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M A C A T U B A
Crianças da Apae 
ganham cadeiras 
de rodas especiais

Na quinta-feira 5, a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, 
Márcia Nascimento Hercos, e a 
vice-prefeita e secretária de Assis
tência Social de Macatuba, Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PSDB), 
realizaram a entrega de quatro 
cadeiras de rodas adaptadas para 
necessidades especiais para alu
nos da Apae (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais). O 
Fundo Social ainda se compro
meteu a fazer a doação de outras 
três unidades em 2007. As cadei
ras, avaliadas entre R$ 1,5 mil e 
R$ 2 mil cada, foram compradas 
com dinheiro arrecadado em um 
chá beneficente, promovido pelo 
Fundo Social no começo do ano. 
Segundo a diretora da Apae, Maria 
Elisa Galassi, as crianças que rece
beram as cadeiras especiais têm 
deficiências acentuadas, a maioria 
conseqüência de paralisia cerebral. 
Ao todo, a Apae de Macatuba pos
sui oito crianças que precisam de 
cadeiras de rodas. ►► Página A5

D E S A R M A M E N T O
PM destrói mais 
de mil armas 
de brinquedo

A Campanha de Desarma
mento Infantil, um evento re
alizado pela Polícia Militar em 
parceria com a editora Abril, foi 
considerada um sucesso pelos 
organizadores. No domingo 
8, na praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica, foram 
destruídas mais de mil armas 
de brinquedo. Estilingues, re
vólveres, pistolas, facas e linha 
de pipa com cerol estavam na 
lista de brinquedos entregues 
pelas crianças. Ao entregar a ar
ma, os menores recebiam um 
cupom para concorrer a uma 
bicicleta. O sorteio foi no sá
bado, pela Loteria Federal, e o 
ganhador foi Rodolfo Matheus 
Silveira. Na Concha Acústica, 
outros 27 prêmios foram sorte
ados. Rodrigo Prenhaca Ribeiro 
e Karen Alana da Silva Bernardo 
levaram uma bicicleta cada um. 
Segundo o PM José Cláudio 
Alves da Silva Camillo Voros, a 
campanha foi um sucesso.

Homens armados roubam mais de 
R$ 100 mil de revenda de veículos
Dois assaltantes armados invadiram revendedora de veículos ontem na hora do almoço; bandidos roubaram moto 

modelo Twister, mais de R$ 100 mil em dinheiro e cheques, além de notas promissórias; os dois fugiram sem deixar pistas

Foram necessários apenas três mi
nutos. Tempo suficiente para que dois 
assaltantes invadissem uma revendedo- 
ra de veículos e fugissem levando uma 
moto Twister, mais de R$ 100 mil em 
dinheiro e cheques, notas promissórias

e documentos dos veículos e de clien
tes que estavam na loja. O assalto foi 
registrado ontem, logo após o almoço. 
Segundo as vítimas, os dois homens 
estavam armados com revólveres, pos
sivelmente calibre 38. A dupla rendeu

o proprietário e os clientes que esta
vam no local e mandou que todos dei
tassem no chão. Em seguida, um dos 
homens se dirigiu até o escritório e dali 
levou cerca de R$ 8 mil em dinheiro da 
empresa, R$ 100 mil em cheques e R$

1,3 mil dos clientes que estavam na loja 
na hora do assalto. Segundo o dono da 
revendedora, os bandidos não usavam 
capuz. Um deles aparentava ter entre 
20 e 25 anos, era pardo, alto e magro. 
No mês passado foram registrados no-

ve assaltos na cidade. Na maior parte 
das ocorrências, os bandidos estavam 
armados e encapuzados. Um caso se
melhante ao de ontem aconteceu em 
uma cooperativa de crédito no centro 
da cidade. ►► Página A2

Rapaz é preso em flagrante por furto de televisão
Página A2

BANCOS

CEF e BB 
mantêm greve

Hoje, a CEF (Caixa Econômica 
Federal) e o BB (Banco do Brasil) 
entram no quarto dia de greve e não 
há previsão para a normalização do 
atendimento. Os funcionários da 
Nossa Caixa voltaram ao trabalho 
às 11h de ontem. Os demais ban
cos funcionam normalmente. Já na 
CEF e BB estão sendo feitos apenas 
o pagamento dos benefícios a apo
sentados e pensionistas. Os demais 
serviços só nos caixas eletrônicos. Os 
bancários reivindicam aumento sala
rial de 7,05%. Até agora a proposta 
dos bancos é de reajuste de 2,85% .

A D M I N I S T R A Ç Ã O
Conselho Tutelar 
deve passar por 
mudanças

►► Página A6
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Criadores de diversos Estados já estão em Lençóis Paulista para participar da 19® Expovelha e 2® Expocabra. O evento começou 
no domingo e vai até o próximo dia 15. Ontem foi dia de pesagem e julgamento de admissão dos animais. A maioria dos 
animais chegou ao recinto José de Oliveira Prado, a Facilpa, no domingo. Este ano, a exposição deve contar com mais de 1,5 
mil animais. Deste número, 120 formam o rebanho de caprinos. Ontem, o dia foi de preparação para os animais do rebanho. 
O julgamento de admissão das raças segue hoje. Amanhã, a programação tem julgamento de classificação e o 1° Encontro Es
tadual de Ovinocultura, promovido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e à Aspaco. Os leilões 
começam na quinta-feira 12. O grupo Rastapé canta na quarta-feira e André & Matheus na quinta. ►► Página A3

Copa 10̂ 10 começa 
com muitos gols

A primeira rodada da 4® Copa 
1010 de Futebol Amador, promovida 
pela Liga Lençoense de Futebol Ama
dor, foi marcada por uma chuva de 
gols. Nos quatro jogos disputados, 
as redes balançaram por onze vezes. 
Primavera/Milenium, Palestra, Ex- 
pressinho e Grêmio Lwart estrearam 
com vitória. No primeiro jogo da 
rodada, na manhã de domingo 8, o 
Primavera/Millenium venceu o Porto 
de Areiópolis por 1 a 0. Em Alfredo 
Guedes, o Palestra bateu a Frigol por 
2 a 0 e o Expressinho bateu Botucatu 
por 2 a 1. O Grêmio Lwart derrotou 
Areiópolis por 3 a 2. ►► Página A7



I N S E G UR A NÇ A

Outro assalto
Dois homens armados de revólver invadem uma 

revendedora de veículos e fogem levando mais de R$ 100 

mil em dinheiro e cheques, notas promissórias e uma 

moto também foram levadas; assalto foi registrado ontem

Wa g n er  Ca r va lh o

A semana começou agitada. 
Três furtos e um roubo. Ontem, 
logo depois do almoço, dois 
homens armados com revól
veres, que segundo as vítimas 
aparentavam ser calibre 38, in
vadiram uma revendedora de 
veículos e anunciaram o assal
to. A dupla rendeu o proprie
tário e os clientes que estavam 
no local e mandaram que to
dos deitassem no chão. Em se
guida, um dos homens se diri
giu até o escritório e dali levou 
cerca de R$ 100 mil em dinhei
ro e cheques, além de notas 
promissórias e documentos de 
veículos. Uma moto também 
foi roubada. Toda a ação levou 
cerca de três minutos.

Segundo o dono da revende- 
dora, os bandidos não usavam 
capuz. Um deles aparentava ter 
entre 20 e 25 anos, era pardo, 
alto e magro. As características 
do outro assaltante as vítimas 
não souberam precisar.

Segundo declarações das 
vítimas à polícia, no momento 
em que estava acontecendo o 
assalto outros dois clientes en
traram na loja e também foram 
dominados e obrigados a deitar 
no chão. Após limparem o cai
xa da empresa, os ladrões pega
ram carteiras com documentos 
e cerca de R$ 1,3 mil em dinhei
ro dos clientes. Do escritório da 
revenda foram roubados R$ 8 
mil em dinheiro. Em cheque, 
foram levados R$ 100 mil.

Para ajudar na fuga, os dois

homens levaram uma moto 
Honda CBX Twister, vermelha, 
que estava à venda na garagem 
e saíram em alta velocidade, 
sentido Cecap. Nesse momen
to, a Polícia Militar foi chama
da, cercou a área, mas não en
controu os ladrões.

No mês passado foram regis
trados nove assaltos na cidade, 
na maior parte das ocorrências 
os bandidos estavam armados e 
encapuzados. Entre as ocorrên
cias registradas em setembro, 
o roubo a uma cooperativa de 
crédito teve características se
melhantes a do assalto realiza
do ontem. Na cooperativa, dois 
homens armados e sem capuz 
renderam o funcionário e fu
giram com R$ 8 mil. A Polícia 
Civil investiga o caso.

FURTOS
No final de semana foram 

registrados três furtos e um ra
paz foi preso em flagrante, na 
noite da sexta-feira 6 depois 
de ser pego tentando furtar 
eletroeletrônicos de uma casa 
localizada na Vila Capoani. A 
Polícia Militar foi acionada 
por uma denúncia anônima e 
ao chegar na residência indi
cada encontrou T. O. dentro 
da casa com uma televisão, 
um computador e alguns ob
jetos pessoais da vítima já se
parados para serem levados. 
O dono da residência ficou sa
bendo do fato pela polícia, já 
que estava trabalhando. O ra
paz não resistiu a prisão e foi 
encaminhado para a cadeia

de Avaí. Segundo a polícia, 
ele tinha passagem por furto 
e porte de entorpecentes.

Os outros dois furtos foram 
registrados no domingo 8. Uma 
loja de equipamentos de infor
mática foi furtada na madruga
da do domingo. O proprietário 
foi avisado pela empresa de 
alarmes. A porta de vidro foi 
quebrada e, mesmo com o dis
paro do alarme, os ladrões tive
ram tempo de entrar e levar um 
computador modelo notebook 
e um controle de playstation 2. 
A Polícia Militar foi chamada, 
realizou buscas nas imediações 
da loja, mas nada encontrou. A 
Polícia Civil investiga o caso.

Já por volta do meio-dia do 
domingo, uma moto Honda 
CG125, placa 7334, de Lençóis 
Paulista, foi levada de frente 
de uma residência no Jardim 
Ubirama. Segundo o proprie
tário, ele estacionou a moto 
em frente a sua residência e 
cerca de 30 minutos depois re
tornou e não encontrou mais 
o veículo. Os policiais milita
res de posse das características 
da motocicleta realizaram pa- 
trulhamento pelas imediações, 
mas nada encontraram.

SUBORNO
Dois homens foram deti

dos no domingo 8 depois de 
tentarem subornar policiais 
militares. O caso aconteceu no 
Jardim Primavera. Segundo a 
Polícia Militar, V.R.F. e E.L.F. 
foram abordados e, na revista, 
foram encontrados seis gramas

Objetos apreendidos com o jovem que foi preso em flagrante por furto nesse final de semana

de cocaína. Para não serem 
presos, os acusados oferece
ram dinheiro aos policiais. O 
valor não foi revelado.

A dupla estava em uma Para
ti, placas CXK 8227, de Santos, 
e pretendia comprar pinga para 
levar para o Guarujá. Eles foram

levados para a delegacia de Polí
cia e o caso foi registrado como 
tentativa de corrupção ativa. Os 
dois rapazes prestaram depoi
mento e foram liberados em 
seguida. Devem responder ao 
processo em liberdade.

Segundo a lei, o crime de

corrupção ativa é praticado por 
particular contra a administra
ção em geral e se caracteriza pe
la oferta de dinheiro ou outra 
vantagem para funcionário pú
blico. A pena prevista para este 
crime é de prisão de um ano a 
oito anos mais e multa.

Quero, de público, m anifestar o sincero agradecimento aos eleitores que em mim depo

sitaram sua confiança em mais uma eleição. N a certeza de honrara missão de bem re

presentar nossa Região e nosso Estado na Câmara Federal, reafirmo meu compromis

so de trabalho ético pela nossa população, defendendo com determinação e moralida

de o desenvolvimento desta gente que se orgulha de ser paulista, de ser brasileiro.

Muito obrigado
DEPUTADO FEDERAL

MILTON
M ONTI
SEMPRE PRESENTE



E X P O V E L H A

Força no rebanho
Animais chegam ao recinto José de Oliveira Prado, a Facilpa, e criadores começam preparativos para 

tentar premiação; ontem foi dia de pesagem e embelezamento para os candidatos a campeões

Kátia Sartori

Sombra, água fresca, ali
mentação balanceada e até 
um banho de em belezamen
to. Uma boa parte do reba
nho que chegou para parti
cipar da 19® Expovelha e 2® 
Expocabra já  se prepara para 
voltar para casa com premia- 
ção. O evento começou no 
domingo 8 e vai até o pró
ximo dia 15. Ontem foi dia 
de pesagem e julgamento de 
admissão dos animais.

A maioria dos animais 
que participa da Expovelha e 
Expocabra chegou ao recin
to José de Oliveira Prado, a 
Facilpa, no domingo 8. Este 
ano, a exposição deve con
tar com mais de 1,5 mil ani
mais. Deste número, pouco 
mais de 120 constituem o 
rebanho de caprinos.

Além de São Paulo, a Ex- 
povelha e a Expocabra atraem 
expositores de vários estados 
do Brasil. Nirson José Souto, 
administrador da fazenda Ala- 
mos, de São João do Triunfo, 
Paraná, participa da exposição 
pela primeira vez. "Apesar de 
estarmos no Paraná, somos 
associados da Aspaco (Asso
ciação Paulista dos Criado
res de Ovinos). Nós estamos 
sempre ligados nas exposições 
de São Paulo, do Paraná e do 
resto do país", comenta. Na 
Expovelha, a fazenda será re
presentada por 40 animais das

Expovelha e Expocabra recebem mais de 1,5 mil animais de diversas partes do Brasil; leilões começam na quinta-feira

raças white dorper, dorper, te- 
xel, sulfolk.

Ontem, o dia foi de prepa
ração para os animais do re
banho, com direito a banho e 
xampu especial. Segundo Sou
to, tudo faz parte do processo 
de revelar campeões. "Nós te
mos um dorper que já foi du
as vezes campeão e um macho 
reprodutor dorper", avisa.

Aos poucos, o rebanho 
de caprinos também cresce 
na Expovelha e Expocabra. O

criador Carlos Verne, da caba- 
nha Montes Altos, de Santa 
Maria do Erval, Rio Grande do 
Sul, também participa da ex
posição pela primeira vez. Ele 
trouxe para Lençóis um pouco 
da genética da raça bôer. "Sou 
criador desde 2000. Começa
mos com animais vindos da 
Europa e hoje trazemos os 
animais, via embrião, da Áfri
ca do Sul. Trouxe 27 animais 
para a exposição, tanto para 
quem busca animais para me

lhoramento genético quanto 
para quem busca animais para 
cruzamento e abate", define.

O julgamento de admissão 
das raças segue hoje. Amanhã, 
a programação tem julgamen
to de classificação e o 1° En
contro Estadual de Ovinocul- 
tura, promovido pelo Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio a 
Micro e Pequena Empresa) e a 
Aspaco.

Os leilões começam na 
quinta-feira 12. Às 20h, tem

o Leilão de Caprinos Bôer & 
Dorper. Na sexta-feira 13, se
rão realizados dois leilões. Às 
15h, tem o Leilão Texel da Ca- 
banha Amoras e convidados e, 
às 20h30, o 3° Leilão Seleção 
Expovelha, que vai reunir os 
animais premiados das raças 
Santa Inês, Dorper e raças la
nadas, com transmissão pelo 
canal Terra Viva. O Leilão Co
mercial Expovelha, quarto e 
último da exposição, acontece 
no sábado 14, às 16h.

André & Matheus 
se apresentam na 
quinta-feira 12

Começa amanhã a progra
mação musical da 19® Expove
lha e 2® Expocabra com o show 
do grupo Rastapé, às 22h30. 
Na quinta-feira 12, a animação 
fica por conta da dupla lenço- 
ense André & Matheus com o 
show 'Vai dar tudo certo', que 
rendeu um CD e um DVD ao 
vivo, gravado ali mesmo, no 
recinto José de Oliveira Prado, 
durante a 29® Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista).

Quem comparecer a Expo- 
velha na quinta-feira vai poder 
curtir sucessos da música ser
taneja. Para emocionar, como 
'Choram as rosas', de Bruno & 
Marrone, ou para agitar, como 
'O bicho vai pegar', de Édson & 
Hudson. O público ainda vai 
poder curtir a canção de traba
lho de André & Matheus, 'A gen
te se ama', que no ano passado 
foi entoada na Expovelha.

Na sexta-feira 13, a anima
ção continua com a apresenta
ção de duas bandas locais: Caio 
& Breno e Willian & Maicon. 
Chitãozinho & Xororó, con
siderado o grande atrativo da 
Expovelha, sobe ao palco no sá
bado 14. O show é promovido 
pelo empresário Silvano Gaspa- 
rini, da casa noturna Locomoti- 
ve. No último dia de exposição, 
tem apresentação de bandas de 
rock a partir das 16h.

ingressos
Para os shows do grupo Ras- 

tapé e de Chitãozinho & Xoro- 
ró serão cobrados ingressos. O 
primeiro show custa R$ 10 se o 
convite for comprado antecipa
damente e R$ 12 na hora. Estu
dantes pagam R$ 6. Os ingressos 
para o show de Chitãozinho e 
Xororó serão vendidos antecipa
damente a R$ 12 e na hora a R$ 
15 e R$ 7,50 para estudantes.

n e g ó c i o s p a t r o c í n i o

B a p t i s t e l l a  f a z  p a s s a r e l a  m e t á l i c a  p a r a  o  D E R  Lwarcel e Lutepel premiam medalhistas da Adefilp

Saiu de Lençóis Paulista a 
ponte que promete resolver 
um problema antigo em Bau
ru. A travessia de pedestres no 
quilômetro 337 da rodovia 
Marechal Rondon, uma das 
principais vias de acesso ao 
município vizinho. O local é 
conhecido pelo alto número 
de acidentes e mortes. Por cau
sa disso, o Ministério Público 
determinou.

que o DER (Departamen
to de Estradas de Rodagem) 
resolvesse o problema com 
urgência. A passarela metálica 
que já está instalada foi pro
duzida pela empresa Estrutu
ras Metálicas Baptistella.

Todo o projeto técnico foi 
desenvolvido pelos profissio
nais da empresa lençoense, 
segundo as normas estabeleci
das pelo DER.

Segundo o diretor da em
presa, Mário Silvio Baptistella, 
as passarelas metálicas tem 
um custo mais em conta e sua

Ponte metálica instalada na rodovia Marechal Rondon, em Bauru

montagem é feita em, no má
ximo, cinco dias. "Próximo a 
capital, em Boituva, na rodovia 
Castelo Branco, já existe uma 
passarela com estrutura metáli
ca há muito tempo" revela. Pa
ra o empresário, se a iniciativa 
do DER de construir passarelas

A equipe da Adefilp (As
sociação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista) 
que representou Lençóis nos 
Jogos Abertos do Interior, 
realizado no mês de setem
bro em São Bernardo do 
Campo, e que conquistou 
11 medalhas recebeu uma 
premiação em dinheiro. O 
patrocínio no valor de R$ 4 
mil foi feito pelas empresas 
Lutepel e Lwarcel. Cada pa- 
ratleta ficou com R$ 355.

Segundo o diretor da 
Adefilp, José Carlos de Oli
veira, o Baixinho, esse tipo 
de incentivo aos atletas vem 
em boa hora já que a equipe 
é novata e participa de com
petições desde o ano passa
do. Baixinho disse ainda que 
alguns atletas têm muitas 
dificuldades para se manter 
no esporte e necessita desse 
tipo de apoio das empresas. 
"Seria ideal que outros em
presários seguissem o exem

plo da Lutepel e da Lwarcel e 
promovessem incentivos co
mo esses" cobrou Baixinho.

Os atletas já se preparam 
para as competições que de
vem acontecer no ano que 
vem para conseguir resulta
dos ainda mais satisfatórios. 
"Vamos participar dos Jogos 
Regionais em São Manuel e 
também dos Jogos Abertos 
do Interior que em 2007 vai 
acontecer na cidade de Praia 
Grande", finalizou Baixinho.

metálicas ao invés de passare
las de concreto, os problemas 
enfrentados pelos pedestres po
dem ser resolvidos com maior 
rapidez. Isso sem falar do custo 
que é bem menor e da possibi
lidade da estrutura ser transfe
rida de um local para outro.



E D I T O R I A L
A

E preciso pensar grande
Essa semana, Lençóis Paulis

ta passa a ser o centro da ovino- 
cultura no Estado de São Paulo. 
A 19^ Expovelha e 2^ Expocabra 
são dois eventos importantes 
para criadores e também para 
quem está buscando uma forma 
alternativa para manter a pro
priedade. A feira começou no 
domingo 8 e vai até o próximo 
domingo, dia 15. Diferente da 
Facilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), que tem como ponto 
forte os shows artísticos, a Expo
velha e a Expocabra têm como 
ponto forte a questão técnica.

A Aspaco (Associação Paulis
ta dos Criadores de Ovinos) todo 
ano traz uma novidade que tem 
como meta fomentar a criação 
desses animais na região e tam
bém no país, com orientações de 
técnicos especializados. A troca 
de experiências entre os criadores 
também é de suma importância. 
A Aspaco tem cerca de 500 asso
ciados e leva até os criadores in
formações que vão da criação até 
o melhoramento genético.

Amanhã, um encontro pro
movido pelo Sebrae (Serviço Bra
sileiro de Apoio a Micro e Peque
na Empresa) vai reunir dezenas 
de criadores. As novidades tanto 
da criação quanto da comerciali
zação vão passar por aqui.

Mas, nem tudo são flores 
no recinto José de Oliveira Pra
do. A decisão da diretoria da 
Associação Rural de deixar o 
recinto ainda está martelando 
na cabeça de muita gente.

Caso não se chegue a um 
consenso, onde cada um ceda

um pouco, as coisas podem ficar 
complicadas. A relação, diretoria 
da Facilpa x Câmara de Verea
dores faz muitos anos que não 
é das melhores. Se de um lado, 
os diretores questionam a forma 
de agir dos vereadores do outro 
lado a reclamação é a mesma.

O que os agentes políticos 
precisam levar em conta que 
tanto a Facilpa como a Expove- 
lha e Expocabra são eventos im
portantes e que já fazem parte do 
calendário turístico de Lençóis.

Para se ter uma idéia, es
sa semana os hotéis da cidade 
devem estar lotados. Criadores 
de todo país estão hospedados 
aqui. Tudo bem, mas tem uma 
ala do comércio que não gosta 
da Facilpa e da Expovelha sob 
a alegação de que a feira tira 
o dinheiro da cidade. Até que 
ponto isso está embasado em 
fatos econômicos ou em pura 
implicância não se sabe.

Mas, uma coisa é certa. A Fa
cilpa ficou muito grande. Gran
de demais, extrapolou fronteiras 
e hoje é mais do que uma festa 
de peão de uma cidadezinha 
do interior. Por falar em peão, 
o campeão do rodeio profissio
nal da Facilpa foi o campeão em 
Barretos, terra da maior e mais 
badalada festa do gênero. O 
momento é de reflexão.

De novo, vem a tona o mes
mo problema. Lençóis Paulis
ta é um município que cresce 
a passos largos, mas continua 
com as raízes fincadas em pe
quenas coisas. Coisas de cidade 
pequena. Para ser grande é pre
ciso pensar grande!

A R T I G O

Parece que foi ontem
Ka t ia  Sa r t o r i

Eu lembro até o dia da sema
na. Era uma sexta-feira. Tinha 15 
anos. Foi na saída da escola. A 
mensageira veio e deu a notícia, 
meio de sopetão. Duvidei cate
goricamente e isso fez com que 
ela desse algumas batidas fortes 
com o pé no chão de impaciên
cia. Deixei-a falando sozinha.

Corri para casa. A jornada 
que habitualmente levava 15 
minutos, aquele dia levou cinco, 
ou talvez menos. Entrei e encarei 
minha mãe, esperando que ela 
dissesse alguma coisa, mas ela 
não disse nada. Queria me pou
par. Liguei a televisão e comecei 
a mudar de canal, impaciente
mente, procurando algum tele- 
jornal. Estava lá. Era verdade.

Chorei muito. Alguns canais 
traziam cobertura completa: 
o passado e o presente, repor
tagens especiais. Gravei tudo. 
Nas bancas, as revistas e jornais 
também estavam repletas de 
matérias, reportagens, fotogra
fias nos dias que se seguiram. 
Gastei uma boa grana. Algumas 
dessas coisas se perderam ou se 
estragaram com o tempo. Ou
tras, conservo até hoje.

Ainda naquela sexta-feira 
procurei meus amigos. Todos 
estavam tristes, inconformados. 
Afinal não era apenas eu que 
tinha 15 anos. Éramos uma le
gião de jovens adolescentes.

No nosso momento de des
pedida ingerimos muito álcool 
e brindamos uma, duas, várias 
vezes. No dia seguinte, mais 
uma vez bebemos e choramos 
em memória. Alguns nos cha
maram de tolos, outros sim-

plesmente esqueceram.
Por algum tempo aquele 

assunto foi o que predominou 
entre nós. Brindamos quando 
fez uma semana, depois quan
do completou um mês. Troca
mos muita informação e coisas 
que tínhamos comprado, como 
duas comadres trocam receitas 
de bolo. Lembramos e chora
mos quando completou um 
ano. Depois dois. No terceiro 
ano quase esquecemos.

Com o tempo foram surgin
do outras coisas, diversificando 
os interesses. A turma inteira 
não se sentia igual em relação 
ao mesmo assunto. Tudo que 
foi gravado e adquirido acabou 
arquivado em caixas. Todo ano 
lembramos, mas não remexe
mos o que está guardado.

Amanhã faz exatamente 10 
anos que o roqueiro Renato 
Russo, líder da Legião Urbana 
morreu -  a banda que acalen
tou a minha adolescência. Na 
época, a notícia representou a 
maior tragédia da minha vida e 
de uma centena jovens, que co
mo eu, choraram, espernearam, 
fizeram escândalo e quiseram 
morrer também.

Apesar da maturidade, que 
dizem, vem com os anos, para 
mim parece que foi ontem. Eu 
já não faço planos de ir a um 
show de rock, já não faço lou
curas, mas muitos versos que 
aprendi há mais de uma dé
cada, eu ainda sei de cor. São 
piegas, deprimidas, rebeldes, 
infantis? Talvez. E se eu voltasse 
no tempo mil vezes, faria tudo 
do mesmo jeito.

Kátia Sartori é jornalista
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Terceira Coluna
PALANQUE

O médico José Rubens 
Pietraróia está prestes a perder 
o controle do PMDB. Prová
vel candidato à Prefeitura em 
2008, o médico-candidato 
aposta todas as suas fichas no 
prestígio pessoal de José Car
los do Amaral, ex-vereador, 
advogado e presidente da pro
visória do PMDB em Lençóis 
Paulista para manter o contro
le do partido. E Amaral anda 
cansado... Muito cansado.

n a v io s
José Rubens pode ficar a 

ver navios. E por um motivo 
muito simples: o PMDB teve 
desempenho medíocre em 
Lençóis. Ele não fez qualquer 
esforço para transferir seu 
prestígio para Orestes Quércia, 
candidato peemedebista ao 
governo do Estado. E isso foi 
notado pelo partido. E isso foi 
anotado pelos coordenadores 
de campanha de Quércia.

TÔ FORA!
O vereador Palamede 

de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) também está desem
barcando do projeto que pre
tende levar José Rubens à ca
deira do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). O vereador 
não suporta mais fazer políti
ca sozinho e está prestes, mas 
prestes mesmo, a explodir 
contra a candidatura de José 
Rubens à Prefeitura.

d e s e m b a r q u e
Outra esperança que José 

Rubens pode perder: o grupo 
dos seis vereadores que fechou 
apoio à candidatura de Ailton 
Tipó Laurindo (PV) à Assem
bléia Legislativa descarta o 
apoio ao médico-candidato.

sem  c h a n c es
Claudemir Rocha Mio 

(PL), o Tupã, João Miguel Die- 
goli (sem partido), Tipó , Pala- 
mede, Dingo Bernades (PRTB) 
e Nardeli da Silva (PFL). Eles 
podem até conversar com José 
Rubens, mas nenhum deles 
trabalha com a possibilidade 
de apoia-lo em 2008.

DIÁLOGO
Os seis vereadores querem 

apoiar um nome que dialo
gue com eles. E José Rubens 
não dialoga. Pelo menos essa 
é a queixa do grupo. Dingo 
Bernardes, Tipó, João Miguel 
e Nardeli da Silva disputam 
para ver quem tem mais chan
ces de ser o candidato deles à 
Prefeitura. Foi por isso que a 
carta de apoio de José Rubens 
a Tipó foi solenemente igno
rada pelo grupo. Os vereado
res não quiseram levantar a 
bola do médico-candidato.

MUDANÇA
Alexandre de Jesus da 

Silva, o Xande, teve uma era 
curta no comando do PP em 
Lençóis Paulista. Na manhã 
de ontem ele procurou a Ter
ceira Coluna para dizer que 
está passando o comando 
da sigla. "Fui contratado por 
uma empresa da cidade que 
exigiu que eu não me en
volvesse com política. Essa 
foi minha última eleição", 
afirmou. Segundo Xande, o 
presidente estadual do parti
do, o deputado federal Cel
so Russomano, vai passar o 
partido a quem ele indicar.

FILA
Segundo Xande, a legenda 

já foi oferecida ao seu irmão, 
o vereador Nardeli da Silva 
(PFL), que teria recusado o 
convite. Ele também consul
tou o chefe de Gabinete do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), Edvaldo Pavanato, 
que também não teria de
monstrado interesse. Xande 
mandou avisar que aguarda 
pretendentes. É mole?

e s t r e l a s
Nas cabanhas da 19^ 

Expovelha e 2^ Expocabra 
alguns animais têm trata
mento de estrela. Para ser 
premiado, além de quesitos 
como bom ganho de peso e 
qualidade genética, a apa
rência conta muito. Inclu
sive, tem carneiro e bode 
que tomam até banho com 
xampu especial.

s a g r a d o
Entre os carneiros, tem um 

com nome cristão. O animal 
da raça Santa Inês é uma das 
apostas de premiação. Tem 
dois anos e meio e pesa 157 
quilos. O tratador explica que 
o nome foi tirado do Antigo 
Testamento. Segundo a Bíblia, 
Urin era o nome de uma pedra 
sagrada usada por Abraão.

LOTADA
A Câmara de Vereado

res de Lençóis Paulista faria 
uma sessão recheada na noi
te de ontem. Vários projetos 
de autoria do prefeito Marise 
deram entrada na Casa e já 
constam no expediente para 
serem lidos e encaminhados 
às comissões pertinentes. Pa
ra serem votados são aproxi
madamente 15 projetos.

BRONZE
Destaque para o projeto do 

vereador Edson Fernades (sem 
partido) que prevê a inclusão 
do nome e partido dos verea
dores quando os mesmos tive
rem projetos de lei aprovados 
e publicados em atos oficiais. 
Muito parecido com um pro
jeto proposto pela ex-verea
dora Soely Paccola (PV) em 
1999, durante o governo José 
Prado de Lima (PDT), o Pradi- 
nho. A diferença é que Edson 
quer o nome dos parlamenta
res nos atos oficiais, Soely que
ria o nome dos vereadores nos 
próprios projetos.

EXPECTATIVA
Antes do fechamento des

ta edição, a grande expectativa 
era saber o que os vereadores 
iriam falar sobre a diretoria da 
Associação Rural, que decidiu 
não renovar compromisso 
com a prefeitura para a reali
zação das edições de 2007 da 
Facilpa e Expovelha.

s eg u n d a
A Câmara deveria apre

ciar em segunda votação o 
projeto de Lei que dá direito 
de uso do recinto José de Oli
veira Prado para a Associação 
Rural até 2008.

R O V O

"Não esperava o 2 °  tur
no porque eu acreditava 
que o PT iria ganhar no 
1° turno. Ainda não sei 
em quem vou votar".
Marcos Donizete Veloso, 

cabanheiro

"Eu achei que o Lula fos
se ser eleito no 1° turno, 
mas acredito que no dia 
29  o Geraldo Alckmin
vença

Roberto de Oliveira,
tratador

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

Com o início da Expovelha, no domingo 9, os comerciantes ambulantes já estão instalando suas barracas e 
procurando o melhor ponto para sua venda, como é o caso da barraca de cocada que está no cruzamento da 
avenida Padre Salustio com a rua Coronel Joaquim Anselmo Martins.

f r a s e s

"O ntem , eu  
pensei q u e  
não estava na  
fre n te  d e um  
candidato, eu  
pensei q u e es
tava na fre n te  
d e um  dele
gado d e porta  
d e cadeia",

Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
presidente da República e candi

dato a reeleição, sobre seu adver
sário Geraldo Alckmin, no debate 

de domingo

"Acho que ex
ternei um senti
mento de indig
nação do povo 
brasileiro. Isso 
aí estava para
do na garganta 
de todo mundo. 
Fui um instru
mento do povo",
Geraldo Alckmin, candidato tu
cano à presidência da República, 

também ao comentar o debate 
de domingo

PARA p e n s a r

"Três coisas 
precisam 
os homens: 
prudência no 
ammo, silêncio 
na língua e 
vergonha na 
cara n

Sócrates
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M A C A T U B A

Espírito solidário
Fundo Social de Solidariedade doa quatro cadeiras de rodas 

especiais para alunos da Apae (Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais); outras três crianças esperam na fila

Kátia Sartori

Uma doação e metade de 
um problema resolvido. Na 
quinta-feira 5, a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Márcia Nascimento Hercos e a 
vice-prefeita e secretária de Assis
tência Social de Macatuba, Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PSDB), 
realizaram a entrega de quatro 
cadeiras de rodas, adaptadas pa
ra necessidades especiais, para 
alunos da Apae (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais). 
O Fundo Social ainda se com
prometeu a fazer a doação de 
outras três unidades em 2007.

As cadeiras, avaliadas entre 
R$ 1,5 mil e R$ 2 mil cada, fo
ram compradas com dinheiro 
arrecadado em um chá benefi
cente, promovido pelo Fundo

Social no começo do ano. Os 
brindes distribuídos no chá 
foram doados por empresas 
do município. O evento con
seguiu arrecadar mais de R$ 5 
mil com a venda de convites e 
recebeu outros R$ 2,5 mil em 
doações da comunidade.

Segundo a diretora da Apae, 
Maria Elisa Galassi, as crianças 
que receberam as cadeiras es
peciais tem deficiências acen
tuadas, a maioria conseqüên- 
cia de paralisia cerebral. Cada 
cadeira tem que ser adaptada 
de acordo com a altura, idade 
e necessidade da criança.

Ao todo, a Apae de Maca- 
tuba possui oito crianças que 
precisam de cadeiras de rodas 
especiais. Além das quatro uni
dades entregues pelo Fundo 
Social de Solidariedade, a enti-

dade recebeu a doação de uma 
cadeira especial de um mora
dor do município. Outras três 
crianças estão na fila de espera 
e aguardam uma doação.

Além do chá beneficente 
e de outros eventos para le
vantar fundos, a Apae possui 
uma conta específica para re
ceber doações. O número é 
45000039-4, agência do San- 
tander Banespa, em Macatuba.

A Apae de Macatuba possui 
64 alunos matriculados e que 
freqüentam a entidade duran
te todo o dia. Além das aulas, 
os alunos são envolvidos em 
programas como oficinas de 
artesanato, jardinagem e ati
vidades de fonoaudiologia, 
fisioterapia e estimulação pre
coce. A Apae sobrevive graças 
a repasse de verbas feito pela

Foram entregues na semana passada as cadeiras de rodas espéciais para os alunos da Apae

prefeitura e pela ajuda que 
recebe de 150 associados que 
contribuem mensalmente.

DIA d a s  c r ia n ç a s
Na semana das crianças,

os alunos da Apae de Maca- 
tuba vão ter uma programa
ção diversificada. Hoje, eles 
assistem a apresentações de 
dança dos alunos do estúdio 
Corpo em Movimento. Se-

gundo a diretora da entida
de, a programação ainda in 
clui passeios à zona rural do 
m unicípio e um piquenique 
no CEC (Clube Esportivo e 
Cultural).

c u l t u r a

Macatuba terá concurso para árvore 
de natal feita com garrafas tipo pet

A secretaria de Cultura de 
Macatuba está convocando a 
população para participar de 
um concurso para escolher a 
árvore de natal mais bonita, 
feita a partir de garrafas de 
plástico.

A idéia é arrecadar o mate
rial reciclável nas escolas e de
safiar a comunidade a entrar 
na disputa. Segundo o chefe 
de Gabinete da prefeitura, 
José Aurélio Paschoal, comu
nidades de cinco bairros já 
confirmaram que estão na dis
puta. No centro, os moradores 
vão montar a árvore na praça 
Santo Antonio. Os moradores 
do Macatuba VII vão enfeitar 
a praça Alfredo Belphman. No 
Jardim Bocaiúva, a praça da 
Esperança é a escolhida. Tem 
ainda a praça Juliano Loren- 
zetti, na Vila Nova, e Santa Ri
ta, na vila Santa Rita.

Para estimular a conscien-

Concurso vai premiar criatividade com garrafas descartáveis

tização sobre a importância da 
separação de materiais reciclá
veis, os alunos das escolas mu
nicipais serão os responsáveis 
pela arrecadação das garrafas.

n e g ó c i o s

Prédio da padaria Cheretti vai a leilão
O prédio onde ficava a antiga 

padaria Cheretti, em frente à pra
ça Santo Antonio, no Centro de 
Macatuba, vai à leilão no dia 16 
de outubro, a partir das 14h, no 
fórum do município. O imóvel

está avaliado em R$ 122 mil.
A antiga padaria foi um ponto 

bastante freqüentado no municí
pio, principalmente até o final da 
década de 80. Antes da constru
ção do terminal rodoviário, ali fi-

A segunda-feira, dia 16 de 
outubro, é dia de brincadeiras 
para os alunos das creches de 
Macatuba. Das 8h às Uh, a cre
che Santo Antonio (Vila Santa 
Rita), Casa da Criança Desidé- 
rio Minetto (Centro) e a do Caic

Cristo Rei (Jardim Bocaiúva) 
disputam uma gincana no giná
sio de Esportes Brasílio Artioli. 
A gincana é parte da programa
ção pelo Dia das Crianças.

Segundo a diretora da cre
che Santo Antonio, Luciana

c o r r e i o s

Ladrões limpam agência no fim de semana
Ladrões invadiram a 

agência do correio, em Ma- 
catuba, no final de sema
na e fugiram levando tudo 
que encontraram no cofre. 
Além de dinheiro, foram 
furtados selos e cartões te
lefônicos. A quantia não 
foi divulgada. A Polícia Ci
vil diz que não pode preci
sar a data do furto, já  que 
a ação só foi percebida na 
manhã de ontem. A agên-

cia foi invadida entre a sex
ta-feira 6 e o domingo 8.

Segundo divulgado pela 
Polícia Civil, sem chamar a 
atenção, os ladrões invadi
ram a agência e abriram o 
cofre utilizando um mas- 
sarico. Ainda não existem 
pistas sobre os autores do 
crime.

Em m aio do ano passa
do, dois hom ens armados 
com revólveres assaltaram

a agência dos Correios de 
M acatuba e levaram cerca 
de R$ 15 m il em d inhei
ro, cartões telefônicos, 
tele-senas e selos. Na épo
ca, dois funcionários da 
empresa e 11 clientes que 
estavam na agência foram 
rendidos e trancados na 
tesouraria para efetuar o 
assalto, que durou cerca 
de 15 m inutos. O caso 
nunca foi solucionado.

Outros bairros que quiserem 
participar do concurso de
vem entrar em contato com o 
Centro Cultural, pelo telefone 
(14) 3268-1821.

cava o principal ponto de ônibus 
intermunicipal. No ano passado, 
o imóvel, que há muitos anos es
tá abandonado, chegou a ter um 
princípio de incêndio, mas o fo
go não fez muitos estragos.

E D U C A Ç Ã O

Alunos de creche caem na brincadeira
Manfio Passini Cruzeiro, o ob
jetivo da gincana é a interação 
entre os alunos das entidades. 
"É muito importante realizar
mos esta interação entre os 
alunos e é claro, entre as pró
prias creches", diz.

tUPOVf,
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1 9 » EXPOVELHA
2 ‘  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.

> 1 2  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 - Leilão Texel - Cabanha Amoras e 
convidados.
• 20h30 - 3° Leilão Seleção Expovelha 
animais premiados
( Santo Inês, Dorper e raças lanadas)

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

>  14 de Outubro - Sábado
• 9h -Vil Seminário de 
Ovinocultura-SEBRAE-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.

T .-«.-'d , 1 .;  * 'st

Associação Rural de Lençóis Associação Paulista de Criadores

Patrocínio:

/  A S P A C o X

S E ^ A E
PREFEITURA MUNICIPAL

Ministério 
do Turismo

GOVERNO SOLIDÁRIO
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j u v e n t u d e

Novas regras
Prefeito Marise envia projeto à Câmara de Vereadores em 

que propõe que candidatos à vaga no Conselho Tutelar 

possuam ensino médio completo e que trabalhem o dia todo

Da  Redação

Chega hoje à Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulista 
a mais nova versão do proje
to de lei que regulamenta o 
Conselho Tutelar de Lençóis 
Paulista. O  assunto é delicado 
e as mudanças surgem no mo
mento em que aumentam as 
reclamações da comunidade 
em relação ao serviço presta
do pelos conselheiros. O  prin
cipal problema seria o horário 
de atendimento. O  projeto é 
de autoria do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) e foi ela
borado a partir de um pedido 
do promotor de Justiça, Luiz 
Gabos Alvarez. O primeiro 
projeto foi enviado em setem
bro e o novo chega hoje aos 
vereadores.

O projeto recém enviado 
pelo prefeito Marise dizz que 
todos os conselheiros devem 
cumprir o horário das 8h às 
17h de segunda à sexta-feira, 
com no máximo duas horas 
reservadas para o almoço. Das 
17h até 7h do dia seguinte, o 
órgão deve manter um conse
lheiro de plantão para qual
quer necessidade. Nos finais 
de semana e feriado, deverá 
ser escalado dois conselheiros 
que ficarão de plantão du
rante 24 horas. O projeto diz 
que o conselheiro que ficar de 
plantão fica liberado das suas 
obrigações no dia seguinte. A 
jornada semanal será de 40 
horas semanais. Outra mu
dança proposta pelo projeto 
é de quem pretenda se candi
datar a uma vaga no conselho 
deve ter no mínimo ensino 
médio completo.

A mudança de regras não 
está agradando os conselhei-

Moradora diz que não 
encontrou conselheiros

Na semana retrasada, o 
jornal O ECO foi procurado 
por uma moradora do Jar
dim Monte Azul que denun
ciou a falta de atendimento 
do Conselho Tutelar. Segun
do a mulher, que terá o no
me preservado, ela acordou 
por volta da meia-noite com 
uma criança gritando e pe
dindo para que pai parasse 
de agredi-la. No primeiro 
momento, ela disse acreditar 
que se tratava de um aciden
te. Ao sair, constatou que o 
fato se passava em uma casa 
próxima a sua. "Notei que 
era o vizinho que estava gri
tando com a criança, man
dando ela dormir e batendo 
nessa criança", relata.

Ela disse que imediata
mente entrou em contato 
com a Polícia Militar e foi 
informada pelo atendente 
que os policiais não podiam 
fazer nada, apenas entrar em 
contato com o Conselho Tu
telar para comunicar o fato. 
Segundo ela, passaram-se 
cerca de 20 minutos e nem 
polícia, nem conselheiros 
compareceram ao local. A 
mulher disse que subiu no 
muro da sua casa e pediu

ros que foram até a Câmara 
conversar com os vereadores. 
Segundo denúncias que m o
tivaram as mudanças, cada 
conselheiro trabalha uma vez 
por semana. O presidente do

para o outro vizinho avisar 
que ela havia chamado os 
policiais. Ela ainda conta 
que resolveu ligar novamen
te para a Polícia Militar e 
foi informada pelo soldado 
atendente que ele não havia 
conseguido contato com os 
conselheiros.

A moradora relatou 
ainda que no dia seguinte 
procurou a base da PM pa
ra relatar o fato e recebeu a 
promessa de que a denún
cia seria transmitida para o 
Conselho Tutelar. "Eu acho 
que o Conselho Tutelar de
veria ter um 0800 ou um te
lefone para a população po
der entrar em contato 24h, 
tem que ter um plantonista 
24h", reclama. "O dia que 
eu liguei eu vi que realmen
te não socorreu", disse.

O tenente Alan Terra, 
comandante da Polícia Mi
litar de Lençóis Paulista, 
preferiu não se manifestar. 
E disse que a polícia é ape
nas um órgão de apoio ao 
Conselho Tutelar. Já o pre
sidente do Conselho Tute
lar, Eduardo Corrêa Prado, 
disse que não teve conheci
mento da ocorrência.

Conselho Tutelar de Lençóis, 
Eduardo Corrêa Prado, disse 
que os conselheiros trabalham 
das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h. No período noturno, fica 
um de plantão. Nos finais de

Vereadores recebem hoje novo projeto que regulamenta o Conselho Tutelar em Lençóis Paulista

semana e feriados, dois con
selheiros ficam de plantão. O 
presidente do Conselho Tute
lar foi procurado pelo repor
tagem de O  ECO, se compro
meteu a dar entrevista, mas 
depois desistiu. Alegou que 
iria esperar a definição dos ve
readores.

Segundo Marise, o projeto 
foi encaminhado por ele, mas 
atende as reivindicações feitas 
pelo promotor da Infância e 
Juventude, Luiz Gabos Alva
rez. Na sua justificativa, o pro
motor cita o Conanda (Conse
lho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) que 
no artigo quarto, resolução 
75, diz que todo conselheiro 
deve exercer suas funções em 
regime de dedicação exclusiva 
ao Conselho Tutelar. "Não há 
nenhuma mudança estrutural, 
apenas adaptações do Conse
lho Tutelar da cidade à lei", 
disse Alvarez.

Isso foi tudo o que o pro
motor quis comentar. Outras 
alterações ele só vai comentar

depois que o projeto for anali
sado pelos vereadores.

O cargo de conselheiro 
tutelar é eletivo. Ou seja, os 
membros do Conselho Tute
lar são escolhidos através de 
eleição popular e cumprem 
mandatos de dois anos. São 
subordinados ao Ministério 
Público, mas recebem salários 
pela prefeitura. No entanto, os 
conselheiros não têm vínculo 
empregatício, ou seja, não 
têm direitos agregados como 
férias, décimo terceiro salário 
e horas extras. Hoje, o salário 
de um conselheiro gira na casa 
de R$ 1 mil.

O QUE É
A missão do Conselho Tu

telar é zelar para que o Estatu
to da Criança e do Adolescente 
seja cumprido. Podem ser en
caminhados para o Conselho 
Tutelar casos de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opres
são que tenham como vítimas 
crianças ou adolescentes.

Ao receber denúncia de 
que alguma criança ou ado
lescente está tendo seu direto 
violado, o Conselho Tutelar 
passa a acompanhar o caso 
para definir a melhor forma 
de resolver o problema.

Por exemplo, se os pais de 
uma criança ou adolescen
te não encontram vagas para 
seus filhos na escola, ou ain
da, se a criança ou adolescente 
estiver precisando de algum 
tratamento de saúde e não for 
atendido, o Conselho Tutelar 
pode ser procurado. Nesses 
casos, o Conselho tem o po
der de requisitar que os servi
ços públicos atendam a essas 
necessidades. Casos as requi
sições não sejam cumpridas, o 
Conselho Tutelar encaminha
rá o caso ao Ministério Públi
co para que sejam tomadas as 
providências jurídicas. Quan
do um adolescente comete al
gum delito, a polícia também 
chama o Conselho. São os 
conselheiros que vão acompa
nhar o caso e avisar os pais.

s a u d e

Crianças são vacinadas contra catapora
A Diretoria de Saúde de 

Lençóis Paulista vacinou neste 
ano 250 crianças das creches 
num esforço para conter a ca
tapora. De janeiro a setembro 
deste ano, foram registrados 
540 casos da doença, que é 
benigna, mas de rápido contá
gio entre as crianças e provoca 
desconforto com as coceiras. A 
doença foi registrada em crian
ças de dois meses a 10 anos de 
idade, em oito creches e três 
escolas do município, além de 
casos isolados de familiares 
contagiados pelas crianças.

Segundo a coordenadora de 
Saúde Comunitária, Cristina 
Consolmagno Baptistella, os 
primeiros surtos isolados apa
receram em janeiro deste ano, 
aumentando em maio com o 
início do inverno, quando 200 
crianças tiveram a doença. No 
mês de setembro, com a chega
da da primavera, aumentaram 
os casos isolados, contaminan
do os familiares das crianças 
infectadas pelo vírus. Em se
tembro foram 340 casos.

O procedimento da Di
retoria de Saúde em casos de 
surtos nas creches e escolas é 
vacinar as crianças que ainda 
não desenvolveram a doença, 
uma vez que quem já teve está 
imune.

O calendário oficial de 
imunização infantil não con-

A vacina contra catapora foi aplicada em 250 alunos que frequentam as creches municipais

ta com a vacinação de cata
pora porque a vacina ainda é 
cara: custa em média R$ 64 a 
dose. A Diretoria de Saúde in
vestiu R$ 16 mil para vacinar 
as crianças contra catapora. A 
vacina é indicada apenas para 
crianças, a partir de um ano.

A d o en ç a
O número de casos de ca

tapora é maior entre o inver
no e a primavera. As crianças 
infectadas apresentam febre 
alta nos primeiros dias, cocei-

ra e manchas avermelhadas 
na pele que se transformam 
em pequenas bolhas com pus. 
Uma pessoa pode ter de 200 
a 500 bolhas, que se coçadas 
se rompem e produzem feri
das. A catapora só deixa de ser 
transmitida quando a última 
bolha for cicatrizada. O tem
po de incubação é de uma a 
duas semanas.

"Não existe um tratamento

EXTRAVIO

A Empresa DAN CETERIA LOCO LIG H T LTDA. -  M E, situada na 
Av. Padre Salustio Rodrigues Machado, 1414 -  Jd. Ubirama -  Lençóis Pau- 
lista/SP, CNPJ 05.959.773/0001-13 e Inscr. Estadual 416.107.425.114 decla
ra que foram extraviados os seguintes documentos fiscais: 01 talão de notas 
fiscais de Venda a Consumidor Mod-2, Série D-1, do n° 01 a 50 e 01 talão de 
notas fiscais Mod-1, do n° 01 a 50, não sabendo informar se estavam ou não 
utilizados, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

COMUNICADO

A ONGARATTO &  SOU
ZA LEN ÇÓIS PAULISTA
LTDA. torna público que reque
reu na CETESB, a Licença de 
Operação, para as atividades de 
com. Varejista de combustíveis 
e lubrificantes para veículos, lo
calizada na Rua Lafayette Mul- 
ler Leal, 1357, Lençóis Paulista 
-  SP.

EXTRA V IO

M U LLER ’S PRODU
Ç Õ ES A RTISTIC A S S/C 
L t DA, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 00.161.632/0001-37, sito 
à Rua Manoel Caetano de Godoy 
Lençóis Paulista -  SP, comunica 
para os devido fins, o extravio, 
dos seguinte(s) documento(s): 
Talões de Notas Fiscais Série 
“G”, de n° 0001 a 00050 e 00051 
a 00100 em branco (sem uso), 
não se responsabilizando pelo 
uso indevido dos mesmos.

Os 450 alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental 
"Professora Maria Zélia Camargo Prandini", no Conjunto Júlio Ferrari, 
já podem contar com a sua biblioteca para os trabalhos de pesquisa e 
leitura. A biblioteca foi inaugurada na quinta-feira da semana passada, 
com apresentações dos alunos e a presença de pais e professores. Por 
decisão dos alunos, a biblioteca recebeu o nome "Mundo da Imagina
ção". O acervo é formado por livros de histórias infantis, dicionários, 
enciclopédias, história em quadrinhos, atlas geográficos, revistas, li
vros paradidáticos, obras de escritores lençoenses e livros que podem 
ser utilizados pelos professores para preparação de aulas.

específico para a catapora. O 
banho ajuda na recuperação 
mais rápida, sendo indicado 
de três a quatro banhos por dia 
em temperatura normal, com 
sabonete neutro porque isso 
vai diminuir a coceira. Deve-se 
usar roupas leves, evitar beber 
gelado e tomar friagens", ensi
na o diretor de Saúde, Norber- 
to Pompermayer. (com asses- 
soria de Comunicação)



A M A D O R

É bola na rede
Onze gols em quatro jogos, foi assim que começou no domingo 8 a quarta edição 

da Copa 1010 de Futebol Amador; Baby, do Primavera, fez o primeiro gol da rodada

CAL

Da r edação

A primeira rodada da 4® 
Copa 1010 de Futebol Ama
dor, promovida pela Liga Len- 
çoense de Futebol Amador 
foi marcada por uma chuva 
de gols. Nos quatro jogos dis
putados, as redes balançaram 
por onze vezes. Primavera/ 
Milenium, Palestra, Expressi- 
nho e Grêmio Lwart estrearam 
com vitória.

No primeiro jogo da roda
da, na manhã de domingo 8, o 
Primavera/Millenium venceu 
o Porto de Areiópolis por 1 a 
0. O  único gol da partida foi 
assinalado por Baby, aos 44 
minutos do segundo tempo.

Também na manhã de do
mingo, em Alfredo Guedes, o 
Palestra bateu a Frigol por 2 a 
0. Os gols do Palestra foram 
marcados por Biro, aos 18 mi
nutos da etapa inicial, e pelo 
atacante Ronildo, aos 41 mi
nutos do segundo tempo.

À tarde, a rodada teve 
mais dois jogos. Em Alfredo 
Guedes, a equipe do Expressi- 
nho, do técnico Clóvis Gino 
Pereira, o Mosca, bateu Bo- 
tucatu (vice-campeã da Copa 
no ano passado) por 2 a 1. O  
placar foi aberto aos três mi
nutos com Beto Galinha que

Lance da partida em que o Primavera/Millenium venceu o Porto de Areiópolis por um a zero

marcou para Botucatu. Ainda 
na etapa inicial, de tanto in
sistir, o Expressinho chegou 
ao gol de empate aos 43 mi
nutos, com Arlindo. O gol da 
vitória da equipe lençoense 
saiu novamente dos pés de 
Arlindo, aos 46 minutos do 
segundo tempo.

No Grêmio Lwart, em jogo 
movimentado, a equipe da ca
sa derrotou a equipe de Arei- 
ópolis por 3 a 2. O primeiro 
tempo terminou com a equipe 
de Areiópolis em vantagem. A 
equipe areiopolense abriu o

placar aos 30 minutos, com 
Batata. No segundo tempo, 
após uma conversa do técnico 
Antonio Veras durante o in
tervalo, os jogadores da Lwart 
vieram a campo com mais dis
posição e viraram o jogo. O 
gol de empate da equipe len- 
çoense saiu aos seis minutos 
com Fabinho. Aos 13 minutos, 
Júlio colocou Areiópolis em 
vantagem. Aos 44 minutos, 
Neto empatou para a Lwart e, 
aos 46 minutos, Nilson Sobral 
virou o placar para a Lwart e 
deu números finais à partida.

a p a e

Futsal da Apae é campeão em Taquaritinga
As equipes de futsal mas

culino da Apae (Associação 
de Pais e Amigos do Excep
cional) de Lençóis Paulista, 
categoria B (13 a 15 anos) 
e C (acima de 16 anos) con
quistaram no dia 29 de se
tembro, em Taquaritinga, 
o título de bicam peã do 4° 
Circuito Especial de Espor
tes. Na categoria B, os me
ninos de Lençóis bateram 
os donos da casa pelo placar 
de 5 a 4 e, na categoria C, os 
lençoense venceram Matão 
por 4 a 3.

As equipes da Apae tem 
como técnica a professora 
de educação física, Andréia

Equipe de futsal masculino, campeão em Taquaritinga

Lençóis será sede 
da Taça São Paulo

Lençóis Paulista será 
sede da Copa São Paulo de 
Futebol. A definição saiu 
na quinta-feira 5. A dire
toria do CAL (Clube Atlé
tico Lençoense) recebeu 
um fax da FPF (Federação 
Paulista de Futebol) con
firmando Lençóis Paulista 
como uma das sedes da 
competição que tem início 
em janeiro. Ontem, o su
pervisor do CAL esteve na 
federação para entregar a 
documentação necessária. 
Na região, somente Len
çóis será sede da Copa São 
Paulo, cidades como Bau
ru, Marília e Jaú não foram 
escolhidas pela federação.

Pela Segundona, os ju
niores do CAL se despedi
ram com goleada sobre o 
Capivariano, no sábado 7.

O jogo foi na casa do ad
versário e o Lençoense ven
ceu por 4 a 1. Apesar do re
sultado, a equipe alvinegra 
está fora do Campeonato 
Paulista da Segunda Divi
são, categoria sub 21.

Motivada por ser a últi
ma apresentação na com
petição, o CAL terminou o 
primeiro tempo vencendo 
por 2 a 0, com gols de Jaja 
e Douglas. Mesmo com os 
desfalques dos jogadores 
Rodrigo, Nilton, Raiff, Pa- 
blo e Wilson, o Lençoense 
dominou toda a partida 
e marcou mais dois gols 
na etapa final, novamen
te com Douglas e Adria
no. No final do jogo num 
descuido da zaga, o CAL 
tomou um gol da equipe 
adversária.

Final de jogo, Grêmio Lwart 
3x2 Areiópolis.

JOGOS
No domingo 15, acontece 

a segunda rodada da competi
ção. Às 10h, no estádio munici
pal Archangelo Brega, o Bregão, 
Borebi encara Botucatu. Tam
bém no Bregão, às 15h, o Ex- 
pressinho pega o Porto de Arei- 
ópolis. Em Alfredo Guedes, às 
10h, o Grêmio Lwart enfrenta 
o Palestra e, às 15h, Santa Lu
zia estréia na Copa 1010 contra 
a equipe de Areiópolis.

INFANTIL

Borebi, Macatuba e Lençóis 
fazem final do Bregão

Está marcada para a pró
xima quinta-feira 12, feriado 
de Nossa Senhora da Apare
cida, a final da 3® Copa In
fantil de Futebol, promovida 
pela Liga Lençoense de Fute
bol Amador. Os jogos acon
tecem no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão.

Às 9h, pela categoria

92/93/94, Borebi e Macatuba 
disputam o título. Em segui
da, UME/Lençóis e Macatuba 
lutam pelo caneco na catego
ria 90/91.

A III Copa Infantil de Fu
tebol teve início no dia 19 de 
agosto com a participação de 
12 equipes, sendo seis equi
pes em cada categoria.

Moretto, que é auxiliada por 
Adriano Athanásio e Carlos 
Renato Athanásio. A equipe

B da APAE é formada pelos 
jogadores Emerson, Jonata, 
Tamaison, Anderson, Ro

gério, André Luiz, Luan e 
Welington. Já a equipe C é 
constituída pelos atletas Ivo- 
nei, Diego, Danilo, Jean, Ri
cardo, Everton Rogério, José 
Roberto e Fernando.

O 4° Circuito Especial 
de Esportes realizado em 
Taquaritinha contou com a 
participação das cidades de 
M onte Alto, Taquaritinga, 
Araraquara, Matão, Ibitin- 
ga, Lençóis Paulista, Renas
cer, Jaboticabal, Tabatinga e 
Taiaçú. No mês de novem
bro, a equipe de natação da 
Apae estará participando do 
5 °  Circuito Especial de Es
portes em Matão.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

“Minha paixão é o 
futebol. Sou torcedor do 
melhor time do mundo, 
o São Paulo. Não temos 
grandes estrelas, mas 
com o espírito de garra 
e determinação dos 
jogadores, a equipe tem se 
tornado imbatível"

José Antonio Sanches ,
auxiliar de controle.

Este anúncio 
é só para lembrar 

que Setembro é o 
mês do nosso 

Aniversário.




