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Serra visita a Agrifam
Fotos: Fernanda Benedetti

No sábado 5, o candidato ao 
governo do estado pelo PSDB, José 
Serra, visitou a 4^ Agrifam (Feira 
de Agricultura Familiar e Trabalho 
Rural), em Agudos. O tucano per
maneceu no local por cerca de 50

minutos, visitou praticamente to
dos os expositores da feira e posou 
para fotos com simpatizantes. Em 
nenhum momento falou de sua 
candidatura, pediu votos ou citou 
o nome do seu candidato ao Sena-

do federal, Afif Domingos (PFL). 
Muito menos o de Geraldo Alck- 
min, candidato do PSDB à Presi
dência da República. A Agrifam co
meçou na sexta-feira 4 e terminou 
no domingo 6. ►► Página A2

Na faca
Discussão por causa de agressão a um  cachorro  

acaba em briga em bar do Jardim das Nações; 

rapaz leva três facadas, é socorrido e passa bem

No domingo dia 6, no Jardim 
Nova Lençóis, em Lençóis Paulista, 
um rapaz levou três facadas depois 
de discutir com um amigo. O m o
tivo da briga foi um cachorro. Se
gundo declarações dos envolvidos à 
polícia, P.C.P.L., começou a agredir 
com violência seu cachorro de esti
mação. Vendo isso, os colegas que 
estavam no bar não gostaram da ati
tude e chamaram a atenção do agres
sor. Nesse momento, J.F.L. pegou 
uma faca e desferiu três golpes em 
P.C.P.L. Um no braço direito, outro 
no braço esquerdo e o terceiro, no 
peito. O golpe do braço esquerdo 
chegou a atingir a artéria, mas de-

P O L Í T I C A

Nassib teve
candidatura
impugnada

Página A2

pois de ser socorrido a hemorragia 
foi estancada, segundo informações 
de funcionários do Pronto-Socorro 
de Lençóis Paulista. O rapaz ficou 
em observação por algumas horas 
e foi liberado em seguida. O agres
sor foi acusado de lesão corporal 
e liberado. A faca foi apreendida. 
J.F.L. disse à polícia que é amigo da 
vítima e só perdeu a cabeça com o 
colega ao vê-lo maltratar o cão. Ele 
disse que gosta muito de animais 
de estimação e não suporta vê-los 
serem maltratados sem motivo apa
rente. Disse ainda que só pegou a fa
ca porque no momento estava cor
tando tomates. ►► Página A6

B A S Q U E T E

Lutepel vence 
Macatuba e 
lidera a Liga

►► Página A7

M A C A T U B A

Na tarde de ontem, alunos do Cemp/Senai estrearam os 11 novos computadores do curso de autocad

Cemp/Senai recebe novo 
curso e computadores

O semestre começou com a com
pra de novos computadores e o anún
cio sobre o curso de Técnico em Ad
ministração no Cemp/Senai (Centro 
Municipal Profissionalizante/ Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial)

I M P O S T O

Consulta ao 
terceiro lote do
IR sai hoje ►► Página A3

de Macatuba. Segundo o secretário de 
Desenvolvimento, Geração de Empre
go e Renda do município e diretor do 
Senai, Marcos Olivatto (PMDB), os 
alunos do curso de Autocad ganha
ram 11 novos computadores. Já o cur-

so Técnico em Administração entra na 
grade a partir de 2007 e oferece 40 va
gas no período noturno, em convênio 
com o Centro Paula Souza e a ET^ (Es
cola Técnica Estadual) Joaquim Ferrei
ra do Amaral, de Jaú. ►► Página A5

E S P O R T E S

Clube Atlético Lençoense 
estréia com vitória no Sub 20

Día
Admístração 
Opíníão 
Regíonaís 
Gíro Socíal

A2
A3
A4
A5
A8

A equipe de juniores do CAL (Clu
be Atlético Lençoense) estreou com 
vitória no Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão -  categoria Sub 20. 
A equipe venceu o Sumaré por 2 a 1, 
no sábado 5, e com um detalhe: o jo
go de estréia foi na casa do adversário. 
O CAL teve o domínio de toda a par
tida. O técnico alvinegro, Jaime Pe
reira, disse que gostou da atuação da

equipe. No sábado 12, a equipe folga 
na rodada. Os jogadores treinam até 
quinta-feira 10. Na sexta-feira serão 
liberados para comemorar o dia dos 
pais em casa. A reapresentação está 
marcada para a segunda-feira 14. O 
Lençoense volta a jogar no sábado 
19, no estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, contra a equipe do 
Comercial de Tietê. ►► Página A7

A D M I N I S T R A Ç Ã O

O velho hábito de picar cartão no início e final do expediente está com os 
dias contados para os servidores municipais de Lençóis Paulista. Está em fase 
de testes na prefeitura um sistema de leitura por impressões digitais, que em 
breve passa a registrar os horários de chegada e saída de todos os funcioná
rios da máquina pública. O sistema, segundo o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), vai impedir que um funcionário registre o ponto no lugar de outro. 
Segundo o diretor de Suprimentos da prefeitura, Luiz Carlos Baptistella, o 
sistema ainda está em fase de testes e começa a funcionar com 50 servidores 
do paço municipal. A implantação total só deve ocorrer em 45 dias. O novo 
sistema cruza as informações dos servidores com as impressões digitais e 
coleta o horário de entrada e saída do trabalho. ►► Página A3



E L E I Ç Õ E S  2 0 0 6

Wagner Carvalho

Com mais de duas h o
ras de atraso, o tucano José 
Serra, candidato ao governo 
do Estado, esteve em Agudos 
em visita a Agrifam (Feira de 
Agricultura Familiar e Traba
lho Rural). Com a chegada 
prevista para às 13h, o can
didato do PSDB chegou por 
volta das 15h. A visita durou 
50 minutos.

Serra visitou praticamen
te todos os expositores da 
feira e posou para fotos com 
simpatizantes. Em nenhum 
m omento falou da sua can
didatura, pediu votos ou 
citou o nome do seu candi
dato ao senado federal, Afif 
Domingos. Muito menos o 
de Geraldo Alckmin, candi
dato do PSDB à Presidência 
da República.

Ao passar pelos estandes, 
Serra ouviu dezenas de re
clamações dos expositores 
sobre a falta de investimento 
do governo no setor agrícola 
e teve dois compromissos. O 
primeiro de realizar um forte 
investimento no setor agríco
la e, o segundo, de criar uma 
forma de diminuir os im pos
tos que incidem sobre os pre
ços dos implementos agríco
las. Essa medida visa fazer 
com que o produtor compre 
os equipamentos com um 
preço melhor.

Serra chegou a Agrifam 
acompanhado do deputado 
estadual e candidato à ree
leição, Pedro Tobias (PSDB), 
que se comprometeu a fazer 
chegar às mãos do governa
dor, caso Serra vença a elei
ção, as reivindicações do pe
queno produtor.

Serra visita Agrifam
O tu can o  José Serra, candidato  ao governo do Estado, visitou  no sábado a 

Agrifam , ouviu diversas reclam ações sobre a falta de investim entos no setor  

e p rom eteu  em penho e investim entos p ara o pequeno agricu ltor paulista
Fotos: Fernanda Benedetti

José Serra passou por quase todos os estandes da Agrifam no sábado 
5; Pedro Tobias e Mendes Thame acompanharam o candidato

Além de Tobias, Serra 
também pôde contar com a 
companhia do deputado fe
deral e também candidato 
à reeleição, Antonio Carlos 
de Mendes Thame (PSDB). 
Conhecido por trabalhar ao 
lado do setor sucroalcoolei- 
ro, Thame disse conhecer, e

muito, a situação desespe- 
radora que enfrenta o setor 
agrícola brasileiro.

Já o expositor da empresa 
Jacto lembrou ao candidato 
ao governo do Estado, que 
tanto no setor agrícola quan
to no industrial, o pequeno 
produtor ou empresário tem

sido o responsável por m an
ter o crescimento do setor. O 
representante da Jacto disse 
ainda que empresa demitiu 
cerca 1,2 mil funcionários 
por causa do fraco desempe
nho da produção agrícola no 
ano passado.

Ao visitar os estandes, o 
candidato José Serra conhe
ceu as inovações nos pro
dutos do campo e recebeu 
explicações sobre sistema 
de plantio direto, que pos
sibilita menos gastos para o 
produtor na hora de semear 
a terra. Experimentou vinho 
com mel oferecido por um 
expositor e se encantou com 
a m ini-usina de álcool ins
talada na Agrifam, com ca
pacidade de produção de 10 
litros de álcool por hora.

FAVORITISMO
Por possuir a preferência 

esmagadora do eleitorado 
paulista e ter a possibilidade 
de vencer as eleições sem de 
haver a necessidade da reali
zação do segundo turno, de 
acordo com as pesquisas de 
intenção de votos, Serra não 
parecia preocupado em pe
dir votos. Quem aproveitou 
o movimento da feira para 
fazer campanha e pedir voto 
para Geraldo Alckmin foram 
os candidatos a deputado Pe
dro Tobias e Mendes Thame.

Na chegada de Serra à fei
ra, sua assessoria de impren
sa anunciou que ele atende- 
ria a imprensa logo após vi
sitar a feira. Mas, ele apenas 
conversou por cerca de dois 
minutos com a reportagem 
da emissora de TV TEM e foi 
embora sem atender o resto 
da imprensa presente.

Nassib não desistiu, teve 
candidatura cassada pelo TSE

Nassib Moreira Lopes, ex- 
candidato a deputado estadual 
pela coligação "São Paulo de 
Cara Nova" (PTN/PRP/PT do 
B) teve sua candidatura cassa
da pelo TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) e não abriu mão de 
disputar uma vaga na Assem
bléia Legislativa, como havia 
anunciado no final da sema
na passada. Na sexta-feira 4, 
o então candidato convocou 
uma coletiva de imprensa pa
ra anunciar sua desistência de 
disputar as eleições deste ano.

Segundo a página eletrônica 
do TSE, o processo de impug
nação da candidatura de Nassib 
teve início no dia 27 de julho 
com base no artigo 34 da Reso
lução do TSE n° 22.156. Ao ser

ihttp:/An/ww.tse.gov.br - 1ÍíE - tleiçoes 2ÒÓ6 - Divulgação de Dados de Candidatos -M .,.

E le iç õ e s  2 00 6  -  D iv u lg a ç ã o  d e  D a d o s  d e  C a n d id a to s

C a n d id a to (a ) a D eputado E stad u a l - S P
Nome: NASSIB MOREIRA LOPES
Nome para urna eletrôn ica : NASSIB 

19220Número;

Partido Político;

Coligação:

Partido T rabalh ista  
Nacional
SÃO PAULO DE CARA 
NOVA

Com posição da Coligação; 
Data de Nascim ento;
Sexo :
Estado  civil:
Ocupação:
Grau de Instrução :
N acionalidade;
Naturalidade;
Situação da C and idatura: 
Va lo r Máximo de G astos ;

PTN / PRP / PT do B 
04/10/1969 
Masculino 
So lte iro (a)
Jo rna lista  e Redator 
Superior incompleto 
Brasile ira  nata  
PORTO RIOO - PR 
Impugnado 
R$ 500.00D.0D

F e c h a r

O utras inform ações podem se r obtidas na Secre taria  Judiciária dos Tribunais E le ito rais, 
Sobre candidatos á presidência e vice-presidência da Republica, no TS E ; e sobre os 
dem ais cand idatos, nos Tribunais Regionais dos respectivos estad o s,

P ro c e s s o  de  C a n d id a tu ra  

D e c la r a ç ã o  de  B ens

notificado pelo TSE que a can
didatura estava sendo impugna-

da e que teria um prazo de sete 
dias para formalizar sua defesa,

ele resolveu anunciar que estava 
desistindo de ser candidato. O 
prazo para sua defesa venceu e 
ontem seu nome aparecia co
mo impugnado no site do TSE.

Segundo Nassib, em entre
vista ao jornal O ECO, na sex
ta-feira 4, ele declarou que ia 
retirar sua candidatura porque 
seu partido, o PTN, não estaria 
cumprindo parâmetros pré- 
combinados antes da campa
nha. E disse ainda que pesou 
na sua decisão de desistir da 
corrida eleitoral, um pedido do 
Senador Romeu Tuma e do de
putado federal Robson Tuma 
(ambos do PFL). Uma vez fora 
da disputa, concentraria suas 
forças na eleição do vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV).

a partir das

SaimácmiaD[Ml®Cite [DQacíteeOteBB

Dênnis & Deley 12/08
R. Cel. Joaquim A. Martins, 439 - Centro - Lençóis Paulista - Fone: 3264-8117



t e c n o l o g i a
Fernanda Benedetti

Na ponta
dos dedos
Prefeitura implanta sistema digital para 

registrar entrada e saída dos funcionários; 

processo garante agilidade administrativa 

e deve sepultar o velho hábito de picar 

cartão ao final do expediente

Cristiano Guirado

O velho hábito de picar car
tão ao final do expediente é tão 
comum que já virou até gíria 
popular para apontar aquelas 
pessoas que estão sempre nos 
mesmos lugares. Em Lençóis 
Paulista, este hábito está com 
os dias contados, pelo menos 
para os servidores públicos 
municipais. Está em fase de 
testes, na prefeitura, um siste
ma de leitura por impressões 
digitais, que em breve passa a 
registrar os horários de chega
da e saída de todos os funcio
nários da máquina pública.

"É um modo mais confiável 
de ter controle. Principalmente, 
porque impede que uma pes
soa registre o ponto de outra", 
afirma o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). O prefeito ex
plica que é uma exigência do 
Tribunal de Contas o cumpri
mento de horários por parte dos 
servidores públicos. "Estamos 
aprimorando nosso controle 
para poder cobrar", completa 
Marise. O prefeito lembra ainda 
que, se for constatado que fun
cionários públicos ficam menos 
do que deveriam no exercício 
de suas funções, o Tribunal de 
Contas pode exigir a devolução 
de dinheiros dos salários.

Segundo o diretor de Supri
mentos da Prefeitura, Luiz Car
los Baptistella, o sistema ainda 
está em fase de testes e só deve 
ser implantado totalmente em 
45 dias. "Já fizemos alguns tes
tes com poucas pessoas. Agora 
temos que conferir como ele 
funciona com um grande nú
mero de funcionários e se ofe

rece uma velocidade satisfató
ria", explica Baptistella.

O sistema será instalado em 
todas as unidades do serviço pú
blico no município. Para isso a 
prefeitura comprou cerca de 20 
leitores digitais que serão espa
lhados em todas as unidades pú
blicas da prefeitura. O software 
foi desenvolvido internamente 
e cada aparelho custou cerca de 
R$ 500. A sede administrativa da 
Prefeitura será o primeiro lugar 
onde o sistema começa a funcio
nar. Pela ordem, a leitura digital 
será implantada nas escolas, pos
tos e unidades de saúde e, por úl
timo, nas diretorias que funcio
nam fora do Paço das Palmeiras.

Hoje o controle de chegada 
e saída de funcionários é feito 
de diversas formas diferentes. 
Em alguns lugares, picam car
tão no relógio, em outros as
sinam um livro especificando 
horários. "O sistema de hoje 
exige que as informações sejam 
digitadas para que passem para 
o banco de dados. Depois de 
implantado, os registros serão 
computados automaticamente 
e com total fidelidade", explica 
o diretor de Suprimentos.

Depois de implantado o 
sistema, será impossível uma 
pessoa registrar o horário de 
outra. Questionados se prática 
de registrar os horários de en
trada e saída por um terceiro é 
comum na Prefeitura, nem Ma- 
rise e nem Baptistella respon
deram. "Depois de implantado 
esse sistema nós vamos desco
brir", diz o prefeito. "Ouvimos 
muitas conversas, mas não po
demos afirmar nada com segu
rança", completa Baptistella. Na tarde de ontem, uma das funcionárias mostrou como funciona o sistema de impressão digital

Sistema 
vai coletar 
o horário 
do ponto

Segundo o diretor de 
Suprimentos da Prefeitura, 
Luiz Carlos Baptistella, o de 
leitura por impressões digi
tais está sendo testado por 
cerca de 50 funcionários do 
paço municipal, que foram 
cadastrados no programa de 
computador. Por enquanto, 
a novidade não vai atingir 
100% dos servidores. No Al- 
moxarifado, por exemplo, o 
uso do relógio eletrônico e 
do crachá continua. Baptis- 
tella diz que ainda não sa
be com o o programa vai se 
comportar com um número 
grande de pessoas. Ele expli
ca que o equipam ento em 
teste coleta o horário exato 
em que o servidor entrou ou 
saiu do trabalho.

O horário é registrado 
quando o servidor aciona o 
ponto com o indicador di
reito. Assim que o relógio 
é acionado, o funcionário 
receberá uma mensagem in 
formando que o registro foi 
feito com sucesso.

Depois de coletado o pon
to, outro sistema vai fazer o 
tratamento dos horários co
letados. Baptistella explica 
que este outro banco de da
dos vai conferir se a hora de 
entrada e saída que foram 
registradas estão de acordo 
com o horário que tem de 
ser cumprido pelo servidor.

O diretor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, 
Luis Eduardo Conti, explica 
que um banco de dados está 
em fase de construção pa
ra armazenar os dados dos 
servidores públicos e rela- 
ciona-los às suas impressões 
digitais. "Em determinado 
m om ento a gente deve con
vocar todos os servidores 
para fazer o cadastramen- 
to das suas impressões di
gitais", afirmou. "A idéia 
é fazer com que todos os 
funcionários públicos traba
lhem sob esse sistema. Nos
so objetivo, principalm ente, 
é substituir as planilhas que 
são preenchidas à m ão", fi
naliza Conti.

e c o n o m i a

Receita Federal libera hoje consulta ao 3° lote do Imposto de Renda
A Receita Federal libera 

hoje, terça-feira 8, a consulta 
ao terceiro lote da restituição 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física. As informações estarão 
disponíveis a partir das 8h no 
site da Receita Federal (www. 
receita.fazenda.gov.br) ou pe
lo fone 0300-78 0300.

São cerca de 2,2 mil decla
rações só nas 50 cidades que 
fazem parte da regional Bau
ru, o valor a ser liberado está 
na casa de R$ 1,6 milhão.

O saque da restituição só 
será liberado a partir da pró
xima terça-feira 15. A correção 
foi feita de acordo com a taxa 
Selic. O acumulado entre os 
meses de maio a julho foi de 
4,63% . Quem não informou o 
número de uma conta corren
te para depósito do valor, po
de se dirigir a qualquer agên
cia do Banco do Brasil ou ligar 
para 0800-729 0001 para que 
o dinheiro possa ser deposita
do em qualquer conta onde o

l e g i s l a t i v o

Terminou ontem a noite recesso da Câmara de Vereadores
titular seja correntista.

Caso a declaração não este
ja incluída neste lote, é possível 
realizar uma consulta ao extra
to na página da internet da Re
ceita e ficar sabendo os motivos 
pelos quais a contribuição ain
da não foi liberada. A Receita 
alerta que a possibilidade do 
contribuinte ter sua declaração 
incluída na malha fina, só pode 
ser admitida depois da libera
ção do último lote, antes disso 
não existe essa possibilidade.

Ao que tudo indica, os vere
adores de Lençóis estavam com 
saudades da tribuna da Câmara. 
O Legislativo faria, na noite de 
ontem, a primeira sessão ordi
nária do segundo semestre. Uma 
chuva de indicações foi prepara
da para a volta aos trabalhos. E 
até o fechamento desta edição, 
cerca de 30 documentos já ha
viam sido propostos para serem 
lidos em plenário. A maioria 
deles pelos vereadores Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL) e

João Miguel Diegoli (PSC).
Apenas um projeto do pre

feito José Antonio Marise (PS
DB) chegou com pedido de 
regime de urgência: o que dava 
o nome do aviador José Angelo 
Simioni ao trevo de acesso ao 
aeroporto de Lençóis Paulista. 
Outros dois projetos enviados 
pelo prefeito seguiriam os trâ
mites normais. Também na or
dem do dia, três projetos de au
torias de parlamentares -  que já 
passaram pelo plenário em ou

tros tempos -  voltam à Ordem 
do Dia para serem apreciados.

Também começaria a ser 
discutido na noite de ontem, o 
projeto que renova até 2008 a 
concessão do recinto "José de 
Oliveira Prado" para a Associa
ção Rural de Lençóis Paulista, 
entidade que organiza a Facilpa 
(Feira Agropecuária Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista). 
Esse projeto dificilmente seria 
aprovado na noite de ontem, 
uma vez que tem duas emendas.



E D I T O R I A L

Dedo biônico
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista mostra mais uma vez 
que está há anos luz de muitas 
outras prefeituras do País. De
pois de implantar um progra
ma que interliga todas as dire
torias da administração, como 
saúde, educação e tributos, de 
forma que em um clique po
de-se saber o nome do dono 
da casa, se os impostos estão 
em dia ou não, o número de 
pessoas da família e até a ren
da familiar, a Administração 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) está implantando 
um novo sistema de controle 
de ponto: pela digital do dedo 
indicador direito.

É isso mesmo. Nos filmes de 
ficção científica, que fizeram su
cesso alguns anos atrás, o acesso 
a determinadas áreas só poderia 
ser feito com a impressão digi
tal. Nos mais recentes desses fil
mes, a identificação é feita pela 
córnea. Mas, deixando a ficção 
de lado, em breve todos os ser
vidores públicos municipais 
vão poder registrar a hora que 
chegaram ou saíram do serviço 
com uma simples passada de 
dedo pelo aparelho de leitura 
digital. É bom lembrar que o 
software foi desenvolvido aqui.

Esse sistema não é no
vo, mas funciona apenas em 
grandes centros e em algumas 
empresas de ponta. Fora isso,

a polícia inicia um trabalho 
para que as impressões digi
tais tiradas em tinteiro passem 
a ser feitas por esse processo. 
Isso já está em andamento.

Mas, em uma cidade do in
terior do Estado de São Paulo 
não tem como dizer que isso 
não é uma inovação. Por en
quanto, 50 funcionários estão 
cadastrados e testam o novo 
modelo. A novidade vai pro
porcionar que o controle da 
folha de pagamento seja mais 
ágil e sem erros uma vez que 
não será preciso digitar os da
dos contidos no livro de pon
to ou cartão de ponto, duas 
das formas em que se contro
la o horário de trabalho dos 
funcionários. Além disso, vai 
ser impossível que um fun
cionário passe o cartão pelo 
outro. Ou seja, a possibilida
de de qualquer tipo de fraude 
está descartada. É a tecnologia 
a serviço do homem. E, mais 
uma vez, fica claro que as pre
feituras devem e precisam ser 
administradas como empre
sas. O funcionário público é 
pago com o dinheiro dos con
tribuintes, por isso é preciso 
que as formas de controle me
lhorem. E, para que o dinheiro 
das esferas estadual e federal 
pare de desaparecer é preciso 
que as inovações comecem nas 
prefeituras, nos municípios.

A R T I G O
Eu sou um chato -  parte dois

Cristiano Guirado

Desde já agradeço todos os 
chatos de plantão que demora
ram horas e horas olhando pa
ra o meu artigo com o mesmo 
tema da semana passada, ten
tando se enquadrar em uma ou 
mais características descritas 
sobre chatos. Muitos dos que 
me procuraram para comentar 
o artigo estavam preocupados 
por terem se enquadrado em 
mais de uma categoria. Tama
nho foi o sucesso -  de tanta 
chatice que existe para inspirar 
-  que eu resolvi escrever "Eu 
sou um chato -  parte 2".

Vamos de cara com outros 
tipos de chatos. Nesse final de 
semana, andando de carro pela 
avenida Padre Salústio Rodri
gues Machado -  por sorte, no 
banco do passageiro -  fiquei 
pensando em formular o per
sonagem do chato barulhento. 
Esse tipo de chato é aquele que 
obriga todo mundo a ouvir o 
som que ele está ouvindo no 
carro. Vale ressaltar que os tím
panos desses sujeitos são muito 
resistentes. Se fora já é difícil su
portar o som, imaginem dentro. 
Essa modalidade de chatos se 
caracteriza por uma atrofia das 
capacidades de comunicação. 
Afinal, como arrumar assunto e 
conversar dentro do carro com 
um som alto daqueles.

Ainda na avenida, consegui 
distinguir um chato que, se exis
tisse nos anos 80, estaria no top 
de linha da tecnologia de entrete
nimentos: o chato-autorama. Es
se tipo de chato é viciado em per
cursos ovais e quando pegam um 
carro, podem passar horas rodan
do em círculos. São comumen- 
te encontrados na avenida em 
Lençóis, ou em qualquer outra

cidade que tenha uma estrutura 
semelhante. Aqui é a Padre Salus- 
tio, em Bauru a avenida Getúlio 
Vargas, em Macatuba, a Coronel 
Virgílio Rocha. E ai de quem se 
intrometer a tentar retardar o per
curso. Nem preciso falar o preju
ízo que esse tipo de chato gera 
com o consumo de gasolina.

Tem um chato mais perigo
so, uma derivação frustrada do 
chato-autorama. É o chato pilo
to. Esse tipo de chato, quando 
entra em um carro é possuído 
por algum espírito guerreiro. Vi
vem em disparada pela cidade 
com seus escapamentos baru
lhentos. Não raro, infelizmen
te, essa modalidade de chato 
-  diria que a única perigosa, até 
agora -  está envolvida em aci
dentes de trânsito causados por 
pura estupidez. E inclusive com 
vítimas fatais. E esses chatos são 
incuráveis porque sempre estão 
por ai chateando de novo.

Tem o chato desocupado. 
A coisa mais chata que tem é 
quando você está andando pela 
calçada -  isso acontece mais co- 
mumente com os chatos tristes 
(o meu caso), porque sempre 
apressados -  e tem gente encos
tada nos postes, nas paredes, ou 
simplesmente parados, obstruin
do a passagem. Quando não es
tão parados, estão se arrastando 
em devaneios pelas ruas olhan
do as vitrines das lojas. Esse tipo 
de chato se prolifera em vários 
lugares onde existe gente apres
sada, chata ou não. Mas seu 
principal reduto são as calçadas 
da rua 15 de Novembro.

Chatos, chatos, chatos! Te
mos para dar e vender, produzir 
e fabricar. Escolha seu preferido!

Cristiano Guirado, 28 anos, é 
estudante de Jornalismo
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Terceira Coluna
LANTERNA

E parece mandinga, mas 
não é. Até no Campeona
to de Master (acima de 41 
anos) do CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo), o Corin- 
thians vai mal das pernas. O 
time é o vice-lanterna, entre 
oito que disputam a compe
tição, Para a preocupação do 
capitão da equipe, o empre
sário Silvano Gasparini.

p a ss a g e m
O candidato ao governo 

do Estado de São Paulo, Jo
sé Serra (PSDB), passou pela 
Agrifam (Feira de Agricultura 
Familiar e Trabalho Rural), 
em Agudos, no sábado. Serra 
andou pelos estandes e con
versou com produtores rurais 
e com eleitores.

LEI SECA
Serra tentou "molhar o 

bico" enquanto andava pela 
feira. Primeiro, tentou tomar 
um gole de vinho com mel. 
Foi impedido por seus asses
sores, que depois pediram 
que o candidato passasse reto 
por um estande de jurubeba. 
Compreensível a atitude da 
assessoria, já que os tucanos 
nunca deixam de ressaltar o 
suposto gosto do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
pelas bebidas alcoólicas. Seria 
estranho se algum candidato 
do PSDB fosse fotografado na 
mesma prática.

EI, VOCÊ AI...
Um fato inusitado. Crian

ças que estavam na feira du
rante a visita de José Serra fica
ram durante boa parte do per
curso às vistas do candidato ao 
governo do Estado. O que eles 
queriam? "Serra, dá um di
nheiro!", era a reivindicação.

LISTA
A presença de Serra reu

niu algumas lideranças po
líticas em Agudos. Foram 
vistos por lá o deputado 
estadual Pedro Tobias e o 
deputado federal Antonio 
Carlos de Mendes Thame 
(ambos do PSDB).

PRESENTE
O prefeito de Lençóis Pau

lista, José Antonio Marise (PS
DB), também deu as caras ao 
lado da esposa, Maria Joana 
Andreotti Marise. Também foi 
visto por lá o diretor do Senai 
de Lençóis Paulista e Bauru, 
Reinaldo Teixeira Munhoz.

INTRUSO
O vereador Edson Fernan

des (sem partido) também 
foi visto na Agrifam, ao lado 
da esposa Maria José da Silva 
Fernandes. "Estou só passe
ando e não tenho nada a ver 
com a recepção do Serra", fez 
questão de ressaltar. Eleito 
vereador pelo PT em 2004, 
Edson ainda não se abriu, 
mas deve apoiar a candida
tura de Ivan Valente (Psol) 
ao governo do Estado.

FUI!
Serra deixou irados os 

jornalistas que andaram pe
la feira sob o sol forte da tar
de de sábado em busca de 
uma declaração. O candida
to só conversou com a asses- 
soria de imprensa do evento 
e com uma emissora de TV 
regional. Depois entrou no 
carro e saiu em disparada.

JÁ g a n h o u
A mídia presente no local 

disse que candidato respirava 
os ares de "já ganhou". "Igual 
o Fernando Henrique Cardo
so (PSDB) com a prefeitura 
de São Paulo na década de 80, 
que já tinha até tirado foto na 
cadeira do prefeito", lembrou 
um dos jornalistas. Detalhe: 
Fernando Henrique Cardoso, 
líder disparado nas pesquisas, 
perdeu aquela disputa eleito
ral para Jânio Quadros.

ENQUANTO ISSO...
Enquanto as lideranças 

tucanas na região acompa
nhavam Serra, em Lençóis a 
Adefilp (Associação dos De
ficientes Físicos de Lençóis 
Paulista) fazia um churrasco 
para comemorar a inaugu
ração dos novos banheiros 
no prédio da entidade.

APOIO
A obra teve o apoio do 

empresário e diretor da Lu- 
tepel, Edenilson Grecca. 
Passaram por ali os verea
dores Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
Ismael de Assis Carlos (PS
DB), o Formigão, e Ailton 
Tipó Laurindo (PV).

COBRANÇA
Vários foram os assuntos 

nas rodas de conversa. Mas 
um deles apareceu por mais 
de uma vez. Grecca cobrou 
Lenci e Manezinho pelo as- 
faltamento da rua Hélio de 
Aguiar. A verba para a obra 
já foi viabilizada pelo de
putado federal Ricardo Izar 
(PTB) e falta colocar o asfal- 
tamento na corrida agenda 
da Diretoria de Obras.

DA CASA
José Carlos de Oliveira, o 

Baixinho da Adefilp, agrade
ceu a presença de Edenilson 
Grecca no evento, a quem 
chamou de grande colabo
rador da associação. "Os 
únicos empresários que vêm 
aqui são o Edenilson e o Luiz 
Carlos Trecenti", afirmou.

DE VOLTA
O prefeito Marise tam

bém apareceu no churrasco 
da Adefilp, assim que Serra 
deixou Agudos. E já chegou, 
literalmente, integrado com 
o material de campanha dos 
tucanos. Em um dos lados 
do peito, um adesivo pedia 
votos para Serra como gover
nador, e em outro, Pedro To- 
bias para deputado estadual.

APETITE
E o prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercus Júnior 
(PMDB), aproveitou a vin
da da ex-primeira dama do 
governo do Estado, Lú Alck- 
min, para almoçar com ela 
em Bauru, junto com outras 
diversas lideranças da re
gião. E mais uma vez, o pre
feito de Macatuba recebeu o 
convite para assinar a ficha 
de filiação ao PSDB.

"Na hora de votar é preciso 
analisar e ter consciência 
das propostas de cada can
didato nessa eleição, para 
ver quem merece ocupar 
os cargos e ter o poder de 
comandar o País".

Aline Ribeiro de Faria, 
estudante

"É importante fazer um 
curso profissionalizante, 
porque facilita na hora de 
arrumar em emprego".
Kelvin Pereira de Godoy,

estudante

"Falta autoridade dos 
profissionais dentro das 
escolas e  respeito dos 
alunos. Isso pode evitar 
e terminar com as brigas 
que ocorrem dentro das 
escolas".

Jaqueline Vicentin,
estudante

Mesmo com a passarela que liga o bairro Núcleo Luiz Zillo ao centro da cidade, muitos moradores insis
tem em atravessar e cortar caminho pela rodovia Osny Matheus. Quem trafega constantemente pela ro
dovia se depara com essa cena todos os minutos. É preciso que os pedestres tenham mais consciência e 
usem a passarela. Cortar a pista traz insegurança para os motoristas e pode causar a morte de alguém.

F R A S E S

"Eu faço 
parte da 
população, 
também, 
estou 
amedron
tado"
Márcio Thomaz Bastos, ministro 
da Justiça, ontem, ao comentar os 
novos ataques do PCC em São Paulo

P A R A  P E N S A R

"O dinheiro 
pode atrair 
e manter 
as pessoas, 
mas
raramente 
é o que 
as motiva 
para a 
excelência"

John Katzenbae

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


M A C A T U B A
Fernanda Benedetti

Novidades
Aulas do segundo semestre no Cemp/ 

Senai de Macatuba com eçam  com  novos 

computadores para o curso de Autocad; 

prefeitura anuncia curso Técnico em 

Administração para 2007

Kátia Sartori

O semestre com eçou 
com novidades no Cemp/ 
Senai (Centro Municipal 
Profissionalizante/ Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial) em M acatuba: a 
compra de computadores 
novos para o curso de Au- 
tocad e o anúncio sobre no
vo convênio com o Centro 
Paula Souza, que acrescenta 
na grade da escola, a partir 
do próximo ano, o curso de 
Técnico em Adm inistração.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda do municí
pio e diretor do Cemp/Senai, 
Marcos Olivatto (PM DB), só 
para a compra dos compu
tadores a prefeitura investiu 
aproximadamente R$ 18 mil. 
São 11 máquinas novas. "Ca
da computador custou R$ 
1,6 m il", informou Olivatto. 
Com a renovação do equi
pamento, o curso que estava 
sendo ministrado na escola 
municipal Odila Galli Lista 
volta para a sede do Senai.

Ontem, dia em que co
meçaram as aulas no Senai, 
os alunos do Autocad estre
aram o equipam ento novo. 
As aulas acontecem no perí
odo da tarde e da noite e ca
da turma conta com dez alu
nos. O Autocad é um curso 
sobre computação gráfica,

que visa o aprimoramento 
do profissional da área de 
engenharia, técnica, m ecâni
ca e desenho técnico. O cur
so oferecido pelo Cemp/Se- 
nai em Macatuba aborda to 
da a extensão do programa. 
Com o dom ínio do Autocad 
é possível elaborar projetos, 
como m odelos de autom ó
veis, casas, prédios e até pro
jetos na área de informática.

NOVO
A partir de fevereiro de 

2007, o curso de Técnico em 
Administração também fará 
parte da grade do Cemp/Se- 
nai. Atualmente, o centro 
profissionalizante oferece 
cursos de Autocad, Assisten
te Administrativo, Costura 
Industrial, Desenho Técnico 
Mecânico, Eletricidade In
dustrial, Eletricidade Resi
dencial, Informática e Técni
co em Açúcar e Álcool.

Segundo Olivatto, o con
vênio foi assinado com o 
Centro Paula Souza e com 
a ETE (Escola Técnica Esta
dual) Joaquim Ferreira do 
Amaral, de Jaú, que fica res
ponsável pela contratação 
dos professores e pela me- 
tologia. Segundo Olivatto, 
o novo curso terá um custo 
de aproximadamente R$ 100 
mil para os cofres públicos. 
São 40 vagas no período n o 
turno, sem cobrança de men-

Com novos computadores, 
Cemp/Senai de Macatuba 
inicia novos cursos de 
autocad; para 2007 será 
disponibilizado curso de 
Técnico em Administração

E S P O R T E S

salidade dos alunos. O único 
pré-requisito para prestar a 
prova de seleção é ter con
cluído o Ensino Médio. As 
aulas serão diárias. O curso 
é dividido em três módulos. 
A duração total é de um ano 
e meio. Ao todo, são 1.500 
horas de aulas.

De acordo com Olivatto, 
a única indefinição sobre o 
curso Técnico em Adminis
tração é quanto ao local onde 
vão acontecer as aulas. Como 
o número de alunos é grande 
e o Cemp/Senai não dispõe 
de muito espaço, é possível 
que o curso aconteça na es
cola municipal Odila Galli 
Lista, no período da noite.

Guarani e C.S.K. 
vencem na 
segunda rodada

Duas vitórias e um empa
te marcaram a segunda roda
da da 1® Taça "Celso Montei
ro", realizada no domingo 6, 
no campo do Nenzão, Jardim 
Bocaiúva, em Macatuba.

No primeiro jogo da roda
da, o Fênix e o Jardim América 
empataram em 1 a 1. O União 
derrotou o Guarani por 2 a 1 
na segunda partida e, fechan
do a rodada, C.S.K. venceu o 
Grêmio da Vila por 2 a 0.

Os líderes da competi
ção são o C.S.K. e o União,

que tem duas vitórias cada 
um. Jardim América tem 
dois pontos. Jardim Espe
rança e Fênix, somam 1. Os 
lanternas Grêmio da Vila e 
Guarani ainda não pontua
ram na competição.

No domingo 13, tem a 
terceira rodada. O primeiro 
jogo é entre os líderes C.S.K. 
e União, às 8h. Jardim Espe
rança pega o Fênix, às 10h. 
O último jogo, marcado pa
ra às 13h, é entre Grêmio da 
Vila e Guarani.

Macatuba sedia 
competição 
regional de Judô

No dia 26 de agosto, Ma- 
catuba vai sediar o circuito 
do Campeonato Regional de 
Judô, promovido pela Fede
ração Paulista de Judô. As lu
tas acontecem no ginásio de 
Esportes Brasílio Artioli, com 
início previsto para às 9h e 
sem hora para terminar.

Segundo o chefe de Gabi
nete da prefeitura e presiden
te da UME (Unidade Munici
pal de Esportes), José Aurélio 
Paschoal, a competição vai 
contar com a presença de lu
tadores de toda a região, em 
diversas categorias. As aca
demias já estão recebendo o 
convite para inscrever os atle
tas. Mais informações pelo si
te www.fpj.com.br.

http://www.fpj.com.br


P O L I C I A
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Briga
no bar
Depois de agredir com  violência 

cachorro de estimação, hom em leva três 

facadas de amigo; agressor disse que não 

gosta de ver animal sendo maltratado

Wagner Carvalho

Era para ser um final de 
semana normal com cerveja 
e bate-papo com os amigos 
no bar. No domingo dia 6, 
no Jardim Nova Lençóis, em 
Lençóis Paulista, o encon
tro de amigos quase acabou 
em tragédia. Isso porque um 
rapaz, P.C.P.L., começou a 
agredir com violência seu ca
chorro de estimação. Vendo 
isso, os colegas que estavam 
no bar não gostaram da ati
tude e chamaram a atenção 
do agressor. Nesse momento, 
J.F.L. pegou uma faca e des
feriu três golpes em P.C.P.L. 
Um no braço direito, outro 
no braço esquerdo e o tercei
ro, no peito. O  golpe do bra
ço esquerdo chegou a atingir 
a artéria, mas depois de ser 
socorrido a hemorragia foi 
estancada, segundo informa
ções de funcionários do pron-

to-socorro de Lençóis Paulis
ta. O rapaz ficou em observa
ção por algumas horas e foi 
liberado em seguida.

O dono do bar contou à 
polícia que várias pessoas 
participaram da briga que 
acabou na agressão do rapaz. 
Ao ver a briga, o comercian
te chamou a polícia. Com a 
chegada da Polícia Militar, 
todos se evadiram. O rapaz 
ferido foi socorrido pelo 
Emergência 192.

Após a identificação do 
agressor, a Polícia foi até sua 
casa e teve que arrombar o 
portão para entrar. A faca usa
da para ferir o amigo foi en
contrada em cima da pia da 
cozinha, já lavada.

J.F.L. confessou ser ele o 
agressor e foi levado até De
legacia de Polícia para prestar 
esclarecimentos. O agressor 
foi indiciado por lesão corpo
ral e liberado em seguida. A

Faca usada pelo homem que agrediu um amigo dentro do bar

faca ficou apreendida.
Segundo declarações à 

polícia, J.F.L. disse que é 
amigo da vítima e só perdeu 
a cabeça com o colega ao 
vê-lo maltratar o cachorro. 
Ele disse que gosta muito de 
animais de estimação e não 
suporta vê-los serem maltra
tados sem motivo aparente. 
Disse ainda que só pegou a 
faca porque no m om ento es
tava cortando tomates.

BRIGAS EM BAR
Na última semana, outra 

briga foi registrada em um bar 
da cidade. Na ocasião, a Polí
cia Militar foi solicitada para 
atender uma ocorrência briga 
e encontrou entre as caixas de 
vasilhames, uma faca e pistola 
7.65 milímetros. No dia 4 de 
junho, um homem foi agredi
do a cadeirada, chutes e pon- 
ta-pé em um bar no Jardim 
Monte Azul e acabou na UTI.

R E L I G I Ã O

Cristo Ressuscitado promove 
novena de Cura e Libertação

Nove semanas de fé e 
oração. Começa na quin
ta-feira 17 e vai até o dia 
12 de outubro, feriado de 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, a No
vena de Cura e Libertação. 
A novena é uma realização 
da paróquia Cristo Ressus
citado, na Cecap. Segundo 
o padre Silvano Palmeira, 
pároco da igreja, serão nove 
quintas-feiras de adoração 
e missa. O convite é para 
toda a comunidade católica 
de Lençóis Paulista.

A abertura da novena 
acontece na quinta-feira 17. A 
adoração eucarística ao San
tíssimo será sempre das 8h às 
19h. Às 19h30, tem missa.

O tema do primeiro dia 
de novena é 'Libertação das 
falsas religiões, amarra nos 
negócios e escravidão espi
ritual' Cada missa terá um 
tema específico, como li
bertação das enfermidades, 
dos vícios e cura das doen-

Novena de Cura e Libertação começa na quinta-feira 17, na igreja Cristo Ressuscitado

ças e dos medos.

ALMOÇO
No domingo 13, dia dos 

pais, a comunidade católica

da igreja Cristo Ressuscitado, 
na Cecap, realiza um almoço 
beneficente. O evento será no 
salão de festas da igreja São 
José, na Vila Ubirama. A ren-

da do almoço será revertida 
para a construção da capela 
de Sant'Ana e São Joaquim. 
Os convites individuais cus
tam R$ 12.

f Cíntia
^  fotografias

Rua Anita Garibaldi, 1127, Centro 
Lençóis PauKsta - Fone: 3263-5184

SOZINHO
Na sexta-feira 4, o con

dutor da moto CBX Twister, 
placa DHB 16 32, de Len
çóis Paulista, transitava pela 
rua Guainazes, na Cachoei- 
rinha, quando ao parar o 
veículo perdeu o controle e 
caiu da moto. O rapaz dis
se apenas se lembra que foi 
socorrido pelo resgate.

d isp a r o
No início da noite sex

ta-feira 4, os moradores do 
Jardim Maria Luiza I escuta
ram um disparo de arma de 
fogo. A polícia foi informada 
que o tiro havia acontecido 
em uma das casas da rua Jo
aquim Maria Contente. Ao 
chegar na casa indicada pelos 
vizinhos, a PM fez uma revis
ta , mas nada encontrou.

NÃO PAROU
A Polícia Militar regis

trou um acidente de trânsito 
na sexta-feira 4, envolvendo 
uma moto CBX Strada, placa 
CJK 7495, de Lençóis Paulis
ta, e um Fiat Tipo, placas BTM 
3350, também de Lençóis. O 
condutor da moto não obser
vou a placa de parada obriga
tória e bateu no Fiat. O moto
ciclista não tem habilitação.

SUSPEITO
A Polícia Militar abor

dou um jovem, na sexta-fei
ra 4, com uma sacola plás
tica com cerca de 4 quilos 
de fio de cobre descascado. 
Sem saber explicar a proce
dência do material, ele foi 
encaminhado a Delegacia 
de Polícia onde prestou de
poimento e foi liberado. O 
material ficou apreendido.

d es m a n c h e
Na sexta-feira 4, a PM foi 

até ao Jardim das Nações ve
rificar uma denúncia de furto 
de veículo e desmanche em 
uma oficina mecânica locali
zada no bairro. Uma camio
nete F 4000 parcialmente 
desmontada foi encontrada 
no local. O dono da oficina 
disse que o veículo chegou 
até lá por meio de dois ho
mens: um alemão forte e ou
tro baixo, que pediram para 
ele fazer alguns reparos. Os 
dois homens teriam levado o 
motor e as placas e disseram 
que voltariam para buscar o 
restante. O mecânico disse 
ainda que sabia que a nume
ração do chassi estava raspa
da. No local também foi en
contrado um Fusca, também 
com a numeração de chassi 
raspada. O dono da oficina 
disse que comprou o veículo 
de uma pessoa desconhecida. 
A polícia investiga o caso.

COM v ít im a
No sábado 5, o condu

tor de uma moto Honda 
Biz, placa DLJ 4747, de Len
çóis Paulista, transitava pela 
avenida Padre Salústio Ro
drigues Machado, sentido 
centro-bairro, quando foi ul
trapassar um Corsa e acabou 
batendo. O motociclista caiu 
e foi socorrido no pronto-so
corro com ferimentos leves, 
foi medicado e liberado.

t u d o  er r a d o
Em patrulha pela Cecap, a 

PM deparou com moto Hon- 
da CG 150, placa DLJ 4818, 
de Lençóis Paulista, sendo 
que o carona estava sem capa
cete. Após abordagem, ficou 
constatado que o condutor 
não era habilitado e que ha
via violado o lacre da placa. 
A moto ainda não tinha do
cumento, o rapaz disse que o 
havia perdido. A moto foi re
colhida ao pátio da Ciretran.

CAPOTAMENTO
Um carro capotou na es

trada vicinal Fernando Vale- 
zi, que liga Macatuba à usina 
São José, na noite do domin
go 6. O motorista do Gol, 
placas CWZ 9952, de Lençóis 
Paulista, perdeu o controle 
depois que um dos pneus do 
veículo estourou. Os quatro 
ocupantes do veículo tive
ram ferimentos leves.

FUJÃO
Um homem embriagado 

deu trabalho para a polícia 
em Macatuba, na noite do 
domingo 6. Primeiro, R.D.G. 
foi atingido por um Corsa, 
placas CEG 9928, de Macatu- 
ba. Por causa do acidente foi 
levado ao pronto-socorro, 
mas fugiu depois de receber 
os cuidados médicos.

COLISÃO
Na tarde do domingo 6, 

foi registrado mais um aciden
te sem vítima em Macatuba. 
A.S.S.T., que dirigia um Corsa 
placas CVS 2537, de Macatu- 
ba, colidiu com um Gol, CIL 
3710, de Macatuba, no cru
zamento da avenida Coronel 
Virgílio Rocha com a rua João 
Fernando de Almeida Prado.

TRASEIRA
Na madrugada do sá

bado 5, a polícia registrou 
mais um acidente, dessa 
vez na rodovia Osny Ma- 
theus (SP 261), em Lençóis 
Paulista. Um Escort, pla
cas HUR 2667, de Lençóis 
Paulista, colidiu com um 
Vectra BUS 4042, de Len
çóis Paulista. Um dos ocu
pantes do Escort teve feri
mentos leves.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - T.P. 20-2006

PROCESSO : 62-2006 EDITAL: 21-2006 ÓRGÃO : Prefeitura M . Macatuba OBJETO : 

contratação de empresa com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para reforma e 

ampliação do Prédio do Hotel Municipal, com adaptação para funcionamento do Paço Municipal, para 

conclusão no prazo de 150 dias a contar da ordem de serviços. A Prefeitura de Macatuba torna público 

que o Prefeito Municipal homologou a licitação em referência, ADJUDICANDO o objeto em favor 

de WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor de R $ 284.895,14, ficando a licitante, 

pelo seu representante legal, convocada para a assinatura do correspondente contrato, dentro do prazo 

de 5 dias.

Macatuba, 7 de agosto de 2.006

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.



j u n i o r e s

Vitória fora de casa
Os juniores do Lençoense bateram o Sumaré por 2 a 1, na casa do 

adversário, na estréia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão 

-  categoria Sub 20; equipe alvinegra folga na rodada de sábado

Fernanda Benedetti

Da redação

A equipe de juniores do 
CAL (Clube Atlético Lenço
ense) estreou com vitória no 
Campeonato Paulista da Se
gunda Divisão -  categoria Sub 
20. Com dois gols do atacante 
Raiff, a equipe comandada por 
Jaime Pereira bateu o Sumaré 
pelo placar de 2 a 1. A partida 
foi realizada no sábado 5, no 
estádio municipal Vereador Jo
sé Pereira, em Sumaré.

No jogo de sábado, o CAL 
teve o domínio de toda a par
tida. No único lance de perigo, 
o Sumaré fez o gol em cobran
ça de pênalti, aos 38 minutos 
do segundo tempo. Jogando 
no sistema 3-5-2, com apenas 
um atacante, o Lençoense criou 
inúmeras oportunidades de sair 
de Sumaré com uma goleada.

O primeiro gol Alvinegro 
saiu aos 15 minutos da etapa 
inicial. Raiff aproveitou a bola 
tocada por Pablo e mandou pa

ra o fundo das redes do goleiro 
adversário. Mesmo na frente 
do marcador, o CAL era todo 
pressão em busca do segundo 
gol. Aos 35 minutos, Raiff, de 
novo, conferiu o segundo gol 
do CAL, ao aproveitar a linha 
de impedimento mal feita pe
lo Sumaré, que o deixou cara a 
cara com o goleiro.

No segundo tempo, o Len- 
çoense veio com a mesma mo
tivação e pressionou o Sumaré 
desde o início. A equipe que 
perdeu o meia Pablo, aos 38 
minutos, expulso depois de dis
cutir com o juiz e de já ter toma
do um cartão amarelo, poderia 
ter saído de Sumaré com uma 
goleada se não fosse o grande 
número de gols perdidos pelos 
jogadores do Lençoense.

No final da partida, o téc
nico do CAL, Jaime Pereira 
comentou que gostou da atu
ação da equipe. "Por a estréia 
ser fora de casa e o campo es
tar muito bom, gostei da nossa

equipe que fez dentro de cam
po aquilo que nós pedimos, 
que é jogar sempre pra frente", 
completou Pereira.

No próximo sábado 12, 
a equipe folga na rodada. Os 
jogadores treinam até quinta- 
feira 10. Na sexta-feira serão 
liberados para comemorar o 
Dia dos Pais em casa. A reapre- 
sentação está marcada para a 
segunda-feira 14.

O Lençoense volta a jogar 
no sábado 19, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, o 
Bregão, contra a equipe do Co
mercial de Tietê. Para este jogo, 
o jogador Alex deverá entrar 
no lugar de Alan e a equipe po
derá contar com o retorno do 
atacante Mariola, que já está 
recuperado de contusão.

No jogo de sábado, o CAL 
jogou e venceu com, Rafael, 
Alan, Rodrigo, Wilson, Bicu
do, Adriano, Paraíba, Rafinha, 
Nilton (Douglas), Pablo e 
Raiff (Rocha). Depois da vitória em cima do Sumaré, CAL treina até quinta-feira e folga na rodada do final de semana

b a s q u e t e F U T S A L

Lutepel bate 
Macatuba 
e assume 
liderança

A equipe cadete masculina 
de basquete da Lutepel/Lençóis 
conquistou uma importante 
vitória no Campeonato da Li
ga de Basquete Centro-Oeste 
Paulista nesse final de semana. 
Em partida realizada no sába
do 5, no ginásio de esportes 
Brasílio Artioli, em Macatuba, 
os comandados de João Paulo 
Paschoarelli bateram a equi
pe da casa pelo placar de 76 
a 64. Com a vitória, a Lutepel 
assume a liderança na tabela 
com nove pontos, seguida do 
GREB/Bauru e UME/Macatu- 
ba, com sete pontos, e Ibitinga 
e Demetur/São Manuel, ambas 
com cinco pontos ganhos.

Também no sábado, em 
Macatuba, a equipe mirim da 
Lutepel comandada por Leo
nardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu, venceu o time da ca
sa por 81 a 34.

Na categoria juvenil mas
culina, a equipe da UME/Ma- 
catuba não foi feliz na rodada. 
A equipe foi até Avaí e perdeu 
para o time da casa por 39 a 
36. O jogo aconteceu no do
mingo 6, naquela cidade.

Mirim e cadete participam de 
amistosos em São Paulo

No sábado, basquete da Lutepel venceu Macatuba; já na semana passada perdeu dois amistosos

As equipes mirim e cadete 
da Lutepel participaram, no 
sábado 29, de amistosos em 
São Paulo contra as equipes do 
Círculo Militar de São Paulo. 
Na categoria mirim, os lenço- 
enses perderam pelo placar de 
78 a 40 e, na cadete, também 
foram derrotados por 64 a 55.

Para o técnico da equipe 
mirim, Leonardo Henrique

de Oliveira, o Dudu, o in
tercâmbio serviu para os jo 
gadores lençoenses trocarem 
informações e experiência 
com os atletas do Círculo Mi
litar. As equipes do Círculo 
Militar são líderes no Cam
peonato Paulista da Federa
ção em suas categorias. "Foi 
uma experiência muito im
portante poder levar os nos

sos garotos para São Paulo. 
O mais interessante foi que 
a maioria dos garotos nunca 
tinha visitado um shopping. 
Quero agradecer ao diretor 
da Lutepel, Flávio Benvenu- 
ti, que acompanhou o nos
so grupo no shopping e que 
ficou muito contente em ver 
a felicidade de cada garoto", 
comentou Dudu.

Estão abertas as inscrições para 
o campeonato de futsal

A Diretoria de Esportes e Re
creação da Prefeitura de Lençóis 
Paulista abriu ontem as inscri
ções para o Campeonato Muni
cipal de Futebol de Salão, que 
começa no dia 21 deste mês. As 
fichas de inscrição podem ser 
retiradas na sede da diretoria, 
que fica no Ginásio de Espor
tes Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. Cada equipe pode ins
crever entre 10 e 15 atletas, com 
idade mínima de 16 anos.

Em virtude da participação do 
município nos Jogos Abertos do 
Interior, o campeonato será reali-

zado em duas fases: na primeira, 
as partidas acontecem entre os 
dias 21 de agosto e 9 de setem
bro. Na segunda fase, as partidas 
acontecem entre os dias 25 de se
tembro e 11 de novembro.

A organização prevê que o 
campeonato terá 22 equipes, 
sendo 18 inscritas agora e as 
quatro primeiras colocadas do 
torneio no ano passado, que 
entrariam na segunda fase. 
Mais informações podem ser 
obtidas na Diretoria de Espor
tes pelos telefones 3264-1444 
ou 3264-1443.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

“Sou corintiana de coração, 
apesar do meu time não estar 
em uma fase muito boa. Estou 
na expectativa, que o nosso 
Timão saia dessa"

Camila Soares de Carvalho,
estudante




