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Mototaxista 
é rendido e 
assaltado
Lençóis Paulista registrou no domingo o 

primeiro roubo de moto no município; 
rapaz foi rendido com um revólver e 

deixado em um terreno baldio na Rondon

Foi registrado no domingo 12, 
o primeiro roubo a um mototaxis
ta em Lençóis Paulista este ano. O 
rapaz disse aos policiais que estava 
encerrando o dia de serviço quando 
foi chamado por um falso passageiro 
para fazer uma corrida do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade até o Par
que Rondon. Ao chegar ao local com
binado, um outro homem, armado 
com um revólver 38, aguardava a 
chegada do mototaxista. O assalto 
foi anunciado e o rapaz dominado. 
Ele foi levado a um terreno baldio

onde teve os pés e as mãos amarra
dos com o cadarço do próprio tênis. 
A dupla de assaltantes levou a moto, 
dinheiro e celular. Até o fechamento 
dessa edição, os ladrões não haviam 
sido identificados e nem localizados. 
Segundo a vítima, os assaltantes não 
usaram capuz, o que pode facilitar 
na identificação. Segundo a Polí
cia Civil, roubos dessa natureza são 
mais comuns em grandes centros. O 
rapaz é mototaxista há mais de um 
ano e disse ser com esse trabalho que 
garante seu sustento. ►► Página A2

A Polícia Ambiental de Barra Bonita apreendeu dois animais silvestres em Macatuba, na manhã do sábado. Um casal de 
mico-leões de cara dourada, animal que está em extinção, foi encontrado com um motorista de caminhão. A apreensão 
foi feita depois de uma denúncia anônima. O motorista foi multado em mais de R$ 20 mil e tomou uma advertência. Os 
animais foram levados para o zoológico de Bauru. ►► Página A2

Homem é encontrado 
morto na Rondon

Página A2

Primeira apresentação do projeto Guri reuniu centenas de pessoas na escola Maria Zélia Camargo Prandini, no sábado

Concerto marca inauguração do Projeto Guri
Um concerto realizado na tarde 

do sábado 11 marcou a inauguração 
oficial do Projeto Guri em Lençóis 
Paulista. O prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e sua esposa, Maria Joana, 
acompanharam o concerto inaugu
ral ao lado da diretora de Educação 
e Cultura, Izabel Cristina Campanari

A R E I O P O L I S
'Sim' com unitário

Quarenta casais disseram o 'sim' 
ontem num casamento comunitário 
em Areiópolis. A celebração aconte
ceu no ginásio de esportes Odécio 
Vieira Pontes e foi feita pelo padre 
Alberico Pinheiro, pároco da Ma
triz de Santa Cruz. ►► Página A6
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Lorenzetti, da supervisora regional do 
projeto, Ana Vitória de Toledo Barros 
Galvanini, e do vereador Gumercindo 
Ticianelli Júnior (PFL). O evento, rea
lizado na Escola Municipal Professo
ra Maria Zélia Camargo Prandini, no 
Conjunto Júlio Ferrari, também con
tou com a presença dos pais dos alunos

M A C A T U B A
Recuperação de 
erosão continua 
na Aguinha

Um detalhe jurídico precisa ser 
providenciado para a conclusão das 
obras de recuperação do buraco da 
Aguinha, uma erosão de aproxima
damente 800 metros de extensão, 
às margens da rodovia Osny Ma- 
theus (SP 261). Na semana passada, 
o prefeito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) enviou à Câmara de Verea
dores um projeto de lei propondo a 
desapropriação de sete imóveis para 
prolongamento de ruas. ►► Página A6

e da comunidade do bairro. Durante 
o concerto, os 91 integrantes que par
ticipam da orquestra e do canto coral, 
apresentaram temas do folclore ameri
cano, francês e composições nacionais 
como "Anunciação" (Alceu Valença), 
"Asa Branca" (Luiz Gonzaga) e o "Te
ma da Vitória" (Eduardo Souto Neto).

A M A D O R
Rodada define os 
semifinalistas da 
Copa 1010

Palestra, Porto de Areiópolis, Grê
mio Lwart e Primavera/Millenium. 
Estas são as equipes semifinalistas da 
Copa 1010 de Futebol Amador. A de
cisão saiu na rodada do domingo 12, 
com seis equipes brigando por duas 
vagas. O Expressinho perdeu a chan
ce de continuar porque foi derrotado 
pelo líder do grupo A, o Primavera/ 
Millenium pelo placar de 2 a 1. Já no 
grupo B, a vaga ficou com o Palestra, 
que bateu Areiópolis. ►► Página A7
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O sábado 18 é o Dia D de luta contra o aedes aegypt, o mosquito trans
missor da dengue, mas nos municípios da região, a batalha não dura 
apenas um dia. Muitas diretorias de Saúde já saíram à caça do mosquito. 
O cronograma prevê palestras, peças de teatro e mutirões de limpeza. 
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista deu a largada contra a den
gue ontem. A campanha será lançada oficialmente na quinta-feira 16. 
Em Macatuba, a secretaria de Saúde faz um mutirão de limpeza entre os 
dias 21 e 24 de novembro. Areiópolis fez um mutirão para limpar as resi
dências já no começo do mês. A Diretoria de Saúde de Borebi vai discutir 
a prevenção hoje, num circuito de palestras e reuniões. ►► Página A7
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Sem moto NOTAS POLICIAIS

Mototaxista é rendido por dois homens, 

um deles armado com um revólver calibre 

38, e deixado amarrado em um terreno 

baldio; ladrões fugiram com a moto

Éder Azevedo / Jornal da Cidade

Wagner Carvalho

Foi registrado no domingo 
12, o primeiro roubo a um mo
totaxista em Lençóis no ano de 
2006. Segundo o rapaz, V.L.R., 
ele já estava encerrando o dia 
de serviço quando foi chamado 
para fazer uma corrida do Santu
ário Nossa Senhora da Piedade 
até o Parque Rondon. O moto- 
taxista disse aos policiais que o 
falso passageiro era um rapaz 
branco, gordo e trajava blusa 
azul e calça jeans. Ao chegar ao 
local combinado, o comparsa 
do crime estava a espera. Ele usa
va calça jeans e blusa vermelha 
e estava com um revólver calibre 
38. Foi nesse momento que o 
assalto foi anunciado.

O mototaxista disse que foi 
dominado pelos dois homens 
e levado até um terreno baldio 
ainda no Parque Rondon. Ele 
teve os pés e as mãos amarradas 
com o cadarço do próprio tênis. 
Os ladrões também amarraram 
uma camiseta em sua boca. Sem 
poder se defender, ele viu seus 
pertences serem levados pelos 
ladrões como o colete de moto- 
taxista, uma pochete com todos 
os seus documentos, cerca de R$ 
40 em dinheiro, um celular e o 
par de tênis. Os ladrões fugiram 
com a moto Titan, placa DPY 
6599, de Lençóis Paulista.

Minutos depois, o motota- 
xista conseguiu se desamarrar e

chamou a Polícia Militar de um 
orelhão. Ao vasculhar o terreno, 
os policiais militares encontra
ram alguns pertences da vítima, 
o colete, a pochete com os docu
mentos e um pé do par de tênis. 
Já os homens e a moto não fo
ram localizados.

Na delegacia, o mototaxis- 
ta conseguiu passar mais infor
mações e olhou várias fotos de 
arquivo da Polícia Civil, mas 
não chegou a reconhecer nin
guém. As investigações estão 
sendo feitas a partir da descri
ção da vítima.

O rapaz é mototaxista há 
mais de um ano e disse ser 
com esse trabalho que garante 
seu sustento. Os dois ladrões 
não usaram capuz, o que, teo
ricamente, poderá facilitar na 
identificação.

Segundo a polícia, essa é o 
primeiro roubo a mototaxista 
registrado esse ano em Lençóis. 
Segundo o investigador José 
Augusto Oller, esse tipo de ocor
rência é comum nas grandes 
cidades. "Furto de moto foram 
registradas vários durante o ano, 
mas roubo com retenção da víti
ma não é normal", analisou.

Esse ano foram registrados 
em Lençóis Paulista dois rou
bos de carro com reféns. Um 
no final de agosto e o outro no 
começo de setembro. Os dois 
casos foram solucionados pela 
Polícia Civil.

Mico-leão encontrado em Macatuba está em Bauru

Polícia apreende casal de 
m ico-leão em Macatuba

Na manhã do sábado 
11, a Polícia Ambiental de 
Barra Bonita apreendeu um 
casal de mico-leões da cara 
dourada próximo a um pos
to de gasolina, no jardim 
Planalto, em Macatuba.

Segundo informações 
da Polícia Ambiental, a 
apreensão foi feita depois 
de uma denúncia anôni
ma. Os animais estavam 
em posse de um caminho
neiro, R.T., e tinham como 
destino a cidade de Porto 
Alegre, no Rio Grande do 
Sul. Os animais foram en
contrados numa pequena

caixa de papelão, dentro do 
caminhão.

Apesar de ter sido pego 
em flagrante, o motorista 
não foi preso. Pagou uma 
multa superior a R$ 20 mil, 
recebeu uma advertência e 
continua em liberdade. O 
casal de mico-leões da cara 
dourada foram levados pa
ra o zoológico de Bauru.

De acordo com a Polícia 
Ambiental, este tipo animal 
está ameaçado de extinção. 
O mico-leão da cara doura
da é típico da mata atlân
tica, vegetação encontrada 
no estado de São Paulo.

pn eu  c a r e c a
Uma moto foi apreen

dida na sexta-feira 10, no 
Parque Rondon, porque 
estava com o pneu careca. 
O condutor da moto disse 
que tinha conhecimento da 
situação precária do pneu e 
que pretendia trocá-lo. No 
sábado, uma outra moto 
foi recolhida pela polícia. 
Ela estava com o lacre da 
placa rompido.

REVÓLVER
A Polícia Militar encon

trou um revólver Taurus, 
calibre 38, carregado com 
seis cartuchos intactos e 
numeração raspada. A arma 
estava escondida no jardim 
de uma casa na Cecap II. O 
fato aconteceu no sábado 
11. A PM foi avisada de que 
um homem moreno e tra
jando bermuda azul corria 
pelas ruas do bairro com a 
arma. O dono do revólver 
não foi encontrado.

FOGO
No sábado 11, a PM foi 

chamada para atender a 
ocorrência de um incêndio 
em uma residência locali

zada no Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. A dona da ca
sa estava no trabalho quan
do foi informada que sua 
casa estava pegando fogo. 
Os vizinhos e uma outra 
moradora da casa conse
guiram debelar o incên
dio. O fogo queimou um 
aparelho de TV, um venti
lador, um rack de madeira, 
um ferro de passar roupas 
e uma maca. Não se sabe 
como o fogo começou.

NO FLAGRA
Um rapaz foi preso em 

flagrante no sábado 11 de
pois de furtar cerveja, sal
gados e cerca de R$ 300 
em dinheiro de um bar lo
calizado na avenida 25 de 
Janeiro. A PM foi aciona
da pelo dono do bar que 
também disse quem eram 
os ladrões. Os dois jovens 
que cometeram o furto fo
ram localizados nas proxi
midades da linha do trem 
com três sacos plásticos 
com os produtos furtados 
do bar. Um dos rapazes 
fugiu e o outro foi preso 
e encaminhado para a ca
deia de Avaí.

Homem é encontrado 
morto na Rondon

Um homem foi encon
trado morto no acostamen
to da rodovia Marechal 
Rondon, na altura do qui
lômetro 304 + 900 metros 
na noite do domingo 12.

Isaías Cardoso, 59 anos, 
morava em Agudos e, se
gundo a Polícia Rodoviária, 
a morte teria sido natural, 
já que os indícios apon
tam que o homem deve ter 
passado mal e sofrido uma 
queda da bicicleta.

Os policiais rodoviá
rios contaram que a vítima 
sempre trafegava com a bi
cicleta pelo acostamento da 
rodovia e que na semana 
retrasada ele também foi 
encontrado caído no acos
tamento com ferimentos 
nas mãos e alcoolizado.

O corpo foi encam i
nhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Bauru e 
o enterro aconteceu on
tem em Agudos. O resulta
do da necropsia ainda não 
foi divulgado.

Acidentes 
fazem duas
vítimas

Está difícil um final de se
mana sem registros de aciden
tes envolvendo motos em Len
çóis Paulista e, no último, não 
foi diferente. Na sexta-feira 10, 
o motociclista M.R.J. disse que 
teve a frente da moto cortada 
por um Voyage no cruzamento 
das ruas Piedade e Anita Gari- 
baldi. O rapaz disse que não 
conseguiu evitar o choque. Ele 
foi socorrido pelo Emergência 
192 com ferimentos leves.

Já o capotamento aconte
ceu no sábado 11, no Jardim 
Itapuã. O condutor do Gol, 
placas CWC 1698, de Len
çóis, disse que se distraiu, 
perdeu o controle do veículo, 
bateu no barranco e capotou. 
O rapaz foi socorrido pelo 
Emergência 192 com feri
mentos nas mãos. Depois de 
medicado, foi liberado.

BAURU
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L E G I S L A T I V O

Mais dinheiro
Vereadores devem aprovar hoje um repasse de mais de R$

18 mil para o Legislativo; dinheiro sai do Executivo para 

pagar sessões extra feitas em janeiro e julho desse ano

Conceição Giglioli Carpanezi

A Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista aprovaria na 
noite de ontem um repasse de 
R$ 18.716,58 para pagamento 
de duas sessões extraordiná
rias, uma realizada em janeiro 
e a outra em julho. Segundo o 
presidente da Casa, Adimilson 
Vanderlei Bernardes (PRTB), o 
Dingo, as duas sessões foram 
solicitadas pelo prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e por 
isso ele tem que fazer o repas
se. O  projeto deve ser aprova
do em regime de urgência.

Além desse, outros dois 
projetos, também de autoria 
do Executivo, deram entra
da na Casa. Para votação em 
regime de urgência está tam
bém o projeto que autoriza o 
município a receber recursos 
do Bolsa-Família. O  terceiro, 
complementa atribuições do 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos).

A Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista tem dotação 
orçamentária de R$ 1,7 m i
lhão por ano, o que dá uma 
média de R$ 145 mil por mês. 
Além do salário dos vereado
res, o poder Legislativo ainda 
precisa manter toda a estrutu-

ra em funcionamento.
Segundo Dingo, as contas 

da Câmara estão em dia e é de 
praxe que o prefeito repasse 
verbas para pagar as sessões 
extraordinárias que solicita. 
Marise não quis comentar o 
assunto. Disse apenas que 
recebeu o pedido da verba e 
como estava dentro das pos
sibilidades do município fez 
o repasse.

Dingo rebate a informa
ção de que os gastos estão 
altos. "O poder Legislativo 
tem direito a usar 6%  do or
çamento do município, mas 
usamos apenas 2% ", explica 
o presidente da Câmara de 
Vereadores.

Além do salário mensal, 
que gira na casa de R$ 3 mil, 
cada vereador recebe mais R$ 
780 por cada sessão extraordi
nária. As sessões extras acon
tecem quando o projeto não 
pode esperar para ser votado 
na sessão ordinária ou duran
te o período de recesso. Em 
um ano, os vereadores ficam 
de recesso por três meses -  ja 
neiro, julho e dezembro. Em 
cada mês, podem ser realiza
das no máximo duas sessões 
extras por mês.

No começo desse mês, a

Câmara anunciou a compra de 
um carro novo, um Astra Sedan 
que custou mais de R$ 47 mil. 
Dingo reforçou que não está 
com problemas para de caixa e 
que no final do ano vai prestar 
contas de tudo que foi gasto.

ESPERA
Enquanto isso, continua 

em regime de espera a vota
ção de dois outros projetos. 
Um que amplia para dois 
anos o prazo para instalação 
de calhas e condutores e o 
que altera a lei que regula
menta moradia econômica. 
Esses dois projetos estão na 
pauta de votação desde o dia 
23 de outubro. Ontem, entra
riam na pauta pela quarta vez 
consecutiva. Mas, o vereador 
Nardeli da Silva (PFL), que 
vem pedindo vistas toda se
mana, não parece propenso 
a vota-los. Porém, segundo o 
regimento interno, na sessão 
de ontem a noite Nardeli só 
teria uma condição de segurar 
a votação: pedir a retirada da 
ordem do dia, já que pediu 
vistas três vezes. Ou então, o 
pedido de vistas poderia ser 
feito por outro vereador. A 
sessão começaria ontem por 
volta das 19h.

Primavera esconde nascentes
A poça, localizada na 

avenida Luiz Boso, Jardim 
Primavera, e que foi alvo 
de discussão entre os verea
dores Ailton Tipó Laurindo 
(PV) e Ismael Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, na ses
são legislativa da segunda- 
feira 6, na verdade esconde 
uma nascente, formando 
uma pequena lagoa que 
abriga inclusive animais. 
Na tarde de ontem um fi
lhote de pato foi avistado 
nadando no local.

A polêmica em torno 
da lagoa começou há uma 
semana, quando Tipó co
mentou na sessão que havia 
reparado no abandono do 
local e cobrou de Formigão 
que exigisse providências 
da administração, já que o 
tucano é vereador governis- 
ta e mora no bairro.

Tipó também falou so
bre uma faixa escrita à mão, 
apresentando a represa co
mo cartão postal do bairro. 
Alguns minutos após a re
portagem de O  ECO chegar

Nascente que foi confundida por poça de água por Tipó

à nascente, o morador Ama- 
rildo Vicente apareceu e se 
identificou como autor dos 
cartazes. Segundo ele, a atitu
de é um apelo para a preser
vação do local.

Segundo Vicente, além 
daquela nascente, existem 
muitas outras na região. Dis
se ainda que regularmente

conta com ajuda de outros 
moradores para catar gar
rafas pet e outros tipos de 
materiais que são jogados 
no local. Vicente aproveitou 
a visita do jornal para fazer 
um apelo à diretoria de Meio 
Ambiente para tomar medi
das pela preservação das nas
centes do bairro.

T R A N S P O R T E
Saúde antecipa para hoje agendamento de viagens

Em virtude do feriado 
nacional em comemoração 
a Proclamação da Repúbli
ca, na próxima quarta-feira, 
15, a Diretoria de Saúde vai 
antecipar o agendamento de 
viagens para os pacientes que 
realizam tratamento médico 
fora do município nos dias

15 e 16 de novembro.
O agendamento para o 

transporte deve ser feito ho
je, das 7 às 10h, na Central 
de Atendimento.

Para realizar o agenda- 
mento da viagem, o paciente 
ou responsável deve procu
rar as assistentes sociais no

Ambulatório de Especiali
dades com comprovante de 
residência, guia de consulta, 
cartão Saúde e documentos 
pessoais. O Ambulatório de 
Especialidades fica na Ave
nida Brasil, 686. Mais infor
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3263-0011.
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O presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Adimilson Vanderlei Bernardes, o Dingo Bernardes

Lula repassa R$ 24 mil 
para o Bolsa-Família

A Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista também 
deveria votar na noite de on
tem uma autorização para que 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) receba uma verba de 
R$ 24  mil do governo federal. 
O projeto foi enviado em regi
me de urgência.

Segundo o prefeito, a ver
ba será usada para o acerto de 
conta do programa como gas
tos com despesas de cadastro 
do programa e também para 
desenvolver trabalhos sociais 
com as famílias beneficiadas.

Segundo a diretora de As
sistência Social, Maria Joana 
Andreotti Marise, 1.569 famí
lias recebem o Bolsa-Família 
em Lençóis Paulista. Os valo
res pagos variam de R$ 15 até 
R$ 95. O dinheiro é deposita

do pelo governo na Caixa Eco
nômica Federal onde é saca
do. O benefício sai em nome 
da mulher.

O programa funciona com 
a união do trabalho desenvol
vido em três áreas dos servi
ços municipais. A Assistência 
Social, que é responsável pela 
seleção e fiscalização das fa
mílias. A Saúde, que repassa 
informações se a família está 
cumprindo o calendário vaci
nação dos filhos. E, a educa
ção, que informa a freqüência 
escolar das crianças.

Maria Joana explica que 
se as famílias não atendem a 
esses requisitos, está sujeita as 
penalidades que inclui até a 
suspensão temporária do pa
gamento do benefício.

Hoje existem cerca de 2,5

mil famílias inscritas no pro
grama, mas somente 1.569 re
cebem o benefício. Existe uma 
estimativa da diretoria de As
sistência Social de que o gover
no repasse cerca de R$ 80 mil 
mensais para as famílias aten
didas pelo programa na cida
de. "Nem todos os cadastrados 
são atendidos porque algumas 
famílias estão fora dos critérios 
exigidos pelo governo federal. 
Para fazer parte do programa, 
por exemplo, a renda per ca
pita da família não deve ser 
maior que R$ 125", disse Ma
ria Joana. Ela informou ainda 
que muitas pessoas ao melho
rarem de vida ou conseguirem 
um emprego, procuram a As
sistência Social para informar 
que não precisam mais do 
Bolsa-Família.



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

O crime se espalhou
No mês de maio, a facção 

criminosa PCC (Primeiro Co
mando da Capital) aterrorizou 
vários municípios paulistas. 
Na região, vimos ônibus in
cendiados em Bauru e bombas 
sendo explodidas em Lençóis 
Paulista. A polícia ficou em 
alerta, prendeu centenas e ma
tou outras dezenas. De lá pa
ra cá, o cerco foi reforçado e a 
impressão que se tem é que a 
calmaria voltou a reinar.

Na verdade, não é isso que 
vemos. Os bandidos mudaram a 
tática. Ao invés de enfrentarem a 
polícia frente a frente, decidiram 
espalhar as ações e mudar as es
tratégias. Na região, o número 
de roubos aumentou. Não tem 
como negar. Nas últimas sema
nas, os jornais da região estam
pavam manchetes sobre roubos 
de joalherias, carros, motos, 
Correios e outras coisas mais.

O  dinheiro do roubo é 
usado para manter a facção 
operante. Os ladrões presos 
chegaram a passar o comando 
para companheiros que estão 
fora das grades, isso também 
foi notícia. Parece que a ordem 
foi descentralizar as ações. Re
sultado, a polícia fica que nem 
cego em tiroteio.

Sem uma estrutura boa pa
ra investigar os crimes, muitos 
acabam no esquecimento. É 
público e notório que a polícia 
precisa de mais técnicos, preci
sa montar serviços de inteligên
cia, entre outras coisas.

Os ladrões sabem disso. 
Afinal, é só olhar e ver que o

aparato policial precisa melho
rar muito para chegar perto do 
aparato dos bandidos.

Nesse final de semana, as 
mulheres dos líderes do PCC 
fizeram uma manifestação de 
protesto. Não querem mais 
seus maridos presos no RDD 
(Regime de Disciplina Diferen
ciado), pedem regalias.

E, enquanto isso, os brasilei
ros ficam presos dentro de suas 
casas. Nem no interior se pode 
ficar tranqüilo como tempos 
atrás. Veja nesse final de sema
na, a situação do mototaxista. 
O  rapaz usava a moto para o 
trabalho, acabou roubado, fi
cou sem ter o ganha-pão e ain
da teve que dar graças a Deus 
porque saiu vivo.

Com essas e outras, o povo 
continua dentro de casa e os 
bandidos nas ruas, Isso sem 
falar da situação dos policiais, 
que acabam no meio de um 
fogo cruzado, tomando tiro 
de bandido e sendo cobrados 
pela sociedade de não resolve
ram a situação.

Mas, com o tempo tudo se 
ajeita. As fronteiras serão mais 
bem vigiadas. As drogas não vão 
entrar com tanta facilidade. E o 
crime organizado será desfeito. 
Ah, é bom lembrar que a Bolívia 
está colocando um novo produ
to no mercado. Não é gás. É a 
cocaína engarrafada. Está sendo 
lançada no mercado boliviano 
uma bebida feita a base de coca. 
Refrescante e saborosa. E assim 
caminha a humanidade, a ca
minho da autodestruição.

A R T I G O

Culpados ou inocentes?
Kátia Sartori

Na semana passada escrevi 
um artigo inocentando os Es
tados Unidos de tudo de ruim 
que acontece no mundo. Hoje 
vim para acusar. Continuo res
ponsabilizando os norte-ame
ricanos por um número incon
tável de guerras, de mortes de 
crianças seja pela violência ou 
pela fome. Continuo achando 
que os Estados Unidos são os 
principais responsáveis pela 
decadência do planeta, des
truição da camada de ozônio 
e aquecimento global. Mas os 
norte-americanos não devem 
ter culpa por um avião cair na 
selva amazônica.

Mais do que ter raiva do go
verno dos Estados Unidos, eu 
tenho pena dos norte-america
nos. Acreditam que vivem numa 
sociedade justa e democrática, 
quando na verdade estão rodea
dos de injustiças e preconceitos. 
Será que em suas pobres cabe
ças, eles acreditam que Bush Jú
nior é um grande líder político?

Dá pena pensar que muitos 
americanos vivem numa redo
ma. Onde você aprende isso? 
Nos livros e nos filmes. Acredi
tam que o seu sistema judiciá
rio é exemplar porque adotam 
a prisão perpétua e a pena de 
morte em alguns estados. Só 
que a máscara dessa pseudo pu
nição já caiu. Quem paga com 
a vida são negros e minorias ét
nicas -  o mesmo tipo de pessoa 
que vai para a cadeia no Brasil.

É triste pensar que existem

norte-americanos que acredi
tam mesmo que o país decla
ra guerra à regimes totalitários 
simplesmente porque querem 
libertar os oprimidos da tirania. 
Há quem acredite que foram os 
Estados Unidos que livraram o 
povo do judeu do nazismo na 
Segunda Guerra Mundial.

É revoltante pensar que um 
país que prima por sua Edu
cação use descaradamente a 
imprensa para dissimular uma 
situação irreal. Desemprego, 
miséria, violência não são ca
racterísticas apenas de países do 
terceiro mundo. E que a servir 
o exército é lutar pelos fracos e 
indefesos, e não levantar uma 
bandeira econômica.

É mesquinho ver o modo 
como o país que ficou conhe
cido como 'a terra das oportu
nidades' trata seus estrangeiros 
ou outras etnias. Não importa 
se são negros, sul americanos 
ou asiáticos. Basta ter a pele 
um pouco mais escura ou o 
nariz um pouco avantajado 
ou os olhos puxados. São a 
ralé, marginalizados. Ficaram 
com as piores ocupações. E 
mesmo quando tentam ga
nhar a vida de forma honesta, 
acabam sendo discriminados, 
seja pela cor da pele, seja por 
suas culturas diferentes.

Os Estados Unidos não são 
culpados de tudo, mas são cul
pados de um monte de coisas. 
E continuam ditando o desti
no do mundo.

Kátia Sartori é jornalista
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NO TIME
O prefeito José Antonio 

Marise foi um dos fiéis alia
dos do ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) e dá mostras 
de que vai continuar prestigia
do no governo de José Serra. 
Na última quinta-feira, o pre
feito de Lençóis foi um dos 
convidados para recepcionar 
o ex-deputado federal Aloysio 
Nunes Ferreira em Bauru.

RP
O convite a Marise para 

acompanhar Aloysio partiu 
do deputado estadual Pedro 
Tobias. Foi uma boa oportu
nidade para o prefeito fazer 
contatos e manter as portas 
da Casa Civil abertas para 
as necessidades de Lençóis 
Paulista. Além de conversar 
sobre política, Aloysio Nu
nes visitou a Expo Bauru.

HOMEM FORTE
Ministro da Justiça e secre

tário geral da Presidência da 
República durante o governo 
de Fernando Henrique Car
doso, Aloysio é um dos mais 
próximos colaboradores de 
José Serra, de quem também 
foi secretário de Governo 
quando o agora governador 
eleito era prefeito de São 
Paulo. Nos meios políticos, é 
tido como certo que ele será 
o novo chefe da Casa Civil.

CONHECIMENTO
Político com base em 

São José do Rio Preto, Aloy- 
sio diz que não recebeu con
vite, mas, na prática, fala co
mo secretário. Na entrevista 
à imprensa, ele discorreu 
sobre os rumos do governo 
Serra e apontou projetos 
que serão prioridade para o 
futuro governador.

AGILIDADE
Nos bastidores da po

lítica corre a informação 
de que Marise cobrou seus 
aliados para a aprovação de 
dois projetos. O que trata de 
moradia econômica e o que 
altera o prazo para instala
ção de calhas e condutores 
nas residências que estão 
em situação irregular.

s eg u r o u
Nas últimas três sessões, 

o vereador Nardeli da Silva 
(PFL) pediu o adiamento da 
votação do projeto dizendo 
que pretende conversar com 
prefeito sobre eles. Entretan
to, até ontem a tarde não ha
via procurado por Marise.

TENTOU
Na tarde de ontem, Marise 

tentou falar com Nardeli. Ele 
ligou duas vezes consecutivas 
para o vereador, que dizem 
os aliados do prefeito, desli
gou nas duas ocasiões assim 
que ouviu a voz de Marise. A 
Terceira Coluna tentou falar 
com Nardeli, mas o celular só 
dava caixa posta e no telefone 
fixo a informação era de que 
ele não estava. Então, ficou o 
dito pelo não dito.

ROMARIA
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), esteve em São 
Paulo na quarta-feira 7 para 
confirmar e tentar acelerar 
o processo de liberação de 
mais de R$ 700 mil em re
passes. Coolidge passou pela 
secretaria estadual do Meio 
Ambiente, na secretaria de 
Economia e Planejamento, 
na secretaria da Cultura e no 
Ministério da Agricultura.

ADEUS!
Coolidge disse adeus a 

uma verba no valor de R$ 
80 mil. A emenda havia si
do prometida pelo deputa
do estadual Ricardo Casti
lho (PV) e o dinheiro seria 
utilizado para a reforma do 
Centro Cultural. O prefei
to ficou sabendo que o di
nheiro não vem. Nas outras 
secretarias, os convênios já 
estavam assinados.

ATENÇÃO
Muitos vereadores fi

caram apavorados com a 
possibilidade de Aparecido 
Humberto Pavão (sem parti
do) concorrer à presidência 
da Câmara de Vereadores de 
Macatuba, depois de uma 
nota publicada na Terceira 
Coluna do sábado 4.

AGITOU
A nota dizia que Pavão 

pretendia se filiar ao PTB para 
ter chances de se eleger. Foi de
le todas as atenções na sessão 
legislativa da segunda-feira 6.

PROVOCADOR
Pavão soube tirar proveito 

da situação. Apareceu na Câ
mara posando de candidato. 
Convidou outros vereadores 
para compor a mesa direto
ra. Pediu votos. Até ameaçou 
voltar para o PMDB -  partido 
do prefeito Coolidge.

RENÚNCIA
Depois de fazer campa

nha, Pavão usou a tribuna 
da Câmara para agradecer à 
nota publicada pelo jornal O 
ECO. Então, desmentiu sua 
filiação ao PTB e também 
negou intenção de concorrer 
à presidência da Câmara.

TUCANO
Parece que o vereador 

Jorgivaldo Teles de Santana 
(PMDB), o Vavá, desistiu mes
mo de mudar para o PSDB. 
Para ele e o prefeito Coolidge, 
mudar de sigla virou apenas 
uma vaga lembrança. Mesmo 
assim, Vavá está empenhado 
em aumentar o número de 
correlegionários tucanos em 
Macatuba. Tanto é verdade 
que sua mais nova meta é ten
tar fazer Pavão, que está sem 
partido, migrar para o PSDB.

NINHO
Pavão, que andava ame

açando voltar para o PMDB, 
parece ter gostado da idéia. O 
convite de Vavá foi respondi
do com um bem humorado: 
"Pavão combina com tucano. 
Os dois são aves". O único 
problema é que o presidente 
do PSDB em Macatuba é o 
chefe de Gabinete de Coo- 
lidge, José Aurélio Paschoal, 
e que vive sendo alvo de ata
ques do vereador.

CAFEZINHO
Quando soube da his

tória, Paschoal até propôs a 
Pavão que viesse procura-lo 
para tomar um cafezinho e 
discutir o assunto.

"E muito grande a po
pulação que freqüenta o 
posto de saúde da Cecap, 
acredito que seja necessá
rio colocar mais médicos 
para melhor atender a 
comunidade".
Josinete Aparecida Cochi 

de Paula, dona-de-casa

"O Projeto Escola da Fa
mília da escola estadual 
Vera Braga tem ajudado 
a tirar crianças e jovens 
da rua, com espaço para 
cultura e até reforço es
colar. Essa é uma ação 
importante".

Vanessa Cochi de Paula, 
estudante

"Acho que as autorida
des de Lençóis deveriam 
olhar mais para as pes
soas que querem montar 
seu próprio negócio, dan
do mais oportunidades de 
desenvolvimento para as 
pessoas que querem gerar 
novos empregos".

Daniel Eugenio Sales, 
balconista

■'t _ _ ___________
Com o forte sol na tarde de ontem, o melhor mesmo era deitar embaixo de uma sombra e se escon
der. A praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, no centro da cidade, virou refugio para quem 
quis se esconder do sol e tirar um cochilo.

f r a s e s

"O poder 
Legislativo 
tem direito 
a usar 6%  
do orçamen
to do m uni
cípio, mas 
usamos ape
nas 2% ",
Adimilson Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, ao comentar o 
pedido de mais R$ 18 mil ao pre
feito Marise, hoje no jornal O ECO

PARA p e n s a r

"Os olhos do 
leitor são juízes 
mais difíceis do 
que os ouvidos 
do expectador"

Voltaire

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


d e n g u e

Dia D
Dia Nacional de Combate ao mosquito 

é no sábado 18, mas algumas diretorias 

de Saúde da região já começaram a 

campanha para afastar o foco da doença

Kátia Sartori

O sábado 18 é o Dia D, 
dia nacional de luta contra 
o aedes aegypt, o mosquito 
transmissor da dengue, mas 
nos municípios da região, a 
batalha não dura apenas um 
dia. Muitas diretorias de Saú
de já  saíram à caça do mos
quito. O cronograma prevê 
palestras, peças de teatro e 
mutirões de limpeza.

A campanha nacional de 
combate à dengue, do Minis
tério da Saúde será lançada es
ta semana com o slogan 'Não 
esqueça: a dengue se combate 
todo o dia. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, uma pes
quisa revelou que a população 
sabe o que é a dengue e quais 
são os meios de prevenção, 
mas não sabe que o mosquito 
transmissor tem que ser com
batido durante o ano inteiro.

A diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista deu a larga
da contra a dengue ontem. A 
campanha será lançada ofi
cialmente na quinta-feira 16. 
A primeira ação está envolven
do os alunos do ensino infan
til e os estudantes de primei-

ra à quarta séries do ensino 
fundamental. Até o dia 24 de 
novembro, as escolas recebem 
a visita de um grupo de teatro 
formado pelos agentes de Saú
de. O texto da peça trata sobre 
orientações contra a dengue e 
prevenção da doença. Hoje, a 
diretoria de Saúde inicia a dis
tribuição de jogos educativos, 
também com o tema dengue, 
nas escolas do município.

Segundo informações da 
assessoria de comunicação 
da Saúde, a peça que está sen
do representada nas escolas 
foi idealizada, escrita e é en
cenada pelos próprios agen
tes de saúde. É o terceiro ano 
consecutivo que a equipe re
aliza esse trabalho durante a 
semana de prevenção contra 
a dengue.

Para os adultos, o enfoque 
da campanha será diferente. 
A diretoria de Saúde pretende 
distribuir brindes para quem 
mantiver sua residência sem 
riscos de criar o mosquito ae- 
des aegypt. No sábado 18, o 
dia D, a diretoria vai distribuir 
material informativo em pon
tos estratégicos do município, 
como postos de gasolina e ou-

Na manhã de ontem, funcionários da Saúde foram às escolas falar sobre o mosquito da dengue

tros estabelecimentos comer
ciais. O panfleto traz a relação 
de materiais que amontoados 
no quintal ajudam a acumular 
água e podem se tornar cria- 
douro do mosquito. Quem re
ceber a visita do agente duran
te o mês de novembro e tiver 
a casa em condições seguras 
pode ser recompensado.

MACATUBA
Em Macatuba, a secretaria 

de Saúde iniciou o trabalho de 
informação e conscientização 
da população no feriado de 
finados. Foram distribuídas 
faixas no cemitério e os agen
tes de saúde começaram um 
trabalho de informação junto

à população.
Na semana seguinte ao 

Dia D, entre os dias 21 e 24 
de novembro, a secretaria de 
Saúde realiza o mutirão con
tra a dengue. O objetivo, se
gundo a secretária de Saúde, 
Rosa Suely Sartori Minetto, 
é fazer com que a população 
limpe os quintais de objetos 
que possam servir como cria- 
douro do mosquito.

Na terça-feira 21, o muti
rão passa pelo Jardim Bocai- 
úva, América, Sonho Meu, 
Esperança, Planalto e Santa 
Felicidade. Na quarta-feira 22, 
é a vez da Vila Santa Rita, Ma
catuba VII, Jardim Europa e 
Jardim Capri. Na quinta-feira

23, o mutirão vai até o Jardim 
Bela Vista, na parte de cima 
do bairro, Jardim Veneza I e 
II, Jardim Panorama e distri
to industrial. Por último, na 
sexta-feira 24, o mutirão aten
de aos moradores da parte de 
baixo do Jardim Bela Vista, Zé 
Macatuba e Centro.

Ainda esta semana, a se
cretaria de Saúde deve distri
buir material informando so
bre o cronograma do mutirão 
e reforçando os sintomas da 
dengue. Para participar, bas
ta colocar na rua os objetos 
que se acumulam no quintal 
e acabam se tornando um am
biente propício para a criação 
do mosquito.

a d m i n i s t r a ç ã o

Prefeitura de Lençóis investe mais 
de R$ 400 mil na reforma de escolas

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista vai investir R$ 424 
mil na reforma de quatro es
colas municipais: Eliza Perei
ra de Barros (centro), Maria 
Zélia Camargo Prandini (Jú
lio Ferrari), Idalina Canova 
de Barros (Nova Lençóis) e 
Monteiro Lobato (centro). É 
a segunda vez que essas es
colas passam por reforma na 
administração do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB). 
A administração também ini
ciou nesta semana a reforma 
do ginásio do antigo Csec 
(Centro Social Esportivo e 
Cultural), doado ao municí
pio pelas Empresas Zillo Lo- 
renzetti no ano passado.

A escola Eliza Pereira de 
Barros será ampliada e ga
nhará mais duas salas de 
aula e biblioteca. Também 
serão construídas dependên
cias para administração e 
diretoria, ampliada a sala de 
informática e o piso do pátio 
será refeito. No total, a escola

ganhará mais 265 ,18  metros 
quadrados, além de pintura 
nova. As obras já estão em 
andamento e devem ficar 
prontas em quatro meses.

A escola Maria Zélia, no 
C onjunto Júlio Ferrari terá 
am pliação dos banheiros 
para os funcionários, refor
ma dos banheiros dos alu
nos e pintura geral, no valor 
de R$ 6 7 .2 2 7 ,6 0 . O prazo 
de conclusão tam bém  é de 
quatro meses.

Na escola Idalina Canova 
de Barros, começa nesta se
mana a reforma dos sanitários 
dos alunos e a pintura do pré
dio, num investimento de R$ 
92.181,55. A escola Monteiro 
Lobato ganhará banheiro pa
ra portadores de necessidades 
especiais e nova pintura, num 
total de R$ 56.781,52.

Com essa rodada de 
obras, Marise terá investi
do neste ano R$ 1,1 milhão 
na reforma e ampliação de 
escolas. No início do ano,

a prefeitura havia investido 
R$ 716.119,74 em m elho
rias nove escolas municipais. 
"Escolas em boas condições 
físicas e espaços adequados 
são fundamentais para a m e
lhoria do processo de apren
dizado das nossas crianças", 
argumenta o prefeito.

c s e c
A prefeitura também apro

veita a redução no ritmo das 
atividades esportivas no final 
do ano para a reforma do 
ginásio do antigo Csec. A re
forma prevê a retirada do as
soalho de madeira da quadra 
e substituição por um piso 
sintético, mais indicado e de 
maior durabilidade, além de 
pintura. Só o novo assoalho 
deve custar em torno de R$ 12 
mil. A Diretoria de Esportes 
também prevê a reforma do 
campo de bocha ao lado do 
ginásio, mas esta obra ainda 
não tem data prevista. (com 
assessoria de Comunicação)

Saúde faz treinamento 
sobre vacinação

Trinta profissionais que 
trabalham nas salas de va
cina das unidades de saúde 
de Lençóis Paulista passa
ram por um treinamento 
na quarta-feira da semana 
passada. O objetivo da ca
pacitação foi levar informa
ção, novos conceitos, técni
cas sobre cobertura e metas 
de vacinação, conservação e 
transporte de vacinas.

O treinamento foi orga
nizado pela coordenadoria 
de enfermagem da Diretoria 
de Saúde e teve a participa
ção da enfermeira Márcia 
Stancari, responsável de Va
cinação na DIR (Direção Re
gional de Saúde) de Bauru.

As vacinas são as fer
ramentas mais poderosas 
que existem para combater 
doenças como a paralisia 
infantil, sarampo, difteria, 
tétano, coqueluche e tuber
culose. E são a forma mais

econômica de intervenção, 
pois reduzem os custos dos 
tratamentos de saúde, prin
cipalmente com doenças 
infecciosas.

"O êxito que o nosso 
município tem alcançado 
na prevenção das doen
ças deve-se à dedicação e à 
união da comunidade res
ponsável pela imunização, 
médicos, enfermeiros e pla
nejadores da área de saúde 
pública", afirma o diretor 
de Saúde, Norberto Pom- 
permayer. (com assessoria 
de Comunicação)

Areiópolis fez 
panfletagem 
e limpeza no 
começo do mês

A diretoria de Saúde de 
Areiópolis não esperou o 
dia 18 chegar e já realizou 
as principais ações para 
eliminar os focos criadores 
do mosquito aedes aegypt, 
transmissor da dengue.

Entre os dias 2 e 4 de 
novembro, a diretoria de 
Saúde colocou carros de 
som nas ruas lembrando 
como prevenir a proli
feração do mosquito e 
pedindo a colaboração 
da população para a lim
peza do município. Tam
bém foram entregues 
panfletos sobre a doença 
de casa em casa, colados 
cartazes em estabeleci
mentos comerciais e lo
cais públicos.

O mutirão de limpeza 
aconteceu entre os dias 6 e 
9 deste mês e foi dividido 
em etapas. No primeiro 
dia, o mutirão passou pe
lo parque Lourenção, jar
dim Karina e jardim Plínio 
Targa. No dia 7, o mutirão 
passou pela Cohab e pelo 
CDHU II. No dia 8 foi a 
vez dos moradores da vila 
Cremer, vila Bentivenha e 
CDHU I colocarem o que 
pode acumular água na 
rua. No dia 9, o mutirão 
passou pelo centro e bair
ro Nosso Teto.

BOREBI
Em Borebi, o dia to

do hoje será voltado ao 
combate à dengue. A 
diretoria de Saúde pro
move um circuito de pa
lestras e reuniões sobre 
a doença. A diretora de 
Saúde do município não 
foi encontrada para dar 
mais detalhes sobre a 
campanha.

c r ia d o u r o s  
d o  m o s q u it o

» Caixas d'água, poços, 
cisternas e tambores sem 
tampa

» Água acumulada em va
sos de plantas ou xaxins

» Garrafas vazias, copos 
descartáveis, tampinhas, 
latas, pneus e até bebe
douro de aves e animais

□ sintomas

existem duas formas
de DENGUE: a clássica e 
a hemorrágica.
A DENGUE CLÁSSICA
apresenta-se geralmente 
com febre, dor de cabeça, 
no corpo, nas articulações 
e por trás dos olhos.
A DENGUE HEMORRÁGICA 
é a forma mais severa da 
doença, pois além dos sin
tomas citados ela pode vir 
com sangramentos.

FONTE: Ministério da Saúde



M A C A T U B A

No meio do caminho
Prefeitura de Macatuba pede desapropriação de área para dar seqüência às obras 

de recuperação da erosão da Aguinha; construção das galerias começou em agosto

Kátia Sartori

Um detalhe jurídico pre
cisa ser providenciado para 
que as obras de recuperação 
do buraco da Aguinha, uma 
erosão de aproximadamen
te 800 metros de extensão, 
às margens da rodovia Osny 
Matheus (SP 261), sejam fina
lizadas. Na semana passada, 
o prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) enviou à Câ
mara de Vereadores um pro
jeto de lei que dispõe sobre 
a desapropriação de sete im ó
veis para que seja realizado o 
prolongamento e abertura de 
ruas no Jardim Planalto. O  
projeto deveria ser votado na 
sessão de ontem, em regime 
de urgência.

Segundo o secretário Ju
rídico da prefeitura, Clodo- 
aldo Galli (PV), a abertura 
de ruas é necessária para que 
os trabalhos continuem e vai 
ainda vai possibilitar o lotea- 
mento da área.

Junto com o esclarecimen
to, a prefeitura adiantou que 
vai construir uma nova galeria 
no Jardim Planalto, que co
meçará pela rua Teófilo Ho- 
nório. O objetivo é impedir 
a formação de novas erosões, 
como o buraco da Aguinha. 
O Jardim Bocaiúva e bairros 
adjacentes foram projetados 
sem canais para escoamento 
de águas das chuvas.

O novo conjunto de ga
lerias vai se interligar e esco
ar toda a água que vem dos 
bairros Jardim Planalto e Bo- 
caiúva para a bacia hidrográ

Vista das obras em que a Prefeitura de Macatuva constrói ligação entre as duas galerias

fica da Aguinha. O entronca
mento das galerias já foi pro
videnciado, mas a prefeitura 
não soube estipular a data 
para início dos trabalhos e 
nem o custo das obras.

A recuperação da ero
são da Aguinha começou a 
ser realizada em agosto e a 
previsão inicial era de que 
seriam necessários 60 dias 
para a conclusão das obras, 
mas o trabalho não deve fi
car pronto até o final do ano. 
Outro fator que tem atrasado 
a obra é a chegada dos tubos.

A matéria-prima para a cons
trução das galerias tem sido 
entregue de forma gradativa. 
Ou seja, muitas vezes o mate
rial acaba e a obra fica parada 
enquanto uma nova remessa 
não chega. A obra vai consu
mir mais de 500 metros em 
tubos de concreto.

h is t ó r ic o
Estima-se que o buraco da 

Aguinha tenha começado a se 
formar há 16 anos. O proble
ma pode ser corrigido graças 
a um repasse do Fehidro (Sis

a r e i ó p o l i s

Casamento comunitário reúne 40 casais

s o l i d a r i e d a d e

Creches promovem 
eventos beneficentes

A Casa da Criança San
to Antonio, de Macatuba, 
realiza um jantar dançante 
no dia 25 de novembro. O 
evento acontece no Lions 
Clube. No cardápio tem ar
roz, estrogonofe de carne, 
frango assado e nhoque. 
Depois do jantar, um DJ co
manda a festa. Os convites 
custam R$ 10 e podem ser 
adquiridos na própria cre
che. A renda do jantar será

revertida para a reforma da 
entidade.

Já a creche Desidério 
Minetto promove um bai
le beneficente no dia 2 de 
dezembro, no clube da 
Terceira Idade Jacarandá. 
O evento está marcado pa
ra às 21h e a animação fica 
com Agagê Banda Show. In
gressos custam R$ 5. Outras 
informações pelo telefone 
(14) 3268-1252.

t r a n s i t o

Comutran muda mão 
da rua Virgílio Enei

Desde ontem, a rua Virgí
lio Enei, na altura do super
mercado Coração de Jesus, foi 
transformada em mão única. 
No quarteirão compreendido 
entre a rua Chile e a rua Joa
quim Antonio de Azevedo, os 
motoristas só podem trafegar 
no sentido centro-bairro.

As mudanças foram auto-

rizadas pelo Comutran (Con
selho Municipal de Trânsito) 
e a alteração já havia sido dis
cutida na Câmara pelo presi
dente do conselho e vereador 
José Antonio Tavano (PMDB), 
o Zeca Tavano. Como a rua é 
muito movimentada naquele 
trecho, a mão única seria uma 
forma de prevenir acidentes.

tema Integrado de Gerencia
mento de Recursos Hídricos 
de São Paulo) no valor de R$ 
150 mil. A verba foi autori
zada diretamente pelo Con
selho da bacia hidrográfica 
do Tietê-Jacaré.

O buraco começa bem ao 
lado da empresa Rolamar -  
trecho em que o buraco já foi 
fechado e se estende por mais 
de meio quilômetro em gran
de profundidade. A erosão 
compromete as propriedades 
da região e ameaça contami
nar as nascentes de rios.

No domingo 12, 40 casais disseram o sim no casamento comunitário realizado no ginásio de esportes, em Areiópolis

c o n f r a t e r n i z a ç ã o

Na quinta-feira da semana passada, dia 9, a quadra da Escola 
Idalina Canova de Barros foi palco de um animado jogo entre 
as professoras da escola e as alunas da 8® série. O jogo foi orga
nizado pelas alunas. O resultado final foi de 6x5 para o time das 
professoras, com muita garra e algumas contusões.

Quarenta casais participa
ram do primeiro casamento 
comunitário realizado em 
Areiópolis no domingo 12. A 
cerimônia aconteceu no giná
sio de esportes Odécio Vieira 
Pontes. Como manda a tradi
ção, familiares e amigos foram 
abençoar os casais. Tapete ver
melho e arranjos de flores tam
bém marcaram a celebração.

O casamento comunitário 
foi feito pelo pároco da Ma
triz de Santa Cruz, Alberico 
Pinheiro. O coral da paróquia 
também se apresentou. Os 
padrinhos entraram primeiro 
e logo em seguida vieram os 
casais acompanhados de ma
drinhas e padrinhos de alian
ças. A cerimônia levou cinco 
horas.

Segundo a pastoral da Fa
mília, a idéia surgiu por causa 
da imensa procura de casais 
que gostariam de oficializar 
a união, mas que acabavam 
não casando por falta de con
dições financeiras. O cartório

de registro civil foi parceiro do 
evento e fez os casamentos co
brando apenas uma taxa sim
bólica no valor de R$ 18.

A cerimônia também con
tou com parceiros que ajuda
ram na decoração e vestimen
tas de algumas crianças. Para 
2007, a igreja já tem dez casais 
inscritos para participar do ca
samento comunitário.

Participaram do casamen
to no último domingo casais 
que vivem juntos há pouco 
tempo, casais que estão na
morando e outros que são 
casados em cartório, mas que 
ainda não tiveram a oportu
nidade de oficializar a união 
perante a igreja. Um dos ca
sais vive junto há mais de 25 
anos e só agora resolveu subir 
ao altar. "Quem vive junto 
um ano em harmonia, pode 
viver 20 anos e formar uma 
verdadeira família. É necessá
rio que o amor esteja presente 
na relação", comentou o pa
dre Alberico.



COPA 101 0

Em busca do título
Palestra, Porto de Areiópolis, Grêmio Lwart e Primavera/ 

Millenium, estas são as equipes semifinalistas da Copa 1010 

de Futebol Amador; no próximo domingo começa decisão

Da redação

A rodada do domingo 12 
definiu os quatro classificados 
para a fase semifinal da 4^ Co
pa 1010 de Futebol Amador. 
Palestra e Porto de Areiópolis 
se garantiram no domingo. Já 
o Grêmio Lwart e o Primave- 
ra/Millenium já estavam com a 
classificação garantida. O  Lwart 
folgou e o Primavera despachou 
o Expressinho. O campeonato é 
organizado pela Liga Lençoense 
de Futebol Amador e a final se
rá no dia 17 de dezembro.

No domingo 12, seis equi
pes lutavam por duas vagas na 
fase seguinte da competição. A 
equipe do Expressinho, uma 
das que brigavam por uma va
ga, jogou à tarde no campo do 
Grêmio Lwart. Precisando da 
vitória, o Expressinho coman
dado pelo vereador Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (PFL), não 
foi feliz na rodada e acabou 
derrotado pelo líder do grupo 
A, o Primavera/Millenium pelo 
placar de 2 a 1.

O Expressinho iniciou a

partida partindo para cima do 
adversário, antes dos 15 mi
nutos de jogo teve três chances 
de abrir o placar e exigiu boas 
defesas do goleiro Irineu, do 
Primavera. Depois, o Prima
vera equilibrou a partida, mas 
foi o Expressinho que abriu o 
marcador aos 25 minutos com 
o atacante Arlindo. O primeiro 
tempo terminou com o Expres- 
sinho em vantagem.

No segundo tempo, o téc
nico Lourival Rocha, do Prima
vera, mudou o esquema 3-5-2 
utilizado na etapa inicial para o 
4-4-2. Neste esquema, a equipe 
iniciou o jogo em busca do gol 
de empate. Em menos de oito 
minutos, o Primavera virou o 
placar. O primeiro gol saiu aos 
30 segundos com Murilo Atila e 
o gol da virada, aos 7 minutos, 
com Juliano. Depois o Prima
vera recuou e jogou apenas nos 
contra-ataques. Precisando da 
vitória para continuar na com
petição, o Expressinho se limi
tou a alçar a bola na área, pois 
não conseguia penetrar na zaga 
do Primavera. Final de partida,

2 a 1 para o Primavera.
Com a derrota do Expressi- 

nho para o Primavera, a vaga 
do grupo foi disputada entre 
Borebi e Porto de Areiópolis. 
A partida realizada no estádio 
Archangelo Brega, o Bregão, 
terminou empatada em 1 a 
1. O Porto abriu o placar aos 
três minutos com Alessandro. 
O gol de empate de Borebi foi 
assinalado por Luizinho aos 15 
minutos da etapa inicial. Com 
o resultado, as duas equipes 
terminaram a fase de classifi
cação empatadas em números 
de pontos. Borebi e Porto so
maram cinco pontos na tabela, 
mas a vaga ficou com o Porto 
que no saldo de gols somou 5 
contra 1 de Borebi.

O primeiro lugar do grupo 
A ficou o Primavera/Millenium 
que somou 12 pontos em 4 
jogos disputados, tendo um 
aproveitamento de 100% na 
competição.

Já no grupo B, a vaga ficou 
com o Palestra que na manhã 
de domingo, no Bregão, bateu 
Areiópolis por 1 a 0. O único

Lance da partida em que o Palestra venceu Areiopolis por 1 a 0 e garantiu a outra vaga do grupo B

gol da partida foi marcado por 
Romilton, aos 4 minutos, do 
segundo tempo. Com o resul
tado, a equipe terminou a fase 
em primeiro lugar com nove 
pontos, um a mais que o Grê
mio Lwart, que também está 
classificado e folgou na rodada.

O Santa Luzia, tetracampeã 
do Amador, goleou o Grêmio 
Frigol pelo placar de 4 a 0. A 
partida foi realizada na manhã 
de domingo em Alfredo Gue

des. Marcaram para o Santa 
Luzia, Rodrigo, aos 35 e 36 mi
nutos do primeiro tempo, Zara- 
tini, aos 38 minutos, e Rafinha 
aos 40 minutos do segundo 
tempo. Mesmo com a vitória, o 
Santa Luzia não obteve vaga pa
ra a próxima fase, já que ficou 
em terceiro lugar no grupo com 
sete pontos, um a menos que o 
Grêmio Lwart.

Na próxima fase da com
petição, Primavera/Millenium,

Porto de Areiópolis, Palestra e 
Grêmio Lwart jogam entre si em 
turno único. Na manhã de on
tem, saiu a tabela. No domin
go 19, às 10h30, no Bregão, o 
Palestra encara o Grêmio Lwart. 
Às 10h, em Alfredo Guedes, o 
Primavera/Millenium pega o 
Porto de Areiópolis.

Classificam-se para a final 
da Copa, marcada para domin
go 17 de dezembro, no Bregão, 
as duas primeiras colocadas.

b a s q u e t e

Unimed promove campeonato de basquete feminino
A Unimed Centro-Oeste Pau

lista, que reúne as 12 cooperativas 
médicas da região, promove no 
sábado 18 e no domingo 19, no 
ginásio Duduzão, na sede da FIB 
(Faculdades Integradas de Bau
ru), o 1° Campeonato Unimed 
de Basquete Feminino. A com
petição reúne as 12 equipes do 
projeto Unimed de Basquete que 
é realizado em cada cidade par
ticipante. Participam do evento 
as cidades de Adamantina, Assis, 
Avaré, Bauru, Botucatu, Dracena,

Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marí- 
lia, Ourinhos e Tupã. A equipe 
da Unimed de Lençóis que é trei
nada pelo professor João Paulo 
Paschoarelli disputa a competi
ção em duas categorias. No sába
do, a equipe mini (nascidas em 
94/95/96) que treina há um ano, 
disputa pela primeira vez uma 
competição. Já no domingo, é a 
vez da equipe mirim (nascidas 
em 91/92/93) que disputa a Liga 
Centro-Oeste Paulista) a entrar 
em quadra pela disputa do título.

"Esperamos que nesta competi
ção nossas jogadoras se sintam 
estimuladas. Participam deste 
campeonato grandes equipes que 
há anos já estão em treinamento. 
Já nós estamos treinando há ape
nas um ano. Que nesta compe
tição nossas garotas se espelhem 
nas equipes que têm tradição co
mo Ourinhos, Marília e outras", 
comentou Paschoarelli.

A abertura do evento con
tará com a presença da ex-jo
gadora da seleção brasileira de

basquete feminino, Magic Pau
la, que foi convidada para ser 
a madrinha do campeonato. A 
Federação Intrafederativa das 
Unimeds do Centro-Oeste Pau
lista acredita que "a presença de 
Magic Paula é um grande estí
mulo para estas meninas por
que ela é uma grande referência 
nesse esporte". Além da Magic 
Paula, outras ex-jogadoras da 
seleção brasileira de basquete 
participarão da abertura e serão 
as madrinhas de cada equipe.

F UTSAL

Safra Sul vence Lwart/Alf no primeiro jogo da decisão
A equipe do Safra Sul, 

comandada pelo técnico 
Raul Ramos da Silva, saiu na 
frente pela disputa do título 
do Campeonato Municipal 
de Futsal ao vencer o Lwart/ 
Alf por 8 a 4 no primeiro jo 
go da decisão, na sexta-feira 
10, no Ginásio de Esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. O campeonato é 
promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação.

Durante toda a partida, o 
Safra Sul sempre foi superior 
ao Lwart/Alf e chegou a estar 
vencendo a partida por 6 a

0. Os gols 
do Safra 
Sul foram 
marcados 
por Juni- 
nho (4),
Paulinho 
(2) e To- 
nhão. Os 
jogadores 
Oscar (2),
Douglas e
Carlinhos descontaram para a 
Lwart/Alf. Vale lembrar que as 
duas equipes disputam a 2^ 
Taça SBT de Futsal.

Hoje, às 20h45, no Tonicão,

Safra Sul sai na frente no futsal

aco n tece  
a última 
partida da 
final. Para 
levantar o 
caneco, a 
Lwart/Alf 
p r e c i s a  
vencer no 
t e m p o  
n o r m a l  
e na co

brança de pênaltis. Já o Safra 
Sul, precisa apenas de uma 
vitória simples para ser a cam
peã.

Antes, às 20h, AC Black e o

Sem Compromisso dispu
tam o terceiro lugar. Na pri
meira partida realizada na 
noite de quinta-feira 9, a AC 
Black venceu o Sem Com
promisso por 4 a 2. Para 
ficar com o terceiro lugar, o 
AC Black também joga por 
uma vitória simples.

Na briga pela artilharia, 
os três primeiros colocados 
são do Safra Sul. Paulinho 
(14 gols), Juninho (13 gols) 
e Ticá (10 gols). Digão, do 
AC Black, marcou nove e 
Josimar, do Lwart/Alf, está 
com oito gols.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Atualmente acho que o Corin- 
thians anda desfalcado emocional
mente, provando que dinheiro não 
é tudo. Mas o que importa é que ele 
continua fazendo aquelas partidas 
do tipo que só quem tem coração 
forte é que agüenta, isso é o Corin- 
thians...". Glauber Marcelo Fernan
des Sanches, técnico de informática

UTILIZE NOSSO
CARTÃO E TENHA 

MUITAS VANTAGENS!

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

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


