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EMPATE HEROICO! Esta foi a palavra usada por um dos diretores do Santa Luzia, João Figueiredo Amaral, após o apito 
final do juiz Benedito Brás Pereira na partida em que Grêmio Lwart e Santa Luzia ficaram no empate em 2 a 2. A partida 
de domingo, no campo do Grêmio Lwart, foi chamada durante toda a semana pelos torcedores de "derby", devido a 
grande rivalidade entre as duas equipes. No outro jogo da rodada, com gols de Juliano, Rodolfo e Átila, o Primavera/ 
Millenium bateu Borebi pelo placar de 3 a 2. Os dois gols de Borebi foram marcados por Francisco. A partida aconteceu 
na manhã de domingo 22, em Alfredo Guedes. Também em Alfredo Guedes, à tarde, a equipe do Porto de Areiópolis 
goleou Botucatu por 5 a 0. Outra goleada aconteceu na manhã de domingo, no estádio municipal Archangelo Brega, 
o Bregão: Areiópolis bateu a Frigol por 4 a 0 (foto). Por causa do segundo turno da eleição presidencial, a rodada do 
próximo final de semana será transferida para o dia 12 de novembro. ►► Página A7

PMDB elege
Palamede
presidente
Único peemedebista com mandato, o vereador 

Palamede de Jesus Consalter Júnior conquistou 

na convenção do domingo 22, a presidência do 

PMDB em Lençóis e disse que pensa em novas 

alternativas para as eleições municipais de 2008

O PMDB de Lençóis Paulista defi
niu no domingo 22 seu novo diretório 
municipal. Em clima de conciliação 
entre os convencionais, o vereador 
Palamede de Jesus Consalter Júnior 
(único peemedebista com mandato 
atualmente) assumiu o controle do 
partido. "Quero um partido que seja 
ativo e valorizado no cenário político 
lençoense", disse. Segundo ele, sua 
proposta à frente do partido é valo
rizar os antigos líderes e fortalecer o 
PMDB politicamente. Entre os planos 
de Palamede para o futuro próximo 
está viabilizar um nome com condi
ções de se eleger prefeito de Lençóis 
Paulista. Ao mesmo tempo, o verea
dor praticamente descarta a reedição 
da candidatura José Rubens Pietra-

róia pelo partido. "Estamos pensan
do em novas alternativas, mas esse 
é um assunto que ainda precisamos 
decidir internamente. O que é certo 
é que o PMDB precisa ser respeitado, 
esse é nosso objetivo", declara. Pie- 
traróia não foi encontrado para co
mentar o assunto. Com uma lista de 
350 filiados, o novo presidente mu
nicipal do PMDB estuda ações que 
possam colocar o partido na linha de 
frente das forças políticas. Palamede 
disse ainda que pretende agregar no
vos nomes ao partido e, para isso, vai 
buscar nomes de peso. Em Macatuba, 
o secretário de Desenvolvimento, Ge
ração de Emprego e Renda, Marcos 
Olivatto permanece no comando do 
partido. ►► Página A3

M A C A T U B A

Escola realiza  
m ostra de 
trabalhos

A escola Dr. Osmar Francisco 
da Conceição realiza amanhã e na 
quinta-feira 26 a 4® Mostra de Tra
balhos. O tema este ano é "Cidada
nia em Ação". A abertura oficial será 
amanhã, às 8h, com apresentação 
do Coral "Em Cantos", formado por 
alunos da escola. Segundo o diretor 
da unidade, Ideraldo Sérgio Morsole- 
to, a mostra é resultado de quase um 
ano de trabalho. O tema cidadania 
foi trabalhado em sala de aula, nas 
diferentes disciplinas. Cada discipli
na terá uma sala especial, mostrando 
o desenvolvimento do tema em car
tazes e maquetes. A mostra ainda terá 
oficinas especiais. ►► Página A5
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C artórios se 
preparam  p ara o  
segundo tu rn o

Está quase na hora de decidir e 
escolher o presidente do Brasil. O 
segundo turno das eleições acontece 
no próximo domingo, 29 de outu
bro. Em Lençóis Paulista, o Cartório 
Eleitoral encerra hoje os trabalhos 
de preparação das urnas eletrônicas. 
Na semana passada, foi realizado o 
trabalho de carga das urnas e subs
tituição dos disquetes do primeiro 
turno. Para domingo, os novos dis
quetes inseridos só disparam o dis
positivo de votação para presidente. 
A estimativa do TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral) é de que o resultado 
saia até meia-noite. ►► Página A6
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No dia da aviação, Bauru ganha novo aeroporto
O secretário estadual dos Trans

portes, Dario Rais Lopes, inaugurou 
ontem, dia da aviação, o aeroporto 
Bauru-Arealva, no quilômetro sete 
da estrada municipal BRU-312. Lo
pes desembarcou num avião modelo 
Brasília 120, da Embraer, junto com

o superintendente do Daesp (Depar
tamento Aeroviário do Estado de São 
Paulo), Ricardo Volpi, e com o pre
sidente da empresa aérea Air Minas, 
Urubatan Helou. Foi o primeiro vôo 
comercial do novo aeroporto. A obra 
custou mais de R$ 40 milhões. Lopes

comparou a obra ao aeroporto de Gua- 
rulhos, inaugurado em 1985, e infor
mou que pleiteia o título de aeroporto 
internacional de cargas. A aceitação 
do pedido deve demorar no mínimo 
um ano. Com a inauguração do aero
porto, todas as empresas aéreas que

operam vôos comerciais vão ter que 
se instalar na nova área. A Air Minas, 
empresa que começou a operar ontem 
no aeroporto terá um vôo diário para 
São Paulo. O vôo que sai de São Paulo 
chega em Bauru às 10h05 e parte para 
a capital, às 18h. ►► Página A2



A E R O P O R T O

De Bauru para
o mundo
Secretário dos Transportes Dario Rais Lopes inaugurou 

o aeroporto Bauru-Arealva; primeiros vôos comerciais 

chegaram e partiram ontem, pela empresa Air Minas

Kátia Sartori

Se depender de infra-estru
tura, o município de Bauru está 
prestes a alçar vôos distantes. 
Com céu de brigadeiro, o secre
tário estadual dos Transportes, 
Dario Rais Lopes, inaugurou on
tem, dia da aviação, o aeroporto 
Bauru-Arealva, no quilômetro 7 
da estrada municipal BRU-312.

Lopes desembarcou num 
avião modelo Brasília 120, da 
Embraer, junto com o supe
rintendente da Daesp (Depar
tamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo), Ricardo Volpi, 
e com o presidente da empresa 
aérea Air Minas, Urubatan He- 
lou. Foi o primeiro vôo comer
cial do novo aeroporto. Antes, 
um jatinho da TAM, empresa 
que também vai operar no ae
roporto, aterrissou para o ba
tismo, mas sem passageiros. O 
deputado estadual Pedro Tobias 
(PSDB) recepcionou o secretá
rio durante o desembarque.

"Hoje, inauguramos a ope
ração regular aqui no aeropor
to de Bauru, um compromisso 
assumido pelo governador Má
rio Covas (PSDB), continuado 
pelo governador Geraldo Alck- 
min (PSDB) e agora cumprido, 
dando a Bauru uma condição 
diferenciada", afirmou Lopes 
em discurso.

O aeroporto Bauru-Arealva 
conta com uma pista de pouso 
e decolagem com extensão de 
2.100 x 45 metros - a do Aero- 
clube tem 1.305 x 34 metros - 
pátio de aeronaves, sinalização 
luminosa para vôos noturnos e 
seção contra incêndio, terminal 
de passageiros, instalações pa
ra administração do Daesp, da 
Polícia Federal, de companhias 
aéreas e do Departamento de 
Aviação Civil (DAC). A obra 
custou mais de R$ 40 milhões.

Logo que desembarcou, 
Lopes foi sabatinado pela im
prensa local. As principais per
guntas foram referentes à ques
tões de segurança e também a 
estrutura do local. O aeroporto 
foi inaugurado, mas a obra ain
da não está totalmente conclu
ída. O DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) trabalha 
para concluir o asfalto na estra
da que dá acesso ao aeroporto.

Segundo Lopes, tudo que é 
necessário para que se façam 
as operações visuais noturnas 
já está disponível na pista do 
aeroporto. Já sobre a estrutura 
física, Lopes negou que a inau-

Aeroporto terá vôos 
diários para São Paulo

A Air Minas, empresa que 
começou a operar ontem no 
aeroporto Bauru-Arealva dis
ponibilizará um vôo diário 
para São Paulo. "Nosso vôo 
nasce todo dia de Guarulhos 
para Bauru e retorna para 
Guarulhos. A partir de hoje, 
nós voaremos todos os dias 
de Guarulhos para Bauru e 
de Bauru para Guarulhos", 
disse o diretor da Air Minas, 
Urubatan Helou. O vôo que 
sai de São Paulo chega em 
Bauru às 10h05 e parte para 
a capital, às 18h.

Segundo Helou, o traje
to deve ser ampliado com 
escalas em Araçatuba, Três 
Lagoas, Andradina, Campo

guração pudesse ser precipitada 
e comparou a obra com a cons
trução do aeroporto de Guaru- 
lhos, há mais de duas décadas. 
"Em 20 de agosto de 1985 eu 
participei da inauguração do 
aeroporto de Guarulhos, do 
qual participei do projeto e da 
construção. Quando nós cons
truímos Guarulhos, nós não 
conseguimos levar as empresas 
nacionais. Guarulhos começou 
operando só com as empresas 
estrangeiras. Metade do termi
nal de Guarulhos estava fecha
do com tapume. E existia uma 
crítica muito grande de que era 
longe, não funcionava. Hoje, 
é o aeroporto de maior movi
mento do Brasil, é o aeroporto 
que mudou toda a história da 
aviação no país, porque an
tigamente para você ir para o 
exterior você tinha que ir para 
o Rio de Janeiro para depois ir 
para o exterior. Hoje, você vai 
poder ir para o exterior saindo 
de Bauru e indo direto para 
o aeroporto internacional de 
Guarulhos", comentou.

Além de encurtar distâncias, 
segundo Lopes, está nos planos 
do aeroporto Bauru-Arealva 
uma rota internacional para es
coamento de carga. Entretanto, 
para que o processo tenha início 
será necessário esperar pelo me
nos um ano. "A partir de novem
bro, vamos dar início ao proces
so de habilitação do aeroporto 
para carga aérea internacional".

Grande, Cuiabá e Belo Ho
rizonte. A expectativa é de 
que a rota seja ampliada já 
no próximo mês. A empre
sa aguarda autorização da 
Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil). "O aeropor
to Bauru-Arealva vai ser um 
trampolim para interligar 
Bauru a outras quatro capi
tais", completa.

Helou, afirmou ainda 
que não existe a preocupa
ção de os passageiros não 
atenderem a demanda. "Eu 
posso te dizer com seguran
ça: não faltarão passageiros, 
nem para nossa companhia, 
nem para outra companhia 
que operar aqui", finaliza.

De acordo com o secretário, o 
processo é longo porque a libe
ração depende de autorização 
de vários ministérios.

po u so  o b r ig a t ó r io
Com a inauguração do novo 

aeroporto, todas as empresas aé
reas que atuam em Bauru terão 
que necessariamente efetuar os 
pousos no aeroporto Bauru-Are- 
alva. "O novo aeroporto vai cen
tralizar todos os vôos comerciais 
em Bauru. Os vôos da aviação 
não regular -  aerodesportiva, 
jatinhos de empresas -  podem 
optar em utilizar o Aeroporto 
Bauru-Arealva ou pousar no Ae- 
roclube", informou Lopes.

A empresa Pantanal, que já 
opera no Aeroclube, chegou a 
entrar na Justiça para continuar 
embarcando e desembarcando 
os passageiros no antigo aero
porto, mas segundo Lopes, a 
empresa vai ter que se adaptar 
à nova realidade. "É nesse ae
roporto onde existem as con
dições necessárias de segurança 
de vôo, os bombeiros, seguran
ça patrimonial. Estas questões 
estão sendo tratadas dentro dos 
requisitos internacionais. Quem 
tem um compromisso comer
cial, envolve seguro e questões 
de segurança, vai ter que operar 
aqui", justificou. Ainda segun
do o Secretário dos Transportes, 
uma reunião com os represen
tantes da empresa foi marcada 
para a quinta-feira 26.

O deputado estadual Pedro Tobias (PSDB) foi recepcionar o secretário dos Transportes, Dario Lopes



C O N V E N Ç Ã O

Novo timoneiro
Com chapa única, Palamede é eleito presidente do PMDB em 

convenção no domingo 22; "quero um partido que seja ativo 

e valorizado no cenário político lençoense", diz o vereador

Da Redação

O PMDB de Lençóis Paulista 
definiu no domingo 22 seu novo 
diretório municipal. Em clima 
de conciliação entre os conven
cionais, o vereador Palamede 
de Jesus Consalter Júnior (único 
peemedebista com mandato atu
almente) assumiu o controle do 
partido com um discurso de re
novação. "Quero um partido que 
seja ativo e valorizado no cenário 
político lençoense", disse. Segun
do ele, sua proposta à frente do 
partido é valorizar os antigos K- 
deres e fortalecer o PMDB politi
camente. "Esse é o compromisso 
que eu assumi junto à executiva 
estadual do PMDB, que me deu 
o maior respaldo para assumir o 
partido no município", antecipa.

No espectro político, por en
quanto, o PMDB fica à espera de 
uma decisão. "Primeiro isso, for
talecer o partido. Depois ocupar 
seu devido lugar na cena políti
ca da cidade. O PMDB merece 
respeito por sua história e pelos 
nomes que me antecederam no 
diretório. Esse não é um partido 
de segundo escalão", afirma en
fático o novo presidente.

Com essas palavras, Palame
de lembra os ex-presidentes do 
partido, como ex-vereador José 
Carlos do Amaral (vice-presiden

te no diretório atual), o ex-pre
feito Ideval Paccola e outros. "A 
chapa única formada para a exe
cutiva municipal tem antigos e 
novos nomes do PMDB, porque 
nós valorizamos quem tem tradi
ção no partido e quem está com 
energia para seguir novos proje
tos políticos. São 62 pessoas que 
vão decidir os rumos do PMDB 
na executiva, nas comissões e car
gos que formam a estrutura do 
partido", comenta o vereador.

Entre os planos de Palame- 
de para o futuro próximo está 
viabilizar um nome com con
dições de se eleger prefeito de 
Lençóis Paulista. Ao mesmo 
tempo, o vereador praticamen
te descarta a reedição da candi
datura José Rubens Pietraróia 
pelo PMDB. "Estamos pensan
do em novas alternativas, mas 
esse é um assunto que ainda 
precisamos decidir interna
mente. O que é certo é que o 
PMDB precisa ser respeitado, 
esse é nosso objetivo", declara.

Para Amaral, ainda é mui
to cedo para se saber o futuro. 
"Na política, as coisas mudam 
muito, acho cedo para fazer 
qualquer comentário sobre as 
eleições de 2008", comentou. 
O médico José Rubens Pietra- 
róia não foi encontrado para 
falar sobre o assunto.

l im p e z a
Com a lista de 350 filiados 

nas mãos, o novo presidente 
municipal do PMDB estuda 
ações que possam colocar o par
tido na linha de frente das for
ças políticas. "Quem conhece 
a história do partido sabe que 
o PMDB participou de todas 
as decisões importantes para o 
Brasil, para a democracia, para 
o desenvolvimento do nosso 
Estado e para o crescimento da 
nossa cidade. Não dá para ficar 
apático. Nosso quadro de filia
dos tem um potencial enorme 
para contribuir muito mais com 
o crescimento de Lençóis. São 
essas forças que queremos revi
gorar imediatamente, para che
gar em 2008 pronto para fazer 
do PMDB o partido das eleições 
municipais", reafirma.

Outro ponto de vista do ve
reador é agregar novos nomes 
ao PMDB para injetar o que 
ele chama de energia política. 
"Como presidente da executi
va municipal somo força para 
incrementar o quadro de filia
dos. Claro que vou conversar 
com as lideranças políticas, que 
vou buscar nomes de peso para 
se abrigarem sob a asa forte do 
PMDB", finalizou, sem querer 
antecipar quais nomes pretende 
convidar para entrar no partido.

presidente
Palamede de Jesus Consalter Júnior - vereador e vice-presidente da 
Câmara Municipal

primeiro vice-presidente
José Carlos do Amaral - advogado e ex-vereador

segundo vice-presidente
Luiz Carlos Carmelino -  advogado

secretário - geral
Alexandre Fernandes Valente - comerciante e administrador de em
presas

secretário - adjuntO
Márcio Luiz Consalter - microempresário

tesoureiro
O vereador Palamede de 
Jesus Consalter Júnior, eleito 
presidente do diretório 
municipal do PMDB no 
domingo 22

André Paccola Sasso - advogado

Jair Manoel Biazi - produtor rural

VOGAL
José Medolago - industriário

L E G I S L A T I V O

Câmara recebe projetos que podem beneficiar carentes
Na sessão legislativa de 

ontem a noite, a Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista analisaria dois projetos 
de autoria do Executivo que 
devem beneficiar a popula
ção carente do M unicípio. 
O prim eiro am plia o pro
grama das moradias econô
m icas e o segundo destina 
área para construção de um 
novo PSF (Programa Saúde 
da Fam ília) que deve aten
der a população de quatro 
bairros da cidade.

No caso das moradias 
econômicas, o prefeito Jo 
sé Antonio Marise (PSDB) 
quer estender para 70 metros 
quadrados a área construída. 
Hoje, para se enquadrar no 
programa de moradias eco
nômicas, a área construída 
não pode ser superior a 58 
metros quadrados. O projeto 
também contempla os im ó
veis já construídos e que se
rão ampliados.

Segundo Marise, além de 
beneficiar um número maior 
de pessoas, o projeto também 
vai regularizar as construções

que se encontram dentro da 
metragem máxima para ser 
considerada econômica, mas 
que foram construídas sem 
a autorização da prefeitura. 
Dessa forma, esses imóveis 
podem ser regularizados. 
Segundo dados do Departa
mento de Obras, existem cer
ca de 50 construções nessa 
situação, a maioria localiza
da no Jardim Primavera.

Nos últim os seis meses, a 
prefeitura entregou gratuita
mente o projeto de constru
ção para 22 moradias econô
micas e as obras já estão em 
andamento. "A prefeitura, 
em parceria com Associação 
dos Engenheiros Civis de 
Lençóis Paulista, pode ofere
cer 15 projetos de moradias 
dentro desse programa por 
mês" inform a Marise.

No programa de moradia 
econôm ica, além de receber 
o projeto para a construção 
da casa de graça, o interes
sado ainda se beneficia com 
a isenção das taxas de apro
vação do imóvel, que nor
m alm ente são cobradas pela

prefeitura.
O presidente da Câmara, 

Adimilson Vanderlei Bernar- 
des (PRTB), o Dingo, disse 
que gostou da iniciativa do 
prefeito. "Não dá para saber 
se o projeto será aprovado 
sem nenhum a mudança, 
mas se chegar a depender 
de mim devo votar a favor, 
porque o projeto beneficia a 
população mais carente da 
cidade" diz. Como presiden
te Câmara, Dingo só vota em 
caso de empate.

s a ú d e  d a  f a m íl ia
O outro projeto da noite 

diz respeito a construção de 
um novo PSF (Programa Saú
de da Família) na Vila Maria 
Cristina. No local, existe um 
terreno destinado por lei pa
ra ser transformado em uma 
área de lazer. Marise quer a 
aprovação dos vereadores 
para que a área possa ser 
utilizada para sediar o PSF 
que vai atender aos m orado
res das vilas Maria Cristina, 
Contente, Repke e Jardim 
Primavera.

Segundo Marise, a m edi
da está dentro da lei e deve 
transformar a área que h o 
je  é destinada para recreio, 
como área de institucional. 
"Não existe nada de ilegal, 
apenas é preciso que a desti- 
nação do terreno seja m odi
ficada para atender esse nos
so projeto" explica. Segundo 
o prefeito, o município nem 
vai precisar destinar uma 
nova área para lazer. O PSF 
que vai atender esse quatro 
bairros deve começar a ser 
construído no próximo ano 
com previsão de ficar pronto 
até o final de 2007. O presidente da Câmara, Admilson Vanderlei Bernardes, o Dingo



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

Ser ou não ser
Estamos a uma semana 

das eleições em que o povo 
brasileiro vai escolher o seu 
comandante, o presidente do 
Brasil. Salvo qualquer revira
volta no cenário político, Lu
la deve ser reeleito por mais 
quatro anos. Isso se as pes
quisas de opinião estiverem 
certas. As últimas pesquisas 
dão vantagem para Lula de 
20 pontos percentuais. Mas, 
pesquisa não ganha eleição. 
É preciso que o eleitor vá as 
urnas e faça seu papel. Esco
lha o nom e que achar me
lhor. O candidato que acre
dita possa melhorar a vida 
da maioria dos brasileiros.

Por aqui, vamos acom 
panhando o noticiário na
cional e tentando entender 
os m ecanism os de tantos 
escândalos. Não há como 
saber quem fala a verdade 
e quem fala mentira. Não 
tem com o saber se o PT está 
envolvido em tantos escân
dalos ou não. Sempre fica a 
dúvida: com o pode alguém 
com andar um país e alegar 
que não sabe de nada?

Por outro lado, temos 
um ex-governador que prega 
a ética e a moralidade. Mas, 
será que um é Deus e o outro 
o Diabo? O que parece fácil 
pode não ser. Ir até a seção 
eleitoral e apertar uma tecla 
parece não ser tão fácil as-

sim, mas é preciso escolher.
Com  tanta inform ação, 

o eleitor tem condições de 
parar e pensar. Escolher, 
ver os programas de gover
no que tanto um quanto o 
outro candidato se recusam 
a explicar. Mas, uma coisa é 
certa. É preciso escolher. O 
brasileiro não pode se om i
tir e votar em branco ou nu
lo. É preciso participar do 
processo democrático. Ir vo
tando, acertando e errando. 
Esse dilema não acontece só 
no Brasil. Na América Lati
na vemos muitos exemplos. 
Ora o povo acha que votou 
certo, ora não.

Mas, não se pode esmore
cer. No próximo domingo é 
preciso levantar cedo, colo
car a roupa de missa, pegar 
o título de eleitor e fazer a 
sua escolha.

Ontem  a noite, Lula e Al- 
ckmin seriam as estrelas de 
mais um debate. Será que 
essa semana os candidatos 
vão estar dispostos a discu
tir programas de governo. 
Infelizm ente, parece que 
não. Um acusa o outro de 
ladrão. O outro, age com o 
presidente reeleito. Esse é o 
Brasil. Então, atenção redo
brada nesta semana já  que 
vamos às urnas no dom in
go. E viva a jovem dem ocra
cia brasileira.

A R T I G O

O alemão e a 
tartaruga Rubens

Kátia Sartori

Tem coisas que só são pos
síveis em terras tupiniquins. 
To falando do Grande Prêmio 
do Brasil de Fórmula 1 de do
mingo. Sabe, fazia anos que 
eu não assistia uma corrida 
em Interlagos -  a última vez 
que eu assisti, lembro, teve 
uma seqüência de acidentes 
cinematográficos, muita con
fusão. O resultado oficial só 
saiu depois, com tira-teima. 
Resultado de fórmula 1 dá pa
ra alterar com os recursos de 
imagem, mas o mesmo recur
so não serve para anular um 
gol. Mas esse dado não tem 
relevância neste artigo.

Fato é que, corrida no Bra
sil, via de regra reserva muita 
emoção. E eu nem me refiro 
ao fato de um brasileiro ter 
ganho a prova. Isso não te
ve lá muita graça. Engraçado 
foi ver o Shumacher realizar 
o impossível.

Há uns 15 anos eu assistia 
o GP do Brasil para ver o Air- 
ton Senna ganhar. Se precisas
se chuva, chovia (1993, último 
GP da vida dele). Se precisasse 
alguém quebrar, quebrava. 
Enfim, era só o mágico pensar, 
piscar e acontecia.

Depois que a tartaruga Ru
bens Barrichelo entrou para a 
Ferrari eu assistia a corrida para 
torcer contra -  não sei, a figura 
do Rubinho sempre me foi an
tipática. E torcer contra também 
tem seu lado emocionante.

Foi há três anos que o Ru
binho conseguiu 'quebrar' 
dois carros na mesma corrida. 
Ainda me lembro como se fos
se hoje a tartaruga Barrichelo 
descendo do carro na volta de 
apresentação e correndo para 
os boxes para pegar o carro 
reserva. O desespero em seu 
capacete era cômico. Depois 
abandona a prova com o carro 
reserva. E dá entrevista dizen
do que almeja o troféu.

No domingo eu torci por 
uma zebra, uma pequena obra 
do acaso que invertesse o ru
mo natural das coisas. Todo 
mundo sabia que o Alonso 
era já praticamente campeão 
mundial, mas eis que vem 
Shumacher, o verdadeiro spe- 
ed racer. Acho que no final da 
carreira o alemão foi vítima de 
alguma macumba, encomen
dada por uma certa tartaruga 
brasileira. Sei lá. De uma hora 
para outra o carro começa a 
quebrar. Tudo bem. Ele larga 
em décimo e em pouco tempo 
está disputando o pódio. Tem 
que praticamente parar e ainda 
consegue chegar em quarto?

Eu confesso, nunca fui fã 
de Michael Shumacher. A Ale
manha até me é simpática em 
alguns aspectos, mas não na 
fórmula. E eu que nunca tinha 
torcido pela Ferrari, até esque- 
ci que o líder era um brasilei
ro. E a tartaruga foi ultrapassa
da por duas vezes!

Kátia Sartori é jornalista
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O Secretário Estadual dos 
Transportes, Dario Rais Lo
pes, foi o centro das atenções 
na inauguração do aeroporto 
Bauru-Arealva, na manhã de 
ontem. Foi ele que respon
deu a maioria das perguntas 
relativas à nova área. Mal ha
via esgotado o assunto sobre 
o aeroporto, os jornalistas 
de Bauru submeteram Lopes 
a uma bateria de perguntas 
sobre o governo do Estado. 
Afinal, não é todo dia que 
é possível estar cara-a-cara 
com o secretário.

BAURU-MARÍLIA
A pergunta que nunca 

falta é sobre a rodovia Bauru- 
Marília, que está sendo dupli
cada em etapas pelo governo 
estadual e que seria uma das 
obras que estariam na lista 
de realizações e tiveram que 
ser adiadas. A resposta do se
cretário foi que houve uma 
"frustração de receitas" no or
çamento de 2006. Muito di
nheiro que estava previsto no 
orçamento estadual para este 
ano acabou não entrando.

TUCANO
Quem também marcou 

presença na inauguração do 
aeroporto foi o deputado 
estadual Pedro Tobias (PS
DB), principal representação 
tucana no evento. Tobias diz 
que vê com bons olhos a ins
talação do novo aeroporto. 
"Era uma obra que Bauru e 
região estavam esperando há 
15 anos. Hoje estamos inau
gurando, mas a luta continua 
para conseguir a autorização 
para ser um aeroporto inter
nacional de carga e quem sa
be um dia, zona livre para a 
indústria", disse.

CIDADÃO
O deputado estadual Ar

naldo Jardim, eleito deputa
do federal pelo PPS com mais 
de 187 mil votos, deve ser o 
próximo a receber o título de 
cidadão lençoense. O projeto 
seria apresentado na sessão 
legislativa de ontem à noite.

PEDIDO
O projeto que homena

geia Jardim veio assinadope- 
los vereadores Gumercindo 
Ticianelli Júnior (PFL) e Is
mael de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão. Para a dupla, 
Jardim merece o título de ci
dadão lençoense pelos servi
ços prestados ao município.

PARCERIA
Segundo dados enviados 

para a redação de O ECO 
pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), nos seis anos 
de sua administração, Jardim 
destinou para Lençóis Paulis
ta cerca de R$ 370 mil e possi
bilitou a instalação do proje
to Guri na cidade, dentre ou
tras verbas. Nas eleições de 1° 
de outubro ele recebeu quase 
1,5 mil votos em Lençóis.

QUE s o r t e
O show de prêmios reali

zado na sexta-feira 20, na Igre
ja Nossa Senhora Aparecida, 
na Vila Cruzeiro, reuniu mui
ta gente importante, inclusive 
o vereador João Miguel Die- 
goli (sem partido) que aca
bou ganhando como brinde 
um corte de cabelo. Mas, João 
Miguel parece que não gostou 
muito do presente. Queria a 
todo custo trocar o corte de 
cabelo por outro brinde, o 
que não foi autorizado pela 
organização do evento. Por 
que será que o vereador não 
gostou do brinde???

PARA AGRADECER
Quem deve visitar Lençóis 

na sexta-feira 27 é o deputado 
federal reeleito Antonio Carlos 
Mendes Thame (PSDB). Ele 
deve se reunir com amigos e 
colaboradores de campanha 
para agradecer o empenho em 
torno de sua candidatura. O 
encontro será na chácara do 
presidente da Ascana (Associa
ção dos Plantadores de Cana 
do Médio Tietê), Hermínio Ja- 
con. Aliás, a casa de Jacon virou 
o ponto de encontro da políti
ca nos últimos dias. Na sex
ta-feira passada quem esteve 
por lá foi Arnaldo Jardim.

VOTAÇÃO
Com 1,8 mil votos, Men

des Thame foi o terceiro de
putado federal mais votado 
em Lençóis Paulista nas elei
ções de 1° de outubro. Em 
todo o estado, ele somou 
205 mil votos e ficou com a 
décima melhor votação.

DE FORA
Quatro vereadores anun

ciaram que estão fora da 
briga pela presidência da 
Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista para o pró
ximo biênio. Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, Ailton Aparecido 
Tipó Laurindo (PV), Edson 
Fernandes (sem partido) e 
Adimilson Vanderlei Ber- 
nardes (PRTB), o Dingo. 
Manezinho e Fernandes di
zem não ter interesse. Tipó 
é funcionário público e não 
pode acumular o cargo de 
presidente do Legislativo 
com a função que exerce no 
INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social). Já Din
go, atual presidente, não 
pode concorrer à reeleição. 
Dos outros seis, ninguém 
descarta a possibilidade.

MEIA VOLTA
O presidente da Câmara 

de Macatuba, Francisco Sér
gio Alves Nunes (PV), o Ser- 
ginho, chegou a marcar a da
ta para a votação do projeto 
que viabiliza um convênio 
intermunicipal entre Maca- 
tuba e Igaraçu do Tietê para 
a instalação de um pedágio 
na estrada vicinal Lauro Pe- 
razzoli, mas depois voltou 
atrás. O projeto deve ficar 
nas comissões por mais al
gum tempo. Serginho disse 
ao jornal O ECO há uma 
semana que o projeto po- 
deria entrar para votação 
hoje, mas repentinamen
te mudou de posição. Faz 
exatos 43 dias que o texto 
é analisado pelas comissões 
da Casa. Em Ig a ra çu  do 
T ie tê , o p r o je to  a in d a  
é a g u a rd a d o  p e la  C â 
m a ra  de V e r e a d o r e s .

P O V O

"Vou votar no Alckmin 
porque as propostas dele 
são bem melhores do que 
as do Lula".

Elizângela Degan Pinto,
desempregada

"Estou pensando em vo
tar no Geraldo Alckmin 
porque acredito que o 
presidente atual está 
fingindo que não sabe da 
roubalheira".

Helen Cristina da Silva,
etiquetadora

"Vou justificar porque 
voto em Conchas e estou 
em Areiópolis, mas se 
fosse votar votaria no 
Lula porque o pouco que 
ele fez foi mais do que os 
outros presidentes".

Mara Alves Azevedo, 
dona-de-casa

f r a s e s

"Não pode
mos perder 
o bom hu
mor. Temos 
uma se
mana para 
ganhar a

Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
presidente da República e candi
dato do PT à reeleição

P A R A  p e n s a r

"Os faná
ticos têm 
medo da in
certeza e, por 
isso, são de
terminados e

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

Na manhã de ontem, durante a inauguração da pista do novo aeroporto de Bauru-Arealva, entre au
toridades, imprensa e comunidade, os ambulantes também compareceram no local para faturar uma ítgtdos 
renda extra e reforçar o orçamento. Cada um ganha a vida como pode! ' ' ^Luiz Carlos Lisboa
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M A C A T U B A

Cidadania na escola
Escola estadual Osmar Francisco da Conceição realiza 

amanhã e na quinta-feira 26 a 4^ Mostra de Trabalhos 

"Cidadania em Ação"; evento inclui programação 

esportiva, peças de teatro e oficinas de decoupage

Kátia Sartori

A cidadania sob o ponto de 
vista dos estudantes do ensino 
fundamental e médio. A escola 
Dr. Osmar Francisco da Con
ceição, em Macatuba, realiza 
amanhã e na quinta-feira 26, a 
4* Mostra de Trabalhos. O te
ma este ano é "Cidadania em 
Ação". A abertura oficial será 
amanhã, às 8h, com apresen
tação do Coral "Em Cantos", 
formado por alunos da escola.

Segundo o diretor da esco
la, Ideraldo Sérgio Morsoleto, 
a mostra é resultado de quase 
um ano de trabalho. O tema 
cidadania foi trabalhado em 
sala de aula, nas diferentes dis
ciplinas. Cada disciplina terá 
uma sala especial, mostrando 
o desenvolvimento do tema 
em cartazes e maquetes.

Nos dois dias da mostra, a 
escola ficará aberta à comuni

dade nos períodos da manhã, 
tarde e noite: das 8h30 às 11h, 
das 13h30 às 16h30 e das 19h 
às 21h. Depois da abertura 
oficial, marcada para amanhã, 
tem apresentação da peça de 
teatro "O Valor da Amizade", 
do grupo Faz e Conta, às 9h e 
às 14h. A peça será reapresen- 
tada na quinta-feira 26, nos 
mesmos horários.

Ainda amanhã tem torneio 
de vôlei da Melhor Idade, en
volvendo atletas de Macatuba, 
Barra Bonita e Igaraçu do Tie
tê. Das 13h às 16h, os alunos 
do programa Escola da Famí
lia oferecem um curso de pa
daria artesanal, no refeitório, 
ou, para quem preferir, um 
curso de decoupage em pratos 
e caixas, na sala 2. Às 19h, tem 
show com a banda Atitude, 
formada por alunos da escola.

Na quinta-feira 26, muita 
programação esportiva. Às 9h,

tem campeonato de basquete 
3 entre os alunos do período 
da manhã. Às 14h e 19h, a 
competição será para os alu
nos do período da tarde e noi
te, respectivamente. Das 13h 
às 16h, novamente, haverá a 
padaria artesanal. Das 13h às 
16h, tem oficina de biscuit na 
sala 2 e, das 19h às 21h, ofici
na de decoupage, também na 
sala 2. A escola também orga
nizou uma campanha de doa
ção de sangue na quinta-feira, 
a partir das 19h. As doações 
são para o hospital Amaral 
Carvalho, de Jaú. Durante a 
mostra, a escola ainda pede a 
doação de produtos de higie
ne pessoal ou alimentos que 
serão revertidos para o Grupo 
de Voluntários do Combate ao 
Câncer de Macatuba e do hos
pital Amaral Carvalho. A ini
ciativa é dos alunos do Projeto 
Cidadão.

PROGRAMAÇÃO■  ....... ........  ...... iiihbbm

AMANHÃ

Vista da escola Dr. Osmar 
Francisco da Conceição que 
promove mostra essa semana

8h - abertura oficial
8h30 - apresentação do coral "Em Cantos"
9h - campeonato de vôlei da Melhor Idade
9h e 14h - apresentação da peça "O Valor da Amizade"
13h - padaria artesanal no refeitório e oficina de decoupage 
19h - show com a banda Atitude

quinta-feira 26
9h, 14h e 19h - campeonato de basquete 3
9h e 14h - apresentação da peça "O Valor da Amizade"
13h - padaria artesanal no refeitório e oficina de biscuit 
19h - oficina de decoupage e campanha de doação de sangue

p o l í t i c a

Olivato permanece no comando do PMDB de Macatuba
Em M acatuba, a con

venção do PMDB não 
trouxe m udanças signifi
cativas. Com apenas uma 
chapa de consenso con
correndo, Marcos Olivato 
perm anece no com ando 
local do PMDB. Da chapa 
anterior, apenas uma alte
ração. O prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior deixou a 
Executiva do partido. Oli- 
vato explica que o estatu-

to do partido não perm ite 
que os eleitos façam da 
parte da Executiva.

Junto com Olivato, con
trolam o PMDB de Macatuba, 
Eduardo Fantini, Pedro Mar
tins, Milton Giglioli, Thiago 
Amaral Oliva, Alcebíades 
Batista de Oliveira, Vagner 
Roberto Castreguini e Anto- 
nio Nicolau Chiari. Lourival 
Francisco Oliva continua co
mo o delegado do partido.

Apesar de chegar a 
anunciar que sairia do 
PMDB rumo ao PSDB, o 
prefeito Coolidge perma
nece no partido que o ele
geu. O mesmo acontece 
com o vereador Jorgivaldo 
Teles de Santana, o Vavá, 
que também disse que ca
so o prefeito fosse para o 
PSDB ele iria também. Por 
enquanto, os dois ficam 
no PMDB.

A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista realizou no sábado 21, uma palestra de reciclagem e atualização 
em curativos. Cerca de 70 auxiliares de enfermagem e enfermeiros das unidades do PSF (Programa Saúde 
da Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) e Unidades Básicas de Saúde participa
ram do treinamento. A palestrante, Marisa Moretto, dermatologista da Diretoria de Saúde, orientará os 
profissionais sobre o tratamento de feridas, anatomia de pele, fisiologia da cicatrização, conceitos e novas 
técnicas para realização de curativos, as fases de cicatrização e atendimento em queimados. Já a organiza
dora do treinamento e Coordenadora de Enfermagem do município, a enfermeira Fernanda Ayub, afirma 
que o evento é uma oportunidade para que a equipe de enfermagem atualize conhecimento na área de 
dermatologia. "O profissional que atua na enfermagem tem que estar preparado para atender qualquer 
necessidade do paciente, por isso estamos investindo maciçamente em educação continuada", diz.

o b r a s

Escola do Caic Cristo Rei vai receber investimentos na casa de R$ 150 mil para reforma do prédio

Escola Caic Cristo Rei ganha reforma
A escola Caic Cristo 

Rei, Jardim Planalto, deve 
entrar em reforma no pró
ximo mês. As obras devem 
abranger uma ala da escola, 
a que concentra o refeitório 
e as salas de aula utilizada 
pelos alunos de primeira à 
quarta série do ensino fun
damental. A reforma está 
orçada em até R$ 150 mil e 
deve beneficiar mais de 600 
crianças. A creche e a qua
dra vão ficar de fora.

Segundo José Aurélio 
Paschoal, chefe de Gabi
nete do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB), a 
reforma tem como objetivo

melhorar a infra-estrutura 
da escola, que aguarda as 
melhorias há 10 anos. A 
obra está em fase de licita
ção e a expectativa é de que 
os trabalhos comecem ain
da em novembro. Ainda se
gundo Paschoal, a reforma 
já estava programada e não 
tem relação com a im plan
tação da escola em tempo 
integral para os alunos da
quela unidade.

O dinheiro investido in 
clui a troca de piso das salas 
de aula utilizadas pelo alu
nos do ensino fundamen
tal, dos corredores e do re
feitório. Ao todo serão mais

de mil metros quadrados de 
piso. As esquadrias também 
serão trocadas. O problema, 
segundo o engenheiro civil, 
Amauri Carvalho de Barros, 
é a falta de funcionalidade 
do material. As janelas ver
ticais permitem inclusive 
que os alunos deixem a sala 
de aula sem precisar usar a 
porta. A reforma vai atingir 
ainda os banheiros da esco
la. Haverá troca dos abrigos 
para hidrantes e a constru
ção de 35 metros quadrados 
de calçada na parte externa. 
O prédio ainda vai ganhar 
pintura nova por dentro e 
por fora.
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Quase tudo pronto
Cartórios Eleitorais estão em fase final de preparação para realização do segundo 

turno das eleições para presidente da República; em Lençóis Paulista e Macatuba as 

urnas serão lacradas hoje, em Areiópolis, a lacração aconteceu na tarde de ontem

Wagner Carvalho

Está quase na hora de deci
dir e escolher o presidente do 
Brasil. O segundo turno das 
eleições acontece no próximo 
domingo, dia 29 de outubro. 
Em Lençóis, o Cartório Eleito
ral encerra hoje os trabalhos 
de preparação das urnas ele
trônicas. Na semana passada, 
foi realizado o trabalho de 
carga das urnas e os disquetes 
do primeiro turno de vota
ção foram substituídos. Para 
domingo, os novos disquetes 
inseridos só disparam o dis
positivo de votação para presi
dente. Luiz Inácio Lula da Sil
va (PT) ou Geraldo Alckmin 
(PSDB), um dos dois sai das 
urnas como presidente eleito 
do Brasil. A estimativa do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) é 
de que o resultado saia até a 
meia-noite.

O técnico de urnas, Lan- 
gerton Falasca, que está traba
lhando em Lençóis Paulista, 
confirmou que já foram reali
zados todos os reparos neces
sários nas urnas. "Foram reali
zados todos os testes de ope
ração e a manutenção das três 
urnas que deram problema no 
primeiro turno" revela. Segun
do ele, foram substituídos o 
micro terminal da urna da 69® 
sessão, a tela de uma das urnas 
reservas e a chave eletrônica da 
urna da 91® sessão.

Segundo a chefe do Car
tório Eleitoral de Lençóis 
Paulista, Maria Carolina Dias 
Alonso, para o segundo turno 
o número de pessoas convo
cadas pela Justiça Eleitoral foi 
menor. Quatrocentos e vinte 
pessoas trabalham no domin
go. "A realização do segundo 
turno é mais simples, estamos 
trabalhando com a previsão 
de que cada eleitor deve votar 
em menos de um minuto" diz 
Maria Carolina.

O Cartório Eleitoral de 
Lençóis Paulista também res
ponde pela realização das 
eleições em Borebi que terá 
20 pessoas a serviço da Justiça 
Eleitoral. Hoje, o trabalho de 
preparação das eleições para 
as duas cidades será finalizado

Urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleiçôes, no domingo 29

ESCOLAS SEÇÕES E ENDEREÇOS DA 
161  ̂ZONA ELEITORAL

MUNICÍPIO d e  len ç ó is  PAULISTA
EE "Virgílio Capoani", a 11 ,̂ 55 ,̂ 56 ,̂ 73  ̂ e 74̂

Rua Jose Paulino da Silva, 61, Centro 
EE "Dr. Paulo Zillo", 12̂  a 19  ̂ e 57^

Rua Treze de Maio, 509, Centro 
EMEF "Esperança de Oliveira", 20® a 25® e 53®

Rua Anita Garibaldi, 959, Centro
EE "Prof®. Leonina Alves Coneglian", 26® a 31®, 51®, 58®, 72® e 89®

Rua Pernambuco, 183, Vila Cruzeiro
EE "Prof®. Vera Braga Franco Giacomini", 32® a 35®, 61®, 62®, 68® e 76® 

Avenida Orígenes Lessa, 344, Cecap 
EE "Prof®. Lina Bosi Canova", 36® a 38®, 52® , 66® e 86®

Rua Candido Alvin de Paula, 360, Jardim Ubirama 
EE "Rubens Pietraróia", 39® a 43®, 50®, 54®, 59® e 80®

Rua da Imprensa, 431, Núcleo Luiz Zillo 
EE "Prof®. Antonieta Grassi Malatrasi", 63®, 70® , 87® e 100®

Rua Gabriel de ° Rocha, 390, PQ Residencial São José 
EMEF Núcleo Hab. Luiz Zillo, 60®, 64®, 65®, 67®, 69® , 71® e 99® 

Avenida Nações Unidas, S/N, Núcleo Luiz Zillo 
EMEIF "Eliza Pereira de Barros", 49® , 75® e 97®

Rua Sete de Setembro, 635, Centro 
EMEF "Prof®.Idalina Canova de Barros", 78® e 91®

Rua dos Chupins, 580, Jardim Nova Lençóis 
EMEF "Prof. Edwaldo Roque Bianchini", 82® , 90® e 96®

Rua Danilo Gomes, 40, Cecap 
EMEF "Prof®. Maria Zelia Camargo Prandini", 84® e 92®

Rua Degleir A . M. Tangerino, 151, Júlio Ferrari 
EMEI "Lucio de Oliveira Lima", 83®

Rua Richieri Jácomo Dalben, 135, Centro (ao lado da biquinha) 
EMEIF "Prof®. Guiomar Fortunata C. Bocart", 88® e 98®

Rua Horário Dias Baptista, 255, Jardim Cajú 
EMEF "Prof Nelson Brollo", 77® e 93®

Rua José Sanches, 10, Jardim Monte Azul 
EMEI "Walt Disney", 94®

Av Pe Salústio R Machado, 187, Centro (em frente ao Asilo) 
EMEIF "Irma Carrit", 95®

Rua Minas Gerais, 235, Jardim Cruzeiro

MUNICÍPIO d e  b o r eb i
EMEF "Prof®. Iracema Leite e Silva",44®, 45®, 46®, 79 e 85®

Rua Treze de Maio, 640

d is t r it o  d e  ALFREDO GUEDES
EE "Prof® Cecília Marins Bosi", 47®, 48® e 81®
Rua José Lourenço da Silva, 165

POSTOS d e  JUSTIFICATIVAS:
- EMEF Núcleo Habitacional Luiz Zillo
- EMEI "Walt Disneŷ ' (ao lado do Asilo)
- Cartório Eleitoral
- EE "Prof® Cecilia Marins Bosi" (Alfredo Guedes)
- EE "Prof® Iracema Leite e Silva" (Borebi)

com a lacração das urnas ele
trônicas.

REGIÃO
As urnas de votação para 

o segundo turno em Macatu-

ba também serão preparadas 
hoje. No período da tarde, 
as urnas devem receber os 
disquetes de votação com o 
dispositivo para a votação de 
domingo. Todo trabalho será

E V E N T O

Acilpa reúne 500 convidados 
no Grêmio Recreativo Lwart

O show de prêmios rea
lizado pela Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), na sex
ta-feira à noite, no Grêmio 
Recreativo do Grupo Lwart, 
reuniu cerca de 500 convida
dos, entre empresários, ho
menageados e autoridades. 
O evento marcou os 33 anos 
da entidade.

A Acilpa, nesse ano, pre
miou três empresas pelo de
sempenho durante o ano. A 
Divelpa, Cores Vivas e Duraci 
Comércio e Indústria de Ce
reais Ltda. Pessoas da comu
nidade também foram hom e
nageadas. Na lista, o diácono 
do Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, Germano Zim- 
mermamn, a primeira-dama, 
Maria Joana Andreotti Mari- 
se, a diretora de Educação e 
Cultura, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti, e o com an
dante da Polícia Militar, te
nente Alan Terra.

"Foi um m om ento de 
muita em oção, nunca fui 
homenageado pela Acilpa,
mas esse prêmio, sem dúvi- Cidinho, da Acilpa, entrega o prêmio para Germano Zimmermann

realizado no Cartório Eleito
ral de Pederneiras que, por 
enquanto, ainda é responsável 
pelas eleições de Macatuba. As 
urnas eletrônicas só devem ser 
transportadas para a cidade no 
final da tarde de sábado.

O cartório eleitoral de São 
Manuel que é responsável 
pelo processo de votação em 
Areiópolis informou que na 
sua área já está tudo pronto, 
os trabalhos de preparação 
das urnas foram encerrados na 
tarde de segunda-feira.

r esu lt a d o
Maria Carolina disse que 

o resultado oficial da vota
ção em Lençóis será conhe
cido apenas por volta das 
23h, isso porque a contagem 
depende do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral). "Nós en
viamos os dados para o Tri
bunal e ficamos aguardando 
a confirmação dos números" 
disse. Na sede do Rotary Club 
de Lençóis, será afixada em 
um mural a relação de votos 
de cada urna. Com isso, um 
resultado extra-oficial pode
rá ser anunciado em poucos 
minutos", comenta Maria Ca- 
rolina. Já o resultado final da 
votação em todo Brasil deve 
sair antes da meia-noite se 
tudo correr bem  na apuração 
dos votos. Essa previsão é do 
TSE. Em dez estados também 
será realizado segundo turno 
para governador, o que deve 
atrasar a contagem dos votos 
para presidente.

da nenhuma, faz com que 
aumente nossa responsabili
dade na sociedade", com en
tou Zimmermamn.

Para o presidente da Acil- 
pa, Aparecido Donizeti da 
Silva, o Cidinho, o prêmio 
tem o objetivo de incentivar 
e homenagear os empresários 
que cresceram com atitudes 
empreendedoras e sempre 
com foco no cliente.

"Lençóis tem inúmeras 
empresas e pessoas que po
dem ser homenageadas, tanto 
pelos seus produtos quanto 
por suas ações na comunida
de, mas em uma noite não é 
possível homenagear a todos. 
Com certeza, serão indicadas 
e homenageadas para recebe
rem o prêmio nos próximos 
anos", comentou Cidinho.

Além de uma noite de 
festa, com sorteios de prê
mios, jantar e música ao vi
vo, o evento movimentou o 
comércio da cidade. "É isso 
que precisamos. Trazer a re
gião para visitar e gastar no 
comércio de Lençóis", finali
zou Cidinho.

No noite de sábado, o Rotary Clube de Lençóis Paulista encer
rou a Semana de Ética com um jantar e a entrega de prêmios 
para os funcionários de mais de 20 empresa locais. O prêmio 
Funcionário Padrão, tem como objetivo valorizar os profissio
nais que atuam em diversos segmentos, sempre norteando seu 
comportamento pela ética e seriedade. Além de troféus e certi
ficados, os homenageados também ganharam um relógio.

v a n d a l is m o
Depois de se embriagar, 

um rapaz resolveu quebrar 
o telefone público que fica 
na rodoviária de Lençóis 
Paulista. A Polícia Militar 
foi chamada e testemunhas 
identificaram o autor da 
depredação. O rapaz foi en
contrado e foi feito um bo
letim de ocorrência.

d isc u s sã o
Uma discussão entre um 

casal de ex-namorados qua
se acaba em tragédia. O ca
so foi registrado no domin
go 22, no Parque Elizabeth. 
A moça, que está grávida, 
foi cobrar o ex-namorado 
para que passassem a m o
rar juntos. Depois de muita 
discussão, ela desferiu uma 
facada na barriga do rapaz.

O golpe pegou de raspão. 
Depois de ser socorrido no 
pronto-socorro de Lençóis 
Paulista, o moço foi libera
do. A moça também preci
sou de cuidados médicos, 
já que está grávida e passou 
mal.

r e c o l h id o
No domingo 22, a PM 

apreendeu um Corcel II, 
placas 8076, de Lençóis 
Paulista, que estava com a 
documentação vencida. O 
caso foi registrado nas ime
diações do bairro Lageado, 
na zona rural, durante pa- 
trulhamento de rotina. O 
dono do carro disse que ha
via comprado o veículo há 
três meses e não havia feito 
a documentação e nem tira
do carteira de motorista.



C O P A  1 0 1 0

Empate heróico
Em partida chamada pelos torcedores de "derby", o Santa 

Luzia empatou em 2 a 2 com o Grêmio Lwart, na casa do 

adversário; jogo aconteceu no domingo 22

Da r edação

Empate heróico! Esta foi 
a palavra usada por um dos 
diretores do Santa Luzia, João 
Figueiredo Amaral, após o 
apito final do juiz Benedito 
Brás Pereira na partida em que 
o Grêmio Lwart e Santa Luzia 
que ficaram no empate de 2 a 
2. "É muito difícil conquistar 
três pontos dentro da casa da 
Lwart, conseguimos um em
pate heróico que para nós é 
muito importante na soma de 
pontos. Parabenizo o técnico 
Paulinho, que foi muito feliz 
nas substituições dos atletas, 
e todo grupo, que jogou com 
muita garra e determinação", 
comentou Amaral.

A partida de domingo, no 
campo do Grêmio Lwart, foi 
chamada durante toda sema
na pelos torcedores de "der
by", devido a grande rivalida
de entre as duas equipes. Jo-

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
1°) Primavera/Millenium -  6 
2°) Porto de Areiópolis -  4 
3°) Expressinho -  4 
4°) Borebi -  3 
5°) Botucatu -  1

GRUPO B
1°) Grêmio Lwart -  7 
2°) Santa Luzia -  4 
3°) Palestra -  3 
4°) Areiópolis -  3 
5°) Frigol - 0

gando em casa e com o apoio 
da torcida, a Lwart abriu o 
marcador logo aos 5 minutos. 
Em cobrança de lateral batida 
por Agnaldo, Zé Carlinhos ga
nhou do zagueiro adversário 
e, na saída do goleiro Josué, 
conferiu 1 a 0 para a Lwart.

Após tomar o gol, o 
Santa Luzia criou algumas

oportunidades de empatar 
a partida. O jogo foi muito 
movimentado com as duas 
equipes procurando o gol. 
Aos 31 minutos, o atacante 
Athanásio, do Santa Luzia, 
foi derrubado dentro da área 
pelo zagueiro Tiago. Pênalti 
assinalado pelo juiz Benedi
to Brás Pereira. Na cobrança, 
o atacante Helder conferiu o 
gol de empate. Ainda no pri
meiro tempo, a Lwart chegou 
ao segundo gol com o za
gueiro Tiago que, dentro da 
área, aproveitou o cruzamen
to e fuzilou para o fundo das 
redes do goleiro Josué.

Na etapa final, a Lwart era 
toda pressão para cima da 
Santa Luzia que jogava nos 
contra-ataques. A Lwart, co
mandada pelo técnico Anto- 
nio Veras, teve quatro chan
ces reais de definir a partida 
no segundo tempo. Diz o di
tado de quem não faz toma

No jogo de domingo, no Bregão, a equipe de Areiópolis goleou a Frigol pelo placar de 4 a zero

e, aos 32 minutos, Helder, de 
novo, em cobrança de pênalti 
sofrida por Azulzinho, empa
tou a partida e deu números 
finaisao jogo.

JOGOS
No outro jogo da rodada, 

com gols de Juliano, Rodol
fo e Átila, o Primavera/Mil- 
lenium bateu Borebi pelo 
placar de 3 a 2. Os dois gols 
de Borebi foram marcados 
pelo jogador Francisco. A

partida aconteceu na manhã 
de domingo 22, em Alfredo 
Guedes. Também em Alfredo 
Guedes, à tarde, a equipe do 
Porto de Areiópolis goleou 
Botucatu por 5 a 0.

Outra goleada aconteceu 
na manhã de domingo, no 
estádio municipal Archange- 
lo Brega, o Bregão. A equipe 
de Areiópolis bateu a Frigol 
pelo placar de 4 a 0.

Devido as eleições que 
acontecem no domingo 29, a

quarta rodada será transferida 
para o dia 12 de novembro. 
As equipes voltam a jogar no 
domingo 5 de novembro. Às 
10h, no Bregão, Primavera/ 
Millenium encara Botucatu e, 
à tarde, às 15h, o Expressinho 
pega Borebi. Às 15h, em Alfre
do Guedes, o Santa Luzia joga 
contra o Palestra e, às 15h, 
no Grêmio Lwart, a equipe 
da casa enfrenta a Frigol. As 
equipes do Porto e Areiópolis 
folgam na rodada.

b a s q u e t e

Vera Braga é campeã da Olimpíada Colegial do Estado
A equipe masculina de 

basquete mirim (14 anos) 
da escola estadual Vera Braga 
Franco Giacomini, da Cecap, 
sagrou-se campeã da Olim
píada Colegial promovida 
pela Secretaria de Educação 
do Estado ao vencer Franca 
por 62 a 57. As finais aconte
ceram de 14 a 22 deste mês, 
em Barretos. Na primeira fa
se, a equipe lençoense bateu 
Matão por 55 a 22 e Birigui, 
pelo placar de 56 a 24. Com 
esses resultados classificou-se 
como a primeira colocada do 
grupo para a fase seguinte.

Já nas quartas de finais, a 
Vera Braga venceu Paraguaçu 
Paulista pelo placar de 59 a 
33, massacrou Regente Feijó 
por 56 a 20 e perdeu para 
Guarulhos por 35 a 33. Mes
mo com a derrota, a equipe 
de Lençóis conquistou vaga 
para as semifinais. Nas semi
finais, Lençóis encarou Gua- 
rulhos e, desta vez, os meni
nos da Vera Braga deram o

troco e venceram a partida 
por 48 a 38, e garantiram va
ga na final.

A final foi nada menos 
contra a forte equipe de Fran
ca. A cidade de Franca é con
siderada a capital do basque
te. Em jogo emocionante, os 
garotos da Vera Braga não se 
intimidaram com o adversá
rio. Com muita garra e deter
minação, a equipe lençoense 
bateu Franca por 62 a 57 e 
conquistou o título da com
petição pela primeira vez na 
história da olimpíada.

A professora de educação 
física e técnica da Vera Braga, 
Antonia Aparecida Sebrian 
Valvassori, disse estar muito 
feliz com a conquista do tí
tulo. "Foi muito legal passar 
esses dias em Barretos. Lá os 
garotos aprenderam a lavar 
sua própria roupa, limpar o 
quarto, lavar louças, aprende
ram uma lição de vida. Além 
de conquistarem amizades e 
se familiarizarem com atle

tas de outros municípios, foi 
uma verdadeira união", co
mentou.

"Queremos agradecer 
toda a diretoria da escola, o 
professor de basquete Leo
nardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu, que junto com a gen
te realizou vários treinos com 
os garotos e a Diretoria de 
Esportes e Recreação que nos 
cedeu todo o material espor
tivo para nós participarmos 
do evento, sem esta parceria 
nada disso teria acontecido", 
agradeceu a professora.

Os atletas da equipe de 
Lençóis são alunos da esco- 
linha de basquete da UME 
(Unidade Municipal de Es
portes), comandada pelo 
técnico Dudu que tem como 
parceira a empresa Lutepel.

A equipe campeã é forma
da pelos jogadores Jonatan, 
Júlio, Lucas, Darlei, Neize- 
dan, Radamés, Tiago, Akson, 
Rodolfo, José Guilherme, 
Saulo, Claudinei e Gabriel.

F U T S A L
Adaf bate JUC 
e pega Sem 
Compromisso
nas oitavas

Em partida realizada na 
noite de sábado 21, no gi
násio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
pela segunda fase do Campe
onato Municipal de Futsal, a 
Adaf bateu o JUC pelo placar 
de 4 a 3 e garantiu vaga nas 
oitavas de finais da compe
tição. Os gols da Adaf foram 
assinalados por Rodrigo (2) 
Geovani e Rafael. Os atletas 
Fabinho (2) e Josué descon
taram para o JUC.

Nas oitavas de finais, na 
qual quem perder a partida 
dá adeus a competição, a Adaf 
encara o Sem Compromisso e 
a Safra Sul/UME pega a Calhas 
do Vale. Nos outros jogos, a 
Lwart/Alf enfrenta o PSV/San- 
ta Catarina e o AC Black joga 
contra a equipe Manezinho. 
A data e o horário dos jogos 
ainda não foram definidos 
pela organização do evento.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

UTILIZE NOSSO
C A R T Ã O  E TENHA 

MUITAS V A N T A G E N S!

> Até 40 dias para pagar. Sem juros;
> Cartão sem anuidade;
> A cada R$ 50,00 gastos com o cartão, 
ganhe um cupom e concorra a prêmios:

1 DVD • 1 Fogão • 1 Bicicleta

Notícias on-line.
Atualizadas 3 vezes por semana.

O ECO
Um senhor Jornal



Rua Dr. Antonlo Tedesco, 612 - Centro 
Fone: 3264-3577

Av. 25 de Janeiro, 742 - Centro 
Fone: 3264-6684
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