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F I N A D O S  
FLORES E ORAÇÕES
O dia de finados, comemorado 

hoje, não vai passar sem uma 
homenagem com flores e velas 

para os mortos. No cemitério 
municipal Alcides Francisco, al
guns túmulos já foram enfeita
dos. Muitas lojas que vendem 

flores vão abrir as portas no 
feriado. Para quem quer home

nagear seus mortos, o item de 
menor custo é o pacote de ve
las, encontrado a partir de R$ 
0,90. Entre as flores naturais, 

o preço varia de R$ 3 a R$ 18. 
Um vaso de flores artificiais po

de custar entre R$ 5 e R$ 30.

Paraíso da 
Colina terá 
show de 
pára-quedismo

►► Página A2

Na região, 
amanhã é ponto 
facultativo

Mais um feriado prolonga
do para os funcionários públi
cos de Lençóis Paulista, Maca- 
tuba, Borebi e Areiópolis por 
causa do dia de finados. As 
prefeituras só não vão inter
romper completamente os ser
viços essenciais, como a coleta 
de lixo. A Saúde vai contar com 
equipes de plantão. Os funcio
nários do Judiciário também só 
voltam ao trabalho na segunda- 
feira. Muitos pararam de tra
balhar ontem e só retomam às 
suas funções na segunda-feira 
6. A programação nos cemité
rios prevê a realização de várias 
missas nos cemitérios dos qua
tro municípios. ►► Página A2

SP-261 recebe melhorias a 
partir da próxima semana
Reunião entre Marise, vereadores e a diretoria do DER define que nova sinalização da rodovia 

Osny Matheus começa nos próximos dias; fiscalização no trecho também será intensificada

O B R A S

Alfredo Guedes 
terá quadra 
coberta

A Câmara de Vereadores de Len
çóis Paulista aprovou em regime de 
urgência, na sessão legislativa da se
gunda-feira 30, a cobertura e refor
ma da quadra de esportes de Alfre
do Guedes. A obra, possível graças 
a um convênio com a União, deve 
custar R$ 150 mil. O projeto veio 
assinado pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSD B) e a emenda ao Orça
mento Geral da União, no valor de 
R$ 120 mil, foi feita pelo deputado 
federal Milton Monti (PR). Para a 
concretização das obras, o prefeito 
acredita que o Município vai inves
tir mais R$ 30 mil. A expectativa é 
de que a quadra esteja pronta até 
março de 2007. Segundo Marise, a 
idéia é transformar o local em um 
pequeno ginásio de esportes para 
uso dos moradores. ►► Página A3

Decisão tomada em Bauru prevê obras de emergência na SP-261 na próxima semana e projeto mais amplo para ser executado no primeiro semestre de 2007

Começa na próxima semana a 
ser implementadas melhorias na 
rodovia Osny Matheus (SP-261), 
no trecho entre a rodovia Marechal 
Rondon e o fim da área pavimenta
da, nas proximidades da Facol (Fa
culdade Orígenes Lessa). Os cinco 
quilômetros vão ganhar operação 
tapa-buracos, nova sinalização ho

rizontal (pintura na pista) e várias 
faixas com tachas luminosas para 
possibilitar ao usuário o tráfego 
mais seguro. A fiscalização para 
controle do excesso de velocidade 
também será intensificada no local. 
Esse é o resultado de uma reunião 
que aconteceu na manhã de ontem, 
na sede do DER (Departamento Es

tadual de Estradas de Rodagem) de 
Bauru. Participaram do encontro 
o diretor regional do órgão, Denis 
Paulo Nogueira Lima, o prefeito 
lençoense José Antonio Marise (PS
DB), o diretor da Facol (Faculdades 
Orígenes Lessa) e o presidente da 
Câmara, Dingo Bernardes (PRTB), 
acompanhado por outros cinco ve

readores. A audiência foi provocada 
pela Câmara em resposta à série de 
acidentes graves registrados recen
temente. O resultado da reunião 
ainda deve repercutir no primeiro 
semestre de 2007, porque o grupo 
decidiu elaborar e investir na via
bilização de obras que tornem a 
rodovia mais segura. ►► Página A3

M A C A T U B A

Sérgio Nunes 
segue Pavão 
contra pedágio

Quem esteve na Câmara na se
gunda-feira 30 teve uma surpresa. 
O presidente Francisco Sérgio Alves 
Nunes (PV), o Serginho, votou com o 
vereador Aparecido Humberto Pavão 
(sem partido) para adiar a votação 
do projeto do consórcio intermuni- 
cipal da vicinal Lauro Perazzoli, para 
viabilizar a praça de pedágio. Com 
votação empatada, Serginho deci
diu a favor de Pavão. ►► Página A5

FE NA E S T R A D A
A dupla lençoense André & Matheus se 
apresenta hoje na 33® Grand Expo Bau
ru 2006, com o show 'Vai dar tudo cer
to'. A apresentação está marcada para 
as 22h e os ingressos custam R$ 2.
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F I N A D O S

Feriado prolongado
Repartições públicas da região fecharam ontem e só retomam expediente na segunda 

6 por causa do feriado prolongado de finados; Saúde atende em sistema de plantão

Paraíso da Colina terá show 
aéreo e revoada de pombos

Ká t ia  Sa r t o r i

Os funcionários de reparti
ções públicas de Lençóis Pau
lista, Macatuba, Borebi e Arei- 
ópolis vão ter mais um final de 
semana prolongado por causa 
do feriado de finados. Muitos 
pararam de trabalhar ontem 
e só retomam as suas funções 
na segunda-feira 6. Os pre
feitos dos quatro municípios 
decretaram ponto facultativo 
amanhã.

Em Lençóis Paulista, as re
partições municipais não terão 
expediente amanhã, repetindo 
o decreto que foi aplicado no 
feriado pela Independência do 
Brasil em 7 de setembro e de 
Nossa Senhora Aparecida, em 
12 de outubro. Nas escolas 
municipais não haverá aula. 
A medida só não atinge as cre
ches, a coleta de lixo e o serviço 
de transporte de pacientes, que 
vão funcionar normalmente. 
No SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos), as equipes 
vão trabalhar em sistema de 
plantão para o caso de alguma 
emergência, como acontece 
nos finais de semana.

Em Macatuba, o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PM DB) também decretou 
ponto facultativo amanhã. As 
creches funcionam normal
mente. A coleta de lixo não 
será feita hoje por causa do 
feriado, mas será normalizada 
amanhã. Na área de Saúde, a 
Farmácia Popular fica fechada

hoje, e de amanhã até o do
mingo 5 atende em sistema de 
plantão, das 9h às Uh.

Em Areiópolis, a situação 
fica como em Macatuba. Não 
haverá aula nas escolas munici
pais, mas nas creches o atendi
mento não pára amanhã. A co
leta de lixo só será interrompida 
hoje. As equipes de Saúde aten
dem em sistema de plantão.

Luiz Carlos Finotti (PTB), 
prefeito de Borebi, também 
decretou ponto facultativo 
amanhã. Não haverá aula nas 
escolas municipais e as cre
ches também não funcionam. 
A coleta de lixo é interrompi
da hoje e amanhã. As equipes 
da Saúde trabalham em siste
ma de plantão.

BANCOS
Como é de praxe, a Febra- 

ban (Federação Brasileira dos 
Bancos) emitiu comunicado 
informando que hoje não 
tem atendimento nas agên
cias. As contas de consumo, 
como água, luz, telefone, gás 
e TV a cabo que vencem hoje 
poderão ser pagas até ama
nhã sem multa. Os tributos, 
normalmente, já estão com a 
data ajustada pelo calendário 
de feriados. As agências dos 
Correios fecham para o feria
do, mas amanhã o expedien
te é normal, das 9h às 17h. 
Os funcionários do Judiciário 
também vão ter feriado pro
longado. O expediente só vol
ta na segunda-feira 6.

O cemitério Pa
raíso da Colina mais 
uma vez preparou 
uma programação 
especial para o dia de 
finados. Às 9h, tem 
missa com o padre 
Silvano Palmeira.
Na seqüência, tem 
revoada de pombos.
Segundo o adminis
trador do cemitério,
Antonio Carlos Angé
lico, mais de 100 aves 
devem cortar o céu.

Das 14h30 às 
17h, quem visitar 
o cemitério vai po
der conferir um show aéreo de 
acrobacias com Tike Bazaica 
Air Show e evoluções em para- 
quedismo com o grupo Cava
leiros do Vento de Bauru.

Durante o dia haverá ex
posição de animais exóticos. 
Segundo Angélico, este ano o 
parquinho foi ampliado para o 
dia de finados com o aluguel de 
novos brinquedos. O estaciona-

Paraíso da Colina deve receber 10 mil

mento do cemitério vai ter se
gurança e uma ambulância da 
Unimed vai estar de plantão no 
local. Angélico diz que no ano 
passado cerca de oito mil pes
soas passaram pelo cemitério 
no dia de finados. A expectativa 
para este ano é dobrar o núme
ro de visitantes. A programação 
termina às 17h, com mais uma 
missa e revoada de pombos.

Lençóis terá seis missas hoje
A programação católica 

em Lençóis para hoje prevê 
a realização de seis missas. 
Quatro delas acontecem no 
cemitério municipal Alcides 
Francisco e as outras duas no 
cemitério Paraíso da Colina.

A primeira missa aconte
ce no cemitério municipal, 
às 7h, e será celebrada pelo 
padre Luiz Grillo, da igreja 
São José, Vila Ubirama. Às 
9h, tem missa com o padre 
Marcelinho, pároco da igreja 
de São Pedro e São Paulo, no 
Núcleo Luiz Zillo. Às 11h, o 
celebrante da missa é frei To-

ninho, da matriz de Nossa Se
nhora Aparecida, na Vila Cru
zeiro. Às 17h, tem missa com 
o padre Carlos, do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade.

Em Macatuba, o padre Jo
sé Raimundo de Carvalho rea
liza duas missas no cemitério 
municipal: às 8h e às 16h.

Em Areiópolis, uma pro
cissão sai da matriz de Santa 
Cruz para o cemitério muni
cipal, onde será celebrada a 
missa pelo padre Alberico Pi
nheiro. Às 17h30, tem mais 
uma missa na matriz. Em Bo- 
rebi, missa será às 9h.

Meire Chitto coloca flores no túmulo de seu pai, Alexandre Chitto



O S N Y  M A T H E U S

Remendo
Prefeito Marise e vereadores pedem melhorias na rodovia 

Osny Matheus; DER (Departamento Estradas de Rodagem) 

diz que vai sinalizar a pista, colocar tachas e sonorizadores

Wa g n e r  Ca r v a l h o

Uma reunião na manhã de 
ontem, em Bauru, colocou fren
te a frente o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), seis dos 10 
vereadores de Lençóis Paulista, 
o diretor da Facol (Faculdades 
Orígenes Lessa), Afonso Plac- 
ca Filho, o diretor regional do 
DER (Departamento de Estra
das de Rodagem), Denis Paulo 
Nogueira Lima, e parte de seu 
staf. A pauta do encontro - pro
vocado por ofício do presidente 
da Câmara, Adimilson Vander- 
lei Bernardes (PRTB), o Dingo 
-  foi a tomada de medidas que 
melhorem imediatamente as 
condições de tráfego e seguran
ça na rodovia Osny Matheus 
(SP-261), nos cinco quilôme
tros entre a rodovia Marechal 
Rondon (SP-300) até o final da 
pista pavimentada, nas imedia
ções do campus da Facol.

De tudo foi pedido, desde 
a implantação de faixas adicio
nais na SP-261, passando pela 
pavimentação do acostamento 
e até a reconstrução e a ilumi
nação de trevos de acesso ao 
perímetro urbano. A solução, 
entretanto, deve ser paliativa. O 
trecho da SP-261 entre a Ron- 
don e o fim do asfalto deve ga
nhar nova sinalização horizon
tal (pintura na pista) e a colo
cação de várias faixas de tachas 
luminosas com sonorizadores 
nos próximos dias. Uma ope
ração tapa-buracos também 
está prevista. O trabalho deve 
começar na próxima semana. A 
partir de agora, a rodovia tam
bém passa a ser mais vigiada 
pela Polícia Rodoviária, visan
do ao controle de velocidade 
de tráfego pelo local, estimado 
em 500 veículos por hora nos 
momentos de pico.

FASE 2
Outra etapa resultante des

ta reunião deve ganhar corpo 
a partir das próximas semanas, 
mas com resultado prático pre
visto apenas para meados de 
2007. O grupo reunido em Bau
ru decidiu elaborar projeto mais 
amplo prevendo a remodelação 
dos trevos de acesso, a ilumina
ção de trechos e a execução de 
obras nos acostamentos e na 
pista da Osny Matheus. Essa 
parte, no entanto, depende de 
aprovação de projetos tanto na 
cidade quanto em Bauru e São 
Paulo, porque envolve parcerias 
com a Prefeitura e o investimen
to de recursos públicos.

O grupo aproveitou o en
contro para reivindicar a insta
lação de sonorizadores, de ilu
minação nos quatro trevos de 
acesso a Lençóis, a construção 
de acostamento nas duas vias e 
de passarelas metálicas, uma de
las paralela ao viaduto na aveni
da Jácomo Nicolau Paccola.

O diretor do DER disse que 
não há verbas para atender a 
todos os pedidos, mas que as 
solicitações serão encaminha
das ao próximo governo do 
Estado, junto com o projeto de 
melhoramento da SP-261.

Apesar da solução parcial, o 
saldo da reunião foi positivo na 
avaliação de Dingo Bernardes. 
"Acredito que, com a realização 
dessas obras, vamos diminuir 
bastante a ocorrência de aci
dentes na rodovia", disse.

Já o vereador Edson Fernan
des comemorou a união de for
ças políticas da cidade no sen
tido resolver o assunto. "Verea
dores e prefeito reuniram suas 
forças políticas e isso deve ser 
comemorado", comentou. Na 
opinião de Fernandes, a reali
zação das obras agora depende

mais de uma questão política 
do que técnica.

A reunião em Bauru foi pro
vocada pela Câmara depois da 
morte da estudante Flaviane Ta- 
ís Duarte, 19 anos, no dia dois 
de outubro, e da série de aci
dentes graves na SP-261. A estu
dante sofreu acidente de moto 
quando trafegava pela rodovia 
no sentido Rondon- Facol. Em 
discurso na Câmara, o presi
dente Dingo Bernardes cobrou 
mobilização das forças locais 
por melhorias na estrada. A pri
meira ação foi marcar audiência 
com o DER. A reunião só acon
teceu só agora porque Nogueira 
Lima estava em férias.

Além de Marise e Dingo, o 
encontro na sede do DER de 
Bauru contou com a presença 
dos vereadores Manoel do San
tos Silva (PSDB), o Manezinho, 
Edson Fernandes (sem partido), 
Nardeli da Silva (PFL), Claude- 
mir Rocha Mio (PL), o Tupã, 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB), e do diretor da 
Facol (Faculdades Orígenes Les- 
sa), Afonso Placca Filho.

ILUMINAÇÃO
Uma das reivindicações feitas 

pelos vereadores no ofício enca
minhado ao DER foi a instala
ção de iluminação pública nos 
quatro trevos e no trecho da ro
dovia que dá acesso ã Facol. Essa 
o obra, segundo o prefeito Ma- 
rise, fica pronta até o final deste 
ano. Serão iluminadas as alças 
de acesso para SP-261 nas ave
nidas prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola e Padre Salústio Rodri
gues Machado, no Jardim Ubira- 
ma, e na Facol. "Toda a obra de 
iluminação será feita pela prefei
tura. Inicialmente, acredito que 
vamos investir cerca de R$ 50 
mil", antecipou o prefeito.

COMUNICADO

Café Natural Industria e Co
mércio Ltda. -  ME, torna público 
que recebeu da CETESB, a licença 
de instalação n° 07002288 e está 
requerendo a licença de operação 
para torrefação e moagem de café, 
sito à Sítio Santo Antonio do Cam- 
pinho, S/N Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETO R DE LICITAÇÕES - JULGAM ENTO DA DOCUMENTAÇÃO T.P. 24-2006 

PROC: 89-2006 EDITAL: 25-2006 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba O BJETIV O : escolha proposta 

de menor preço abaixo do máximo fixado, para contratação de empresa para reforma instalações Escola 

“Trajano Maciel Filho", na Rua Lourenço Bento, 3-97, com fornecimento mão de obra, materiais e 

equip. necessários, conclusão 90 dias da ordem de serviço. A  Prefeitura de Macatuba torna público para 

os efeitos do art. 109, I, a, da Lei 8666/93, que a Comissão P. de Licitações DECIDIU, com base no 

item 9 do edital - “Serão consideradas habilitadas as proponentes que atenderem ou preencherem todas 

as exigências do presente edital e inabilitadas as que apresentarem a documentação incompleta ou em 

desacordo com as exigências", considerar HABILITADAS para o certame, as licitantes ENGETRIN 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PLANEJA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
LTDA, SEAROM MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA - EPP, TARGA ENGENHARIA LTDA e 
WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, uma vez que atenderam todas as exigências do edital 

e INABILITADAS as licitantes ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por ter juntado prova 

de regularidade do FG TS vencida em 21/10/06 e NEEC CONSTRUTORA LTDA, por ter juntado 

prova de regularidade da Fazenda Municipal (pertinente aos tributos mobiliários), vencida em 27/10/06, 

contrariando, portanto, o item 6 do edital, que diz no sub-item ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO -  
“ O envelope N° 1 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, CERTIFICADO DE REG ISTRO  CADASTRAL 

(CRC) da Prefeitura Municipal de Macatuba, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade com 

o objeto da licitação, ao qual deverão ser juntadas as certidões de regularidade que se encontram vencidas 

na presente data. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações. 

Deliberou ainda a Comissão designar o dia 13 de novembro, às 14:00 horas, para a abertura dos 

envelopes contendo as PROPOSTAS das empresas habilitadas, caso não ocorra fato superveniente. 

Macatuba, 1° de novembro de 2.006 

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

Trecho da rodovia Osny Matheus que deverá ganhar sinalização e reparos na pavimentação

O B R A S

Alfredo Guedes vai ganhar quadra coberta
A Câmara de Vereadores de 

Lençóis Paulista aprovou em 
regime de urgência, na sessão 
legislativa da segunda-feira 30, 
um convênio para que a Prefei
tura de Lençóis Paulista receba 
R$ 120 mil da União. O dinhei
ro será usado na reforma e co
bertura da quadra poliesportiva 
do bairro rural de Alfredo Gue
des. O projeto veio assinado 
pelo prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e a emenda ao Or
çamento Geral da União foi do 
deputado federal, Milton Mon- 
ti (PL). Para a concretização das 
obras, o prefeito acredita que o 
Município vai investir mais R$ 
30 mil. A obra deve ficar pronta 
até março do próximo ano.

Marise explicou que o local 
será transformado em um peque
no ginásio de esportes. A cobertu
ra será com estrutura metálica. A 
reforma ainda contempla a troca 
do piso por um cimento especial

para quadra de esporte, constru
ção de sanitários e vestiários, e 
construção de arquibancada.

Hoje, a quadra de esportes 
do bairro não tem cobertura e 
se encontra em péssima estado. 
Mesmo assim, é o único ponto 
de encontro para crianças com 
idade entre sete e 12 anos que 
participam de programas de
senvolvidos pela Diretoria de 
Esportes e Recreação.

O convênio para a liberação 
do dinheiro foi assinado pelo 
prefeito Marise e pelo superin
tendente regional da Caixa Eco
nômica Federal em setembro.

A emenda para realização 
das obras foi apresentada pelo 
deputado federal Milton Monti 
que atendeu a um pedido de seu 
amigo particular o ex-vereador 
Jacob Joner Neto que solicitou 
a reforma da quadra quando 
ainda era vereador, na adminis
tração 2000-2004. Na adminis

tração atual, o vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL) 
reiterou o pedido ao deputado. 
"Será uma importante obra para 
o bairro, além de atividades es
portivas a quadra vai servir para 
realização de outros eventos, co
mo casamentos e reuniões reli
giosas", comentou o vereador.

Nos últimos anos, o bairro 
de Alfredo Guedes tem recebi
do diversas melhorias, a popu
lação ganhou uma unidade do 
PSF (Programa Saúde da Famí
lia), uma base da Polícia Militar, 
asfaltamento de ruas da Cohab, 
instalação de postes de ilumi
nação pública, reforma do clu
be, escola e creche, construção 
do campo de malha, sorteio de 
casas populares que serão cons
truídas no bairro, reforma geral 
do no campo do estádio distri
tal e reconstrução da ponte que 
liga ao bairro de Paranhos, na 
divisa com Areiópolis.



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

Língua de trapo
O cérebro tem, por obriga

ção, que funcionar mais rápido 
que a língua, especialmente 
quando se discursa em público. 
Se a fala é mais veloz que o pen
samento, invariavelmente se 
diz bobagens difíceis de serem 
corrigidas. E o vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL) 
cometeu uma dessas bobagens 
colossais na segunda-feira 30. 
Aliás, parece que o vereador é 
especialista em dizer besteiras!

Ao discursar na tribuna da 
Câmara, o parlamentar atacou 
gratuitamente primeiro um ve
ículo de imprensa, a Tribuna, 
depois assessores de comunica
ção da prefeitura e, em terceiro, 
profissional de outro veículo, 
O ECO. Na tentativa de remen
dar um ato impensado, o vere
ador fez o seu pior, sentou em 
cima da besteira que fez.

Todos seus colegas de Câma
ra foram unânimes -  assim co
mo muitos dos que assistiam ao 
primoroso discurso do vereador 
-  em desaprovar sua atitude. Foi 
essa, mais que muitas outras, a 
oportunidade perdida de ficar 
quieto em seu lugar. Falar des
propositadamente tem se reve
lado especialidade do vereador.

Discursando completamente 
fora da pauta de trabalho da Câ
mara, Ticianelli Júnior saiu em 
ataque ao jornal Tribuna Lenço- 
ense, reivindicando paternidade 
de conquistas para a cidade para 
um colega seu, o tucano Isma
el de Assis Carlos, o Formigão. 
Repreendido publicamente por 
colegas pela fala insensata, o pe- 
felista voltou ao microfone para 
acusar de falhos os profissionais

que assessoram a comunicação 
social da prefeitura. Novamente 
repreendido por seus colegas, 
que discordaram da posição de 
Ticianelli Júnior, o vereador vol
tou sua bateria de asneiras a um 
profissional de O ECO, sem ter a 
coragem de citar nominalmente 
de quem se tratava. A agressão 
gratuita aliada à insensatez do 
parlamentar só fez provocar mais 
ainda a indignação coletiva.

Apartada a avaliação do de
sempenho de Ticianelli Júnior en
quanto vereador, a resposta de O 
ECO é que o parlamentar deveria 
se ocupar das questões próprias 
da administração pública. A saber, 
sua função -  para a qual é muito 
bem remunerado -  de trabalhar 
pelo interesse coletivo. A evidente 
preocupação com a paternidade 
de conquistas para o município 
só desvela um objetivo eleitorei- 
ro, um projeto de permanência 
no poder a qualquer custo, fatu
rando politicamente sobre tudo o 
quanto tiver oportunidade. Isso é 
o que há de pior nos homens pú
blicos, o fazer somente pensando 
no receber individualmente. Para 
que não paire dúvidas, o vereador 
ganha antecipadamente para tra
balhar. Suas conquistas já estão 
pagas pelo generoso contrache
que no final de cada mês.

Para o vereador, que certa
mente voltará ao seu ofício de 
falar sem pensar, uma pequena 
observação: sensatez, cautela e 
respeito são prerrogativas que 
devem nortear a postura daque
les que se ocupam do poder. 
Até porque, o tempo de poder 
passa e as sementes plantadas 
hão de ser colhidas na safra.

P O V O

A R T I G O

"Pra que orgulho se o 
futuro é a morte?"

Ed e m ir  Co n e g l ia n

Chegamos a mais um 2 de 
novembro, dia de finados, lem
brando que a morte é compa
nheira de jornada da vida. Morte 
e vida coexistem, mais ou menos 
pacificamente, em todo ser, pois 
toda vida traz em si mesma o ger
me da morte. É uma lei natural, 
da qual nada do que vive pode 
fugir. Todo ser vivo está conde
nado a desaparecer, a morrer.

Para muitos, a morte é o 
grande pesadelo, o imenso de
safio, a eterna luta, a constan
te derrota. O homem alcança 
vitórias parciais sobre a morte: 
a ciência tem feito progressos 
capazes de assegurar curas 
noutros tempos tidas e havidas 
como milagrosas. Mas, sempre 
são vitórias parciais, de alguns 
meses, de anos, talvez.

A vitória final sempre será 
da morte. Mas o homem, mes
mo admitindo seu desapareci
mento físico, mesmo aceitando 
ser a morte uma lei inexorável, 
não pode conceber o seu desa
parecimento, a sua morte como 
destruição total de seu ser. Ele 
experimenta dentro de si di
mensões de eternidade. E isto, 
nem o maior naturalista, nem o 
físico mais cético, pode negar.

"Pra que orgulho se o fu
turo é a morte?" diz o pára- 
choque de um caminhão. Fra
se popular de quem entende

muito da filosofia da vida. A 
morte é o xeque-mate para o 
orgulho de muitos.

A humildade que serve e a 
fé que leva ao Pai que está no 
céu, são as melhores formas 
de viver bem e olhar tranqüilo, 
bem nos olhos da morte, sem 
medo, sem desespero, sem 
cenas, sem gritos. A humilda
de de quem aceita o que não 
pode mudar; a fé de quem crê 
que a morte é UM FIM, mas 
não O FIM. E que, depois da 
morte ... a vida continua!

Por isso, não é alienação, 
não é fuga do problema, não 
é um enganar-se a si mesmo 
quando dizemos: "Não chore, 
ele está em Deus!" Dizer que al
guém está em Deus, é afirmá-lo 
vivo, presente, atuante, porque 
Deus é vida, é presença, é ação.

Diante da morte que nos 
encontra no dia-a-dia dos ca
minhos da vida, o que conso
la, anima, faz levantar a cabe
ça e olhar de novo o mundo e 
a gente, é a certeza interior de 
que, aquele cuja morte chora
mos, está em Deus. Continua 
vivo. E que nós vivemos, vive
mos para sempre, em Deus!

O clarão da liturgia da mis
sa de finados que nos ensina 
que a vida não é tirada, mas 
apenas transformada, é o gran
de consolo para todos nós.

Edemir Coneglian é advogado
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Werc&ra Coluna
CERTINHO

Enquanto o vereador Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(PFL) criticava a imprensa por 
publicar algumas coisas e ou
tras não, o vereador Claude- 
mir Rocha Mio (PL), o Tupã, 
saiu em defesa dos veículos e 
disse que está satisfeito com 
a cobertura que os órgãos da 
cidade têm realizado na Câ
mara. Segundo ele, se não é 
publicado mais sobre o vere
ador e sobre seu trabalho tal
vez seja preciso fazer mais.

NOS BASTIDORES
O vereador Nardeli da 

Silva (PL) disse que não 
aprova as diversas reuniões 
de bancada que são soli
citadas por esse ou aquele 
vereador durante as sessões. 
Segundo suas palavras, os 
projetos devem ser discuti
dos em plenário. As outras 
reuniões deveriam ser acei
tas somente para discutir 
assuntos internos. Para Nar- 
deli, a aprovação ou não 
dos projetos é de interesse 
da população e o vereador 
deve defender sua posição 
na frente do povo.

PRESIDÊNCIA
E o vereador Nardeli da 

Silva disse que pretende as
sumir a presidência. Calma, 
não é da Câmara de Verea
dores e sim da Associação 
dos Diabéticos de Lençóis 
Paulista. Segundo ele, até 
agora ninguém se mostrou 
interessado em assumir a en
tidade. "Na sexta-feira 3, se 
ninguém se oferecer para co
mandar a associação eu vou 
assumir novamente e fazer 
uma revolução", comentou.

SANGUE NOVO
O vereador Palamede 

de Jesus Consalter Júnior 
foi recentemente escolhido 
para comandar o PMDB e 
já começou a mostrar tra
balho. Ele anda convidando 
várias pessoas para se filia
rem ao partido. "Quero jun
tar o maior número possível 
de gente jovem, boa e for
madora de opinião", disse 
o vereador na última sessão 
da Câmara ao formalizar o 
convite para um integrante 
da imprensa de Lençóis.

FORMIGÃO
O vereador Ismael de Assis 

Carlos (PSDB), o Formigão, 
pediu aos colegas que não 
atrapalhassem o andamento 
do projeto que destina área 
para construir um PSF (Pro
grama Saúde da Família) na 
Vila Maria Cristina e que vai 
atender os moradores da Vi
la Repke, Jardim Primavera e 
adjacências. Na sessão passa
da, foi solicitado o adiamen
to de votação do projeto. Daí 
o pedido de Formigão.

E CONTINUA
Segundo Formigão, a 

construção do PSF para aten
der aquela região é um de 
seus pedidos desde que assu
miu o cargo de vereador. Ele 
disse que tem duas metas para 
atingir durante seu mandato: 
o primeiro é conseguir a re
gularização das escrituras das 
casas do Jardim Primavera e a 
segunda, a construção do PSF. 
Pelo jeito, as duas devem se 
concretizar em breve. Segun
do anúncio feito pelo prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), 
as escrituras estão a um passo 
de serem conseguidas. Falta 
um ajuste ou outro. Já o PSF 
começa a funcionar em 2007.

GAFE
O presidente da Casa, Adi- 

milson Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, fez questão 
de cumprimentar o presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) pela reeleição. Mas, Din
go cometeu uma gafe ao di
zer que o vice-presidente, José 
de Alencar, é do PL, mesmo 
partido do deputado federal 
Milton Monti que a partir da 
agora, na visão de Dingo, po
derá ter acesso livre ao Palácio 
do Planalto e, com isso, trazer 
benefícios para Lençóis.

DESINFORMADO
O único problema é que 

o vice-presidente José de 
Alencar saiu do PL no início 
de setembro de 2005 e filiou- 
se ao PMR (Partido Munici- 
palista Renovador), pelo qual 
foi reeleito e que nasceu de 
uma articulação da bancada 
evangélica, inclusive da Igreja 
Universal. Outro equívoco, 
que mostra quanto Dingo 
entende de Milton Monti.

LIVRE
Milton Monti tem acesso 

livre ao Palácio do Planalto, 
comandado pelo PT, e ao Pa
lácio dos Bandeirantes, co
mandado pelo PSDB...

SILÊNCIO
Apesar de muitos discur

sos, nenhum dos vereadores 
comentou a compra do novo 
carro oficial da Câmara de Ve
readores de Lençóis. Um As- 
tra, modelo Sedan 2007, pelo 
valor de R$ 47.100,00. A em
presa vencedora foi a Divelpa, 
concessionária Chevrolet.

TAMBÉM
Por uma incrível coinci

dência, a Câmara de Verea
dores de Macatuba também 
comprou um carro zero. Um 
Astra igualzinho ao da Câma
ra de Lençóis. Tão igual que o 
preço é o mesmo e a conces
sionária também. Nas duas 
casas de lei houve licitação.

MINERVA
A sessão legislativa de 

Macatuba fugiu do trivial na 
segunda-feira 30. A regulari
dade foi quebrada pelo voto 
de minerva ou desempate do 
presidente da Casa, Francis
co Sérgio Alves Nunes (PV), 
o Serginho. Ele votou a favor 
de um requerimento do ve
reador Aparecido Humberto 
Pavão (sem partido) e em
purrou a votação do projeto 
que autoriza a instalação de 
uma praça de pedágio na 
vicinal Lauro Perazzoli, que 
liga Macatuba a Igaraçu do 
Tietê, para daqui a 30 dias.

DOIS LADOS
A votação do requerimen

to dividiu os dois candidatos à 
presidência da Câmara no biê
nio 2007/2008. Moacir Silves- 
trini (PL) votou contra o adia
mento. Já José Antônio Tavano 
(PMDB), o Zeca Tavano, foi a 
favor. Há ainda o fato do pre
sidente Serginho ter apoiado a 
proposta de Pavão, principal 
opositor do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB).

ROEDOR
Como o requerimento de 

Pavão já era esperado, os cin
co votos estariam garntido, 
mas alguém mudou o voto.

"É importante o dia de 
finados para a gente 
lembrar e rezar pelos pa
rentes e amigos que já se 
foram. Sempre que posso 
venho ao cemitério trazer 
flores"

Eliza Ramos Matos,
dona-de-casa

"É importante lembrar 
dos parentes que já se fo
ram e rezar pela alma de
les, acender velas e trazer 
flores. Todo ano visito os 
túmulos de parentes" 

Yolanda Ramos Costa, 
artesã

"No dia de finados não 
festejamos a morte, mas 
a vida após a morte, a 
ressurreição que Cristo 
conquistou com sua mor
te. O fato de os cristãos 
rezarem pelos mortos e 
enfeitarem os seus túmu
los significa que acredi
tam na ressurreição dos 
mortos e na vida eterna. 
Para quem crê em Cris
to, a vida não é tirada 
com a morte, mas trans
formada"

Joselene Silva, estudante

//

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

Com o forte calor dos últimos dias, as mudas de quaresmeira rosa plantadas há quase um mês em 
algumas ruas de Lençóis receberam água fresca essa semana. Durante a semana, funcionários da 
Prefeitura de Lençóis com a ajuda do caminhão pipa aguaram as mudas. Na foto, trabalho sendo 
realizado na rua Pedro Natálio Lorenzetti, na terça-feira 30.

F R A S E S

"A morte 
promove o 
encontro 
com nos
sa própria 
consciência
Richard Simonetti, escritor espírita 

que estará amanhã no UTC

P A R A  P E N S A R
/ / y ^  • • •O inimigo 
comum de 
todas as dis
ciplinas re
ligiosas é o 
egoísmo da 
mente"

Dalai-Lama
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http://www.jomaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


L E G I S L A T I V O

Desempate
Em lance inédito, presidente da Câmara de Macatuba dá voto de 

minerva e fica ao lado do vereador Aparecido Humberto Pavão 

(sem partido); votação do pedágio foi adiada por mais 30 dias

Ká t ia  Sa r t o r i

Quem esteve na Câmara 
de Vereadores de Macatuba na 
sessão da segunda-feira 30 te
ve uma surpresa. O presidente 
da Casa, Francisco Sérgio Alves 
Nunes (PV), o Serginho, votou 
com o vereador Aparecido 
Humberto Pavão (sem par
tido). O assunto que uniu os 
dois foi o adiamento da vota
ção do projeto que instala um 
consórcio intermunicipal na 
estrada vicinal Lauro Perazzoli, 
que liga Macatuba a Igaraçu do 
Tietê, para posterior instalação 
de uma praça de pedágio.

O projeto, de autoria do 
prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), tramita pela 
Casa há 60 dias. Na segunda- 
feira, ele entraria para votação, 
mas numa ação cronometra
da, Pavão entrou com requeri
mento pedindo o adiamento. 
No plenário, a votação ficou 
empatada e Serginho precisou 
decidir, ou seja, dar o chama
do 'voto de Minerva'.

Os vereadores José Célio 
Ferreira (PV), Benedito Jordão 
(PTB), o Siqueira, José Antô
nio Tavano (PMDB) e Pavão 
votaram pelo adiamento. Já 
Moacir Silvestrini (PL), Antô
nio Regaçoni (PL), Jorgivaldo 
Teles de Santana (PMDB), o 
Vavá, e Joaquim Santana dos 
Santos (PFL) foram contra. 
Como a deliberação termi
nou em empate, Serginho te
ve de votar e optou por ficar

ao lado de Pavão e contra o 
prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), que precisa da 
aprovação do projeto o quan
to antes.

Com o adiamento, o proje
to só deve entrar para votação 
no dia 4 de dezembro, exata
mente duas sessões antes do 
recesso parlamentar. A última 
sessão do ano está marcada 
para 11 de dezembro.

Pavão não esconde que é 
contra o pedágio e quer adiar 
ao máximo a votação. Já Sergi- 
nho justificou que gostaria de 
esperar para que o projeto da 
prefeitura de Igaraçu do Tietê 
fosse enviado para a Câmara 
daquele município. Serginho 
quer ver o projeto do municí
pio vizinho.

A votação desagradou ou
tros vereadores. Logo após o 
término da sessão, Regaçoni 
esbravejava pelos corredores 
que agora havia ficado claro 
'quem estava do lado do pre
feito'. Vavá avisou que gostaria 
de ver o assunto encerrado o 
quanto antes. Santana argu
mentou que enquanto o as
sunto não é resolvido a estra
da começa a se deteriorar.

Apesar do anseio do pre
feito em instalar o pedágio, 
Coolidge informou, por meio 
de seu chefe de Gabinete, José 
Aurélio Paschoal, que não es
tranhou o adiamento. Segun
do Paschoal, como o projeto 
não foi enviado em regime 
de urgência, os vereadores

têm até 90 dias para votá-lo. 
"A parte que cabia ao Execu
tivo está feita. Realizou uma 
obra que ninguém fazia há 
20 anos, realizou um estudo 
técnico que mostrou a viabi
lidade do pedágio, enviou o 
projeto à Câmara, agora cabe 
a eles e não a nós a decisão", 
comentou.

O recapeamento da estra
da foi realizado este ano gra
ças a um repasse do governo 
estadual de R$ 1,5 milhão. O 
convênio foi assinado entre 
os dois municípios. Macatuba 
entrou com mais R$ 400 mil. Pavão conseguiu adiar a votação do pedágio na vicinal Lauro Perazzoli por mais 30 dias

Em Igaraçu, projeto não tem previsão 
para chegar à Câmara de Vereadores

Se em Macatuba o projeto 
está amarelando de tanto es
perar, em Igaraçu do Tietê o 
texto ainda não tem data para 
entrar na Câmara de Vereado
res. O prefeito do município, 
Guilherme Fernandes (PS
DB), estava em São Paulo esta 
semana e não foi encontrado 
pela reportagem de O  ECO.

O presidente da Câma
ra de Vereadores de Igaraçu, 
Norival Gomes Ruiz (PSDB), 
confirmou que o projeto não 
tem data para chegar à Ca
sa. Ele atribui à demora às

reivindicações feitas durante 
uma reunião entre prefeito e 
parlamentares.

Ruiz voltou a dizer que 
acha pouco provável que o 
texto seja aprovado se vier se
melhante ao que foi apresen
tado em Macatuba. O pre
sidente da Câmara diz que 
da forma como está, o texto 
traz dois projetos em um só. 
"Nós estamos aprovando 
o consórcio e a concessão. 
Não temos planilhas sobre 
o fluxo de veículos e o valor 
inicial. É como darmos uma

carta branca", justificou.
O projeto que deu entra

da em Macatuba foi apresen
tado aos vereadores de Igara- 
çu numa reunião que envol
veu até o prefeito Guilherme 
Fernandes. A prefeitura de 
Macatuba chegou a promo
ver um estudo que demons
tra que 75%  dos veículos 
que utilizam a estrada são 
de outros municípios, mas o 
dado não consta do projeto. 
"Ele (o prefeito) sabe que se 
o projeto vier como foi apre
sentado em Macatuba não

será aprovado", disse.
Ruiz ainda classificou a 

instalação do pedágio como 
uma medida apressada. Para 
ele, as prefeituras deveriam 
estudar uma outra forma de 
controlar o fluxo de cami
nhões, que são um dos prin
cipais fatores de deterioração. 
"Eles poderiam, por exem
plo, instalar uma balança, 
estabelecer um valor e mul
tar quem estiver acima do 
permitido. Além de coibir, o 
valor da multa é uma forma 
de arrecadação", arremata.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação - Pregão n° 
033/2006 - Processo n° 164/2006 
Objeto: registro de preços
para aquisição material de 
enfermagem (curativos) - Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 
16 de novembro de 2006 às 
13:30 horas -  O edital completo 
encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  
Informações: Praça das Palmeiras 
n° 55 -  Lençóis Paulista -  Fone: 
14-3269.7022/3269.7088 -  Fax: 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
01 de novembro de 2006. LUIZ 
CARLOS BAPTISTELLA - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação - Pregão n° 
032/2006 - Processo n° 163/2006 
Objeto: registro de preços para 
serviços de jardinagem em áreas 
públicas - Tipo: Menor preço
-  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 17 de novembro 
de 2006 às 14:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55 -  Lençóis Paulista
-  Fone: 14-3269-7022/3269-7088
-  Fax: 14-3263-0040. Lençóis 
Paulista, 01 de novembro de 2006. 
LUIZ CARLOS BAPTISTELLA
- Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de 
novembro de 2006. Na página A5. 

Valor da publicação R$ 75,40.

EXTRAVIO

Extravio de 02 Talões de No

ta físcal (Modelo 1) do n° 001 ao 

n° 100 AIDF n° 4918, todas em 

branco da empres ICAM CO

MÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

MADEIRA LTDA ME, situada 

na Rua Antonio Ribeiro, n° 056 

Conjunto Silvio Campanholi, 

cep: 18685-170, inscrita no CNPJ 

n° 04.523.942/0001-05 e Inscri

ção Estadual n° 416.099.627.112, 

CNAE: 51535/01.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE 03/2006 
PROCESSO: 03/2006. OBJETO: Aquisição de um veículo zero quilômetro 
tipo sedan, com as características arroladas no edital e proposta apresentada, 
para entrega na Câmara Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a contar da expedição do empenho, para pagamento em 10 dias após o 
recebimento definitivo do veículo.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macatuba torna público que 
HOMOLOGOU a licitação em referência, ADJUDICANDO o objeto 
em favor de DIVELPA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LENÇÓIS 
PAULISTA LTDA, no valor de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil, cem 
reais), ficando, pois, a vencedora autorizada a efetuar a correspondente 
entrega dentro do prazo de 30 dias.
Macatuba, 23 de outubro de 2006.
Francisco Sérgio Alves Nunes -  Presidente 
Moacir Silvestrini -  1° Secretário 
Joaquim Santana dos Santos -  2° Secretário

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista


c i n e m a

Coisa de cinema
Evolução das redes de troca e aumento da velocidade de conexão levam filmes do PC para o centro da sala

Ju l ia n o  Ba r r e t o
Fo lh a p r es s

Levar os vídeos baixados 
da internet para a tela da sua 
televisão já foi uma tarefa 
quase impossível. Com o ad
vento e a popularização de 
tecnologias como a conexão 
de banda larga, a rede BitTor- 
rent e os gravadores de DVD, 
porém, boa parte dos usuá
rios já pode transformar seu 
PC em videolocadora e usar a 
internet como fonte inesgotá
vel de filmes.

Sem muito esforço, é pos
sível encontrar conteúdo, gra
vá-lo em um DVD e assistir a 
tudo no conforto da sala de 
estar. A exemplo do que ocor
reu com a música digital, os 
sites piratas ainda são a prin
cipal fonte para quem procura 
conteúdo de cinema on-line. 
Embora a repressão a esse ti
po de prática aumente a cada 
dia, os portais de BitTorrent 
oferecem lançamentos que

nem chegaram aos cinemas 
oficialmente, com qualidade 
de imagem impecável e até 
legendas em português. Nos 
Estados Unidos, os grandes 
estúdios começam a criar m o
delos legais para o download 
pago de longas.

Há ainda o crescimento 
da oferta de vídeos gratuitos 
publicados por defensores 
da flexibilização das leis de 
proteção ao direito autoral. 
Seguindo qualquer um des
ses cam inhos, o internauta 
poderá se divertir, mas, an
tes, precisará passar por um 
período de aprendizado. 
Não existe um padrão uni
versal para os vídeos, como 
o MP3 é para a música. Há 
uma sopa de letrinhas, cujos 
ingredientes são siglas co
mo DivX, AVI, Mpeg, MOV 
e WMV - dependendo de seu 
toca-DVDs, o conteúdo digi
tal necessitará de conversão 
para ser visto. Dá trabalho, 
mas pode ser feito.
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Comédias e animações são 
destaques on-line

Obras de domínio públi
co e produções independentes 
formam boa parte do conteúdo 
cinematográfico legalizado que 
está disponível para download.

Enquanto os grandes es
túdios não entram em um 
acordo sobre o formato e so
bre o modo de distribuição, 
os defensores das licenças de 
direitos autorais mais flexíveis 
fazem a festa.

Documentários, curtas, vi- 
deoclipes e filmes de baixo or
çamento povoam as páginas de 
cinema on-line legal. Um dos 
maiores depósitos é o Internet 
Archive (www.archive.org), 
com mais de 42 mil obras. No 
site, é possível navegar por cate
gorias como animação, esporte 
e educação. Entre os destaques 
do acervo, está 'Cinemocracy',

uma série de filmes de propa
ganda de guerra pró-EUA diri
gida por nomes famosos, co
mo Frank Capra.

A videoteca virtual do 
portal Public-Domain Movie 
Database (www.pdmdb.org) 
também é vasta e traz dese
nhos animados antigos, como 
'Popeye', 'Gato Felix' e 'Super- 
man'. Episódios da série 'Os 
Três Patetas' também podem 
ser baixados. Outra opção é 
o LegalTorrents.com, que traz 
links para o download de 
documentários da BBC, uma 
performance ao vivo da banda 
Pearl Jam e filmes sobre o tra
balho dos defensores dos pro
gramas com código aberto.

Nos três sites, a qualidade 
da imagem dos vídeos, em 
média, é apenas razoável.
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Saiba como aproveitar a rede BitTorrent

Acima, Tela do Azureus, 
programa para baixar 
filmes e outros dados; 
abaixo, VLC tocador de 
vídeos que aceita 
vários formatos

É possível baixar filmes 
por meio de download di
reto, clicando em um link e 
recebendo o arquivo hospe
dado em um servidor dire
tamente na sua máquina ou 
pelas redes de troca como o 
Kazaa e o eMule.

Mas o maior e melhor 
acervo da rede é distribuído 
por meio do protocolo Bit- 
Torrent. Usar essa rede é fácil, 
mas exige um programa re
ceptor e o aprendizado de al
guns termos. Outro detalhe: 
dependendo do tamanho 
do arquivo e do número de 
pessoas que compartilham 
o conteúdo, um download 
pode durar dias. Os progra
mas que usam o BitTorrent 
não possuem buscadores 
que mostram diretamente 
os arquivos. É preciso entrar 
em sites de conteúdo, os tra- 
ckers, e baixar um documen
to que indica ao software o 
caminho até o filme, o jogo 
ou o pacote de dados.

Esse arquivo usa a exten
são torrent e, geralmente, 
tem menos de 100 Kbytes. 
A velocidade da rede BitTor- 
rent depende do número de 
usuários que está baixando o 
mesmo conteúdo. Por isso, o 
ideal é escolher filmes que te
nham o maior número de se- 
eds, ou sementes. Dessa for
ma, os trechos do documen
to estarão disponíveis em um 
número maior de fontes e a 
cópia será mais veloz.

Depois de escolher e de 
copiar um arquivo torrent 
para a sua máquina, será pre
ciso usar um programa espe
cial que interpretará as dire
ções e começará o download. 
Entre as opções mais popula
res, estão o Azureus, o Share- 
aza e o BitComet. Todos são 
gratuitos, exigem pouco do 
PC e podem ser obtidos em 
portais como o Superdown- 
loads (www. super downloa- 
ds.com.br) e o Baixaki (www. 
baixaki.com.br).

A TROCA
Antes de começar o do- 

wn- load do filme, é im 
portante reservar espaço no 
disco rígido. Mesmo sem 
terminar a cópia dos arqui
vos, o software que acessa a 
rede BitTorrent já cria uma 
pasta com o nome final do 
documento e ocupa o espa
ço que ele terá. Esse procedi
mento pode gerar confusão, 
pois o arquivo já vai aparecer 
no seu micro, mas não esta
rá pronto para ser aberto. É 
preciso aguardar a barra de 
download mostrar 100% pa
ra abrir e usar o documento 
baixado. Durante a transfe
rência, o programa receptor 
mostrará dois medidores de 
velocidade diferentes. Um 
exibe a taxa de download, os 
bits que chegam da internet 
e entram na sua máquina. O 
outro indica a taxa de uplo- 
ad, os dados que saem do 
seu PC rumo à internet. Am
bos usam como medida a di

visão de Mbits por segundo.
Quando o download ter

minar, o arquivo continua 
sendo compartilhado. Essa 
tarefa ajuda os outros usuá
rios a baixar conteúdo com 
mais rapidez, mas não é obri
gatória. Se quiser, é possível 
cancelar o upload e apagar 
o arquivo torrent da sua má
quina. O conteúdo baixado 
ficará inalterado e poderá ser 
usado normalmente.

PACOTES
Alguns arquivos da rede 

BitTorrent chegam em forma
tos compactados e precisam 
de um tratamento especial.

Extensões como ISO, 
DAA, BIN e CUE mostram 
imagens de gravação. Os 
documentos com essas ex
tensões devem ser copiados 
em um CD ou em um DVD 
ou acessados com a ajuda 
de um programa especial, 
como o PowerlSO (www. 
power iso.com).

c o m é d ia
GRUPO LONELY ISLAND 
TEM CONTEÚDO GRÁTIS
Famosos nos EUA pelas 
paródias no programa 
'Saturday Night Life', os 
comediantes colocam 
suas melhores tiradas na 
internet. Para ver os víde
os, acesse o site www.the 
lonelyisland.com.

TERROR
VAMPIRO DOS ANOS 20 
TAMBÉM ESTÁ NA REDE
'Nosferatu', de 1922, está 
disponível no Internet Ar
chive. O filme foi inspirado 
nas histórias sobre o Con
de Drácula e é considera
do um marco do terror. O 
arquivo digital completo 
tem 881 Mbytes.

GAMES BRASILEIROS SÃO 
TEMA DE DOCUMENTÁRIO
Um perfil dos gamemanía- 
cos nacionais e a discussão 
sobre pirataria, violência 
e evolução técnica são os 
assuntos abordados no do
cumentário em português 
'Gamer Br', disponível no 
Legal Torrents.

g l o s s á r io

AVI: formato básico de ví
deo, que também serve de 
suporte ao DivX

CODEC: pad rão para com
pactar arquivos de vídeo 
digital

DivX: formato compactado 
de vídeo, precisa de progra
ma acessório (plugin) para 
ser tocado. Compatível com 
os toca-DVDs mais modernos

Mpeg: formato de vídeo 
mais difundido. As versões 
um e dois são lidas pelos 
toca-DVDs, e a quatro, pelo 
iPod

MOV: formato de vídeo da 
Apple, pede o programa 
tocador QuickTime

SVCD: versão do formato 
com mais qualidade

VCD: formato de vídeo 
com resolução de TV para 
gravação em CD

XviD: formato compactado 
semelhante ao DivX

WMV: formato padrão do 
Windows Media Player

MICROCOMPUTADORES
QUALQUER CONFIGURAÇÃO

EM 
ATÉ

NOVO TELEFONE
( 14) 3269-3400 n f  o r m  á  t
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Praça das flores
Consumidores saem em busca de flores e velas para o dia de finados; empresários 

do setor dizem que não têm expectativa no aumento das vendas para este ano

Ká t ia  Sa r t o r i

O dia de finados, comemo
rado hoje, não vai passar sem 
uma homenagem com flores 
e velas para os mortos. No 
cemitério municipal Alcides 
Francisco, alguns túmulos já 
foram enfeitados. Mas segun
do os empresários do ramo, 
este ano não existe expectativa 
de aumento das vendas. Até a 
tarde de ontem, os vendedo
res ambulantes não haviam 
chegado em Lençóis Paulista. 
Hoje, várias lojas e floricultu- 
ras vão funcionar.

Nas floriculturas, os pro

prietários avisam que não au
mentaram o estoque. É o caso 
da lojista Mariela Cristina de 
Souza. Ela conta que não faz 
investimentos grandes em 
compras para o dia de finados 
já que as vendas são feitas para 
a clientela habitual.

Outra floricultura, este ano 
está com o mesmo estoque do 
ano passado. A lojista Rosân
gela Cristina Andreotti Pani- 
co conta que abasteceu a loja 
com 600 vasos, mesma quan
tia comprada no ano passado. 
Segundo ela, as floriculturas 
enfrentam a concorrência de 
supermercados, lojas e vende

dores ambulantes, que tam
bém vendem flores na época 
de finados. De acordo com 
ela, como a venda é esporá
dica nesses lugares, fica difícil 
concorrer.

As vendas também não 
estão muito animadoras para 
quem comercializa flores ar
tificiais. Nas lojas do ramo, a 
expectativa é de que as vendas 
fiquem menores que no ano 
passado. Segundo informa
ções da loja, em 2005, até o 
dia primeiro haviam sido co
mercializados mais vasos do 
que este ano. Além de reforçar 
o estoque de flores artificiais,

a loja também colocou velas à 
venda.

p r eç o s
Os preços também são 

bastante variados. O item de 
menor custo é o pacote de ve
las, encontrado a partir de R$ 
0,90. Entre as flores naturais, 
o preço varia entre R$ 3 e R$ 
18. As mais procuradas para a 
data são o crisântemo, marga
ridas e calanchuê. Segundo os 
floristas, alguns consumidores 
ainda procuram palmas e com 
menor freqüência, rosas. Um 
vaso de flores artificiais pode 
variar entre R$ 5 e R$ 30. Lojistas reclamam que vendas de flores estão abaixo do esperado

Em Macatuba, Saúde 
faz campanha contra 
dengue no cemitério

A Secretaria de Saúde 
de Macatuba faz um traba
lho de prevenção contra a 
dengue hoje. Quem visitar 
o cemitério municipal vai 
encontrar faixas e cartazes 
advertindo sobre o mosqui
to aedes Aegypt, transmis
sor da doença. Também fo
ram colocados tambores de 
areia no cemitério para que 
a água dos vasos de flores 
seja substituída.

Segundo a secretária de 
Saúde, Rosa Sueli Sartori 
Minetto, o trabalho de hoje 
antecipa a campanha de 18 
de novembro -  o dia D de 
combate a dengue. A idéia é 
aproveitar o grande núme
ro de pessoas que visitam o 
cemitério e orientar para o 
mutirão de limpeza contra 
a dengue previsto para este 
mês.

Ontem, agentes do con
trole de vetor estiveram no 
cemitério orientando as

Cemitério de Macatuba

pessoas que foram depo
sitar flores em túmulos e 
verificando a existência de 
criadouros do mosquito.

a r e ió p o l is
A prefeitura de Areiópo- 

lis também determinou a 
colocação de tambores com 
areia no cemitério para evi
tar o aparecimento do mos
quito. Em Lençóis, passado 
o dia de finados, os vasos 
são retirados do cemitério. 
A idéia é manter o local li
vre do mosquito.

p r e m i a d o

Ismael Francisco da Silva foi o grande vencedor da promoção 'Alugue e Ganhe', promovida pe
la locadora Hobby Vídeo, de Lençóis Paulista. Para concorrer, era só alugar o filme Bloodrayne 
e preencher o cupom da promoção. O sorteio aconteceu no dia 19 de outubro e Silva levou 
para casa um aparelho de DVD.

R E L I G I Ã O
Amanhã tem 
palestra sobre 
morte no UTC

Richard Simonetti

Richard Simonetti es
tará em Lençóis Paulista 
amanhã para falar sobre 
a morte. O escritor é uma 
das referências nacionais 
quando o assunto é espi
ritismo. O encontro será 
no UTC (Ubirama Tênis 
Clube), às 20h. A entrada 
é de graça, mas os organi
zadores aceitam um litro 
de leite longa vida que 
serão usados nas obras 
assistenciais do grupo. A 
palestra é homônima ao 
livro, "Quem tem medo 
da morte".



Final de semana foi de descontração no 

Bembolado Pestiscaria, Quinta Santa 

Cecília, Baile de Casais no Ubirama 

Tênis Clube e na Pizzaria Hábil
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