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Ladrões 'limpam' 
supermercado e 
casa em Macatuba
Furtos aconteceram nas madrugadas de sábado para domingo e segunda- 

feira para ontem; nos dois casos só foram descobertos pela manhã

Dois furtos marcaram o plantão 
policial no final de semana em Ma
catuba. O primeiro aconteceu na ma
drugada de domingo, em um super
mercado no centro da cidade. Segun
do informações da PM, os ladrões 
entraram pelos fundos do estabele
cimento, chegando a destruir uma 
parte da parede. Apesar disso, o alar
me da loja não disparou. Os ladrões

levaram algumas mercadorias e uma 
quantia não divulgada em dinheiro. 
Segundo o comandante da PM em 
Macatuba, sargento Josué Francisco 
da Silva, os policiais conseguiram 
recuperar algumas caixas de cigarro 
que haviam sido furtadas e que aca
baram sendo abandonadas. Outro 
furto aconteceu na madrugada de 
ontem. Ladrões 'limparam' uma casa

na avenida coronel Virgílio Rocha. Os 
proprietários haviam passado a noite 
fora e o crime só foi percebido quan
do chegaram em casa. As evidências 
deixadas no local apontam que os la
drões entraram na casa pulando um 
muro lateral, depois abriram a porta 
da garagem e entraram com um ve
ículo. Todos os eletroeletrônicos da 
casa foram levados. ►► Página A3

A chuva que caiu no último final de semana não atrapalhou o movimento da Festa da 
Padroeira, que terminou domingo. O show de Moacir Franco, na sexta-feira 15, princi
pal evento da grade artística, levou um grande número de famílias para a Concha Acús
tica. Um bolo de 15 metros foi benzido e distribuído aos fiéis. O balanço oficial da edição 
2006 da festa, já com público e renda avaliados, só deve sair na próxima semana.

Nove agentes de saúde comunitária da Diretoria de Saúde estão visitando os bairros 
da cidade para medir o índice de Breteau, que mede a infestação pelo mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor da dengue. O trabalho começou no dia 11 de setembro 
e deve ser concluído até o fim desta semana. Serão visitados aproximadamente 
mil domicílios. Em Lençóis Paulista os principais focos estão sendo encontrados em 
caixas d'água, ralos, latas, tambores vazios, pneus, bandeja da geladeira, vasos e 
plantas para criar raiz. O último índice de Breteau levantado em Lençóis Paulista 
foi no mês de junho e registrou 0,67. O índice máximo tolerável pela Organização 
Mundial de Saúde é de um. A medição é feita de três em três meses.

Rapaz é preso em Borebi por porte de arma
Página A3

A b e r t o s

‘'tá.’'
Lance da partida em que a equipe de Lençóis derrotou o União São João de Araras por 2 a 1, nos pênaltis

Lençóis disputa o bronze no futebol
Pela primeira vez na histó

ria, o futebol de Lençóis Paulista 
disputa uma medalha nos Jogos 
Abertos do Interior, que neste ano 
acontecem em São Bernardo do

Campo. A equipe lençoense, re
presentada pelo juniores do CAL 
(Clube Atlético Lençoense) e co
mandada pelo técnico Adimilson 
Manoel da Silva, o Mita, disputa o

terceiro lugar hoje, às 8h. Na ma
nhã de ontem, a equipe lençoen- 
se perdeu nos pênaltis para Santo 
André e deixou escapar a chance 
de ir para a final. ►► Página A6

p o l í t i c a

Pedido de 
CEI pode ser 
arquivado

Uma reunião entre os vereadores 
João Miguel Diegoli (PSC) e Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), ambos da 
Comissão de Obras, Serviços e Ati
vidades Privadas, deu indícios que o 
pedido de abertura de CEI contra o 
prefeito José Antonio Marise (PSDB), 
pode ser arquivado. ►► Página A4
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E D U C A Ç Ã O

Começa a 
temporada 
de matrículas

Vai até o dia 29 de setembro 
o prazo para matrícula anteci
pada das crianças que estão fora 
da escola em Lençóis Paulista e 
Areiópolis. Crianças com idade 
a partir dos quatro anos podem 
ser matriculadas no Ensino In
fantil e a partir dos seis anos, na 
primeira série do Ensino Funda
mental. Para quem está na esco
la, m atrícula será em outubro. 
Em Macatuba, as matrículas co
meçam amanhã e vão até 6 de 
outubro. Em Borebi, as m atrícu
las serão abertas no mês de de
zembro. ►► Página A7
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A Padroeira é um sucesso!
Cerca de 60 mil pessoas passaram pela edição 2006 da Festa da Padroeira; 'nos 

surpreendeu o tamanho que a festa atingiu', afirma José Wilson Petenazzi

Da Redação

No dia seguinte ao encerra
mento da edição 2006 da Festa 
da Padroeira, a avaliação sobre 
o evento é a melhor possível. 
Há quatro anos na comissão 
organizadora, José Wilson Pe- 
tenazzi disse ao jornal O ECO 
que a aceitação cada vez maior 
do público foi uma surpresa 
neste ano.

Ainda não há um levanta
mento oficial sobre o público, 
nem de quanto dinheiro foi ar
recadado nas barracas coorde
nadas pelos voluntários. No en
tanto, segundo Petenazzi, num 
primeiro cálculo -  tomando por

base a quantidade de produtos 
consumidos -  entre 50 mil e 60 
mil pessoas passaram pela Festa 
da Padroeira nos três finais de 
semana em que foi realizada.

Petenazzi comemora a evo
lução da festa ao longo dos 
anos. Em 2006, foi a quarta 
edição realizada nos formatos 
que a população lençoense 
conhece hoje. É uma surpre
sa para nós o tamanho que a 
festa vem assumindo", afirma. 
"Tivemos mais dias de evento. 
E todos os dias contaram com 
muita gente, um público sur
preendente", completa.

O organizador ainda garante 
que a chuva que caiu no último

final de semana não atrapalhou 
em nada o movimento da Festa 
da Padroeira. "Mesmo com chu
va ainda tinha um bom público, 
com muita gente nas barracas", 
diz. "E quando a chuva parava, o 
público aumentava", continua.

O show de Moacir Franco
-  o principal evento da grade 
artística da Festa da Padroeira
-  agradou os organizadores. 
Segundo Petenazzi, a apresen
tação do cantor e comediante 
trouxe um grande número de 
famílias para a Concha Acústi
ca. "Foi um dos melhores dias", 
afirmou. "Conseguimos um 
ambiente muito bom para as 
famílias e tivemos uma partici

pação maior das famílias nesse 
show do Moacir Franco", ava
lia. "E é sempre o nosso obje
tivo garantir a participação das 
famílias na festa. É mais difícil 
tirar a família de casa para par
ticipar de um evento, enquanto 
que a juventude é sempre pre
sença garantida", completa.

Para Petenazzi, o ponto al
to da Festa da Padroeira foi o 
feriado da quinta-feira 15, em 
homenagem a Nossa Senhora 
da Piedade, padroeira do mu
nicípio. Na ocasião, um bolo de 
15 metros foi bento e distribuí
do aos fiéis. "Bastante gente foi 
à missa do dia 15. E fizeram fila 
para dividir o bolo", afirmou. A praça da Concha Acústica ficou tomada de fiéis na sexta-feira 15

LENÇÓIS PAULISTA
o  Deputado Ricardo Izar esteve sempre atendo aos problemas e 

anseios do município de Lençóis Paulista. Viabilizou a realização de importantes 
obras, como: asfaltamento de vias públicas e a construção 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-estrutura 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 Pais maisjusto.

Vote em quem é cidadão iençoense. 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.

RÊCARDO ÊZAR
Deputado fed era l
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PEDRO
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Deputado Estadual

Serroja .
Governador
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Presidente

Coligarão Compromisso com São Paulo



F U R T O S

Na seqüência
Dois furtos marcaram o plantão policial no final de semana em 

Macatuba; ladrões 'limparam' um supermercado e uma casa

L E N Ç Ó I S

Kátia Sartori

O final de semana foi agi
tado no plantão policial de 
Macatuba com o registro de 
dois furtos. O primeiro acon
teceu na madrugada de do
mingo, em um supermercado 
no centro da cidade. Segundo 
informações da Polícia Mili
tar, os ladrões entraram pelos 
fundos do estabelecimento, 
depois de pularem o muro da 
agência dos Correios, vizinha 
do supermercado. Para entrar 
no estabelecimento, quebra
ram a parede. Apesar disso, o 
alarme da loja não disparou.

Os ladrões fugiram sem 
deixar pista e levaram muitas 
mercadorias e uma quantia 
não divulgada em dinheiro e 
cheques. Segundo o coman
dante da PM em Macatuba, 
sargento Josué Francisco da

Silva, os policiais conseguiram 
recuperar algumas caixas de 
cigarro que haviam sido fur
tadas e que acabaram sendo 
abandonadas durante a fuga.

O caso só foi descoberto 
na manhã do domingo quan
do os funcionários chegaram 
para trabalhar.

O outro furto aconteceu na 
madrugada de ontem. Ladrões 
'limparam' uma casa na ave
nida coronel Virgílio Rocha. 
Os proprietários contaram à 
polícia que decidiram dormir 
na casa de um parente no final 
da tarde de ontem. Fecharam 
a casa e saíram. O furto foi 
descoberto na manhã de on
tem, quando a família chegou 
em casa. Apesar da casa estar 
localizada em uma região de 
movimento, ninguém perce
beu nada de estranho.

As evidências deixadas no

local apontam que os ladrões 
entraram na casa pulando um 
muro lateral, depois abriram 
a porta da garagem, que tem 
portão eletrônico, e entraram 
com um veículo. As marcas 
dos pneus mostram que os 
ladrões não tiveram pressa. 
Carregaram tudo o que deu. 
Televisores, DVD, computa
dor, máquina de lavar roupas 
e muitos outros eletroeletrô- 
nicos. Depois de carregarem o 
veículo, que ainda não teve o 
modelo identificado, fugiram 
sem deixar pistas.

O sargento Josué informou 
que ainda ontem policiais mi
litares realizariam diligências 
na tentativa de tentar encon
trar o que foi furtado, tanto 
no supermercado quanto na 
residência. A polícia investiga 
se existe relação entre os dois 
furtos.

Para delegado de Lençóis, 
hom em  se m atou

Em entrevista coletiva na 
tarde de ontem, o delegado 
Luiz Cláudio Massa

disse que acredita que o 
hom em  encontrado morto 
na manhã da sexta-feira 15 
se matou. Mauro Lopes, 62 
anos, foi encontrado dentro 
de seu carro com três tiros, 
dois no peito e um na nuca. 
Para a polícia, a hipótese de 
suicídio é mais forte porque 
a arma usada foi um revól
ver calibre 32. Além disso, 
a vítima tinha depressão e 
já havia falado em se matar 
outras vezes.

Com o laudo do IML 
(Instituto Médico Legal) nas 
mãos, Massa explicou que 
é perfeitamente possível

que uma pessoa consiga se 
suicidar com três disparos, 
principalmente porque a 
arma usada foi um revólver 
calibre 32.

O delegado disse ainda 
que ao conversar com fa
miliares e amigos da víti
ma, ficou sabendo que ele 
já havia falado em suicídio 
outras vezes.

"É viajar demais imagi
nar que alguém possa ter 
obrigado a vítima a escre
ver uma carta, já que essa 
depressão da vítima vem 
sendo notada há meses e até 
anos atrás" concluiu o dele
gado.

O que espantou os poli
ciais foi a determinação de

Lopes em se matar. Segundo 
o delegado, após o primei
ro disparo geralmente a ví
tima se arrepende devido a 
grande dor que sente. "É um 
caso para entrar para os li
vros" definiu.

O delegado também co
mentou a prisão dos dois 
rapazes acusados de furtar 
alguns veículos em Lençóis 
Paulista. C.A.O. e F.G.A. fo
ram presos e encaminha
dos à cadeia de Avaí. Eles 
são acusados de furtar um 
Gol, um Uno e uma moto, 
crimes que confessaram. A 
acusação de que seriam res
ponsáveis por outros dois 
roubos com reféns, não foi 
confirmada pelos acusados.

M assa diz que roubos foram  
feitos p or quadrilha de Bauru

"Nós tivemos um con
gestionamento de ladrões 
agindo na cidade", disse o 
delegado de polícia de Len
çóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa. Ele acredita que 
uma quadrilha, provavel
mente de Bauru, esteja 
agindo na cidade e seja res
ponsável por dois assaltos.

O primeiro caso aconte
ceu em um estabelecimen
to comercial na avenida 
Castelo Branco, no Jardim 
Ubirama, na quinta-feira 
14. Quatro indivíduos che
garam encapuzados, rende
ram o dono do estabeleci
mento e um cliente. Além 
de levar todo o dinheiro, 
os bandidos fugiram com 
o veículo Fiat Strada, de 
propriedade do cliente do 
estabelecimento. Depena- 
do, o carro foi localizado 
no sábado 16.

O outro furto que o de
legado Massa atribui a essa 
quadrilha foi a invasão da 
Chácara São Judas Tadeu, 
também na quinta-feira 
14, onde o proprietário 
perdeu vários aparelhos 
eletrônicos, cerca de R$ 8 
mil em jóias e uma cami
nhonete Veraneio, também 
localizada na sexta-feira, 
próxima do local onde foi 
encontrado o Fiat Strada.

"A gente tem certeza que 
essa quadrilha também 
agiu na cidade de Agudos, 
onde houve nos últimos

O delegado de polícia, Luiz Cláudio Massa, durante entrevista

tempos um aumento signi
ficativo no índice de crimi
nalidade da cidade" disse 
Massa. Na opinião pessoal 
do delegado, isso acontece 
por conta das ocorrências 
ligadas à facção criminosa 
PCC (Primeiro Comando 
da Capital).

O delegado disse que em 
Bauru o policiamento au
mentou nos últimos tempos

e as quadrilhas estão procu
rando agir em cidades onde 
o policiamento é menor. 
"Eu acredito que seja uma 
migração de criminosos de 
Bauru, primeiramente em 
Agudos que fica mais perto 
mais fácil de fugir, e depois 
para Lençóis, mas a gente es
pera responder rápido com 
a prisão para que não ocorra 
mais" disse.

Rapaz é preso por porte de arm a
No domingo 17, o jovem 

C.G.P., 20 anos, foi preso em 
flagrante por porte ilegal de ar
ma. Ele estava com um revól
ver da marca Rossi, calibre 38. 
O rapaz foi abordado depois 
de uma perseguição da Polícia 
Militar, na estrada vicinal que 
liga Lençóis Paulista a Borebi.

Em depoimento, o jovem 
disse à polícia que mora em 
Borebi e que tinha vindo pas-

sear em Lençóis. Ao decidir 
voltar para casa, encontrou 
um amigo que estava de m o
to e pegou carona. Na saída 
para Borebi, a PM deu ordem 
para que o motociclista paras
se. C.G.P. pediu ao colega que 
não obedecesse a ordem dos 
policiais e fugisse. Depois de 
uma breve perseguição, a m o
to teve que parar.

C.G.P disse que anda arma-

do porque costuma caminhar 
muito a noite pelo mato e usa 
a arma para garantir sua segu
rança. Apesar da explicação, o 
rapaz foi preso, levado até a 
delegacia de polícia e encami
nhado à cadeia de Avaí.

Já com o condutor da mo
to não foi encontrado nada de 
errado. Por causa do lacre da 
placa da moto estar rompido, 
o veículo foi recolhido.

NOTASiPOLICIAIS

FOGO
Na sexta-feira 15, um in

cêndio em um terreno baldio 
localizado atrás do Parque 
Paradão, na rua César Giaco- 
mini, Vila Santa Cecília, de
morou para ser controlado. 
Segundo os policiais, faltou 
água. Os motoristas dos ca- 
minhões-pipas, responsáveis 
no controle de incêndios, não 
foram localizados de imedia
to. Depois de algum tempo, 
o problema foi resolvido.

l im p e z a
No domingo 17, ladrões 

entraram em uma residência 
na Vila Paccola e levaram 
um telefone celular e um no-

tebook com bolsa e todos os 
cabos de conexão.O dono da 
casa disse à polícia que saiu 
de casa por volta das 19h e 
ao voltar, às 22h30, encon
trou a porta da cozinha ar
rombada e notou a falta dos 
equipamentos. A polícia in
vestiga o caso, mas não tem 
pistas dos assaltantes.

d e p e n a d o
O Fiat Strada furtado na 

quinta-feira 14 em Lençóis 
Paulista foi encontrado no 
sábado 16, em uma estrada 
rural, no meio de um cana
vial, nas proximidades da 
Fazenda Garrido. O carro foi 
encontrado depenado.

REDE DE COMBATE áO CÂNCER DE LENÇÓIS PAULISTA
Dirceu Nochelli e Belli Sposi promovem:
Jantar beneficente com leilão, no dia 06 de Outubro a partir das 20h no 

salão da Hobby Beer no Paulista Shopping, onde será  beneficiada a 
instituição REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE LEN ÇÓIS PAULISTA.

Contamos com sua presença

“Daqui a cem  anos não importarão os carros que dirigi, os lugares onde morei, quanto 
dinheiro tinha guardado no banco ou ainda as roupas que vesti, e sim que o mundo é um lugar

melhor porque eu fiz a diferença na vida de alguém.”
O ECO

Um senhor jornal

Informações e vendas: (14) 3264-4667^(14) 8126-5489
ou pelo e-malhj dirceugastroidecor@sapo.pt

REDE DO CÂNCER DE 
LENÇÓIS PAULISTA-SP

mailto:dirceugastroidecor@sapo.pt


E D I T O R I A L C H A R G E

Fim de festa
Terminou no domingo 17, 

a edição 2006 da Festa da Pa
droeira de Lençóis Paulista, 
Nossa Senhora da Piedade. 
O  que se viu nos últimos três 
finais de semana foi muita 
gente participando das ceri
mônias religiosas e também 
da quermesse, se podemos 
chamar a festa de quermesse. 
Louros para o padre Carlos Jo
sé de Oliveira que conseguiu 
mais do que levar pessoas à 
festa, levou fiéis à igreja.

As missas e a novena da 
padroeira deixaram o Santu
ário Nossa Senhora da Pie
dade lotado em todas as suas 
edições. Em cada cerimônia 
religiosa, uma novidade, um 
convidado. A apresentação do 
cantor Moacir Franco, durante 
a missa, deixou todos de boca 
aberta.

Em um artigo quando a 
festa começou, o padre Carlos 
escreveu que as festas sempre 
estiveram atreladas a religio
sidade. Afinal, é uma forma 
alegre de retribuir as graças al
cançadas. E, pelo jeito, o len- 
çoense gosta de agradecer seus 
santos. Dias desses, a festa de 
São Cristóvão também foi um 
sucesso. Tanto na parte litúrgi- 
ca quanto na festiva. Em ou
tras paróquias, o fato também 
se repete.

Visitantes de outras cida
des que passaram por Lençóis 
Paulista não cansaram de elo
giar a organização do evento 
de um modo geral. Nas bar

racas de alimentação, opções 
não faltaram. Mas, a melhor 
mercadoria das barracas foi a 
solidariedade. O  dinheiro ar
recadado neste mês pode se
gurar as contas de muitas en
tidades filantrópicas do muni
cípio que trabalham com uma 
receita curta e excesso de pes
soas para atender. É o ditado 
de sempre: 'o coberto é curto e 
o frio intenso'

Nos rostos dos voluntários, 
o que se viu foi alegria. O can
saço das noites mal dormidas 
pareciam não refletir no olhar 
de pessoas que acreditam na
quilo que fazem, independen
te da idade. Mais velhos ou 
mais novos.

O parque de diversões 
também não deixou a desejar. 
Brinquedos de qualidade e se
gurança. Não é qualquer festa, 
principalmente de igreja, que 
consegue chegar ao patamar 
da Festa da Padroeira.

Segundo os organizadores, 
cerca de 60 mil pessoas pas
saram pela praça da Concha 
Acústica, ora para se divertir, 
ora para rezar. No feriado da 
quinta-feira 15, dia de Nossa 
Senhora da Piedade, gente foi 
o que não faltou para assistir 
a missa e acompanhar a pro
cissão das flores com andores 
de todas as paróquias locais. 
Mais que isso, a queima de fo
gos de artifício foi outra forma 
de agradecer aos céus os tem
pos de paz e de solidariedade. 
Salve Nossa Senhora!

E O V O

A R T I G O

A parábola do roedor
Kátia Sartori

Era uma vez, num tempo 
contado diferente do nosso, 
um pequeno roedor conheci
do como Roedox. Ele vivia nas 
terras de Rodentia. O grande 
sonho da vida de Roedox era 
tomar o lugar de Ratazan -  o 
rato-mor do vilarejo.

Roedox era um rato baixi
nho e gordinho, ao contrário 
de Ratazan, que era alto e ro
busto. Apesar de sua aparên
cia, Roedox era um bom rela- 
ções-públicas. Tinha amigos 
em todas as esferas sociais de 
Rodentia. Além disso, tam
bém possuía contatos com 
Gatônia -  muito embora no 
passado, os habitantes das du
as terras tenham se envolvido 
em grandes conflitos territo
riais e ideológicos. Roedox di
zia que seu envolvimento com 
os gatonianos era meramente 
profissional. Por isso, suas 
intenções eram colocadas em 
dúvida por muitos.

Mas o que muita gente não 
sabia é que o ratinho asquero
so tinha um plano secreto pa
ra tomar o poder de Ratazan. 
Roedox, que via de regra não 
tinha emprego fixo, passava a 
vida a planejar uma forma de 
destruir seu inimigo.

Primeiro Roedox tentou 
desestabilizar o poder de Ra- 
tazan. Espalhava boatos de 
que a saúde do rato-mor não 
andava muito bem. Dizia que 
Ratazan não tinha experiência 
para ocupar tão importante 
cargo. Reza a lenda, que ten-

tou fechar acordos com mem
bros do Conselho de Rotendia 
na tentativa de derrubar o ra- 
to-mor. Nada deu certo.

O tempo passou e Roe- 
dox teve de guardar seu plano 
por alguns meses. Enquanto 
aguardava, o ratinho treinava 
sua maldade. Todo dia, ao se 
levantar da cama, olhava-se 
no espelho e perguntava: 'es
pelho, espelho meu, existe al
guém mais poderoso do que 
eu?' O espelho que não era 
mágico nem nada permanecia 
mudo e só refletia a imagem 
rotunda.

Depois de se admirar, Roe
dox ia para a vida prática. Ul
timamente, vivia de extorsão. 
Chantageava, oprimia roedo
res pequenos, gente simples, 
que só fazia trabalhar, e roe
dores da alta roda -  com esses 
a negociação era um pouco 
diferente. Em troca exigia di
nheiro, favores ou mais po
der.

Mentindo, extorquindo, 
chantageando e casando com 
a princesa Ratazania atingiu 
seu objetivo. Virou rato-mor 
de Rotendia. Mas o poder du
rou pouco. O tempo passou. 
O Conselho de Rotendia re
solveu promover algumas mu
danças de ordem política. Foi 
instituído o presidencialismo. 
E Roedox tentou manter seu 
poder nas urnas, mas foi der
rotado por um ramster popu
lista, que tinha mais lábia do 
que ele.

Kátia Sartori é jornalista

Kàrceira Coluna
ARQUIVO

Uma reunião no final da 
tarde de ontem entre os vere
adores João Miguel Diegoli 
(PSC) e Manoel dos Santos Sil
va (PSDB), o Manezinho, dá 
mostras de que caminha para 
arquivar o pedido de abertura 
de CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) contra o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
para investigar supostas irre
gularidades na contratação 
de shows para a Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
O terceiro membro da Comis
são de Obras e Transportes, o 
vereador Ismael de Assis Car
los (PSDB), o Formigão, não 
pôde comparecer.

d ú v id a s
João Miguel, principal de

fensor da CEI, disse que tinha 
dúvidas sobre a questão da 
contratação de artistas. As dú
vidas foram sanadas em uma 
conversa que ele e Manezinho 
tiveram com o diretor de Supri
mentos, Luís Carlos Baptistella.

EM ORDEM
Quando foram abordados 

pela Terceira Coluna, João 
Miguel e Manezinho estavam 
prontos para entrar no gabi
nete do prefeito Marise para 
ratificar o sepultamento do pe
dido de abertura de CEI. "Vou 
tirar mais algumas dúvidas 
agora", despistou João Miguel. 
Os dois deram a entender que 
vão pedir o arquivamento da 
denúncia, a menos que acon
teça alguma reviravolta nos 
próximos dias, a comissão de
ve apresentar um relatório na 
semana que vem.

RECAPITULAR
A denúncia foi protoco

lada no dia 19 de junho pelo 
ex-diretor da Gazeta Regional, 
Jessé Marques Luqueto, ale
gando que a empresa que deti
nha exclusividade no agencia- 
mento dos shows da Facilpa, a 
J.B. Gomes & Cia. Ltda. ME, de 
Jaú, era uma empresa registra
da como comércio de mate
riais elétricos.

NÃO PODE
Luqueto questiona o con

trato, por considerar a ativi
dade de registro da empresa 
incompatível com a realiza
ção de eventos artísticos.

ILEGAL
Luqueto questionava 

ainda o fato de vários artis
tas locais terem sido contra
tados pela empresa jauen- 
se. O documento também 
questiona a inexigibilidade 
do processo licitatório na 
escolha dos artistas e diz que 
houve duplo pagamento à 
dupla Mayck e Lian. Ainda 
segundo a denúncia, a con
tratação teria um fundo de 
ilegalidade e imoralidade.

FLASH
O documento apresen

tado por Luqueto traz até 
uma foto da empresa de Jaú 
que, aliás, está registrada em 
um endereço residencial. 
Ainda segundo a denúncia, 
nenhum tipo de comércio 
funciona no local. Ele en
tregou uma cópia para cada 
vereador e pediu a apuração 
das informações.

IRRITADO
Na semana passada, Ma- 

rise convocou a imprensa 
para uma coletiva e disse 
que estava irritado com as 
manobras oposicionistas. 
Mais que isso, disse que não 
cometeu nenhum ato ilegal 
e encaminhou as denúncias 
de Luqueto para o Ministé
rio Público.

POLÊMICA
O assunto rendeu polê

mica já que na entrevista, 
Marise acusou alguns adver
sários políticos, sem citar no
mes. O candidato derrotado 
a prefeitura em 2004, José 
Rubens Pietraróia (PMDB), 
não gostou de ver seu nome 
colado com o do ex-diretor 
da Gazeta Regional em re
portagem do jornal O ECO 
e encaminhou um direito 
de resposta, publicado na 
edição de sábado.

NA PAUTA
Aparentemente, a sessão 

da Câmara de Lençóis, na 
noite de ontem, seria tran- 
qüila. A única matéria na 
pauta que pode tomar algum 
tempo -  se ela for discutida 
-  é a primeira votação do 
Plano Diretor Participativo.

DEPREDADO
O deputado federal Mil

ton Monti (PL) enfrentou 
contratempos com seu ma
terial de campanha nas úl
timas semanas. Duas placas 
do deputado, fixadas em 
Alfredo Guedes, foram de
predadas. O ex-vereador e 
correligionário político de 
Monti, Jacob Joner Neto 
(PL), o Jacó Gaúcho, fez bo
letim de ocorrência.

FLAGRANTE
Na mesma noite em que 

o boletim de ocorrência foi 
lavrado, a Polícia Militar 
pegou um adolescente em 
flagrante enquanto quebra
va outra placa de Milton 
Monti. Interrogado, ele afir
mou que estava sendo pago 
para depredar o material de 
campanha, a pedido de um 
funcionário público de Alfre
do Guedes. Funcionário este 
que, a propósito, é cabo elei
toral do vereador Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (PFL).

CALADO
Procurado pelo jornal O 

ECO, Jacó Gaúcho não quis 
comentar o assunto e nem 
falar sobre Ticianeli Júnior. 
"Estou fazendo o meu tra
balho através da polícia, que 
vai apurar de quem é a cul
pa", afirmou.

EU NÃO
Em conversa informal com 

amigos, Ticianelli Júnior teria 
garantido que não tem nada a 
ver com a ocorrência. "Inclusi
ve também quebraram um ma
terial de campanha de candida
tos que eu apóio", afirmou. 
Ticianelli Júnior referia-se 
ao candidato a deputado fe
deral Robson Tuma (PFL).
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"Não sei em quem vou 
votar porque com tantos 
candidatos, fica difícil 
escolher".

Leandro Aparecido 
Pereira, funcionário 

público

"Vou votar no Lula por
que acho o estilo de pro
jeto que ele montou in
teressante e é importante 
dar continuidade. Aqui 
no Estado de São Paulo 
não notamos tanta dife
rença, mas no Nordeste 
ouve melhorias".

Glauber Woeda, 
estudante

mm ■; AT
Começou na quinta-feira 14, o trabalho para a mudança do leito do Córrego da Prata para a construção 
da ponte que vai ligar a Cecap ao centro da cidade. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores e 
depois da obra pronta será um importante corredor de tráfego no cidade

"Por enquanto não sei 
em quem votar, preciso 
analisar mais as propos
tas de cada candidato".

Terezinha Machado 
Leite, aposentada

f r a s e s

"Eu não 
tenho 
nada a ver 
com isso, 
absolu
tamente 
nada",

Freud Godoy, assessor especial 
do presidente Lula e acusado de 

ter comprado o dossiê contra 
o ex-ministro e candidato ao 

governo de São Paulo, José Serra 
(PSDB), no caso do esquema do 

sanguessuga

P A R A  p e n s a r

"Os dias 
inteiros 
destruímos 
o Brasil. 
Deus, às 
noites, o 
refaz"

Afrânio Peixoto
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M A C A T U B A

Para a comunidade
Centro de Atenção à Família vai abrigar a Casa de 

Brinquedos e projetos de geração de renda no município; 

prédio será construído no Jardim Esperança

Kátia Sartori

Casa de Brinquedos, CRAS 
(Centro de Referência em As
sistência Social) e projetos de 
geração de renda, como o Sa- 
borarte, todos funcionando no 
mesmo lugar. O  prefeito Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB) 
planeja para ainda este ano a 
construção do Centro de Aten
ção à Família que deve concen
trar alguns serviços e projetos 
da Secretaria de Assistência 
Social. O  centro será constru
ído na rua João Carlos Hueb, 
Jardim Esperança, próximo ao 
barracão de reciclagem.

Segundo a vice-prefeita e 
secretária de Assistência Social, 
Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB), o centro deve custar 
entre R$ 350 e R$ 450 mil e 
será construído com recur
sos do próprio município. O  
prédio terá quase 500 metros 
quadrados de área construída.

Atualmente, a obra está em fa
se de licitação.

Além de urbanizar a área, 
que ganhou o barracão de re
ciclagem e também foi esco
lhida para abrigar o prédio da 
Incubadora de Empresas, Lu- 
cilla acredita que o Centro de 
Atenção à Família vai dar mais 
qualidade para os moradores 
dos bairros Jardim Bocaiúva, 
Esperança, Sonho Meu e Amé
rica, os mais carentes da cida
de. "Espero que a construção 
comece ainda esse ano", diz. 
Uma pesquisa realizada por 
profissionais da ITE (Institui
ção Toledo de Ensino) com 
moradores desses bairros de
tectou problemas como eva
são escolar, baixa renda, anal
fabetismo e problemas como 
gravidez na adolescência.

De início, o centro vai abri
gar o CRAS, que funciona co
mo uma porta de entrada para 
projetos sociais e conta com

uma equipe formada por psi
cólogos e assistentes sociais, 
a Casa de Brinquedos, a Casa 
de Atenção à Família, o Renda 
Cidadã e o Saborarte.

O prédio terá cinco salas 
que serão utilizadas pela Casa 
de Brinquedos, uma cozinha 
experimental para as integran
tes do Saborarte, salas de in
formática e para aulas de idio
mas, espaço para atendimento 
dos profissionais do CRAS e 
espaço para reuniões.

q u a s e  p r o n t o
Na rua João Carlos Hueb, 

o barracão de reciclagem cons
truído pela prefeitura que tem 
como meta tirar 12 trabalhado
res do lixão está quase pronto, 
mas ainda não tem data para 
começar a funcionar. Embora 
a obra esteja em fase terminal, 
Lucilla explica que ainda fal
tam equipamentos para que o 
projeto ganhe vida. Terreno onde vai ser construído o Centro de Atenção à Família, em Macatuba

C I D A D A N I A

Na luta pelo desarmamento infantil
A Polícia Militar de Macatu- 

ba, a exemplo de Lençóis Pau
lista, também está empenhada 
na campanha o desarmamen
to infantil. Começou ontem 
e vai até o dia 12 de outubro, 
dia das crianças, a Campanha 
do Desarmamento Infantil 
no município, iniciativa da 
PM em parceria com a editora 
Abril, a Secretaria Municipal

de Educação e a Legião Mirim. 
Segundo o comandante da PM 
em Macatuba, sargento Josué 
Francisco da Silva, a campanha 
tem como objetivo conscienti
zar pais e filhos de que andar 
armado não é seguro.

Para participar, qualquer 
criança com idade entre seis 
e doze anos deve trocar uma 
arma de brinquedo por uma

revista infantil. Pode ser um re
vólver, uma faca ou uma espada 
de brinquedo. O cerol, utiliza
do nas linhas de pipa, também 
entra no troca. Os participantes 
receberão um cupom para con
correr a prêmios, em sorteio que 
será realizado no dia 12 de ou
tubro. A troca pode ser feito no 
grupamento da PM em Macatu- 
ba ou nas escolas municipais.

B O R E B I

Ingressos para porco no rolete estão a venda
Já estão a venda os ingressos 

para a segunda festa do Porco no 
Rolete, que acontece no dia 8 de 
outubro, no Centro do Trabalha
dor, em Borebi. Segundo Anto- 
nio Carlos Vaca, um dos organi
zadores do evento, a renda será 
revertida para o Fundo Social de 
Borebi e a Apae (Associação dos 
Pais e Amigos do Excepcionais), 
de Agudos. As duas entidades

pretendem utilizar o dinheiro 
para custear os gastos diários.

No ano passado, primeira 
edição da festa, cerca de 700 pes
soas compareceram ao evento. 
Este ano a expectativa é de que 
o público chegue a mil pessoas. 
Serão assados 16 porcos.

Os ingressos do porco no 
rolete estão a venda na pre
feitura de Borebi e na Apae de

Agudos. O ingresso custa R$ 
15 por pessoa e crianças me
nores de sete anos não pagam. 
Os convites só serão vendidos 
antecipadamente.

O almoço deve começar 
às 12h30. Além do porco no 
rolete, o cardápio terá ainda 
arroz, tutu de feijão, salada e 
vinagrete. De entrada serão 
servidas torradas e patês.

f l o r e s

Creche recebe exposição de orquídeas

Orquídeas de várias espécies estarão em exposição na creche Desidério Minetto

A beleza exótica das or
quídeas poderá ser admira
da ou levada para casa pelos 
macatubenses no próximo 
final de semana. A Casa da 
Criança Desidério Minetto

recebe uma exposição das 
plantas no sábado 23 e do
mingo 24.

Segundo a direção da 
creche, metade de tudo que 
for vendido durante a expo

sição será revertida para a 
entidade. As plantas são de 
produtores de outros muni
cípios. O evento fica aberto 
à visitação entre 9h e 18h. A 
entrada é de graça.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A MEMBROS 
DA CIPA -  GESTÃO 2.006/2.007

Informamos que estarão abertas as inscrições para os candidatos a 
membros que representarão os servidores públicos na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, gestão: 2006/2007, no período de 25 de Setembro a 
17 de Outubro de 2006, das 8:00 às 17:00 hs, com os servidores: Lúcia Helena 
Miranda de Aguiar, no Setor de Medicina do Trabalho; José Aparecido dos 
Santos, no Setor de Saúde Comunitário; Taisa Aparecida Toledo na Diretoria 
de Agricultura e Meio Ambiente; integrantes de Comissão Eleitoral.

Lençóis Paulista, 20 de Setembro de 2006

Comissão Eleitoral:
José Aparecido dos Santos _____________________________________
Luiz Correa de Oliveira _
Lucia Helena Miranda de Aguiar_ 
Taisa Aparecida Toledo
Reginaldo Silvio Leme de Oliveira _  
Paulo Sérgio de Camargo_
Maria Aparecida de Godoy ____
Aderson de Oliveira dos Santos _  
JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Setembro de 2006. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 81,32.

COMUNICADO

CAFÉ NATURAL INDÚS
TRIA E COMÉRCIO LTDA 
ME, torna público que recebeu 
da CETESB, a licença prévia n° 
07001139 e está requerendo a li
cença de instalação para torrefa- 
ção e moagem de café, sito à Sítio 
Santo Antonio do Campinho, S/N 
Lençóis Paulista/SP.

3í mais
jomal!
O ECO

Um senhor jornal

3269 3311



A B E R T O S

Rumo ao bronze
Juniores do CAL, equipe de Lençóis Paulista nos Jogos Abertos do Interior, 

disputam com Presidente Venceslau a medalha de bronze; partida acontece hoje

Da Redação

Pela primeira vez na histó
ria, o futebol de Lençóis Paulis
ta disputa uma medalha nos Jo
gos Abertos do Interior, que esse 
ano acontece em São Bernardo 
do Campo. A equipe lençoense, 
representada pelo juniores do 
CAL (Clube Atlético Lençoen- 
se) e comandada pelo técnico 
Adimilson Manoel da Silva, o 
Mita, disputa hoje, às 8h, a me
dalha de bronze com a equipe 
de Presidente Venceslau.

Para o jogo de hoje, o téc
nico Mita não poderá contar 
com os jogadores Nilton, Ma- 
riola e Wilson, todos suspen
sos por terem tomado dois 
cartões amarelos.

Na manhã de ontem, a

equipe lençoense perdeu nos 
pênaltis a chance de ir para a 
final. A vaga ficou para o San
to André que faz a final com 
o Santos. Os meninos do CAL 
não se intimidaram com o ad
versário e começaram jogando 
no ataque. A primeira etapa 
terminou empatada em 0 a 0.

No segundo tempo, o jogo 
ficou disputadíssimo e a equi
pe de Lençóis abriu o marcador 
com Mariola. No minuto final 
de jogo, aconteceu o que os len- 
çoense não esperavam. A equi
pe de Santo André conseguiu 
chegar ao gol de empate e a 
partida foi decidida nos pênal
tis. Nas penalidades máximas, 
o Santo André levou a melhor e 
venceu por 4 a 2, tirando assim 
o sonho do CAL de disputar a

medalha de ouro.
Esta foi a primeira derrota 

da equipe que estreiou com 
vitória na quarta-feira 13, ao 
bater o Guariba por 2 a 0 com 
gols de João Paulo e Lucélio. 
Na quinta-feira 14, os lençoen- 
ses empataram em 0 a 0 com a 
Ponte Preta, de Campinas. No 
sábado 16, derrotou o União 
São João de Araras por 2 a 1 
nos pênaltis, no tempo normal 
a partida terminou empatada 
em 0 a 0. Já no domingo 17, 
com gols de Mariola e João Ra
fael, Lençóis bateu o Comercial 
de Tietê pelo placar de 2 a 0.

BOCHA
Na noite de ontem, a equi

pe de bocha, orientada por 
Antonio Estrella, jogaria com

São Bernardo do Campo. 
Quem vencesse, garantiria va
ga na final. Até o fechamento 
da edição, a partida ainda não 
havia terminado.

VÔLEI
No domingo 17, a equipe 

de vôlei masculino, represen
tada pelo Projeto Vôlei UME/ 
Grupo Lwart, estreiou com 
derrota nos jogos ao perder 
para São José do Rio Preto 
pelo placar de 2 a 0. Hoje, a 
equipe comandada por Dou
glas Coneglian encara São Ca
etano do Sul.

A equipe de natação PPD 
(Pessoa Portadora de Defici
ência) embarca hoje para São 
Bernardo do Campo. A estréia 
acontece na quarta-feira 20. O jogador Nilton é um dos desfalques de Lençóis para o jogo de hoje

C I C L I S M O
Abertas 
inscrições 
para o 
passeio da 
primavera

A Diretoria de Espor
tes e Recreação da Prefei
tura de Lençóis Paulista 
está com as inscrições 
abertas para a quinta 
edição do passeio ciclís- 
tico em comemoração 
ao dia da árvore, no dia 
24 de setembro. Para se 
inscrever é preciso doar 
três litros de leite longa 
vida, que serão doados 
para uso em programas 
da Diretoria de Assistên
cia Social.

Segundo o coordena
dor do passeio, Maurício 
Ferreira Diniz, a atividade 
terá um percurso aproxi
mado de 25 quilômetros 
com saída na praça em 
frente ao Ginásio de Es
portes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão.

Os ciclistas vão mar
gear o Rio da Prata até 
sua nascente, por estradas 
de terra, com destino à 
represa do Grêmio Lwart, 
onde será feita uma para
da para o lanche. Durante 
o trajeto, os participantes 
vão conhecer uma árvo
re centenária localizada 
em uma reserva de mata 
atlântica. A previsão é 
que os ciclistas retornem 
à praça do Tonicão por 
volta de meio dia.

Além do lanche, serão 
oferecidas camisetas para 
os primeiros 250 inscri
tos. O passeio é uma rea
lização do Projeto Bike & 
Saúde, desenvolvido pela 
Diretoria de Esportes em 
parceria com o Grupo 
Lwart, Empresas Zillo Lo- 
renzetti e Senai. O proje
to tem ainda o apoio das 
empresas Radical Bike, 
Pão & Opção, Frigol, Au
to Posto Tigrão, Gelomar, 
Glamour, Farmácia Nos
sa Senhora da Piedade, 
Polvo -  Projetos Audiovi
suais, Grupo Papa Trilhas 
e Polícia Militar.

c a p o e i r a
O destaque da equipe femi
nina de capoeira foi a atleta 

Michelly Caroline Carlos, tri- 
campeã dos Jogos Regionais, 
e que ficou em quinto lugar 

nos Jogos Abertos do Interior. 
Michelly, que disputa na ca

tegoria peso médio, também 
conseguiu índice para os Jogos 
Abertos do ano que vem, que 

deve ser realizado em Piracica
ba. As demais capoeiristas não 
conseguiram bons resultados.

I N F A N T I L

Pela 10^ rodada do Cam
peonato de Futebol do CEM 
(Clube Esportivo Marimbon
do), categoria sênior B (de 28 
a 41 anos), com gols de Di- 
nei, Moretinho, André (2) e 
Celinho Mattos, a equipe do 
Fluminense bateu o Cruzeiro 
pelo placar de 5 a 3. Os gols 
do Cruzeiro foram assinala
dos por Matheus Prado (2) e 
Beto Angélico.

No jogo de fundo, Bota
fogo e Figueirense ficaram no 
empate em 2 a 2. Marcelo da 
Divelpa e Samuel do Amaral 
marcaram para o Botafogo.

Os gols do Figueirense foram 
marcados por Carlinhos Ja- 
cóia e Ronei Ferrari. As parti
das aconteceram na manhã de 
domingo 17, no campo de fu
tebol do CEM. Até o momen
to, a classificação aponta Fla
mengo e Internacional com 
11 pontos. A equipe do Fla
mengo leva vantagem no sal
do de gols: nove contra cinco 
do Inter. Em seguida, aparece 
o Fluminense com 10 pontos, 
Goiás com sete, Grêmio com 
seis pontos ganhos, Cruzeiro 
com quatro, Figueirense com 
três pontos e, na lanterna, Bo

Oito equipes começam, no domingo 24, as quartas de final do campeonato da Vila da Prata

Começa no domingo 24, 
as quartas de finais do Cam
peonato Amador da Vila da 
Prata -  5° Troféu Luiz Carlos 
Trecenti. As equipes classifi
cadas para a fase que começa 
no domingo são: Duraci, Bo
tafogo, CSK, Palmeirinhas de 
Areiópolis, Fluminense, Pal- 
meirinhas Lençóis, Grêmio da 
Vila e Palestra. Nas quartas de

finais os jogos são mata-mata, 
quem perder está fora do cam
peonato.

No domingo 24, na pri
meira partida, o Fluminense 
pega o Palmeirinhas de Areió- 
polis, às 9h. No jogo de fun
do, o Palmeirinhas Lençóis 
encara o CSK. À tarde, às 16h, 
o Grêmio da Vila joga contra o 
Botafogo. No domingo, 1° de

Definidos 
classificados para 
próxima fase

C I C L I S M O

Fluminense bate Cruzeiro no sênior
tafogo com 2 pontos ganhos.

m a s t e r
Dois jogos marcam ama

nhã a quarta rodada do se
gundo turno do Campeona
to de Futebol do CEM, ca
tegoria master (acima de 42 
anos). No primeiro jogo, às 
18h45, o Palmeiras encara o 
São Caetano. Na seqüência, 
o Corinthians pega o Améri
ca. Até o m om ento, São Ca
etano é o líder com 18 pon
tos, seguido pelo São Paulo, 
também com 18 pontos, e 
Palmeiras com 16.

A última rodada da III 
Copa Infantil de Futebol, 
promovida pela Liga Len- 
çoense de Futebol Ama
dor, definiu no final de 
semana as equipes classifi
cadas para a próxima fase 
da competição.

As equipes classifica
das para a fase seguinte 
da competição são: UME/ 
Lençóis, Macatuba, Bo
tafogo de Barra Bonita e 
Itatinga, pela categoria 
16 anos. Na categoria 13 
anos, estão classificadas 
UME/Lençóis, Macatuba, 
Itatinga e Borebi.

No sábado 15, pela 
categoria 16 anos, Borebi 
venceu a equipe do Expres- 
sinho por WO. Na seqüên- 
cia, Botafogo de Barra Bo
nita perdeu para Itatinga, 
pelo placar de 3 a 1. Pela 
categoria 13 anos, Borebi 
também bateu o Expressi- 
nho por WO. No jogo de 
fundo, Itatinga venceu o 
Botafogo de Barra Bonita 
pelo placar de 1 a 0.

No domingo 16, pela 
categoria 16 anos, a UME/ 
Lençóis goleou Macatuba 
pelo placar de 5 a 1. Na ca
tegoria 13 anos, mais uma 
goleada dos lençoenses so
bre Macatuba, 4 a 0. Todos 
os jogos foram realizados 
no campo de futebol Cló- 
vis Stoppa, no Parque do 
Paradão.

r o d a d a
A Liga Lençoense de 

Futebol Amador mar
cou para dom ingo 24, as 
partidas das semifinais 
da com petição. O local e 
horário dos jogos ainda 
não foi divulgado pela 
entidade. Na categoria 16 
anos, a UME/Lençóis en
cara o Botafogo de Barra 
Bonita e Macatuba pega 
Itatinga. Já na categoria 
13 anos, a UME/Lençóis 
enfrenta Borebi e Itatin- 
ga joga contra Macatuba. 
Nesta fase, os jogos são 
m ata-mata, quem perder 
dá adeus à com petição.

a m a d o r

Começam quartas de finais na Vila da Prata F U T E B O L

Copa 1010 define os grupos
A Liga Lençoense de Fu

tebol Amador divulgou na 
semana passada os grupos da 
Copa 1010 de Futebol Ama
dor. A competição começa 
no dia 8 de outubro e vai até 
o dia 17 de dezembro. As 10 
equipes foram divididas em 
dois grupos. Na primeira fase, 
as equipes jogam entre si den
tro do grupo. Classificam-se 
as duas primeiras colocadas 
de cada grupo.

Já na segunda fase, os

quatro times jogarão entre si 
em turno único, classifican
do-se as duas melhores para 
a grande final.

Os grupos da Copa 1010 de 
Futebol Amador são formados 
por: no grupo A tem Expressi- 
nho, Botucatu, Porto de Arei- 
ópolis, Primavera/Millenium 
e Borebi. No grupo B estão 
Santa Luzia, Grêmio Lwart, 
Areiópolis, Frigol e Palestra. A 
diretoria da ainda não divul
gou a tabela de jogos.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

outubro, o Palestra enfrenta o 
Duraci, às 15h. Os jogos serão 
realizados no campo de fute
bol da Vila da Prata.

O Campeonato Amador 
da Vila da Prata -  5° Troféu 
Luiz Carlos Trecenti é promo
vido pela Associação de Mo
radores da Vila da Prata com 
apoio da Diretoria de Espor
tes e Recreação.

"Sou palmeirense, 
time que escolhi desde 
criança. Mesmo com a 
derrota para o Cruzeiro, 
a nossa equipe está 
evoluindo, mas ainda 
tem que dar uma 
melhorada".
Osvaldino Ferreira, 
motorista



e d u c a ç ã o

Hora da matrícula
Crianças com mais de quatro anos e que estão fora da escola 

têm até o dia 29 para serem matriculadas em Lençóis e 

Areiópolis; em Macatuba inscrição começa amanhã

Kátia Sartori

Vai até o dia 29 de setem
bro, o prazo para matrícula 
antecipada das crianças que es
tão fora da escola em Lençóis 
Paulista e Areiópolis. Crianças 
com idade a partir dos quatro 
anos podem ser matriculadas 
no Ensino Infantil. A partir 
dos seis anos, na primeira série 
do Ensino Fundamental. Em 
Macatuba, as matrículas come
çam amanhã e, em Borebi, em 
dezembro. Para as crianças que 
já freqüentam a escola, a ma
trícula será em outro período.

Em Lençóis Paulista, a di
retoria de Educação segue ca
lendário sugerido pela Conam 
(Consultoria em Administração 
Municipal) e iniciou a matrícu
la antecipada em 1° de setem
bro. O prazo vence no dia 29 
desse mês e vale para crianças 
que não freqüentaram a escola 
de Educação Infantil em 2006 
ou que estudaram na rede parti
cular e a partir do ano que vem 
pretendem migrar para a rede 
pública. O período também 
é aberto para crianças até oito 
anos que ainda não ingressa
ram no Ensino Fundamental.

Os pais ou responsáveis 
precisam apresentar certidão 
de nascimento e o número de 
cadastro, para alunos que já 
freqüentaram a escola. As ma
trículas devem ser feitas nas se
cretarias das escolas.

O prazo também vale para 
estudantes que desejam ingres
sar no EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). Para os estudantes 
que já estão na escola, as matrí
culas começam em outubro.

Entre os dias 4 de outubro e 
17 de novembro a diretoria de 
Educação de Lençóis Paulista

começa realizar a projeção entre 
a demanda de alunos e as vagas 
existentes. A rede municipal de 
ensino de Lençóis conta com 
aproximadamente oito mil alu
nos. São mais de cinco mil no 
Ensino Fundamental, de primei
ra à oitava série, e quase três mil 
alunos na Educação Infantil.

MACATUBA
Começa amanhã e vai até o 

dia 6 de outubro, em Macatu- 
ba, as matrículas antecipadas 
para os alunos da rede munici
pal de ensino. A matrícula será 
dividida em duas etapas. De 
amanhã até o dia 27 de setem
bro, a matrícula é para os estu
dantes do Ensino Fundamen
tal, de primeira à quarta série. 
Do dia 2 ao dia 6 de outubro, 
o prazo é para as matrículas do 
Ensino Infantil. As matrículas 
podem ser feitas das 7h às 16h, 
nas secretarias das escolas. Os 
pais devem apresentar xérox da 
certidão de nascimento e com
provante de endereço.

A rede municipal de ensino 
de Macatuba atualmente con
ta com quase dois mil alunos. 
Na Educação Infantil, são 674 
alunos e no Ensino Fundamen
tal, de primeira a quarta série, 
outros 1.267. A expectativa é 
de que a procura por vagas no 
ensino público aumente no 
máximo 10%.

BOREBI
Em Borebi, segundo infor

mações da diretoria de Educa
ção, as matrículas na rede mu
nicipal de ensino acontecem 
entre os meses de dezembro 
e janeiro. O município atual
mente conta com 407 alunos 
do ensino fundamental, de pri
meira à oitava série, 97 alunos
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na Educação Infantil e 150 alu
nos que freqüentam creches.

a r e ió p o l is
O município de Areiópolis 

já iniciou o período de matrí
cula para crianças com mais de 
quatro anos e que não freqüen- 
tam a escola. O prazo vai até o 
dia 29 de setembro.

As matrículas para o Ensino 
Fundamental, de primeira à oi
tava série, acontecem de 16 de 
outubro a 24 de novembro, nas 
escolas do município. A rede 
municipal de ensino de Areió
polis têm 2.600 alunos, entre o 
Ensino Infantil e Fundamental.

Em Lençóis Paulista e 
Areiópolis, matrículas 
para Ensino Infantil e 
Fundamental para está 
fora da escola vai até o 
dia 29 de setembro; em 
Macatuba, inscrições 
começam amanhã e vão 
até 6 de outubro
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Este anúncio 
é só para lembrar 

que Setembro é o 
mês do nosso 

Aniversário.
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