegando 
água em toda a cidade, mas 
numa quantidade menor já 
que deixamos de ter 210 mil 
litros por hora", explica o di
retor do serviço de água. Com 
isso, a água continua a chegar 
nas torneiras.

Apesar do abastecimento 
continuar dentro da norma
lidade, o SAAE faz um apelo 
à população para que conti
nue evitando o uso que não 
seja essencial, pelo menos 
enquanto duram os reparos. 
A população pode colaborar 
evitando neste período la
var quintais e calçadas, car
ros, molhar jardins e hortas 
e banhos demorados. Logo 
após a paralisação do poço, 
o prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) determinou que 
os serviços de limpeza dos 
prédios municipais economi
zem água. A rega de canteiros 
e jardins públicos está sendo 
feita com água bruta retirada 
do rio Lençóis.

FALTOU ÁGUA
O jornal O  ECO foi até o

Núcleo Luiz Zillo na tarde de 
ontem para ver como a popu
lação recebeu a falta de água. 
Dois moradores da avenida 
dos Imigrantes falaram com 
a redação do jornal. A cons
tatação: as torneiras secaram 
no sábado à tarde e a água só 
voltou por volta das 22h  "Fal
tou água no sábado a tarde. 
As torneiras secaram até de 
noite", diz o operador de câ
mera, Aldo Benedito Azevedo. 
"Quando tem água, o volume 
está normal", completa.

A aposentada Ricardina 
Antonia Pires conta que a fa
mília teve que recorrer às b i
cas d'água em outros bairros 
da cidade. "Aqui tem bastante 
gente para tomar banho e be
ber água. Tivemos que ir bus
car", lembra. "De ontem para 
hoje não faltou água. Mas o 
pessoal fala que vai faltar e a 
gente fica preocupada. Vamos 
ter que ver os horários para 
adiantar o serviço", finaliza.

O CASO
O problema no poço do 

Núcleo foi detectado na quin
ta-feira da semana passada 
quando a água começou a che
gar com areia. Para que as bom
bas não fossem danificadas, o 
poço foi desligado e uma em
presa especializada iniciou os 
trabalhos na sexta-feira. Mas, 
sanar o problema da fissura no 
fundo do poço ainda deve de
morar vários dias.

CO M O  E O POÇO DO NÚCLEO

» 130m
Região onde estão as 
bombas

» 200m
Local onde houve a 
fissura

» 400m
Lençol freático

Rodrigo Garcia visitou Lençóis no domingo
O presidente da Assem

bléia Legislativa e candidato 
a reeleição, Rodrigo Garcia 
(PFL), passou por Lençóis 
Paulista no domingo 27 na 
sua corrida para conseguir o 
terceiro mandato como de
putado estadual. A recepção 
foi organizada pelo presiden
te do PFL no município, o 
empresário Luiz Carlos Tre- 
centi, e pelo ex-presidente da 
Câmara, Celso Ângelo Mazzi- 
ni, o Dé. A passagem do de
putado pela cidade também 
foi acompanhada pelos vere
adores Gumercindo Ticianelli 
Júnior (PFL) e Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formigão, e 
o prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB).

É a primeira visita a Len
çóis Paulista. "Cada vez mais 
a proposta do bom político 
é estar próximo aos municí
pios, colhendo reivindicações 
e as defendendo junto ao go
verno do estado", afirmou. 
Garcia veio acompanhado 
de Guilherme Campos, can
didato a deputado federal 
com quem faz dobradinha. 
Desceu de helicóptero na pis
ta de atletismo e foi direto ao 
UTC (Ubirama Tênis Clube), 
onde falou para uma platéia 
de aproximadamente 50 pes
soas, entre comunidade e cor
religionários. O presidente da 
Assembléia afirmou o que o 
Legislativo de São Paulo mos
tra que é possível ter isenção e 
responsabilidade. "Damos a

Presidente do PFL, Luiz Carlos Trecenti, recebe Rodrigo Garcia

demonstração de que é possível 
ter um parlamento responsável 
que cumpre com suas obriga
ções. É um grande dilema no 
Brasil quando um parlamento 
quer ser autônomo. Muita gen
te confunde essa autonomia 
com oposição", afirmou.

Para o deputado, essa postu
ra do parlamento paulista possi
bilitou a discussão e aprovação 
de leis importantes para o estado 
de São Paulo. 'Todas as leis que 
votamos na área tributária foi 
para baixar impostos. Também 
votamos a reestruturação do Ju
diciário, que deixa a justiça mais 
ágil", exemplifica. "São Paulo 
deve servir de exemplo de como 
as coisas funcionaram mais ou 
menos bem. O Legislativo com 
responsabilidade, Executivo 
com probidade e o Judiciário 
com dedicação", continua.

Rodrigo Garcia aproveitou

para comentar a decisão da jus
tiça eleitoral que barrou mais 
de 400 candidaturas no estado 
de São Paulo. Ele diz que o Bra
sil vive um processo inédito: 
uma crise uma política junto 
com eleição. "Acho importan
te que as autoridades tenham 
rigor na hora do registro das 
candidaturas. Cada vez mais 
precisamos de um país que 
preserve sua justiça e suas leis. 
Não podemos mais viver do 
improviso e do jeitinho brasi
leiro. O que está na lei tem que 
ser cumprido", afirmou.

Antes de falar para os corre
ligionários, Garcia aproveitou 
a presença dos jornalistas para 
reafirmar a certeza na vitória de 
José Serra (PSDB) para o gover
no do Estado e em uma me
lhora dos números de Geraldo 
Alckmin (PSDB) na corrida pe
la Presidência da República.
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E D I T O R I A L C H A R G E

Não foi por falta de aviso
A mensagem estava em to

dos os lugares: rádio, televisão, 
jornais impressos, internet e 
mesmo assim mais uma vez a 
campanha de vacinação contra 
a poliomielite, a popular pa
ralisia infantil, não conseguiu 
atingir a meta considerada se
gura pela Organização Mun
dial da Saúde. Lençóis Paulis
ta vacinou 84% das crianças 
menores de cinco anos, 11% 
abaixo do esperado. Em Maca- 
tuba, os números foram ainda 
mais drásticos: 77%. Borebi e 
Areiópolis ainda conseguiram 
atingir os 100%.

Não foi por falta de aviso 
que as mães não levaram seus 
filhos. A mensagem foi am
plamente divulgada. Além dos 
meios de comunicação conven
cionais, em municípios como 
Macatuba, que o PSF (Programa 
Saúde da Família) atinge 100% 
da população, o lembrete sobre 
a necessidade da imunização é 
levado boca à boca pelos agen
tes. Então, por que pais e mães 
ainda deixam de vacinar?

Para alguns médicos e es
pecialistas em epidemiologia, 
ao mesmo tempo que a erra
dicação da doença trouxe uma 
sensação de segurança, com o 
passar do tempo, gerou um cli

ma de despreocupação entre os 
pais. O Brasil não registra um 
caso da poliomielite há mais de 
15 anos. Conclusão: ninguém 
conhece ou se lembra dos efei
tos da doença e, orientados pela 
filosofia de que o que os olhos 
não vêem não é motivo de pre
ocupação, as pessoas se esque
ceram do que a paralisia infan
til já representou. De quantas 
crianças ficaram paralíticas.

Essa falta de preocupação 
que assola muitos pais é que 
deixa os profissionais da área 
de cabelo em pé. A doença está 
erradicada, não extinta. A qual
quer momento e a qualquer 
descuido pode voltar. E é bom 
lembrar que a única forma de 
combater o vírus transmissor é 
a prevenção, é a vacinação.

Tanto em Lençóis Paulista 
quanto em Macatuba, os pro
fissionais da área de Saúde vão 
continuar a batalha até conse
guirem imunizar o número total 
de crianças ou pelo menos o nú
mero que é considerado seguro. 
Mas é importante lembrar que a 
campanha é realizada no mes
mo dia, em todo o país, para que 
a imunização não fique restrita 
às crianças. O vírus atenuado no 
meio ambiente vai proteger até 
quem não tomou a gotinha.

A R T I G O

Para não dizer que não 
falei do Corinthians

Cristian o  Guirado

A idéia de usar esse espaço 
com textos engraçados têm dado 
resultado. Nunca tanta gente me 
parou nas ruas para comentar os 
artigos. A "trilogia dos chatos" 
foi sucesso de audiência.

O mundo não é necessaria
mente uma comédia, mas exis
te muito de cômico no trágico. 
Sendo assim, não poderia per
der a oportunidade de comentar 
a maior tragicomédia cotidiana 
do momento: o Corinthians.

Enquanto palmeirense, deve
ria dar risada. Mas como já sen
ti a miséria na pele, não quero 
que ninguém -  nem corintiano 
-  passe pelo dissabor de dispu
tar a Série B. Já no começo des
sa idéia de parceria com Msi eu 
imaginava que não ia sair coisa 
boa. Era muita gente querendo 
aparecer e pouca transparência.

Confesso. Enquanto torce
dor rival foi muito saboroso ver 
a prosopopéia de jogadores sain
do no tapa e as intermináveis ba
talhas de ego. No mesmo ringue, 
jogadores, técnicos, dirigentes e 
empresários. Foi mais engraçado 
ver o time com resultados pífios, 
mesmo com milhões de dólares 
em cada chuteira.

A história de Corinthians e 
MSI é uma comédia com todos 
os seus ingredientes. O único títu
lo que vai sair dessa parceria mi
lionária será o do Campeonato 
Brasileiro do ano passado. Nem 
preciso lembrar, foi um campe
onato altamente questionado e 
com o afastamento de Edílson 
Pereira de Carvalho -  que depois 
se assumiu corintiano -  e de um 
dos homens mais fortes da Justi
ça Desportiva, Luis Zveiter -  que 
ainda não assumiu nada.

Toda essa lambança ainda

não garantia o título. E entra em 
cena Márcio Resende de Freitas, 
que protagonizou aquela cena 
ridícula da expulsão de Tinga, 
depois do pênalti não marcado 
no jogo entre Corinthians e In
ternacional de Porto Alegre. Lan
ce que poderia ter mudado a his
tória do campeonato. E depois 
aparece na TV e pede desculpas 
à torcida gaúcha. Só rindo. Sem 
Edílson, Zveiter e Resende, Tevez, 
Roger e Nilmar seriam vice-cam- 
peões.

Mesmo com o título, o cal
deirão de egos continuava fer
vendo. E o milionário Corin- 
thians não engrenou no Cam
peonato Paulista e empacou no 
Brasileirão. Agora faz a alegria de 
jornalistas, já que é uma central 
constante de novidades e po
lêmicas. E enquanto tudo isso 
acontecia a diretoria corintiana 
vendeu, emprestou ou liberou 
jogadores que eram importan
tes no elenco antes da chegada 
das estrelas. E com a parceria 
por um fio, essa comédia pare
ce estar bem próxima do fim. Se 
ficar sem os jogadores da MSI, o 
Corinthians pode -  literalmente 
-  não ter time para colocar em 
campo. Mesmo que tiver, sabe- 
se lá em que condições.

Não sei se choro ou se dou 
risada, vendo a fé que o torcedor 
corintiano deposita em Carlitos 
Tevez. Carlitos, aliás, já provou 
que pouco se importa com a his
tória do Corinthians e luta para 
ser o novo astro da cúmbia na 
Argentina, ao lado do grupo Los 
Palmeras, seus amigos pessoais.

Desculpem os leitores se o 
texto não é engraçado. Mas é 
para rir?

Cristiano Guirado é estudante 
de jornalismo

E R R A T A
Na edição do sábado 26, na coluna VIP, o jornal O ECO co

meteu uma gafe ao dar a entender que as fotos de um jantar do 
Rotary Clube de Lençóis Paulista fossem do Lions Clube ao colo
car o título de "Leões" na retranca das fotos. Pedimos desculpas 
aos dois clubes de serviço.
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PASSAGEM

Foi relativamente rápida 
a passagem que o presidente 
da Assembléia Legislativa, Ro
drigo Garcia (PFL), fez a Len
çóis Paulista. Rápida, porém, 
produtiva. O diretório local 
do PFL, presidido pelo em
presário Luiz Carlos Trecenti, 
deu uma breve aula de como 
receber os figurões da política 
na atualidade.

FÁCIL
O evento reuniu eleitores, 

correligionários, vereadores e 
prefeitos da região. E nada de 
tumulto. Garcia veio, ficou e 
foi, totalmente à vontade. Te
ve tempo de conversar com 
quem quis e pelo tempo que 
quis. Almoçou em paz e foi 
embora, para cumprir o res
to da agenda do domingo. 
Enquanto esteve em Lençóis 
Paulista, o presidente da As
sembléia Legislativa esbanjou 
disposição, atenção e bom 
humor. Na platéia também 
estava um grupo de represen
tantes da Adefilp (Associação 
dos Deficientes Físicos de Len
çóis Paulista).

COMISSÃO
A recepção ao deputado 

teve uma boa comissão de 
frente. Quem tratou da ope- 
racionalização da visita de 
Garcia foi o ex-presidente da 
Câmara, Celso Ângelo Mazzi- 
ni (PFL), o Dé. O diretor do 
Centro Municipal de Forma
ção Profissional e membro da 
executiva do PFL em Lençóis, 
Wanderley Francatti, também 
apareceu. E também estavam 
lá os diretores Administrativo, 
Leandro Orsi Brandi, e de Es
portes, José Lenci Neto.

PARLAMENTO
A Câmara lençoense tam

bém foi representada em figu
ras do presente e do passado. 
Além dos atuais vereadores Is
mael de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão, e Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (PFL) também 
estavam lá os ex-vereadores 
João Batista Farão, o Marinho, 
e Francisco Alberto Gordono.

MICROFONE
Falar em parlamento, Dé 

Mazzini matou as saudades 
do tempo que era presiden
te da Câmara. Ele conduziu 
a formação da mesa e apre
sentou cada um ao usar da 
palavra. E quando finalizou 
os pronunciamentos, não 
esqueceu o famigerado "en
cerrando os nossos trabalhos 
no dia de hoje..."

ATRASO
Quando terminou seu 

discurso, o candidato a de
putado federal Guilherme 
Campos (PFL) -  que faz do
bradinha com Rodrigo Garcia 
e estava junto na passagem 
por Lençóis Paulista -  pediu 
votos e falou por algumas 
vezes seguidas os números 
de ambos os candidatos. Isso 
porque os cartazes de Cam
pos ainda não ficaram pron
tos. Logo, só tinha o material 
de Garcia no evento. "Fica 
pronto no final da semana 
que vem", avisou Campos.

PIADA
"Eu perco o amigo, mas 

não perco a piada", brincou 
Garcia. "Faz um mês que eu 
perguntei para ele quando 
ficava pronto o material e 
fui informado que era no fi
nal da semana que vem. Es
pero que fique pronto antes 
das eleições, pelo menos. 
Por enquanto, eu tenho al
gumas cédulas em que apa
recem os dois números. Vou 
emprestar para tirar xerox. 
Se o Campos for tão cuida
doso com o dinheiro pú
blico quanto é com o dele, 
estaremos bem servidos de 
deputado", arrematou.

TRANSFERÊNCIA
A Diretoria de Saúde de 

Lençóis Paulista planejava 
uma alteração no quadro de 
médicos do Município. Nes
se quadro, a médica Tatiana 
Salete Tasso seria transferida 
de Alfredo Guedes para o 
Programa de Saúde da Fa
mília do Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari.

ASSINADO
O vereador Ticianelli Jú

nior resolveu intervir. Já ne
gociou com o vice-prefeito e 
diretor da Saúde, Norberto 
Pompermayer (PL) a perma
nência da médica em Alfredo 
Guedes. Na sessão legislativa 
que a Câmara faria na noi
te de ontem, ele planejava 
apresentar uma Moção de 
Aplausos cumprimentando a 
médica pelo trabalho junto à 
comunidade do bairro e um 
abaixo assinado dos mora
dores pedido que ela não seja 
removida. "Ela já se entrosou 
com a comunidade", afirmou 
Ticianelli Júnior.

DELEGADO
Marcelo Bertoli Gimenes, 

pelo menos por enquanto, é 
o delegado da Polícia Civil de 
Macatuba. Essa é a informa
ção fornecida pela Delegacia 
Seccional de Bauru. A infor
mação é fácil de confirmar, 
difícil é encontrar o delegado. 
Gimenes, além de Macatuba, 
é delegado adjunto em Pe
derneiras. O antigo titular do 
cargo, João José Dutra, deixou 
a função na semana passada 
para assumir a Delegacia Sec
cional de Piracicaba.

ESTUDO DE CASO
O ex-delegado João José 

Dutra, mesmo antes de sua 
saída definitiva, já apostava 
em Gimenes como substituto. 
Para a Polícia Civil de Maca- 
tuba, para que Gimenes deixe 
Pederneiras e assuma Macatu- 
ba é apenas questão de dias. 
Na Seccional, a situação não 
parece estar tão definida. Se
gundo o delegado seccional 
de Bauru, José Doniseti Pine- 
zi, por enquanto, a situação 
vai ficar assim.

DESPEDIDA
Em clima de despedida, 

Dutra se reuniu com amigos 
e colegas de Macatuba e Len
çóis Paulista para um churras
co, no sábado 26. O encontro 
aconteceu no sítio Farturinha, 
de propriedade de Dutra e se 
estendeu durante todo o dia.

P O V O

"Vou votar no Geraldo 
porque acho que ele é uma 
pessoa boa e a gente vê sin
ceridade no que ele fala".
Tauana Gonçalves Narras, 

estudante

"Estou indeciso ainda. 
Pelo que vem acontecen
do não dá para confiar 
muito do jeito que está, 
mas vou votar".

Gilmar Rui Sanches, 
motorista

"Lula foi um dos melho
res presidentes que teve 
nas últimas décadas. O 
melhor que teve e que 
descobriu mais roubo no 
Brasil foi o Lula".

Jair Soares Pereira, 
desempregado

F R A S E S

"Sinto pelo 
Michael 
(Schuma- 
cher). Mas 
foi fantás
tico para 
mim",
Felipe Massa, piloto da Fórmula 
1 ao comemorar sua primeira 
vitória na categoria

P A R A  P E N S A R

"A flor não 
nasceu para 
decorar uma 
casa, embora 
o morador

Resgatar a cultura do povo é uma das funções da educação escolar. Na escola Idalina Canova de Barros 
várias atividades foram realizadas como parte das comemorações do dia do Folclore, comemorado no 
dia 22 de agosto. Segundo a direção da escola toda a equipe de mobilizou e houve uma integração entre 
todas as disciplinas. Muitas outras atividades fizeram parte da semana que culminou com diversificada 
exposição dos trabalhos dos alunos e apresentações no palco.

pense o 
contrário

Carlos Drumond de Andrade
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Nasce a comarca
Instalação da com arca de Macatuba acontece amanhã, às 

14h, na Câmara de Vereadores; evento deve ter a presença 

do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

desembargador Celso Luiz Limonge entre outras autoridades

Ká t ia  Sa r t o r i

A partir de hoje, Macatuba 
deve se tornar independente 
quando o assunto for o po
der judiciário. Pelo menos no 
papel. Está marcada para às 
14h, na Câmara de Vereado
res, a instalação da Comarca 
do município. Para o evento, 
estão com presença confirma
da o presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, desem
bargador Celso Luiz Limonge, 
o prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB), a juíza Maria 
Cristina Carvalho Sbeghen, a 
promotora Flávia Maria Bovo- 
lin, funcionários do judiciário 
e vereadores.

O projeto de lei que criou 
a comarca de Macatuba e de 
outros municípios do Estado

de São Paulo foi sancionado 
pelo governador Geraldo Al- 
ckmin (PSDB), no dia 29 de 
março e a lei foi publicada no 
Diário Oficial do Estado um 
dia depois.

O vereador Aparecido 
Humberto Pavão (sem par
tido), que é assessor do de
putado federal Paulo Lima 
(PMDB), fez o pedido para o 
parlamentar que por sua vez 
repassou o pedido para o de
putado estadual Jorge Caruso 
(PMDB), autor da emenda. 
Na cerimônia de hoje, Pavão 
representará os dois parla
mentares. "Macatuba começa 
a andar com as próprias per
nas", disse. O vereador, que le
vou até um bolo numa sessão 
da Câmara para comemorar a 
lei, promete uma festa para os

macatubenses. A data deve ser 
24 de setembro.

MUDANÇAS
No Fórum Distrital de Ma- 

catuba, mesmo com a insta
lação definitiva da Comarca, 
pouca coisa deve mudar uma 
vez que a maioria dos serviços 
relacionados ao poder Judiciá
rio já é oferecido. A grande no
vidade é a instalação dos car
tórios de Registro de Imóveis e 
do Cartório Eleitoral, serviços 
prestados hoje só em Peder
neiras. No caso de Cartório 
de Registro de Imóveis ainda 
existe a questão econômica. O 
dinheiro que antes ia para Pe
derneiras com a comarca vai 
ficar em Macatuba.

A transição necessitaria de 
mais espaço físico, problema

____ . ,

Vista do fórum de Macatuba, a partir de amanhã município vira comarca de fato e de direito

que foi solucionado pelo me
nos em parte pela prefeitura de 
Macatuba, com a doação do 
espaço onde funcionava uma 
fábrica de leite de soja, a 'Va
ca Mecânica', e que está sendo 
utilizado como arquivo.

O diretor Jurídico da Pre
feitura de Macatuba, Clodoal- 
do Galli (PV), que acompanha 
o processo com a juíza Maria 
Cristina Carvalho Sbeghen e

com a promotora Flávia Maria 
Bovolin, disse que a instalação 
dos novos cartórios não deve 
ser imediata, a não ser que o 
Tribunal de Justiça decida pela 
implantação dos serviços inte
rinamente.

A instalação do Cartório 
de Imóveis e Registros, por 
exemplo, é feita por meio de 
concurso. O vencedor fica res
ponsável pela instalação e pe

la prestação de serviço, mas o 
processo leva algum tempo. Já 
sobre o Cartório Eleitoral, em 
entrevista anterior, a juíza Ma
ria Cristina disse que ainda não 
havia definição sobre o serviço 
ser prestado no mesmo prédio 
do fórum ou se haveria neces
sidade de se alugar um imóvel. 
Ainda segundo a juíza, por en
quanto não haveria alterações 
no quadro de funcionários.

P R E V E N Ç Ã O

Começa hoje semana contra as drogas
Uma solenidade no teatro 

municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico marcaria on
tem a noite a abertura da 2® 
Semana de Combate ao Uso 
de Drogas e Entorpecentes, que 
vai até o dia 2 de setembro.

A programação continua 
hoje com uma palestra, às 9h, 
com a psicóloga Adriana Meia- 
do, para os professores e fun
cionários de projetos sociais.

Às 14h, tem palestra com o 
psiquiatra Ricardo César Tor- 
rezan para professores e profis
sionais da área de saúde. Ainda 
hoje, às 20h, na Casa de Brin
quedos, tem palestras com os 
pais e o sorteio de um celular 
oferecido pelo jornal O ECO.

Amanhã, a partir das 13h, 
tem palestra com a psiquiatra 
Fátima Aparecida Sampaio 
para assistentes sociais e pro-

fissionais da área de saúde. Na 
quinta-feira 31, tem mais um 
encontro com a comunidade 
no teatro municipal, às 20h, e 
sorteio de mais um celular.

Nas escolas, a programa
ção vai até o final de semana e 
deve envolver todos os alunos, 
do ensino fundamental ao en
sino médio em palestras, gin
canas e peças de teatro sobre 
o tema.

EXTRAVIO

Extraviado um talão de nota fiscal de prestação de serviços, série G, do 
n° 001 à 050 da empresa LA G  Representação Comercial S/C Ltda., situada na 
rua Bartolomeu Bueno da Silva, n° 207 -  Vila Maria Cristina -  CEP 18.681
120 na cidade de Lençóis Paulista -  SP, CN PJ n° 01.723.877/0001-73 e inscri
ção municipal n° 7 .914-6 , não sabendo certo quantas notas usadas e quantas 
em branco.

COOPERCILP -  COOPERATIVA DE COSTURA INDUSTRIAL DE 
LENCOIS PTA, com sede social a rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 2506, 

fundos, centro, Lençóis Paulista/SP -  CNPJ/MF n° 04.602.596/0001-50. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE 

Assembléia Geral Extraordinária
Convoca seus cooperados para reunirem-se em A .G .E  a realizar-se no dia 

05 de Outubro de 2006 às 10h na Rua Pelegrino Nelli, 281, Parque Residencial 
Rondon, Lençóis Paulista/SP, tendo por objetivo a seguinte ordem do dia: 

a) dissolução da sociedade 
Lençóis Paulista, 29 de Agosto de 2006 
Maria Lemos Rocha 
Presidenta

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRA

TO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Pref. M. Macatu

ba PROCESSO: 72-2006 CONTRATO:93- 
2006 CONTRATADA: ATITUDE COMU
NICAÇÃO LTDA VALOR: R$ 57.600,00 
ASSINATURA: 25/08/06 OBJETO: Pres
tação de serviços técnicos de planejamen
to, criação e produção de peças de publici
dade de interesse institucional e prestação 
de serviços de cerimonial, organização de 
eventos promovidos pelo município e ser
viços na área de comunicação, compreen
dendo realização de campanhas de todas 
as Secretarias do Município, elaboração de 
peças publicitárias, divulgações, dentre ou
tros serviços necessários VIGÊNCIA: 12 
meses MODALIDADE: Convite (29-2006) 
PROPONENTES: 04

Coolidge Hercos Junior Prefeito 
Municipal
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Primeira derrota
A equipe de juniores do CAL (Clube Atlético Lençoense) 

conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Paulista da 

Segunda Divisão ao perder para o Campinas por 3 a 0

Da  r e d a ç ã o

Na estréia do técnico Airton 
Castilho, o Amendoim, no co
mando da equipe de juniores, 
o CAL (Clube Atlético Lenço
ense) conheceu a sua primei
ra derrota no Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão 
-  categoria sub 20. Em partida 
válida pela quarta rodada da 
competição, o Lençoense foi 
derrotado pelo Campinas por 
3 a 0, no sábado 26, na casa 
do adversário.

Nos primeiros minutos 
de jogo, Alvinegro se postou 
muito bem em campo, do jei
to que o técnico Amendoim 
planejou durante os treina
mentos no sistema 3-6-1. De
vido a superioridade da equi
pe de Campinas, o CAL jogou

na retranca e abusou dos con
tra-ataques. De tanto pressio
nar, o Campinas chegou ao 
primeiro gol aos 30 m inu
tos. Após tomar o gol a equi
pe lençoense se perdeu em 
campo, ficando apática. Nos 
minutos finais do primeiro 
tempo, o Campinas marcou o 
segundo gol do jogo.

Para o segundo tempo, 
Amendoim fez duas substitui
ções. Ele sacou Adriano para a 
entrada de Douglas e colocou 
o atacante Felipe no lugar de 
Pablo. Com a entrada dos dois 
jogadores o CAL melhorou, 
chegou a pressionar e criar 
oportunidades de marcar o 
gol. Nesse momento do jogo 
e com dois gols de vantagem, 
o Campinas jogava no contra- 
ataque. E foi assim que chegou

ao terceiro gol aos 15 minutos 
da etapa final.

Depois de tomar o tercei
ro gol, a equipe do CAL ficou 
apática em campo. Faltando 
15 minutos para o término 
da partida, o juiz deixou de 
assinalar um pênalti para o 
Lençoense, sofrido por Raiff 
que foi derrubado dentro da 
área. Só que o juiz deu falta 
fora da área. Depois deste lan
ce, a partida não teve grandes 
jogadas que pudessem resul
tar em gol.

O técnico Amendoim co
mentou que na sua estréia 
frente a equipe esperava mais. 
"O nosso time quando toma 
um gol fica apático dentro de 
campo, tem que ter reação. A 
equipe de Campinas é uma 
grande equipe e tem uma es-

Mesmo depois da derrota, CAL treina para próximo compromisso

trutura muito boa. O nosso 
grupo é muito bom, vamos 
trabalhar durante esta semana 
para nos reabilitarmos da der
rota", disse.

O próximo compromis-

so do Alvinegro acontece no 
sábado 2, às 15h, no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão, contra o Capivaria- 
no, pela última rodada do pri
meiro turno.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

A  Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, nos termo da Lei 
Municipal 2.968/01, comunica às entidades de sociedade civil sem fins 
lucrativos legalmente constituídas e que estejam em pleno exercício, que 
está aberto ao Setor de Patrimônio desta Prefeitura, prazo para habilitação 
como Entidade Interessada, para posterior doação de bens declarados 
inservíveis (sucata). As entidades deverão se habilitar perante o Setor de 
Patrimônio, sito na Praça das Palmeiras, 55, entre os dias 29 de agosto à 
06 de outubro de 2006, das 8 às 16 horas, com o Sr. Aurélio Celso Palpani 
Damião. Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2006.

Setor de Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação - Pregão n° 022/2006 - Processo n° 134/2006

O bjeto: registro de preços para serviços funerários -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 12 de setembro 
de 2006 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras 
n° 55 -  Lençóis Paulista -  Fone: 14-3269-7022/3269-7088 -  Fax: 14
3263-0040. Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2006. LU IZ CA RLO S 
BA P T ISTE L L A  - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2006. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 113,14.
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SER VIÇO  
A U TÔ N O M O  DE 
Á G U A  E ES G O TO S  
DE LEN ÇÓ IS 
PAULISTA

José Alexandre Moreno, Diretor 
do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista, 
no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
bem como o cumprimento ao 
disposto na alínea “a” do art. 59 
da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos 
oficiais:

Portaria n° 18/2006 de 23.08.06
-  Exonera a pedido, Tiago Alex 
Leite, ocupante do cargo de 
Agente Operador de Estação de 
Tratamento de Água.

Lençóis Paulista, 23 de agosto 
de 2006.

José Alexandre Moreno 
Diretor do SAAE

LOUCOS 
POR FUTEBOL

SIMPATIA

Num canto mais alto que sua cabeça, 
acende 3 velas brancas num prato com 
água e açúcar aos três anjos protetores 
(Gabriel, Rafael e M iguel) e fazer o 
pedido em três dias alcançara a gra
ça. Mande publicar no terceiro dia e 
observe no quarto dia.

^Sou nascida na Mooca e acompanho futebol desde a in;fância. 
Torço para o Juventus, mas sou corintiana de alma. Aviso aos 
palmeirenses para que não se iludam, o Corinthians não tem 
cores para a segunda divisão"

Anaísa Basili Abade, secretária

I N F A N T I L
UME/Lençóis 
vence e assume 
liderança

A equipe de futebol 
da UME/Lençóis, cate
goria 16 anos, conquis
tou a sua segunda vitória 
consecutiva da III Copa 
Infantil de Futebol, pro
movida pela Liga Lenço- 
ense de Futebol. Jogando 
no sábado 26, no estádio 
municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, a equipe 
comandada por Cláudio 
Abade bateu o Botafogo 
da Barra Bonita por 2 a 0. 
Os gols da equipe lenço- 
ense foram assinalados 
por Michael e Jefferson.

Com esta vitória, a 
UME assume a liderança 
do grupo com seis pon
tos, seguida de Itatinga 
e Macatuba, ambas com 
quatro pontos, Bota
fogo da Barra com três 
pontos ganhos. Borebi 
e Expressinho ainda não 
pontuaram.

No outro jogo da ro
dada, a equipe de Maca- 
tuba goleou Borebi por 
6 a 0. Os gols da equi
pe foram marcados por 
Diego (3), Marcelo (2) 
e Matheus. Pela catego
ria até 13 anos, com gols 
de Jorge (3), Paulo (2) e 
Luccas, a UME/Lençóis 
goleou o Botafogo da 
Barra por 6 a 0. Na se- 
qüência, Macatuba bateu 
Borebi por 2 a 0. Os gols 
da equipe macatuben- 
se foram marcados por 
Paulo e Cleberson.

Na rodada de domin
go 27, pela categoria 16 
anos, o Expressinho não 
foi feliz e perdeu para 
Itatinga pelo placar de 
5 a 1. Marcaram para 
Itatinga, Fernando (3), 
Guilherme e Wagner. O 
jogador Elton descon
tou para o Expressinho. 
Na categoria 13 anos, o 
Expressinho também foi 
derrotado pela equipe 
de Itatinga por 3 a 1. Os 
gols foram assinalados 
por Jonathas, Júlio e Je- 
fferson. Higo fez o único 
gol do Expressinho.

DROOI^^

2̂  Semana Municipal de Prevenção às Drogas 
De 28 de Agosto à 2 de Setembro

Drogas: Não oxporimonto. Guríosídado mata!
Raul Pereira da Silva
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V A C I N A Ç Ã O

Abaixo da meta
Lençóis e Macatuba não atingem meta e campanha de vacinação contra a paralisia infantil 

é prorrogada; na outra ponta, Areiópolis e Borebi vacinam mais que o previsto

Vacinação é prorrogada

Fernanda Benedetti
W a g n e r  Ca r v a lh o

Talvez porque o Brasil não 
registre casos de paralisia in
fantil há pelo menos 15 anos, 
alguns pais estão deixando de 
se preocupar com prevenção. 
No sábado 26, Lençóis Paulis
ta e Macatuba não atingiram 
a cobertura vacinal estipulada 
pela DIR-X (Diretoria Regio
nal de Saúde de Bauru). Em 
Lençóis, foram vacinadas 84% 
da crianças menores de cinco 
anos. Em Macatuba, apenas 
77%. Na outra ponta, estão 
Areiópolis e Borebi onde a 
campanha de vacinação foi 
considerada um sucesso já que 
foram vacinadas mais crianças 
do que as metas estabelecidas. 
Campanha foi prorrogada até 
a sexta-feira 1° de setembro.

Em Lençóis Paulista, a por
centagem ficou abaixo dos 
índices registrados na primei
ra fase. Em junho, no dia da 
campanha, foram vacinadas 
86%  das crianças menores de 
cinco anos. Já na segunda eta
pa, o índice foi de 84,31%.

Em números, Lençóis dei
xou de vacinar 747 crianças. 
Foram vacinadas 849 crianças 
com idade zero a um ano, de 
um total de 925. Com idade 
entre um e quatro anos, o mu
nicípio tem 3.835 crianças e 
apenas 3.164 foram vacinadas.

O diretor de saúde de Len
çóis, Norberto Pompermayer, 
faz uma apelo para que os pais 
ou responsáveis que ainda 
não levaram as crianças para 
receber a vacina que façam até 
a próxima sexta-feira.

Em Macatuba, o resultado 
foi ainda pior. Apenas 77%  
das crianças menores de cin-

Em Lençóis, faltaram 700 crianças para serem vacinadas; Areiópolis e Borebi superaram a meta

co anos receberam a vacina 
no sábado. Das 1.483 crian
ças que deveriam ser vacina
das apenas 1.142 foram imu
nizadas. O resultado da vaci
nação no sábado ficou muito 
longe do esperado pela secre
taria de saúde do município 
que esperava vacinar cerca de 
1.420 crianças.

s u c e s s o
Em Areiópolis, a meta foi 

ultrapassada em 8% segundo 
informações da responsável 
pela Vigilância Epidemiológi- 
ca do município, Andréia de 
Cássia Alves. No total foram 
aplicadas 1.058 vacinas, 82 a 
mais do que o previsto. A me
ta era 976 crianças menores de

cinco anos. "Isso acontece por
que crianças de outras cidades 
podem ter recebido a vacina 
aqui", esclarece Andréia.

Em Borebi, a previsão era 
vacinar 173 crianças na se

gunda fase. Segundo dados 
da diretoria de Saúde, foram 
vacinadas 35 crianças de zero 
a um ano e 181 de um a qua
tro anos, superando a meta 
43 vacinas.
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Venha fazer parte dessa campanha!
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Para atingir a meta e vaci
nar todas as crianças de zero 
a cinco anos as diretorias de 
Saúde de Lençóis e Macatuba 
vão prorrogar a campanha de 
vacinação contra a paralisia 
infantil. Em Lençóis, as crian
ças que ainda não receberam 
a gota devem ser levadas até 
uma das unidades de saúde 
até a sexta-feira 1° de setem
bro. Já em Macatuba, a vaci
nação segue até a quarta-feira 
6 de setembro.

Em Lençóis, os agentes de 
saúde vão fazer um rastrea-

mento nas creches, escolas 
e bairros para encontrar as 
crianças que não foram vaci
nadas. A meta é vacinar 95%. 
No sábado, a campanha tin
giu apenas 84,31%.

Em Macatuba a vacinação 
vai até o dia 6 de setembro. 
As equipes do PSF (Programa 
Saúde da Família) vão reali
zar um trabalho de casa em 
casa para vacinar as crianças 
faltosas. Ontem, a porcenta
gem de crianças vacinadas em 
Macatuba havia aumentado 
para 82,5%.

S á b a d o  
d a s 1 3  à s  1 8 h  
D o m i n g o  
d a s  9  à s  i S h

Dias 02 e 03 de Setembro de 2006 
Local: Grêmio Recreativo - Grupo Lwart

Se você tem entre 14 e 20 anos, PARTICIPE!
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