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P O L I C I A

Homens 
armados levam 
R$ 8 mil de 
cooperativa

Em três minutos, dois ladrões 
armados e sem capuz entraram na 
agência da Credinoel (Cooperativa 
de Crédito Rural da Zona de São Ma
nuel), renderam o único funcionário 
do estabelecimento e levaram R$ 8 
mil em dinheiro e cheques. O  valor 
é extra-oficial já que a empresa não 
quis se manifestar. O  assalto foi re
gistrado por volta das 12h30. Os la
drões anunciaram o roubo, renderam 
o único funcionário da cooperativa e 
trancaram o rapaz no banheiro. De
pois de arrebentar a porta, o funcio
nário acionou a Polícia Militar, que 
cercou a área. Dois rapazes foram 
detidos como suspeitos, mas como 
não foram reconhecidos pela víti
ma acabaram liberados. Até o fecha
mento dessa edição, os ladrões não 
haviam sido identificados. A agência 
não possuiu nenhum sistema de se
gurança, como câmeras internas de 
vídeo ou alarmes. Segundo apurado 
pela reportagem de O ECO, a empre
sa não tem seguro contra roubos. Os 
clientes que efetuaram pagamentos 
ontem, não terão prejuízos.

Em Macatuba, 
homem é preso 
por abuso sexual

É 'g u e r ra '
contra
M arise!
Ações na Justiça e pedidos de abertura de 

CEIs na Câmara fazem parte da estratégia para 

desestabilizar Marise; oposicionistas negam 

intenção de "guerrear" contra o prefeito

Página A3 Policial armado procura homens que assaltaram Cooperativa no centro de Lençóis

Ações na Justiça, pedidos de aber
tura de CEIs (Comissões Especiais de 
Inquérito) na Câmara, denúncias para 
a imprensa e um acirramento do de
bate político. São esses os ingredientes 
do caldeirão político que a oposição 
prepara para combater o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB) depois das 
eleições. Segundo a estratégia revelada 
ao O ECO, Marise perderá o sossego 
depois do dia 1° de outubro. As de
núncias pretendem atingir inclusive 
a vida pessoal e a honra do prefeito. 
Oposicionistas ouvidos pelo jornal O 
ECO negaram a estratégia. Segundo o 
advogado Marcos Toledo, ex-assessor

jurídico de José Prado de Lima (PDT), 
o Pradinho, o que existe é um docu
mento que estaria sendo entregue a to
dos os advogados da Comarca. O do
cumento fala em ações judiciais con
tra Marise. "Eu não tenho nada com 
isso", disse Toledo. O documento tem 
a assinatura de Jessé Marques Lucheto, 
que também assina pedido de abertu
ra de CEI contra o prefeito na Câma
ra. O médico José Rubens Pietraróia 
(PMDB) negou qualquer envolvimen
to na estratégia. "Não sei de nada dis
so", garantiu. Já Marise, disse confiar 
no julgamento que a população fará 
do seu governo. ► ►  Página A4

O atacante João Paulo, do CAL, disputa lance na partida onde a equipe local bateu Presidente Venceslau e garantiu o bronze nos Abertos de São Bernardo do Campo

ESPORTES

Futebol e bocha 
ganham bronze 
nos Abertos

Lençóis Paulista adicionou 
duas medalhas na sua conta na 
participação nos Jogos Abertos 
do Interior, em São Bernardo do 
Campo. Na terça-feira 19, a dele
gação lençoense garantiu mais du
as medalhas de bronze, uma com 
o futebol de campo e a outra com 
a bocha. Agora já são 11 medalhas 
conquistadas na competição. Na 
manhã de hoje, na piscina do gi
násio desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, no Ibirapuera, em São 
Paulo, Lençóis Paulista se despe
de da competição com o paratleta 
Luís Carlos Novaes Marques, o 
Psiu, que disputa na modalidade 
natação PPD (Pessoa Portadora 
de Deficiência). Ele compete nos 
50 metros nado costas e 50 me
tros nado livre. Até ontem, Len
çóis estava no 19° lugar na classi
ficação geral. ► ►  Página A2

D I A  DA A R V O R E
O dia da árvore, comemorado hoje, 

foi lembrado ontem pelos alunos 
das escolas Vera Braga e Edvaldo 

Bianchini, na Cecap. Com a super
visão da Polícia Ambiental e apoio 
da diretoria de Meio Ambiente, os 
estudantes realizaram o plantio de 

17 mudas numa área de preservação 
permanente, às margens do Córrego 
da Prata. Dentre as espécies nativas, 
o pau-brasil. A iniciativa é o primeiro 

passo para a recuperação da área, 
que será totalmente reflorestada
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T R Â N S I T O

Motos estão 
envolvidas 
em 43% dos 
acidentes

Para o tenente da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista, Alan Terra, o De- 
natran (Departamento Nacional de 
Trânsito) acertou em cheio ao decidir 
focar o tema da Semana Nacional de 
Trânsito no motociclista. Até a terça- 
feira 19, os motociclistas representa
vam 43%  das vítimas no trânsito e 
das três vítimas fatais no trânsito local 
deste ano, duas perderam a vida em 
acidentes de moto. Na manhã da ter
ça-feira 19, alunos do Colégio São Jo
sé, em parceria com a Polícia Militar, 
fizeram uma blitz de conscientização. 
"Qual condutor nunca encontrou 
uma moto ultrapasaando pela direi
ta?", questiona Terra. ► ►  Página A7



Da  redação

Na terça-feira 19, saíram 
mais duas medalhas de bronze 
para Lençóis Paulista e elevou 
para 11 o número de medalhas 
conquistadas na competição. A 
equipe de futebol, representada 
pelos juniores do CAL (Clube 
Atlético Lençoense), e coman
dada por Adimilson Manoel da 
Silva, o Mita, garantiu na manhã 
de terça-feira 19 a medalha de 
bronze nos 70° Jogos Abertos 
do Interior, em São Bernardo do 
Campo. Na disputa pelo terceiro 
lugar, a equipe lençoense bateu 
Presidente Venceslau pelo placar 
de 1 a 0. O único gol da partida 
foi assinalado por Vinicius.

Também na terça-feira, a 
equipe de bocha da UME/Len- 
çóis sob o comando de Anto- 
nio Estrella trouxe mais uma 
medalha de bronze para Len
çóis. Na disputa pelo terceiro 
lugar, os comandados de Es- 
trella bateram Guarulhos por 
2 a 1 na cancha dois do Movi
mento Expansão Católica.

Na estréia da competição,

AB ER TOS

Mais medalhas
Nos Jogos Abertos, 

futebol e bocha 

garantem mais duas 

medalhas de bronze; 

hoje, natação PPD 

encerra participação 

lençoense

na quinta-feira 14, a equipe de 
bocha lençoense havia perdido 
de Guarulhos pelo mesmo pla
car. Tanto a equipe de futebol 
quanto a de bocha já estão clas
sificadas para os Jogos Abertos 
do ano que vem.

Na manhã de hoje, na pis
cina do ginásio desportivo 
Constâncio Vaz Guimarães, no 
Ibirapuera, Lençóis se despede 
da competição com o paratleta 
Luís Carlos Novaes Marques, 
o Psiu, que disputa na moda
lidade natação PPD (Pessoa 
Portadora de Deficiência). Ele 
compete nos 50 metros nado 
costas e 50 metros nado livre.

Até ontem, Lençóis estava 
no 19° lugar na classificação 
geral. Cerca de 200 municípios 
com mais de 15 mil atletas par
ticipam dos Jogos Abertos em 
São Bernardo do Campo.

A delegação lençoense foi pa
ra os Abertos com 70 atletas para 
competir em oito modalidades. 
O destaque ficou para a equipe 
de atletismo PPD que conquistou 
nove medalhas. Quatro de ouro, 
duas de prata e três de bronze.

LENÇÓIS PAULISTA
O Deputado Ricardo Izar esteve sempre atento 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 
País mais justo. Vote em quem é cidadão lençoense. Vote em 
quem cuida de Lençóis Paulista.

RICARDO IZAR
Deputado Federal
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I N S E G U R A N Ç A

Mais um assalto
Bandidos armados invadem agência da Credinoel, rendem fUncionário e levam 

R$ 8 mil em dinheiro e cheques; polícia não tem pista dos assaltantes

M A C A T U B A

W agner Carvalho

Três minutos. Esse foi o tem
po que dois ladrões demoraram 
para assaltar a agência da Cre- 
dinoel (Cooperativa de Crédito 
Rural da Zona de São Manuel) 
e levarem toda a movimentação 
do dia. O assalto foi registrado 
por volta das 12h30. Segundo 
informações da polícia, os dois 
homens estavam armados e sem 
capuz. Eles entraram no prédio, 
anunciaram o assalto e rende
ram o único funcionário da coo
perativa. O rapaz ficou trancado 
no banheiro.

Oficialmente, a empresa 
preferiu não se manifestar, 
mas informações extra-oficiais 
dão conta de que o prejuízo 
ultrapasse R$ 8 mil, em di
nheiro e cheques.

Assim que o funcionário 
da agência não ouviu mais ne
nhum barulho, estourou a porta 
do banheiro e acionou a Polícia 
Militar. Toda a região central foi 
cercada e policiais armados com 
pistolas foram vistos na praça 
Comendador José Zillo, a Con
cha Acústica, e também nas ruas 
paralelas ao local do assalto.

Dois rapazes foram detidos 
como suspeitos e levados até a 
delegacia de polícia, passaram 
por revista e nada foi encontrado. 
Como não foram reconhecidos 
pela vítima, acabaram liberados.

A polícia trabalha com os in
dícios que foram relatados pelo 
funcionário da Credinoel. Ele 
disse que os assaltantes estavam

Polícia cercou a área central da cidade, mas não conseguiu pegar os ladrões da cooperativa

mal vestidos e que um deles 
aparentava ser menor de idade.

A agência não possuiu ne
nhum sistema de segurança, 
como câmaras internas de vídeo 
ou alarmes. Segundo apurado 
pela reportagem de O  ECO, a 
empresa não tem nem seguros 
contra roubos. Os clientes que 
efetuaram pagamentos ontem, 
não terão prejuízos.

Para o tenente da Polícia Mi
litar, Alan Terra, o funcionário 
agiu da maneira certa e não re
agiu a ação dos bandidos. Nesse 
caso, a vítima foi trancada no 
banheiro da empresa, mas o te
nente alerta que em ações como 
essa é imprescindível que vítima 
procure notar ao máximo as ca
racterísticas físicas para posterior

Afondimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3 2 6 4 -3 0 2 9

identificação dos ladrões.
O tenente também disse 

que o ideal é que nestes esta
belecimentos sejam instalados 
sistemas de câmaras de vídeo 
e também que tenham seguro. 
"Esse tipo de ação tem aumenta
do porque a cada dia que passa 
aumenta a sensação de impuni
dade no País" disse Terra.

ONDA
Apesar de não haver até o 

momento nenhum tipo de liga
ção entre o roubo na Credinoel 
com outros crimes cometidos 
em Lençóis Paulista, a polícia 
está alerta e acredita que os rou
bos dos últimos dias tenham 
sido cometidos por ladrões de 
fora de Lençóis.

Em entrevista coletiva na se
gunda-feira 18, o delegado Luiz 
Cláudio Massa disse que a onda 
de assaltos pode estar sendo co
metida por bandidos vindos de 
outra cidade.

Na semana passada um ou
tro estabelecimento comercial 
foi assaltado, o proprietário e o 
cliente foram rendidos e um ve
ículo foi levado. O carro foi en
contrado no dia seguinte aban
donado em uma estrada rural 
e depenado. Ainda na semana 
passada, uma chácara foi invadi
da e proprietário foi feito refém 
de bandidos armados por cerca 
de três horas. Eles levaram vá
rios aparelhos eletrônicos, jóias 
avaliadas em cerca de R$ 8 mil e 
uma camionete Veraneio.

• Cartuihos originais
■ Retarga de iartuthos de 
tintas e toner s

■ Manutenção em impressoras
R. IGNÁCêO ANSCIMO, 199 - Lenfóis Pta. 

em frente ao Magazine Amerifana

Este anúncio 
é só para lembrar 

que Setembro é o 
mês do nosso 

Aniversário.

Polícia prende três 
pessoas em flagrante

A terça-feira 19 foi movi
mentada para as polícias Civil 
e Militar de Macatuba. Três 
pessoas foram presas em fla
grante, duas mulheres, por fur
to em lojas e supermercados 
do município, e um rapaz, por 
atentado violento ao pudor.

As mulheres S.F.F.T. e 
S.A.O. foram flagradas com 
os produtos furtados na pra
ça Santo Antônio, depois de 
abordagem policial. Elas es
tavam com roupas, produtos 
alimentícios e de higiene pes
soal de duas lojas e dois su
permercados de Macatuba.

Segundo informações do 
comandante da Polícia Mili
tar, sargento Josué Francisco 
da Silva, as mulheres foram 
identificadas pelo sistema de 
vigilância de uma das lojas, 
depois que uma vendedora 
deu por falta de dois vesti
dos. Elas foram levadas para 
a cadeia feminina de Cabrá- 
lia Paulista, mas de acordo 
com o delegado de Polícia 
Civil, Marcelo Bertoli Gime-

nes, poderiam ser libertadas 
ainda ontem.

ABUSO
A PM foi acionada pela 

segunda vez na terça-feira 
18, por volta das 19h30. 
Desta vez, o chamado era de 
uma moradora do Jardim 
América. Ela acusava o pri
mo, E.C.R., de 25 anos, de 
molestar sexualmente sua 
filha de oito anos. A mãe 
de outra menina da mes
ma idade também acusou o 
rapaz de tocar a garota nas 
partes íntimas.

Em exame realizado no 
pronto-socorro de Macatuba, 
o médico confirmou que a 
menina havia sido tocada e 
identificou um arranhão nas 
costelas da garota. E.C.R. está 
preso na cadeia de Avaí e vai 
responder por atentado vio
lento ao pudor.

Esta é a terceira prisão en
volvendo abusos sexuais con
tra crianças em Macatuba em 
menos de dois meses.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MACATUBA

SETOR D E LICITAÇÕES -  EXTRATO T E R ^ O  HOMOLOGAÇÃO T.P. 21-2006 

PROCESSO: 67-2006 ÓRGÃO: Prefeituia M . Macatuba EDITAL: 22-2006 OBJETO: construção 

de um galpão de apoio ao comércio, industria e serviços, a ser edificado no terreno localizado 

na Rua Santo João Malavasi. s/n°, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários, para conclusão no prazo de 90 dias. A  Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito 

Municipal homologou a licitação em referência, .ADJUDICANDO o objeto em favor de CONSRAP 

CONSTRUTORA E COMÉCIO LTDA, no valor de R$ 146.780,05.

COOLIDGE HERCOS JÚN IOR -  Prefeito Municipal.

EXTRAVIO

J.F. Eng. Constr. Ltda, CNPJ 01.229.799/0001-55, I.E. 416.036.528.118 
situado na rua Pedro Natálio Lorenzettí, 838-sala 01, centro, DECLARA o EX 
TRAVIO do talão de Nota Fiscal Prestação de Serviço série “G” do n° 001 à 050 
(usado), não se responsabiliza pelo uso indevido do mesmo.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista Ü P v

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 025/2006 -  Processo n° 143/2006

Objeto: aquisição de veículos zero quilômetlo (dois tipo furgão, e um para 9 
passageiros) -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 04 de outubro de 2006 às 14:00 horas -  O edital completo encontra- 
se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de setembro de 2006. LUIZ 
CARLOS BAPTISTELLA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 294 de 06.09.2006................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 638.500,00.
Decreto 299 de 12.09.2006................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 48.800,00.
Decreto 300 de 12.09.2006............. Dispõe sobre a nomeação de membros
para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMAE.
Decreto 301 de 12.09.2006................Exonera Armando Bernardo Junior
da função temporária de Agente da Construção e Manutenção (Pintor) 
-  término de contrato.
Decreto 302 de 12.09.2006............... Dispõe sobre a nomeação do
Conselho Diretor do Fundo Municipal para implantação do Centro 
Cultural e de Lazer de Lençóis Paulista-FUNCULTURA.
Portaria 494 de 14.09.2006.............Autoriza a Igreja Evangélica Pentecostal
Caminho da Paz a utilizar o Ginásio de Esportes Claudinei Quirino.
Portaria 495 de 14.09.2006...............Autoriza a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus Ministério Ipiranga a utilizar o Ginásio de Esportes 
Hiller João Capoani.
Portaria 496 de 14.09.2006...............Prorroga a licença concedida para
tratamento de saúde a Adalgima Aparecida Vieira Sant'Anna, Agente 
da Conservação e Limpeza.
Portaria 497 de 18.09.2006...............Afasta nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, João Carlos Pulga, 
Motorista.

Lençóis Paulista, 20 de setembro de 2006.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de setembro de 2006. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 148,49.

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

saião da Hobby Beer no Pauiista Shopping, onde será beneficiada a 
instituição REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE LENÇÓIS PAULISTA.

Contamos com sua presença
“Daqui a cem  anos não im portarão  os carros que dirigi, os lugares onde m orei, quanto  

dinheiro tinha guardado no banco ou ainda as roupas que vesti, e  sim que o mundo é  um lugar
m elhor porque eu fiz a  d iferença na vida de a lguém .”

O ECO
Um »enhor jornal

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

REDE DO CÂNCER DE 
LENÇÓIS PAULISTA-SP

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
mailto:dirceugastroidecor@sapo.pt


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

Irresponsabilidade
✓  • •• 1  e a maior sequela

Campanhas de trânsito não 
são raras no cotidiano do cida
dão, seja na grande cidade, seja 
no interior. Isso porque nossas 
ruas e estradas superam epide
mias -  e até guerras -  em nú
mero de vítimas fatais. Especi
ficamente em Lençóis Paulista, 
2006 é um ano de crise existen
cial para a relação entre trânsito 
e motoristas. Isso porque desco
briu-se esse ano que as ruas da 
cidade eram um ambiente hos
til e colocavam vidas em risco.

Estamos em setembro e, 
considerando que as campa
nhas de trânsito por aqui se 
acirraram em fevereiro, Len
çóis ainda não tem muito a 
comemorar, apesar da queda 
sensível no número de aciden
tes e na quantidade de vítimas. 
Isso porque o motorista len- 
çoense ainda não se livrou de 
uma série de comportamen
tos que lhe conferem o grau 
de "altamente irresponsável", 
conforme avaliado pelo tenen
te da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, Alan Terra.

A moto não é necessaria
mente a grande vilã das contas 
nefastas do trânsito, mas inspi
ra cuidados. Por ser um veÍcu
lo mais versátil em relação ao 
automóvel, favorece o abuso 
por parte dos condutores, prin
cipalmente no excesso de velo
cidade e manobras irregulares. 
No entanto, tamanha versati
lidade tem seu preço. Ao con
duzir uma moto a pessoa não 
dispõe dos aproximadamente 
500 quilos de metal que os car
ros trazem para a proteção dos 
motoristas. Logo, fatalmente, a

maioria absoluta dos envolvi
dos em acidentes com motoci
cletas tende a voltar para a casa 
com alguma lesão, isso quando 
volta para a casa.

Enquanto as autoridades 
discutem grandes obras no trân
sito, como colocação de semá
foros, sinalização para radares 
e afins, as estatísticas mostram 
que o problema em Lençóis 
Paulista é muito mais compli
cado de se resolver. Isso porque 
não envolve investimento em 
estrutura, mas sim, mudanças 
na mentalidade do motorista.

Imagine qual é o programa 
natural para pessoas entre 18 e 
29 anos nas noites de sábado 
e domingo. E os números não 
mentem. De todos os acidentes 
de trânsito com vítima no Muni
cípio, 43%  são provocados -  ou 
envolvem -  motociclistas. Esses 
acidentes acontecem, na sua 
maioria, aos sábados e domin
gos, entre 18h e 0h, e envolvem 
em sua maior parte, condutores 
com idade entre 18 e 29 anos.

É um futuro temeroso, 
combatido por ações muito 
mais simples do que embates 
e discursos na esfera política. 
Ações como as desenvolvidas, 
por exemplo, pelos alunos do 
Colégio São José em parce
ria com a Polícia Militar, que 
abordaram os motoristas para 
pedir respeito às leis do trân
sito. E para esperar que, num 
futuro próximo -  quando essas 
crianças entre 10 e 12 anos fo
rem condutores de veículos -  o 
trânsito de Lençóis Paulista seja 
mais pacífico e seus protagonis
tas, mais responsáveis.

A R T I G O

O porquê das fábulas
Ká t ia  Sartori

No começo da semana que
ria mandar um recado para essas 
pessoas que na falta do que fa
zer, ficou arquitetando um jeito 
de prejudicar quem está ocupa
do ou que vivem com o intuito 
de conseguir algo que não lhes 
pertence ou que não têm mérito 
para conquista-lo. Via de regra, 
usam de métodos considerados 
não ortodoxos e até ilegais para 
atingir seus objetivos.

Como não se pode mandar 
o recado para o sujeito direta
mente -  posso ser processada 
por isso - apela-se para o du
plo sentido. Escrevem-se fábu
las, histórias fictícias, cujo per
sonagem central foi inspirado 
em alguém de carne e osso.

Pela definição, fábulas são 
narrativas curtas e imaginárias 
geralmente protagonizadas 
por animais. Você pensa no su
jeito que tem atitudes baixas, 
vis, e o transforma num rato, 
ou cobra, ou seja, bichinhos 
considerados asquerosos ou 
peçonhentos. Pobres animais.

Num mundo tão truculen
to, no qual homem devora 
homem em nome da concor
rência, transferir as paixões 
humanas para um animal che
ga a ser um ato de difamação. 
Os exemplos de animais que 
agiram com humanidade para 
salvar a cria ou até mesmo pa
ra salvar um ser humano, cada 
vez se tornam mais comum. 
Parece que os bichinhos come-

çaram a desenvolver sentimen
tos como fidelidade, instinto 
de proteção. Quem é capaz de 
questionar que o cão é o me
lhor amigo do homem? Os 
homens, aos poucos, vão es
quecendo aquilo que o torna
ram diferente na escala evolu
tiva. Se eu tivesse um cachorro, 
correria para abraça-lo agora, 
na tentativa de recuperar um 
pouco dessa humanidade.

E deve ser mesmo a evolução 
ao extremo, o desenvolvimento 
do potencial de racionalidade 
que destrói sentimentos co
mo compaixão, solidariedade, 
perseverança. Parece até piegas 
lista-los assim. O escritor inglês 
George Orwell, em 'A Revolu
ção dos Bichos', propõe que o 
desenvolvimento intelectual 
de alguns animais eliminaria 
tais sentimentos. Mas a obra de 
Orwell, não passa de uma fábu
la na qual a proposta oculta é 
desmascarar um sistema que foi 
considerado ideal. Pura utopia.

Enfim, as fábulas existem 
para lembrar a fraqueza huma
na. E tenta ensinar que quem 
age pensando somente em be
nefício próprio, pode ter um 
fim trágico. Já a prática mostra 
que nem sempre quem é o mal 
que recebe punição e aqui ca- 
beria um monte de nomes, de 
pessoas próximas ou de pesso
as mundialmente famosas, que 
comprovam essa teoria. Quem 
sabe numa outra fábula.

Kátia Sartori é jornalista
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Terceira Coluna
CHUMBO

A oposição ao prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
espera apenas pela eleição de 
outubro para partir com to
das as suas armas para cima 
do chefe do Executivo local. 
Será uma verdadeira guerra 
contra Marise e contra seus 
principais colaboradores. Se
jam eles ocupantes de cargos 
na administração ou não.

GUERRA
A guerra armada pela 

oposição tem personagens e 
papéis bem definidos. Estra
tégia, dinheiro para bancar 
o jogo e um arsenal de acu
sações que prometem entu
pir os ouvidos da Justiça, da 
Câmara e da imprensa local 
e regional. Segundo a estraté
gia revelada à Terceira Colu
na, Marise não terá mais um 
dia de sossego depois do dia 
1° de outubro. As denúncias 
pretendem atingir inclusive 
a vida pessoal e a honra do 
prefeito de Lençóis Paulista.

POPULAR
A ação da oposição prevê 

denúncias para atacar Marise 
especialmente no campo da 
ética e da honestidade políticas. 
Os principais líderes do jogo 
que tentará desestabilizar o go
verno já chegaram à conclusão: 
o atual prefeito faz administra
ção bem avaliada pela popula
ção e tem um bom conjunto de 
obras para mostrar aos eleitores 
na eleição de 2008. Por isso, os 
ataques vão tentar atingir sua 
honra e vida pessoal.

CABO ELEITORAL
Para alguns oposicionistas 

ouvidos pelo jornal O ECO, 
Marise será o grande cabo 
eleitoral de 2008. Segundo 
apurado pelo jornal, o advo
gado Marcos Toledo -  em
presário e ex-assessor jurídico 
do ex-prefeito José Prado de 
Lima, o empresário Amadeo 
Rocha de Souza (que move 
ação judicial contra Marise) e 
o jornalista (?) Jessé Marques 
Lucheto, que assina pedido 
de abertura de CEI na Câmara 
contra o prefeito, conhecem 
todos os detalhes da estraté
gia. Os três são cabos eleitorais 
do ex-vice-prefeito (1993/96) 
José Rubens Pietraróia.

INQUÉRITO
A estratégia pretende 

convencer vereadores a as
sinarem pedidos de CEIs 
(Comissões Especiais de In
quéritos) contra Marise. Os 
líderes da oposição estão 
convencidos de que preci
sam desestabilizar o gover
no de Marise se quiserem 
ter alguma chance na elei
ção de 2008. A primeira CEI 
seria a da Facilpa. Depois vi- 
riam as CEIs da Future Kids 
e da Ocas.

OFERTA
Para convencer vereado

res a irem para a oposição 
ao governo de Marise, os 
líderes da estratégia acenam 
com o cargo de vice-prefei- 
to na chapa da oposição à 
sucessão do prefeito Marise. 
Segundo informações ob
tidas pela Terceira Coluna, 
dois vereadores já teriam si
do convidados para o cargo: 
Claudemir Rocha Mio (PL), 
o Tupã, e João Miguel Die- 
goli (PSC).

TEM m a is
Além deles, outros dois 

vereadores serão convida
dos para o cargo: o candida
to a deputado estadual Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV), que 
afirmou ao O ECO que está 
focado na eleição do dia 1° 
de outubro e que não pre
tende aderir às estratégias 
oposicionistas, e o atual pre
sidente da Câmara, Dingo 
Bernardes (PRTB), que quer 
ele mesmo disputar a prefei
tura na próxima eleição.

MOEDA
Na verdade, o convite 

para vice-prefeito é jogo de 
cena. Nenhum dos vereado
res tem qualquer chance. O 
provável candidato da opo
sição, José Rubens Pietra- 
róia, já tem nome para pre
encher sua chapa em 2008: 
o advogado e ex-vereador 
Gildo Coneglian, sonho an
tigo do ex-vice-prefeito.

NEGATIVA 1
O advogado Marcos To

ledo negou qualquer en
volvimento em ações que 
pretendam desestabilizar o 
governo Marise.

NEGATIVA 2
Segundo Toledo, o que 

existe é um documento que 
estaria sendo entregue a to
dos os advogados da Comar
ca ou uma boa parte deles. 
O documento fala em ações 
judiciais contra o prefeito. 
"Eu não tenho nada com is
so", disse Marcos Toledo.

a s s in a t u r a
O documento distribuí

do aos advogados, inclusive 
para Toledo, tem a assinatu
ra de Jessé Marques Lucheto, 
que também assina pedido 
de abertura de CEI contra 
Marise na Câmara.

FORA DE CENA
O empresário Amadeo 

Rocha de Souza foi procu
rado na tarde de ontem no 
seu celular e no escritório 
de sua propriedade. Não foi 
encontrado. A secretária de
le, Gabriela Capoani, disse 
ao jornal que Souza estaria 
viajando e só retornaria no 
fim de semana. Amadeo Ro
cha de Souza é autor de uma 
ação popular contra Marise.

NEGATIVA 3
O médico José Rubens 

Pietraróia (PMDB) negou 
qualquer envolvimento na 
estratégia e disse ao jornal O 
ECO que ninguém tem au
torização para articulações 
em seu nome. "Não sei de 
nada disso", garantiu.

FORA DE ÁREA
Lucheto não foi encon

trado para comentar o docu
mento que leva sua assina
tura e o pedido de abertura 
de uma CEI contra Marise.

PRONTO
Marise disse à Terceira

Coluna que já esperava por 
um acirramento no ambien
te político para depois das 
eleições de outubro. O pre
feito disse ao jornal que acre
dita no julgamento popular. 
"Não gostaria desse clima de 
terceiro turno. Acho que to
dos deveriam pensar no bem 
da cidade", avisou o prefeito. 
"Confio no bom senso do ci
dadão lençoense que fará o 
julgamento das nossas ações 
políticas", afirmou Marise.
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"Para presidente vou 
votar no Alckmin e, para 
deputado estadual, no 
Tipó. Acredito que são 
pessoas confiáveis e que 
podem mudar essa situ
ação de brincadeira na 
política"

Matheus Alberto Peres,
estudante

"Vou votar na Heloisa 
Helena para presidente 
porque acredito na força 
e na garra da mulher 
brasileira"

Vanessa de Almeida 
Lauro, estudante

Na tarde de ontem, funcionários da Prefeitura de Macatuba trabalhavam na obra de rebaixamento de 
guias da avenida Coronel Virgilio Rocha, nas proximidades do trevo de acesso, para o escoamento das 
águas das chuvas que ficam acumuladas. O trânsito ficou impedido durante todo o dia e os motoristas 
tiveram que desviar o caminho. A obra aconteceu na primeira quadra próximo ao trevo de Macatuba.

"Vou votar no Geraldo 
Alckmin para presidente 
e no Tipó para deputa
do estadual. O Alckmin 
fez muito por São Paulo 
e acredito que possa fa 
zer mais"

Maiara Aparecida Cian 
Domingues, estudante

f r a s e s

"A política 
agora é o 
mensalama. 
Parece um 
balaio de 
caranguejos. 
Você puxa 
um e vem o 
time inteiro"
Geraldo Alckmin, candidato do 
PSDB à Presidência da República 

sobre as denúncias de compra 
de dossiê contra tucanos que 

teria sido feita pelo PT

P ARA p e n s a r

"A inveja con
some o inve
joso como a 
ferrugem o 
ferro",

Antístenes
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Interação
Projeto Universidade Cidadã estará no 

Caic Cristo Rei, no sábado 23

Kátia Sartori

Um dia para saber mais so
bre direitos civis, para conferir 
como está a saúde, se divertir e 
até mudar o visual. No sábado 
23, das 9h às 16h, na escola 
Caic Trajano Maciel, Jardim 
Bocaiúva, Macatuba recebe o 
projeto Universidade Cidadã, 
um encontro entre professo-

res universitários, estudantes 
e a comunidade, uma parceria 
entre a prefeitura e as Faculda
des Integradas de Jaú, da Fun
dação Raul Bauab.

Segundo o diretor de Meio 
Ambiente de Macatuba e es
tudante de Direito da Funda
ção, Pedro Martins, o projeto é 
uma forma de interação entre 
a comunidade, os alunos e o

Alunos e prefessores de faculdade de Jaú vão orientar moradores

corpo acadêmico da faculda
de. "É uma oportunidade de 
tirar dúvidas e de conferir co
mo está a Saúde", exemplifica. 
Martins participa do projeto 
como estudante do curso de

Direito. Além de temas jurídi
cos, o projeto vai reunir pro
fissionais das áreas de Saúde, 
administração e pedagogia. 
A população também poderá 
cortar o cabelo de graça.

O projeto Universidade 
Cidadã foi criado pelo gover
no do Estado de São Paulo e 
começou a ser desenvolvido 
com as faculdades de direito e 
expandiu para outras áreas de 
formação. O objetivo é incen
tivar a ação dos universitários 
em comunidades carentes.

Na parte de Direito, a po
pulação pode tirar dúvidas 
sobre os temas: Direito de Fa
mília, que inclui separações, 
casamento e registros, Direito 
Previdenciário, explicando 
conceitos como aposentado
ria e benefícios, Direito do 
Trabalho, Direito Penal, D i
reito Ambiental, Direito Pú
blico, Direito do Deficiente e 
Direito Civil.

A área de Saúde fica por 
conta dos alunos e professo
res do curso de Enfermagem.

Eles vão realizar a medição 
da pressão arterial e testes de 
diabetes. Haverá ainda orien
tações para hipertensos, dia
béticos, e de como fazer o au- 
to-exame da mama.

Os alunos e professores 
dos cursos de Pedagogia, Nor
mal Superior, Letras e Geogra
fia convidam as crianças para 
participar de oficina de recor
tes, pintura, colagem e leitura.

Haverá ainda a participa
ção dos alunos e professores 
de Administração e Ciências 
Contábeis, com orientações 
sobre preservação do Meio 
Ambiente e oficinas de reci
clagem que vão ensinar a fazer 
brinquedos de materiais que 
teriam como destino o lixo. 
Os alunos também vão reali
zar pesquisa de opinião e di
vulgação do evento.

DIREITO DE RESPOSTA
PRADINHO ACONSELHA MARISE AGUARDAR PELO “JULGAMENTO DA HISTÓRIA”.

1-) Deixei o governo no dia 31/12/2000, 
portanto há 6 anos, e, de lá para cá, o grupo 
político de Marise impiedosamente vem me 
criticando com inverdades. O prefeito Marise 
não pode se esquecer de que num passado 
bem próximo, quando pleiteava a prefeitura, 
usava de um “JORNALECO” onde fazia sé
rias acusações contra os cargos de confiança 
do meu governo, que, com o montante des
pendido, poderia economizar até 5 milhões de 
reais. E hoje, quando conquistou a prefeitura, 
conta o triplo de cargos em confiança, levan
do-nos a concluir de que se pode economizar 
até 15 milhões de reais, ou será que o Mari- 
se se esqueceu que as regras da matemática 
são as mesmas??? Criticava veementemente 
o cargo da primeira dama, minha esposa, di
zendo que 1® dama não devia ganhar nada, e 
que era imoral essa contratação e que hoje o 
que é que ele faz com a sua esposa, a coloca 
como cargo de confiança com salário igual ou 
talvez superior ao que a 1® dama da época 
ganhava. Agora que é prefeito, qualquer críti
ca que recebe, diz que é politicagem nojenta. 
E o que o Marise fazia no meu governo não 
é a politicagem nojenta?? Depois, não dei
xou por menos dizendo que dei prejuízo aos 
cofres públicos. Contra tais inverdades já in
gressei na justiça e o processo tramita pela 
2® Vara Cível sob n° 615/2006 presidido pelo 
Exmo. Sr. Dr. Mário Ramos dos Santos. Eu 
e minha família sofremos muito. O meu Go

verno já foi julgado por quem devia de direito. 
O poder judiciário, através do Promotor de 
Justiça Dr. Luís Gabos Álvares, homem digno 
de todo o crédito e respeito, e o Tribunal de 
Contas, atestaram de que NÃO DEI preju
ízo aos cofres públicos. O povo é sábio e 
saberá em quem acreditar. Prestei contas e 
saí com as mãos limpas. Hoje posso pas
sear pela Rua XV nos dias de pagamento, no 
varejão aos domingos de manhã, nos dias de 
FACILPA, enfim, em todos os lugares, olhan
do no rosto de cada lençoense, com orgulho 
e sem receio de injustiças -  porque já fui jul
gado e absolvido.

2-) No Brasil existe uma regra básica para 
se administrar uma Prefeitura, enxugando a 
máquina administrativa -  ou seja -  diminuindo 
o n° de funcionários. No meu governo recebi a 
Prefeitura com 946 e entreguei ao Sr. Marise 
com 924 funcionários, hoje a Prefeitura con
ta com aproximadamente 1.500 funcionários, 
sem contar aqueles que prestam serviços pa
ra OCAS (talvez + 200) e as empreiteiras que 
não entram na folha de pagamento, mas não 
deixam de ser “gastos com pessoal” . Todos os 
prefeitos do Brasil lutam para diminuir a folha 
de pagamento. O estranho é que em Lençóis 
tudo é diferente, aliás o Sr. Marise é realmente 
um homem de palavra, disse que daria em
pregos, custasse o que custasse, e realmente 
deu, só não disse ao povo que esses empre

gos seriam pagos com dinheiro do contribuin
te. Não posso deixar de dizer que, nenhum 
prefeito que Lençóis já teve, inchou tanto a 
máquina administrativa como o Sr. Marise. 
É evidente que para custear tanto gasto com 
pessoal teve que criar a taxa do lixo, taxa de 
iluminação pública, zona AZUL, corte nos 
aumentos mensais dos funcionários, corte 
da gratificação semestral dos professores 
e radar móvel eletrônico, onde se caçam 
os motoristas como se fossem criminosos, 
numa verdadeira fábrica de multas.

3-) Diante de tudo isso, e outras mais que 
não são possíveis de relatar, neste direito de 
resposta, aconselho o Sr. Marise a não ficar 
irritado e nem perder sua postura, é normal 
o homem público receber críticas. No tempo 
certo a história mostrará a verdade. Posso 
garantir de que não compactuo com críticas 
infundadas, já que fui a maior vítima delas. 
Confesso que desconheço as razões toma
das pelo cidadão Jessé Marques Luquetto. 
Podendo o Prefeito Marise ficar tranqüilo, 
porque a “verdade é amiga do tempo”, se o 
que o referido cidadão diz a respeito do seu 
governo é tudo “falso e mentiroso”, o tem
po provará o contrário, a exemplo de como 
aconteceu comigo, está provado que tudo 
que o seu grupo inventou a meu respeito 
não é verdade. Pare de pisar e repisar na 
mesma tecla de que seu governo é honesto

e transparente: 1° porque esse julgamento 
será feito depois do término do seu governo, 
já que deverá responder por todos os seus 
atos até o dia 31/12/2008. 2° porque esse 
julgamento será feito pelo Tribunal de Con
tas e pelo Poder Judiciário, uma vez que, 
até o momento, tramita uma Ação Popular, 
questionando a moralidade e a legalidade na 
contratação entre o seu governo e a empre
sa FUTUREKIDS, sem licitação, e pede a 
devolução aos cofres públicos de valores 
que podem chegar a 5 milhões de reais. 3° 
porque honestidade e transparência fazem 
parte dos deveres e obrigações de todo ho
mem público. Portanto, ficar batendo no pei
to de que seu governo é honesto e transpa
rente, não é nenhuma virtude, mas um dever 
e obrigação. Não se preocupe Sr. Marise, no 
tempo certo a história se incumbirá em se
parar O JOIO DO TRIGO. Portanto, não fica 
bem para um prefeito que sempre defendeu 
o debate em alto nível, vincular indevidamen
te o meu nome, quando o certo é provar ao 
povo a verdade sobre os fatos. Faça como 
eu coloque à disposição do povo a sua vida 
pública, apresentando certidões do Tribunal 
de Contas (inclusive os apartados) e do Po
der Judiciário, provando que está absolvido. 
Agradeço de coração a todos os Lençoenses 
que confiaram e ainda confiam em mim. Len
çóis Paulista, 21/Setembro/2006. Carinhosa
mente PRADINHO.
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19» EXPOVELHA
EXPOCABRA

De 08 a 15 de Outubro

• Santa Inês ■ Suffolk • Ile-de-Frarce • Texel • Hampshire Down 
• Dorper • White Dorper • Pool Dorset 

■ Boer • Anglo-Nubiana • Alpina • Saanen

Recinto de Exposições José Oliveira Prado (FACILPA)

www.facilpalp.com.br/expovelha 
Fone: [14] 3263-1411

PROGRAMAÇÃO
>  11 de Outubro - Quarta-feira
• 22h30 - Show com o Grupo Rastapé.
Promoção: Locomotive Club.

>  12 de Outubro - Quinta-feira
• 20h - Leilão de Caprinos Boer & Dorper 
-São Paulo e convidados.
• 22h30 - Show com André & Matheus.

>  13 de Outubro - Sexta-feira
• 15h - LeilãoTexel - Cabanha Amoras e 
convidados.
• 20h30 - 3° Leilão Seleção Expovelha 
animais premiados
( Santo Inês, Dorper e raças lanadas)

-Trans. Canal Terra Viva. j
• 21 h - Shows com as duplas J
Caio & Breno / Willian & Maicon. I

>  14 de Outubro - Sábado
• 9h -V II Seminário de 
O vino cu ltu ra-SEB R A E-SP .
• 16h - Leilão Comercial Expovelha 
(Seleção Aspaco).
• 19h - Queima do cordeiro.
• 22h30 - Show com 
Chitãozinho&Xororó.
Promoção; Locomotive Club.

>  15 de Outubro - Domingo
• 16h-Bandas de rock.
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Aproveite melhor o seu e-mail
Por dia, mais de 84 bilhões de e-mails circulam pela internet, as mensagens podem partir de qualquer ponto do mundo; o 

internauta deve ficar atento para aproveitar melhor o outlook e ficar livre de arquivos maliciosos e de vírus

Gustavo Petró
Folh apress

Todos os dias, mais de 84 bi
lhões de e-mails circulam pela 
internet. Quase 40%  deles são 
propaganda não solicitada ou 
tentativas de enganar o inter- 
nauta. Mas a maioria é de textos 
úteis, que revigoram amizades e 
facilitam o trabalho cotidiano.

Em geral, esses torpedos 
de breves palavras ou bíblias 
cheias de textos, fotos e até 
músicas são transmitidos com 
o uso de um programa que já 
vem embutido no Windows, o 
onipresente sistema operacio
nal da Microsoft, que equipa 
mais de 90% dos computado
res pessoais do mundo.

Por isso, conhecer um pouco 
mais desse software, o Outlook 
Express, é decisivo para que vo
cê possa aproveitar melhor os 
recursos disponíveis na rede.

Há, por exemplo, opções 
para você organizar suas cor
respondências e personalizar 
as mensagens enviadas. Assina
tura, papel de carta e cartão de 
visita são alguns dos recursos 
úteis para ter um e-mail origi
nal.

A criação de pastas colabora 
na organização dos e-mails re
cebidos e dá condições para que 
você estabeleça regras e classifi
cações para enviar a mensagem 
para um local específico.

Para você acessar seu e-mail 
em qualquer lugar, de qualquer 
computador, surgiram os ser
viços de mensagens baseados 
na internet - os webmails. Eles 
também têm recursos que po
dem aumentar sua produtivi
dade ao trabalhar com as men
sagens eletrônicas.

Mas muito cuidado: o e- 
mail também é a porta de en
trada para a maior parte dos 
vírus e dos arquivos malicio
sos, que podem danificar seus 
documentos ou causar outros 
problemas. Neste ano, a con
sultoria norte-americana IDC 
calcula em 31 bilhões o número 
de mensagens indesejadas que 
são transmitidas no mundo por 
dia. Isso é equivalente ao total 
de e-mails que eram mandados 
diariamente em 2002.

Por conta disso, é bom ter 
um antivírus sempre atualizado 
e é indicado ter cautela antes de 
abrir as mensagens.

Nesta edição, você vai co
nhecer algumas das principais 
funções do Outlook Express 
e de programas de webmail. 
Também verá dicas de especia
listas para usar melhor o poten
cial do correio eletrônico.

Microsoft

Detalhe do Outlook Express mostra barra que da acesso a funções do solft

COMO CONFIGURAR SUAS CONTAS 
DE E-MAIL NO OUTLOOK EXPRESS

Outlook
Express 6

Conheça melhor o 
Outlook Express

O primeiro passo pa
ra dominar o Outlook Ex- 
press, programa usado por 
mais de 400 milhões de 
pessoas em todo o mundo, 
de acordo com números da 
Microsoft, é parar alguns 
minutos e tentar conhecer 
algumas das funções que o 
programa tem.

Para tanto, é bom obser
var cada um dos botões que 
o menu superior apresenta. 
Pare o cursor sobre os ícones 
e links para visualizar uma 
pequena legenda que mos
tra uma rápida descrição do 
que eles fazem.

Em seguida, clique em 
cada item do menu (Arqui
vo, Editar, Exibir, Ferramen
tas, Mensagem, Ajuda) e ob
serve as opções que cada um 
deles oferece.

Outro modo de conhecer 
o programa é clicando em 
cima de algumas mensagens, 
contatos, pastas e caixas de 
e-mail com o botão direito 
do mouse, para ter acesso 
aos atalhos das opções do 
programa.

CONTAS
Depois de observar algu

mas das funções do Outlook 
Express, o próximo passo é

configurar as suas contas de 
e-mail. Para isso, escolha a 
opção Ferramentas e selecio
ne Contas. Clique em Adicio
nar e, em seguida, Correio. 
Crie um nome para a con
ta, entre com o seu e-mail 
e, na tela seguinte, insira os 
servidores POP3 (de mensa
gens recebidas) e SMTP (de 
mensagens enviadas). Esses 
dados são fornecidos pelo 
seu provedor e geralmente 
têm estruturas como: pop. 
nome.com.br. Insira o nome 
de usuário e senha e clique 
em Concluir.

a r q u iv o
Apresenta as funções 

principais do Outlook Ex- 
press. Por meio dele, é pos
sível criar novas mensagens, 
contatos e pastas, além de 
salvar e-mails, enviar ane
xos, importar ou exportar 
mensagens ou uma lista de 
contatos. Imprimir mensa
gens, ver propriedades das 
pastas e adicionar identida
des são outras opções.

e d it a r
Permite selecionar, co

piar e mover mensagens ou 
pastas de e-mail. Também 
exclui mensagens e esvazia

a pasta Itens excluídos. Traz 
a utilíssima guia Localizar, 
que funciona como um 
serviço de busca nas pastas 
do correio eletrônico. Ca
so você tenha desmarcado 
uma mensagem que não 
foi lida, esse menu permite 
remarcá-la.

FERRAMENTAS
Esse menu é muito útil 

e você deve examinar bem 
os recursos oferecidos: há 
funções para administrar 
suas contas de e-mail e pa
ra estabelecer regras para o 
recebimento de mensagens. 
A guia Opções permite que 
você ajuste as configurações 
do Outlook Express, como a 
confirmação de recebimento 
de e-mails e as assinaturas.

e x ib ir
Permite modificar o 

modo de visualização das 
mensagens - ocultando, por 
exemplo, as mensagens que 
já foram lidas. Apresenta 
uma opção para classificar 
os e-mails recebidos por 
nome, por assunto ou por 
anexo, além de modificar a 
aparência do programa, o 
tamanho da visualização e a 
codificação dos textos.

Mensagens são porta de entrada de vírus
Para se proteger, o internauta 

deve usar programas antivírus, anti- 
spam e anti-spyware, além de ficar 
atento para não cair no comporta
mento de risco, abrindo mensagens 
de desconhecidos e dando respos
tas a textos pouco confiáveis.

Os e-mails são a porta de entrada 
para a maioria dos problemas de se
gurança dos computadores. Os vírus 
entram por meio das mensagens rece
bidas, e até supostos avisos de cobran
ça ou de cadastro podem roubar suas

senhas e deixar o micro desprotegido.
Para os desavisados, o spam pode 

entupir a caixa de mensagens, impedin
do o recebimento de novos e-mails.

Mentiras enviadas por meio de 
correntes podem causar pânico. 
Hoaxes, como são conhecidas essas 
mensagens, contam, por exemplo, 
histórias sobre personagens de dese
nhos animados que possuem pacto 
com espíritos malignos ou sobre ar
tistas famosos que teriam morrido 
em trágicos acidentes.

1°  - clique em 
Ferramentas e 
depois Contas

Processador INTEL 3.06GHZr 
ploca A5U5 off board, memória 
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T R A N S I T O

O fiel da balança
Segundo dados da Polícia Militar, 

o motociclista está envolvido em 

43% dos acidentes com vítima; para 

tenente Terra, Lençóis sofre com a 

irresponsabilidade no trânsito

Da  Redação

Segundo o tenente da Polí
cia Militar de Lençóis Paulista, 
Alan Terra, não é surpresa que 
o Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito) tenha 
escolhido o motociclista como 
foco da edição 2006 da Sema
na Nacional do Trânsito. Isso 
porque a moto tende a deixar 
vítimas sempre que envolvidas 
em qualquer acidente e tam
bém pelo abuso da velocidade 
e de manobras arriscadas por 
parte dos motociclistas. Além, 
é claro, do desrespeito às leis 
de trânsito. A Semana Nacional 
de Trânsito começou na segun
da-feira 28 e vai até amanhã.

"O motorista de Lençóis é 
altamente irresponsável, prin
cipalmente no que se refere 
aos motociclistas. Eles estão se 
matando sozinhos", diz Terra. 
De acordo com estatísticas da 
Polícia Militar, até a terça-feira 
19, 43%  das vítimas do trânsito 
em Lençóis Paulista eram mo
tociclistas. Isso sem contar que 
dos três acidentes de trânsito 
com vítimas fatais neste ano, 
dois envolviam motocicletas.

O horário em que os aci
dentes mais acontecem e a 
idade dos condutores reforça a 
afirmação do tenente. A maio
ria das motocicletas envolvi
das em acidentes com vítimas 
tem condutores entre 18 e 29 
anos e os acidentes mais graves 
acontecem aos sábados e do
mingos, entre 18h e 21h.

Nessa conta, os homens 
são os grandes vilões: 88%  dos 
envolvidos são do sexo mas
culino. Os acidentes mais co
muns são colisões, ocorrências 
geralmente provocadas pela 
falta de atenção dos condu
tores. Calcula-se que algo em 
torno de 63%  dos acidentes 
são dessa natureza.

Quando o assunto é aciden
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Alunos do Colégio São José 
participam de campanha de trânsito

te de trânsito sem vítima, as es
tatísticas jogam as motocicletas 
para baixo. Apenas 8% dos aci
dentes sem lesões envolveram 
motociclistas. "Isso porque, ge
ralmente, quando a motocicle
ta se envolve em um acidente, 
via de regra vai deixar pessoas 
lesionadas. É difícil uma moto 
cair sem machucar condutor e 
passageiro", explica Terra.

Ainda nas estatísticas, os 
números demonstram a pre
ocupação com o motociclista. 
Lençóis Paulista registrou, até 
a terça-feira 19, 96 acidentes 
com vítima e 22 atropelamen
tos. Nessas 118 ocorrências, 75 
motos estavam envolvidas. Em 
pelo menos 70 dessas 75 ocor
rências, o acidente foi causado 
ou vitimou um condutor entre 
18 e 29 anos.

Terra lembra que além das 
motos, o motorista tem uma 
preocupação a mais, o ciclis
ta. Além de -  como as motos 
-  desrespeitar as leis de trân
sito e abusar da velocidade, as 
bicicletas geralmente não res
peitam sequer as mãos de dire
ção. O resultado? Até agora, só 
em 2006, foram registrados 15 
acidentes com vítimas envol
vendo ciclistas. Para se ter uma 
idéia, neste ano a cidade teve 
13 acidentes com caminhões e 
cinco envolvendo ônibus.

"Andar na contramão a to
da velocidade e aproveitando o 
embalo da descida. A maioria 
dos ciclistas acaba caindo so
zinho, mas temos muitos re
latos em que ele praticamente 
atropela os veículos", observa 
o tenente. "Qual condutor em 
Lençóis nunca encontrou um 
ciclista na contramão, um pe
destre andando na rua ou uma 
moto ultrapassando pela direi
ta? Se existe alguém que nunca 
tenha se deparado com alguma 
dessas três situações, é digno de 
ser peça de museu", finaliza.

Na manhã de terça-feira 
19, aproximadamente 15 
alunos do Colégio São José 
se envolveram em um exer
cício de cidadania. Eles or
ganizaram uma "batida" na 
avenida Ubirama, aborda
ram motoristas e pediram 
respeito às leis de trânsito. 
Junto, distribuíram ade
sivos alusivos ao tema. A 
ação foi feita em parceria 
com a Polícia Militar e o 
JCC (Jovens Construindo a 
Cidadania) e faz parte do 
calendário da Semana Na
cional do Trânsito.

As crianças abordaram 
cerca de 50 veículos, em 
pouco mais de uma hora e 
meia de trabalhos. "O tra
balho é gratificante", diz o 
policial militar responsável 
pelo JCC, José Cláudio Al
ves dos Santos. "Eles apren
deram na escola e agora 
querem colocar em prática 
como cidadãos", continua.

Para o policial, o tra
balho é gratificante. "Eles 
têm vontade de participar 
de alguma coisa. Quando a 
gente ensina o que é certo e 
o que é errado, eles tentam 
seguir os exemplos e cobrar 
dos pais para que sigam o 
que é certo", diz. Ele acre
dita nos resultados da ação 
dos jovens, inclusive, no 
motorista mais atento pelas 
ruas. "Quando a polícia faz 
um bloqueio os motoristas 
reclamam. Mas quando es
sa abordagem é feita pelas 
crianças, elas conversam

Na manhã da terça-feira 19, alunos do Colégio São José fizeram uma blitz de orientação

com o motorista e ele ouve. 
É uma cobrança bem aceita", 
afirma o policial.

O aluno João Vitor Cic- 
cone, 12 anos, espera que o 
trânsito em Lençóis Paulista 
esteja melhor daqui alguns 
anos, quando ele se tornar 
um motorista. "O trabalho 
está sendo bom. A gente pára 
os carros, distribui os adesi
vos e comenta sobre a impor
tância das leis de trânsito. É 
bom porque a escola dá um 
bom exemplo para a comuni
dade. Espero que quando eu 
for motorista, o trânsito este

ja melhor", continua.
Ainda segundo João Vi

tor, nem todos os motoristas 
gostaram de ser abordados 
pelas crianças. "De vez em 
quando alguns passam sem 
parar ou ficam de cara amar
rada. Mas a maioria aceita 
bem", destaca.

Abordado pelas crianças, 
Celso Galli disse ao jornal O 
ECO que gostou da iniciativa. 
"É uma excelente campanha. 
Acho que a conscientização é 
a melhor coisa para o país", 
avalia. "Hoje não existe cons
ciência de nada. Existe muita

discussão sobre placas de si
nalização e radares, mas se 
não houver consciência, não 
adianta nada", completa.

Para Selma Pereira de Frei
tas Spunar, diretora do Colé
gio São José, nada é mais feliz 
que a parceria entre as crian
ças e a polícia. "Nossos alunos 
estão envolvidos com o obje
tivo de formação e participa
ção como cidadão", diz. "É a 
tentativa de educar o cidadão, 
demonstrando uma atitude 
correta. A nossa proposta é 
acabar com as multas e vio
lência no trânsito", finaliza.

Prefeitura distribui folder educativo aos motoqueiros
Em 2006, a Semana Nacio

nal de Trânsito tem enfoque 
específico nos motociclistas. A 
idéia é reduzir os acidentes en
volvendo motocicletas, quase 
sempre com ferimentos graves 
ou fatais. A Comutran (Co-

missão Municipal de Trânsito) 
aproveita o tema para distri
buir um folder educativo aos 
motociclistas do Município, 
com dicas de segurança para 
quem dirige uma moto.

O folder traz dicas simples

que deveriam fazer -  e não fa
zem -  parte do cotidiano dos 
motociclistas, como equipa
mentos básicos de segurança, 
o hábito de ligar o farol tanto 
de dia como à noite.

Além disso, o material traz

dicas de procedimentos que 
evitam acidentes, como pres
tar atenção ao movimento dos 
automóveis, não viajar durante 
a noite e observar o solo para 
não cair por causa do chão mo
lhado, areia na pista e buracos.
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