
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2006 ★  ANO 68 ★  EDIÇÃO NO 6.141 ★  R$ 1,00

A D M I N I S T R A Ç Ã O

Prefeitos 
cobram 
verbas de 
R$ 1,5 mi

Passado o período eleitoral, 
os prefeitos de Lençóis, Macatuba, 
Borebi e Areiópolis se lançaram 
em romaria à Assembléia Legislati
va, secretarias estaduais e gabinetes 
de deputados federais para garantir 
o dinheiro que foi prometido an
tes da campanha eleitoral ou fazer 
novos pedidos de repasse. Juntos, 
os pedidos dos quatro municípios 
somam quase R$ 1,5 milhão. Em 
Lençóis, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) tenta conseguir do 
governo federal R$ 200 mil para o 
recapeamento de ruas. Na segun
da-feira passada, o prefeito de Bo- 
rebi, Luiz Antonio Finotti (PTB), 
foi cobrar a liberação de três con
vênios já assinados com o Estado. 
Ele aproveitou para pedir ajuda ao 
governo federal para a realização 
da festa do peão do município. 
Em Macatuba, o prefeito Coolidge 
é o campeão de verbas e pretende 
conseguir a liberação de mais de 
R$ 700 mil. Amanhã, ele estará em 
São Paulo. O prefeito de Areiópo- 
lis, José Pio de Oliveira (sem par
tido), o Peixeiro, ainda não mar
cou viagem, mas espera receber 
este ano R$ 300 mil dos governos 
federal e estadual. ►► Página A5

Ontem, funcionários do DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem) trabalhavam na limpeza e capinação de 
um trecho da rodovia Osny Matheus (SP-261), na altura 
da alça de acesso com a avenida Jácomo Nicolau Pacco- 
la. Depois de vários acidentes e muita reclamação, uma 
reunião na semana passada entre o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), vereadores e representantes do DER 
definiram que essa semana começariam os trabalhos 
de limpeza e sinalização da rodovia Osny Matheus, no 
trecho que compreende o cruzamento com a Marechal 
Rondon até a parte asfaltada, nas imediações da Facol.

Fim de semana tem mais 
três acidentes com moto
Entre o sábado e o dom ingo, foram registrados mais três acidentes de motos, dois em Lençóis e um  

em Macatuba, na vicinal Lauro Perazzoli; no Jardim Monte Azul, rapaz caiu da moto e quebrou o pé

M A C A T U B A

André & Matheus 
abrem Festa do 
Cristo Rei na sexta

Começa na próxima sexta-feira, dia 
10, a Festa em Louvor a Cristo Rei, reali
zada pela comunidade da Igreja Cristo 
Rei, no Jardim Esperança, em Maca- 
tuba. A parte festiva será concentrada 
nesse final de semana, de sexta-feira ao 
domingo 12. A dupla lençoense An
dré & Matheus abrem a programação 
festiva. A programação religiosa prevê 
a realização de três missas. Na sexta- 
feira, a celebração acontece a partir das 
19h30. No sábado e domingo a missa é 
às 19h. Na quermesse, barracas de sal
gados, doces e bebidas. ►► Página A6

O B R A S

Prefeitura começa 
reforma do Csec

A prefeitura de Lençóis Paulista 
começou a reforma do Csec (Clube 
Social Esportivo e Cultural). A princi
pal mudança trazida com a reforma é 
a troca do assoalho por um piso sinté
tico. O local também vai ganhar pin
tura nova. A primeira parte da obra, 
orçada em R$ 12 mil, prevê a retirada 
de todo o assoalho, aplicação de con
creto e alisamento, tudo com recur
sos do próprio município. A reforma 
não vai atrapalhar as atividades no 
Csec. A quadra de concreto deve ficar 
pronta ainda este mês. ►► Página A3

I N C U B A D O R A

Amanhã tem
palestra ►► Página A3
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No final de semana foram regis
trados mais três acidentes de mo
to. Dois na área urbana de Lençóis 
Paulista e outro na estrada vicinal 
Lauro Perazzoli, que liga Macatu- 
ba a Igaraçu do Tietê. Nos últimos

três meses, quatro jovens morreram 
em acidentes de moto na cidade. 
No sábado 4, uma Parati que des
cia pela rua Dr. Antonio Tedesco 
cortou a avenida Vinte e Cinco de 
Janeiro e atingiu um motociclis

ta. O rapaz que conduzia a moto 
foi jogado por cima do veículo. 
No domingo 5, no Jardim Monte 
Azul, um motociclista teve fratura 
exposta no pé esquerdo depois de 
perder o controle da moto e cair.

Em Macatuba, na madrugada do 
sábado 4, motociclista se chocou 
contra um barranco na Lauro Pe- 
razzoli, quando tentava desviar de 
um animal na pista. O rapaz foi so
corrido e passa bem. ►► Página A2
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Disputa de bola entre os jogadores do Santa Luzia e do Palestra deram o tom na partida de domingo pela Copa 1010; Palestra vence e sonha com classificação

Palestra vence Santa Luzia no Bregão
As equipes do Palestra e Santa 

Luzia proporcionaram no domin
go 5 uma partida digna de final de 
campeonato. Quem levou a me
lhor foi o Palestra, que venceu o

Santa Luzia por 3 a 1 e ficou mais 
perto da classificação. O jogo acon
teceu no estádio Archangelo Brega, 
o Bregão e foi válido pela penúlti
ma rodada da fase de classificação

da 4® Copa 1010 de Futebol Ama
dor, promovida pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador. Na mesma 
rodada, no Bregão, o Expressinho 
empatou em 2 a 2 com Borebi. O

já classificado Grêmio Lwart em
patou em 1 a 1 com o lanterna 
do grupo, o Grêmio Frigol. Já o 
Primavera/Millenium ganhou de 
Botucatu por WO. ►► Página A7



A C I D E N T E S

Sobre duas rodas
Mais três acidentes com motos foram registrados neste final de 

semana; dois em Lençóis Paulista e um na vicinal Lauro Perazzoli

Wa gn er  Carva lh o

Entre o sábado 4 e o do
mingo 5 foram registrados 
mais três acidentes de moto. 
Dois na área urbana de Len
çóis Paulista e o outro na es
trada vicinal Lauro Perazzoli, 
que liga Macatuba a Igaraçu 
do Tietê. Nos últimos três me
ses, quatro jovens perderam a 
vida em acidentes de motos 
em Lençóis Paulista.

Em Lençóis, o primeiro 
acidente aconteceu no sába
do quando uma Parati que 
descia pela rua Dr. Antonio 
Tedesco cortou a avenida Vin
te e Cinco de Janeiro e pegou 
um motociclista. Segundo o 
condutor da Parati, U.C., ele

Em Lençóis,
45% dos 
acidentes 
envolvem motos

Segundo dados da 
Polícia Militar, entre 
janeiro e setembro fo
ram registrados 320 
acidentes na zona ur
bana de Lençóis. Deste 
total, 45% envolveram 
motos. Ou seja, em 144 
acidentes pelo menos 
uma moto estava en
volvida. "Esse número 
de acidente deveria cair 
pela metade", disse o 
comandante da Polícia 
Militar de Lençóis, te
nente Alan Terra.

Já os números do 
Denatran (Departa
mento Nacional de 
Trânsito) mostram que 
até junho o número de 
motos em Lençóis Pau
lista representava 15% 
da frota composta por 
mais de 22,5 mil veícu
los. Ou seja, desse to
tal mais de três mil são 
motos.

Terra lembra que a 
PM faz policiamento 
de rotina e campanhas 
educativas.

"Infelizmente, uma 
das principais causas 
dos acidentes é alta 
velocidade, a combina
ção de bebida e volan
te e o uso inadequado 
dos acessórios de segu
rança, como os capa
cetes", alerta o tenente 
Terra. "O motociclista 
precisa estar ciente de 
que em caso de aciden
te, o corpo do condu
tor é transformado em 
pára-choques e é proje
tado com violência no 
asfalto", finaliza.

chegou a ver a moto, mas 
acreditou que daria tempo de 
passar. A moto chocou com 
a lateral da Parati e o moto
ciclista J.G., de 18 anos, foi 
jogado por cima do veículo e 
caiu do outro lado. O rapaz 
sofreu ferimentos no rosto e 
nas duas mãos. Foi socorrido 
no pronto-socorro municipal 
onde passou por várias sutu- 
ras e ficou em observação.

No domingo 5, no Jardim 
Monte Azul, um motociclis
ta teve fratura exposta no pé 
esquerdo depois de perder o 
controle da moto e cair. O ra
paz disse aos policiais que não 
sabe o que aconteceu. Lembra- 
se apenas que tinha tomado 
dois copos de cerveja antes de

subir na moto. Ele foi socor
rido no pronto-socorro mu
nicipal e operado no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

Em Macatuba, também foi 
registrado um acidente envol
vendo uma moto na noite do 
sábado 4. O caso foi registrado 
na estrada vicinal Lauro Pera- 
zzoli. J.J.S., condutor da mo
to Honda, placa HKT 9039, 
de Barra Bonita, trafegava no 
sentido Igaraçu do Tietê/Ma- 
catuba quando ao desviar de 
um animal que teria cortado a 
pista, acabou batendo no bar
ranco, já na zona rural de Ma- 
catuba. O rapaz foi socorrido 
no pronto-socorro municipal 
com ferimentos leves e libera
do em seguida.

NOTAS PO LICIAIS

DEU BRANCO
Uma menina de 10 anos 

se envolveu em um aciden
te de trânsito com sua bi
cicleta, no domingo 5. Ela 
contou aos policiais milita
res que descia pela rua Jor
ge Amado e ao chegar no 
cruzamento com a rua Ban
deira Tribuzi esqueceu de 
parar na esquina e bateu na 
lateral de uma perua Kom- 
bi. A garota foi socorrida 
com ferimentos leves pelo 
condutor da perua.

SEM MOTO
A Polícia Militar apre

endeu na sexta-feira 3 uma 
moto que estava com a 
documentação irregular. 
Segundo a PM, os pneus 
estavam carecas, o licen
ciamento do veículo estava 
atrasado e o condutor não 
possuía os documentos de 
porte obrigatório. O pas
sageiro da moto carregava 
cinco pneus que disse que 
levava para a oficina em 
que trabalha.

NO BAR
Um homem de 45 anos 

passou mal e morreu de

causas naturais na noite do 
domingo 5, num bar do 
jardim Bocaiúva, em Maca- 
tuba. Segundo informações 
da Polícia Militar, Francisco 
José de Oliveira começou 
a se sentir mal depois de 
entrar no estabelecimento, 
por volta das 19h. Ele che
gou a ser socorrido, mas 
não resistiu. O comandante 
da PM em Macatuba, sar
gento Josué Francisco da 
Silva, informou que a víti
ma sofria de alcoolismo, 
havia ficado internado por 
causa da doença e recebido 
alta apenas um dia antes, 
mas não resistiu às compli
cações da doença. As infor
mações foram levantadas 
junto à família.

IDENTIFICADO
Continua internado no 

Hospital Nossa Senhora 
da Piedade o homem que 
foi atropelado na quinta- 
feira 2 de novembro na 
rodovia Marechal Rondon. 
O homem foi identificado 
como João Carlos Gomes, 
59 anos, e é andarilho. Ele 
continua na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).

No Jardim Monte Azul, motociclista se perde, cai e sofre fratura exposta no pé esquerdo



C S E C

Tchau assoalho
Prefeitura de Lençóis Paulista começa reforma do Csec (Clube 

Social Esportivo e Cultural); obra prevê troca do assoalho por 

piso sintético e pintura, última reforma foi há 20 anos

Ká t ia  Sa rto ri

Sai o assoalho, entra o pi
so sintético. A prefeitura de 
Lençóis Paulista iniciou na 
segunda-feira 30 a reforma 
do Csec (Clube Social Espor
tivo e Cultural). Os trabalhos 
pararam por causa do feriado 
prolongado de finados e fo
ram retomados com força to
tal ontem.

A principal mudança tra
zida com a reforma é a tro
ca do assoalho por um piso 
sintético. A quadra do Csec 
era recoberta por um tipo de 
assoalho onde por baixo exis
tiam placas de madeira, que 
garantiam o amortecimento e 
a acústica para os atletas que 
utilizam o local.

A primeira parte da obra, 
orçada em R$ 12 mil, prevê a

retirada de todo o assoalho, 
aplicação de concreto e ali- 
samento. O ginásio também 
vai ganhar pintura nova. Se
gundo o diretor de Esportes 
e Recreação, José Lenci Ne
to, o piso sintético que vai 
substituir o piso atual só será 
aplicado no ano que vem. A 
prefeitura ainda faz o levan
tamento de custos. A reforma 
é feita com recursos do pró
prio município.

Segundo José Lenci, ini
cialmente a reforma não pre
via a troca do assoalho, mas 
apenas a manutenção. Só seria 
retirada a madeira que estava 
frouxa no centro da quadra, o 
que custaria cerca de R$ 7 mil. 
A opção do piso sintético, se
gundo o diretor de Esportes, é 
mais viável porque o material 
apresenta maior durabilida

de. O ginásio, inaugurado em 
1964, já havia passado por 
uma reforma semelhante en
tre 1986 e 1987.

De acordo com José Len- 
ci, o departamento de En
genharia ainda estuda uma 
forma de aumentar a quadra. 
O formato atual é 33 metros 
de extensão por 17 metros 
de largura. O ideal seria que 
a quadra tive pelo menos 35 
por 19 metros, mas para is
so o espaço da arquibancada 
precisa ser reduzido.

A reforma, segundo Jo
sé Lenci, não vai atrapalhar 
as atividades no ginásio. O 
Csec é bastante utilizado pe
las equipes de vôlei de Len
çóis Paulista, mas as ativida
des já se encerraram este ano. 
Os eventos de final de ano 
da Casa da Cultura e o baile

Homens trabalham na retirada do assoalho do Csec; quadra vai ganhar piso sintético

da Terceira Idade, que costu
mam ser realizados no local, 
estão confirmados. A quadra 
de concreto deve ficar pronta 
ainda este mês.

O Csec foi construído pe
las Empresas Zillo Lorenzetti 
em 1964. No ano de 2005 o

prédio foi doado para a Pre
feitura de Lençóis. Esta é a pri
meira reforma desde então.

BOCHA
Ao lado do Csec, o campo 

de bocha também está na lis
ta de reformas. Segundo José

Lenci, a prefeitura deve gastar 
pelo menos R$ 18 mil com 
o conserto de banheiros e a 
implantação de dois campos 
sintéticos, cada um com di
mensão de 22 metros por 3,5 
metros. A reforma não tem 
data para começar.

Q U E R M E S S E

Fim de semana tem  festa do m ilho  
verde na São Pedro e São Paulo

A 28® Festa do Milho 
Verde, que começou no últi
mo final de semana e reco
meça no sábado 11 reuniu 
um bom público nos dois 
primeiros dias. A comissão 
não soube divulgar o núme
ro de visitantes. O evento é 
promovido pela comunida-

de católica da igreja de São 
Pedro e São Paulo, no Nú
cleo Luiz Zillo.

A partir das 13h do pró
ximo sábado as barracas vol
tam a funcionar. O cardápio 
inclui pamonha, cuscuz, su
co, curau, sopa de milho, li
cor de milho, milho cozido,

bolo, pastel, sorvete e mini- 
pizza. No domingo, as bar
racas vão funcionar durante 
todo o dia. Este ano, a ex
pectativa é de que o consu
mo seja de 10 toneladas de 
milho verde. O trabalho é 
realizado por 120 voluntá
rios da comunidade.

A renda da festa será des
tinada para a construção de 
uma nova igreja, com o tri
plo da capacidade da atual, 
que está sendo levantada 
numa área com cerca de 
três mil metros quadrados. 
A obra está orçada em R$ 
800 mil.

N E G Ó C I O
Amanhã tem palestra na incubadora

Está marcada para ama
nhã, dia 8, às 14h30, a pri
meira palestra com o tema 
"Análise de uma oportuni
dade e criação da lógica do 
negócio" O evento é volta
do para microempresários 
e interessados em geral e 
promovida pela Diretoria 
de Desenvolvimento, Gera
ção de Emprego e Renda e a 
Incubadora de Empresas de 
Lençóis Paulista.

Na sexta-feira 10, às 9h,

acontece a outra palestra 
sobre o mesmo tema. Nos 
encontros, serão abordados 
o mercado - nos aspectos de 
consumidores, fornecedores 
e concorrentes - e operação, 
com foco nas instalações 
físicas, mão-de-obra e equi
pamentos.

Os interessados devem 
se inscrever na Incubadora 
de Empresas, que fica na 
rua Coronel Joaquim Ga
briel, 11.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.638 de 1.11.2006..............Autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 149.842,62 visando a transferência de
recursos para execução de obras de reforma e cobertura da quadra de esporte da Vila de Alfredo Guedes.
Decreto 331 de 23.10.2006..............Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$
264.500,00.
Decreto 335 de 1.11.2006..............Abre nos termos da Lei Municipal n° 3.638 de 1.11.2006, crédito especial no
valor de R$ 149.842,62 visando a transferência de recursos para execução de obras de reforma e cobertura da quadra 
de esporte da Vila de Alfredo Guedes.
Decreto 336 de 1.11.2006..............Considera hospede oficial do Município a Sr̂  Janete Aparecida Barros Aranha
Conessa, Governadora do Lions Clube -  Distrito LC-8.
Portaria 519 de 2.10.2006......... Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionária pública municipal
portadora da Cédula de Identidade RG 16.600.265-3.
Portaria 520 de 2.10.2006......... Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionária pública municipal
portadora da Cédula de Identidade RG 16.600.265-3.
Portaria 530 de 5.10.2006......... Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionário público municipal
portador da Cédula de Identidade RG 16.824.803.
Portaria 540 de 9.10.2006......... Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionária pública municipal
portadora da Cédula de Identidade RG 12.628.716.
Portaria 542 de 10.10.2006..........Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionário público
municipal portadora da Cédula de Identidade RG 41.801.800-5.
Portaria 543 de 10.10.2006..........Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionário público
municipal portadora da Cédula de Identidade RG 6.067.122.
Portaria 551 de 18.10.2006..........Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionário público
municipal portadora da Cédula de Identidade RG 24.928.307-4.
Portaria 552 de 18.10.2006..........Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionária pública
municipal portadora da Cédula de Identidade RG 34.854.167-3.
Portaria 553 de 18.10.2006..........Abre processo administrativo disciplinar em relação a funcionário público
municipal portadora da Cédula de Identidade RG 22.513.797-5.
Portaria 557 de 20.10.2006..........Absolve funcionária pública portadora da Cédula de Identidade RG 26.673.539-3,
em face de julgamento em processo administrativo disciplinar.
Portaria 570 de 26.10.2006..........Readapta Antonio Turcarelli de Camargo na função de Atendente.
Portaria 572 de 26.10.2006..........Concede nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, licença gestante
a Neuci da Cruz Lima Placca, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 573 de 26.10.2006..........Afasta nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, para tratamento
de saúde, Luzia Conceição Nelli Faillace, Professor de Educação Básica I.
Portaria 574 de 26.10.2006..........Designa Nilceu Bernardo para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de
Cultura no período de 6 a 20 de novembro de 2006.
Portaria 575 de 26.10.2006..........Designa Luiz Eduardo Conti para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de
Educação no período de 6 a 20 de novembro de 2006.
Portaria 576 de 30.10.2006..........Afasta nos termos da Lei Municipal 2714/99 e suas alterações, para tratamento de
saúde, Denilda Aparecida do Prado Silva, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 577 de 31.10.2006..........Nomeia Marta de Fátima Martins para o cargo de Agente da Conservação e
Limpeza.
Portaria 578 de 31.10.2006..........Nomeia Lucila Maria San Juliano Nascimento para o cargo de Agente da
Conservação e Limpeza.
Portaria 579 de 31.10.2006.........Nomeia Josimara Pereira para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 580 de 31.10.2006.........Nomeia Inês Franciso Joner para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 581 de 31.10.2006......... Designa Gilmar Guarido Marques para exercer a função gratificada de Coordenador
de Cadastro Físico e Imobiliário no período de 20 de novembro a 14 de dezembro de 2006.
Portaria 582 de 31.10.2006..........Designa Luis Antonio Paccola Coneglian para exercer cumulativamente o cargo
de Diretor de Suprimentos no período de 6 a 20 de novembro de 2006.
Portaria 583 de 31.10.2006..........Concede por dois anos nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações,
licença não remunerada a Cássio Paccola Ciccone, Assistente Técnico Administrativo.

Lençóis Paulista, 6 de novembro de 2006.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de novembro de 2006. Na página A3. Valor da publicação R$ 335,46.



E D I T O R I A L

Hora da fatura
Nem bem terminou o pe

ríodo eleitoral e as cobranças 
já começam sobre os eleitos. 
Desde a semana passada os 
prefeitos da microrregião estão 
em busca das verbas prometi
das. Muitos convênios foram 
assinados durante o período 
eleitoral, mas a liberação de 
verbas estava proibida por lei. 
Ou seja, é agora ou só no ano 
que vem, depois que os elei
tos tomarem posse, assento e 
resolverem trabalhar. É bom 
lembrar que o mês que vem é 
dezembro, tempo de papai no- 
el e muita festa. Ou seja, quase 
impossível de encontrar os po
líticos em seus gabinetes.

E é por isso que os prefei
tos estão se desabalando em 
busca das verbas prometidas. 
Se não conseguirem o dinhei
ro este mês, ou no mais tardar 
até o começo de dezembro, 
pode esquecer. As obras pre
vistas ficam para o segundo 
semestre do ano que vem.

Caso consigam que os de
pósitos sejam efetuados ainda 
este ano, as licitações podem 
ser feitas em janeiro. E ai, o 
ano começa bem. Pelo menos 
com menos buracos pelas ruas 
já que nos quatro municípios 
onde o jornal O ECO circula 
-  Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi -  a maior 
parte das verbas vai para obras 
de infra-estrutura.

O prefeito de Macatuba, Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
tem a expectativa de receber o 
maior valor em verbas: R$ 700

mil. Já o prefeito de Lençóis, 
José Antonio Marise (PSDB), 
conseguiu a liberação de parte 
dos recursos na semana passa
da. Só para a reforma da qua
dra de esportes do bairro rural 
de Alfredo Guedes foram libe
rados R$ 120 mil por parte do 
governo federal.

Borebi também está na fi
la por verbas. Luiz Antonio 
Finotti (PTB) foi o primeiro 
a procurar o deputado fede
ral Ricardo Izar, seu colega de 
partido, para pleitear as verbas 
que devem sair dos cofres do 
governo federal. Pedro Tobias, 
deputado estadual pelo PSDB, 
também não ficou de fora. Os 
dois foram procurados por 
Finotti na segunda-feira da se
mana passada quando as urnas 
nem haviam esfriado ainda.

Por outro lado, o prefeito 
de Areiópolis, José Pio de Oli
veira (sem partido), o Peixei
ro, prefere esperar mais um 
pouco e ver o que acontece. 
Uma tática que pode ser boa 
ou ruim. Vai que ninguém 
se lembra dele. Aliás, se isso 
acontecer não é de se espan
tar. Nas eleições, Peixeiro foi 
o único a não declarar o voto. 
Não disse se votava em José 
Serra (PSDB) ou Aloizio Mer- 
cadante (PT) para o governo 
do Estado e muito menos se 
ficaria com o tucano Geraldo 
Alckmin ou o presidente ree
leito Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Foi uma tática de risco e 
agora é hora de correr atrás do 
prejuízo.

A R T I G O

Pensem nas crianças
Ká t ia  Sarto ri

Saiu a sentença de Saddam 
Hussein: morte na forca. À de
cisão ainda cabe recurso, mas 
o ditador, facínora, genocida -  
como o mundo ocidental gos
ta de chamar o líder iraquiano 
-  respondeu à sentença aos 
brados de "Vida longa ao po
vo! Vida longa à nação árabe! 
Morte a nossos inimigos". O 
enforcamento é como a glória. 
A glória da vida eterna.

A experiência mostra que 
uma vida curta e marcada por 
poucos acontecimentos pode 
entrar para a história depen
dendo do tipo de morte do 
personagem principal. Se for 
polêmica, trágica ou misterio
sa, pode alça-lo a eternidade. 
Há quem duvide dessa fórmu
la, mas a trajetória de alguns 
astros do rock, só para citar um 
exemplo, que tiveram a vida 
interrompida enquanto ainda 
eram muito jovens, colocou-os 
no status de deuses: Jimi Hen- 
drix, Jim Morrison, Janis Joplin, 
Raul Seixas, Cazuza, Renato 
Russo, e até os Mamonas As
sassinas, que muita gente apos
ta, se não tivessem morrido em 
desastre de avião, hoje seriam 
ilustres desconhecidos. Apenas 
uma lembrança remota.

Acidentes, drogas, álcool. 
Dei o exemplo dos astros do 
rock porque eu não me lembro 
de cantores de outros gêneros 
que tenham morrido jovens. 
Nem aqui, nem em nenhum 
outro lugar do mundo.

Voltando aos ditadores, in
dependente da morte que tive
rem, ainda serão lembrados e 
até idolatrados. Vivos ou mor
tos, não importa. No caso de 
Saddam, a morte deve reacen
der a chama terrorista nos co
rações muçulmanos. A reação 
à sentença é a confirmação e a 
legitimação dos crimes que co
meteu. É como se ele dissesse: 
"Fiz mesmo, mas tinha razão. 
As centenas de vidas que eu tirei 
foi o sacrifício necessário para a 
libertação do povo árabe. Me 
condenem por isso, mas a guer
ra continua". Saddam só ficaria 
ridículo se morresse engasgado 
com uma espinha de peixe.

Como disse, a morte de 
Saddam não resolve um pro
blema. Muito pelo contrário, 
muitos acreditam que é como 
colocar mais lenha na foguei
ra. O Iraque vai continuar 
pobre, dividido, com gente 
se matando em nome de Alá 
e contra o inimigo chamado 
Capitalismo. Se o Iraque per
manece lá, quieto, sem inter
venção norte-americana.

Eu tenho pena das crianças 
do Oriente Médio. Enquanto 
as crianças do mundo ociden
tal aprendem que tem que se 
comportar bem durante o ano 
para esperar por papai noel, as 
crianças do Oriente aprendem a 
pegar em armas e que a guerra é 
santa. Morrem cedo as crianças 
e jovens do Oriente Médio, mas 
nenhuma entra para a história.

Kátia Sartori é jornalista
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P O V O

BOMBA
Caiu como uma bom

ba uma nota publicada na 
Terceira Coluna, no sába
do 4, para os leitores de 
Macatuba. A nota trazia a 
informação de que o vere
ador Aparecido Humberto 
Pavão (sem partido) esta
ria de olho na presidên
cia da Câmara e para ter 
uma chance de concorrer, 
ingressaria no PTB do ve
reador Benedito Jordão, o 
Siqueira. Até a briga entre 
duas funerárias do muni
cípio, que havia sido o as
sunto da semana, foi colo
cada em segundo plano.

LÓGICA
Quem não acredita no 

ingresso de Pavão no PTB 
não está analisando a con
juntura política em Maca- 
tuba por todos os ângulos. 
Vale lembrar que o PTB é a 
legenda do ex-prefeito José 
Gino Pereira Neto, o Zezo. 
O prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) por várias 
vezes acusou Pavão, en
quanto estava no PMDB, de 
fazer campanha para Zezo. 
E o vereador, vira e mexe, 
defende alguma realização 
do ex-prefeito na Câmara. 
Por último, Pavão também 
já admitiu que está a procu
ra de um 'ninho'.

INCERTEZA
A incerteza é se Pavão 

deseja mesmo assumir a 
presidência da Câmara de 
Macatuba ou deseja apenas 
esquentar a disputa. Depois 
da publicação da nota, o ve
reador teria ligado para um 
dos prováveis candidatos e 
desmentido a intenção.

CANDINHO
Pavão ligou para o verea

dor Moacir Silvestrini (PL) e 
negou que pretenda dispu
tar a presidência da Câma
ra. E foi mais longe ainda: o 
vereador sem partido pediu 
um lugar na mesa para Sil- 
vestrini e avisou que ficaria 
muito contente com a pri
meira secretaria do Legisla
tivo... É mole?

d iv is ã o
Se ele vai ou não concor

rer à presidência da Câmara 
ainda não dá para dizer, mas 
com um requerimento, Pavão 
conseguiu o que ninguém ha
via conseguido em quase dois 
anos de mandato: dividir o 
Legislativo macatubense. E 
com um detalhe: Pavão levou 
a maioria para seu lado.

CORAGEM
Pavão conseguiu maioria, 

inclusive o voto do presiden
te Francisco Sérgio Alves Nu
nes (PV), o Serginho, para 
adiar a votação do pedágio. 
A polêmica do pedágio não 
deve parar por aí. Alguns ve
readores que são a favor do 
projeto prometem procurar 
a imprensa e explicar, item 
por item, porque vão votar 
sim para a instalação do pe
dágio na estrada vicinal Lau
ro Perazzoli, que liga Maca
tuba a Igaraçu do Tietê.

ALÍVIO
O vereador José Antonio 

Tavano (PMDB), o Zeca Tava- 
no, parece ter recuperado sua 
paz. Candidato à presidência 
da Câmara, o vereador quase 
viu sua campanha ameaçada 
depois que Jorgivaldo Teles 
de Santana (PMDB), o Vavá, 
ameaçou deixar o partido. A 
ameaça, parece, fica apenas 
na ameaça. Com Vavá, Ze- 
ca Tavano pode concorrer. 
O regimento da Câmara de 
Macatuba prevê que apenas 
os partidos com as maiores 
bancadas podem concorrer à 
presidência.

CHATEADO
O vereador Gumercindo 

Ticianelli Júnior (PFL) anda 
dizendo para alguns amigos 
que está muito chateado com 
a repercussão de suas pala
vras na tribuna da Câmara 
na sessão da segunda-feira 
30. Júnior Ticianelli disse à 
Terceira Coluna que em mo
mento algum teve a intenção 
de criticar a imprensa local e 
que se houve um mal enten
dido, ele mesmo procurou 
desfazer no mesmo dia, se 
retratando na sessão.

ABORRECIDO
Júnior Ticianelli disse 

que está chateado com uma 
pessoa próxima dos vereado
res. Segundo o vereador, tem 
gente usando o que ele falou 
para prejudicá-lo. Aborreci
do, disse que as pessoas dis
torcem as coisas para con
seguir tirar proveito e com 
isso atingi-lo. Aproveitou e 
mandou um recado para a 
tal pessoa: "não há nada me
lhor do que um dia atrás do 
outro". Seria uma ameaça?

BOMBEIRO
Gente ligada ao médi- 

co-candidato José Rubens 
Pietraróia (PMDB) ofereceu 
apoio para Júnior Ticianelli 
processar os jornais O ECO e 
Tribuna Lençoense. A ajuda 
seria dada para a contratação 
de um advogado. Com as
sessores assim, incendiários, 
José Rubens vai descons- 
truindo seu caminho rumo 
ao Paço das Palmeiras... O 
médico-candidato vai fican
do sozinho, sozinho. A bem 
da verdade, ele não está sozi
nho. José Rubens ainda tem 
o apoio sólido, consistente 
e apaixonado do ex-prefeito 
José Prado de Lima (PDT), o 
Pradinho.

VERDADE?
Gente ligada a Pradinho, 

aliás, já ofereceu o PDT para 
abrigar José Rubens, que deve 
perder o apoio do PMDB para 
disputar a prefeitura de Len
çóis Paulista, em 2008. O ex- 
prefeito tem articulado muito 
para que o PDT dê abrigo pa
ra o médico-candidato...

p r e s t íg io
Ninguém falou nada. E 

parece que ninguém reparou 
também. Mas o prestigio de 
Pradinho vai minguando a 
cada eleição. Desta vez, o 
ex-prefeito conseguiu ape
nas 11 votos para seu can
didato a deputado estadual. 
Pradinho apoiou o deputa
do Geraldo Vinholi, prin
cipal liderança do PDT no 
Estado, e conseguiu 11 votos 
para seu candidato. Votação 
estupenda!

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

"Acredito que a falta 
de conscientização dos 
motociclistas em relação 
à educação no trânsito 
seja o motivo de vários 
acidentes com motos, é 
preciso ter prudência". 
Clodoaldo Carlos, auxiliar 

de escritório

"Mesmo com a presença 
do radar móvel, abusos 
por parte dos motoristas 
em desrespeitar a velo
cidade e a sinalização, 
principalmente com 
motociclistas, vem preo
cupando quem dirige na 
cidade".

Flávio Luiz Bodo,
advogado

Na tarde de ontem, funcionários da Prefeitura de Lençóis Paulista trabalhavam na rua Coronel Joaquim Ga
briel. A proposta era quebrar o asfalto e fazer um sarjetão para que a água da chuva não fique empoçada.

"Falta mais indústrias 
para Lençóis Paulista. 
Com indústria teria ser
viço para todos".

João Melo, projetista

f r a s e s

"Vida 
longa 
ao povo, 
vida lon
ga à na-

^  > -fção arabe. 
Abaixo os 
espiões. 
Deus é 
grande",
Saddan Hussein, ditador ira
quiano, logo após ser condena
do a morrer na forca

P A R A  p e n s a r

"Em tudo 
que alvorece 
ha um sorriso 
d'esperança"

Solon
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v e r b a s

Eles querem dindim!
Prefeitos de Lençóis Paulista, Borebi, Macatuba e Areiópolis cobram recursos depois 

da eleição; novos pedidos e convênios já assinados somam quase R$ 1,5 milhão

Wa gn er  Carva lh o
Kátia  Sartori

Novos pedidos, cobranças 
e confirmações de repasses. 
Passado o período eleitoral, 
os prefeitos de Lençóis Pau
lista, Macatuba, Areiópolis e 
Borebi se lançaram numa ver
dadeira romaria à Assembléia 
Legislativa, secretarias estadu
ais e até gabinetes de deputa
dos federais para garantir o 
dinheiro que foi prometido 
antes da campanha eleitoral 
ou fazer novos pedidos de re
passe. Juntos, os pedidos dos 
quatro municípios somam 
quase R$ 1,5 milhão.

O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB) esteve em São 
Paulo ontem. Marise, que ti
nha compromisso na CDHU 
(Companhia de Desenvolvi
mento Habitacional e Urba
no) para colocar os convênios 
em dia, aproveitou a ocasião 
para pedir um dinheirinho. 
Ele tinha uma visita agenda
da com o deputado federal 
Ricardo Izar (PTB) para tentar 
conseguir novos recursos para 
o município.

"Este é um período em que 
os deputados preparam as 
emendas", comentou o pre
feito. Marise diz que espera 
conseguir do governo federal 
pelo menos R$ 200 mil para 
o próximo ano. O dinheiro, 
explica ele, seria investido 
em infra-estrutura, principal

Maior parte dos recursos vindo do governo federal será utilizado para infra-estrutura

mente no recape de ruas. O 
pedido não deve se restringir 
apenas a Izar.

b o r e b i
Mas a atitude de Marise 

não é novidade. O primeiro 
a fazer uma viagem em busca 
de recursos foi o prefeito de 
Borebi, Luiz Antonio Finotti 
(PTB). Na segunda-feira pas
sada, um dia após o segundo 
turno, Finotti visitou a Assem
bléia Legislativa e o gabinete 
do deputado federal em São 
Paulo, Ricardo Izar (PTB).

Na Assembléia Legislativa,

cobrou do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB), o mais 
votado em Borebi, a liberação 
das emendas assinadas antes 
do início do período eleitoral, 
quando Geraldo Alckmin (PS
DB) ainda era o governador. 
São três convênios assinados: 
um no valor de R$ 60 mil, pa
ra a construção de uma pista 
de skate, uma emenda no va
lor de R$ 40 mil para constru
ção de um campo de futebol 
e, por último, existe também 
um convênio para aquisição 
de um trator para agricultura.

"Estive no gabinete do

deputado Pedro Tobias e ele 
me garantiu que todas as 
emendas já assinadas devem 
ser liberadas até o final do 
ano. Estamos aguardando", 
disse Finotti.

Finotti ainda passou pelo 
gabinete de Izar para pedir 
dinheiro para a festa do peão 
de Borebi, que acontece entre 
os dias 23 e 26 de setembro. 
"Entreguei para o deputado 
uma documentação solicitan
do uma ajuda para realização 
da festa, pedimos R$ 50 mil", 
revelou Finotti. A resposta é 
aguardada nesta semana.

Coolidge espera mais de 
R$ 700 mil em repasses

O prefeito Coolidge espera liberação de verbas para esse ano

Amanhã, quem faz 
uma verdadeira romaria 
na capital paulista é o pre
feito de Macatuba, Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), 
que vai cobrar mais de R$ 
700 mil em repasses esta
duais e federais. Segundo 
o prefeito, a maioria dos 
convênios já foi assinado e 
a viagem teria o propósito 
de acelerar a liberação.

O itinerário de Coolid- 
ge prevê uma visita à Se
cretaria de Meio Ambiente, 
onde existe um convênio 
para aquisição de uma pá- 
carregadeira, no valor de R$ 
190 mil. Na secretaria de 
Economia e Planejamento 
existem outros três convê
nios, um para a compra de 
uma retro-escavadeira, no 
valor de R$ 120 mil, R$ 
50 mil para recapeamento 
de ruas e outros R$ 80 mil

para o recape completo da 
rua São Paulo.

Coolidge passa ainda 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
onde o município tem um 
convênio no valor de R$ 
110 mil para uma balança 
rodoviária e na Secretaria 
de Cultura, onde é aguar
dado o repasse de R$ 80 
mil para a ampliação do 
Centro Cultural. Segun
do Coolidge, este último 
convênio é o único que 
não foi assinado. "É um 
dinheiro garantido, que 
se não for liberado es
te ano, será liberado em 
2007", comentou.

Do governo federal, Co- 
olidge espera uma verba do 
Ministério da Agricultura 
em que está destinado um 
repasse de R$ 68 mil para 
patrulha mecanizada.

Peixeiro espera por 
verbas de R$ 300 mil

Depois das eleições, o 
prefeito de Areiópolis, José 
Pio de Oliveira (sem parti
do), o Peixeiro, ainda não 
fez nenhuma viagem, mas 
espera receber, ainda este 
ano, mais de R$ 300 mil em 
verbas do governo federal 
e estadual. O dinheiro será 
empregado em infra-estrutu
ra urbana e em reformas. Se
gundo o diretor de obras do 
município, Ítalo Bentivenha 
Júnior, todos os convênios 
para liberação do dinheiro 
já foram assinados. "Se não 
acontecer nenhum corte no 
orçamento, este dinheiro 
deve ser liberado ainda este 
ano e assim poderemos dar 
continuidade ao nosso tra
balho", disse.

O município aguarda a 
liberação de R$ 78 mil do 
governo federal para reali-

zar a pavimentação asfáltica 
no acostamento da via de 
acesso à cidade. No local, a 
prefeitura está construindo 
mais de 1.070 metros de ga
lerias fluviais. Para a finali
zação dessa obra, o municí
pio deverá entrar com uma 
contrapartida de pouco 
mais de R$ 15,8 mil.

Outra verba que a pre
feitura também aguarda 
por parte do governo fe
deral, será utilizada para 
pavimentação e colocação 
de guias e sarjetas de par
te da avenida prefeito Mi
guel Costa. O governo vai 
liberar cerca R$ 87,7 mil. 
Segundo Bentivenha, para 
conclusão das obras nessa 
avenida existe outra emen
da que também aguarda li
beração do governo federal 
no valor de R$ 97,5 mil. No

total, as obras de pavimen
tação e colocação de guias e 
sarjetas na avenida prefeito 
Miguel Costa devem passar 
de R$ 194 mil.

Também será construída 
uma quadra de esportes na 
escola municipal professor 
Mário de Barros Aranha. 
Segundo o orçamento feito 
pela prefeitura, a obra deve
rá custar R$ 31,5 mil. Do go
verno federal virá um repas
se de R$ 30 mil e o restante 
do valor deverá ser comple
tado pelo município.

Peixeiro ainda espera a 
liberação de R$ 100 mil do 
governo estadual e o depó
sito na conta da prefeitura já 
foi autorizado. A verba será 
usada para o recape de parte 
da avenida vereador Inácio 
Leite, paralela a avenida que 
dá acesso a Areiópolis.

a r e i o p o l i s

Parte das galerias pluviais ficam prontas esta semana
O prefeito de Areiópolis, 

José Pio de Oliveira (sem par
tido), o Peixeiro, deve concluir 
essa semana parte das galerias 
pluviais que estão sendo cons
truídas às margens da avenida 
que dá acesso ao município. No 
total serão 320 metros de gale
rias que custaram R$ 66,9mil. 
Parte do recurso, R$ 39 mil veio 
do governo federal e o restante 
é dinheiro do município.

Parte da segunda etapa da 
obra, em um trecho de 720 
metros, que está sendo cons
truído com dinheiro do muni
cípio e do Fehidro (Fundo Es
tadual de Recursos Hídricos) 
também já está pronto, o que 
vai possibilitar a utilização 
imediata das galerias.

A segunda etapa desse tre
cho vai custar pouco mais de 
R$ 137 mil. O Fehidro liberou 
R$ 86,7 mil e o município en
tra com R$ 50,7 mil.

As obras devem parar no 
final do ano. "A continuidade 
da obra em época de festa po
de não causar uma boa impres-

Obras das galerias pluviais que devem ficar prontas essa semana

são para os visitantes que de
vem estar na cidade no fim de 
ano", disse o diretor de Obras, 
Ítalo Bentivenha Júnior. Ele

explica que segundo trecho da 
obra é mais complicado já que 
deve cortar a avenida e causar 
alguns transtornos.

APAE - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AREIOPOLIS 
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Adriane Bentivenha, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Areió
polis -  APAE, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 16 e 18, do Estatuto da 
Entidade, convoca todos os associados para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 01 de Dezembro, às 8:00 horas em primeira convocação com a maioria dos associados 
efetivos presentes, aptos a votar e, às 8:30 horas em segunda convocação com número de 
associados, não inferior a um terço, em sua sede própria, situada à Rua Vereador Ignácio Leite, 
n°1200 nesta cidade, onde será tomada a seguinte deliberação do dia:
a) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal para biênio 2007/2008.

Areiópolis, 01 de Novembro de 2006.
ADRIANE b e n t i v e n h a  

PRESIDENTE
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Festa do Cristo
Começa na sexta-feira 10, em Macatuba, a Festa em Louvor 

a Cristo Rei; evento terá quermesse, programação religiosa e 

shows, a dupla lençoense André e Matheus abre o evento

Ká t ia  Sa rto ri

Começa na próxima sexta- 
feira, dia 10, a Festa em Louvor 
a Cristo Rei, realizada pela co
munidade da igreja Cristo Rei, 
no Jardim Bocaiúva, em Maca- 
tuba. A parte festiva será con
centrada nesse final de sema
na, de sexta-feira ao domingo 
12. No dia 26 de novembro, 
data em que se comemora o 
dia de Cristo Rei, a programa
ção é voltada à oração.

"Aqui na nossa comunidade 
nós optamos por celebrar o trí- 
duo, ou seja, os três dias da festa, 
não coincidindo com três dias 
subseqüentes ao dia do Cristo, 
comemorado no dia 26. A co
munidade acredita que fazendo 
a quermesse nessa data é melhor 
do que no final do mês", explica 
o padre Raimundo de Carvalho, 
pároco no município. Muitas 
orações e missas completam a 
parte da programação religiosa.

O tríduo de Cristo Rei te-

s e x t a -f e ir a  10
19h30 -  Missa
22h -  show com André &
Matheus

Sá b a d o  11
19h -  Missa
22h -  show com Novo
Jeito

DOMINGO 12
19h -  Missa
22h -  Paulinho Maresias

DIA 26 DE n o v e m b r o
18h30 -  procissão seguida 
de missa com saída do 
Caic Cristo Rei

rá como tema o Salmo 144. 
A primeira missa da festa de 
Cristo Rei acontece na sexta- 
feira 10, às 7h30, com a par
ticipação do Apostolado da 
Oração, Legião de Maria, Ce-

náculo Mariano, Pastoral Vo
cacional, Comunidade Matriz 
e Pastoral da Criança.

No sábado 11, a missa co
meça às 19h, com presença da 
Conferência de Santo Antonio, 
Pastorais do Dízimo, Acolhida 
dos Enfermos e Comunidade 
de Santa Rita. As duas primei
ras missas serão realizadas pe
lo padre José Raimundo.

No domingo 12, a missa 
acontece às 19h e será celebra
da pelo padre Luiz Grillo, da 
igreja de São José, em Lençóis 
Paulista. A celebração terá a 
presença da Renovação Caris
mática, e das pastorais Fami
liar, da Música, da Catequese e 
do Conselho Administrativo.

festa
A quermesse começa na 

sexta-feira 10, com as barracas 
de salgados, doces e bebidas. 
A atração musical da noite é 
o show da dupla lençoense 
André & Matheus. No sábado

Começa na sexta-feira 10 a festa em homenagem a Cristo Rei, na praça da Esperança, em Macatuba

11, a animação fica por con
ta do grupo Novo Jeito. E no 
domingo 12, último dia da 
quermesse, tem Paulinho Ma- 
resias. O dinheiro arrecadado 
será revertido em melhorias

para a própria igreja.

p r o c is s ã o
No dia 26 de novembro, 

dia de Cristo Rei, às 18h30, 
tem procissão com saída em

frente à escola Caic Cristo 
Rei. A procissão segue até a 
igreja, onde será celebrada 
uma missa, pelo padre José 
Raimundo, e marca o encer
ramento da festa.

p o e s i a

Cultura divulga resultados 
da Antologia Poética

A secretaria de Cultura de 
Macatuba e a Oscip (Organi
zação da Sociedade Civil de 
Interesse Público) Patriotismo 
divulgou na última semana 
os vencedores da 5® Antolo
gia Poética realizada no mu
nicípio. Foram escolhidos 26 
textos, em quatro categorias 
diferentes, dentre 118 inscritos 
para a competição. Os traba
lhos tratam do tema 'Pátria'.

Na categoria infantil, pa
ra crianças de 7 a 10 anos, o 
primeiro lugar ficou com Ma
ria Júlia Dias. Giovani Oliva 
Pintucci ficou em segundo 
e Kevin Luan Agostinho em 
terceiro lugar. Murilo Leite de 
Souza, Fernanda Artioli Alves 
Nunes e Giovani Giglioli Car- 
panezi também tiveram traba
lhos classificados.

Paulo Henrique Alves da 
Silva foi o primeiro colocado 
na categoria infanto-juvenil, de 
11 a 14 anos. Em segundo lugar 
ficou Karen Priscila de Souza 
e em terceiro, Lainara Pereira 
Bernardes da Silva. As poesias 
de Ana Paula Martins Pereira, 
Gabriela dos Santos Paulino 
e Fabrício Júnior dos Santos 
também foram selecionadas.

Na categoria juvenil, de 15 
a 18 anos, a grande vencedora 
foi Tatiane Salvador Rodrigues. 
Geisla Gasparotto ficou com a 
segunda colocação e Kayhetty

p r o g r a m a ç ã o

c a t e g o r ia  in f a n t il c a t e g o r ia  j u v e n il

1° lugar 1° lugar
Maria Júlia Dias Tatiane Salvador Rodrigues

2°lugar
Giovani Oliva Pintucci

2° lugar
Geisla Gasparotto

3°lugar
Kevin Luan Agostinho

3° lugar
Kayhetty Antunes

c a t e g o r ia  in f a n t o -
JUVENIL

c a t e g o r ia  a d u l t o

1° lugar Amélia Marcionila Raposo da Luz
Paulo Henrique Alves da Silva 

2° lugar
Karen Priscila de Souza

2° lugar
Marcelo José Lopes

3°lugar
Lainara Pereira Bernardes da Silva

3° lugar
Gilson Eustáquio Chagas

Antunes ficou em terceiro lugar. 
Amanda Neves, Luana Ribei
ro Ferreira e Junior Rodrigues 
também foram classificados.

Por último, na categoria 
adulto, o vencedor foi Amé
lia Marcionila Raposo da Luz. 
Marcelo José Lopes ficou com 
a segunda colocação e Gilson 
Eustáquio Chagas em terceiro 
lugar. Ideraldo Sérgio Morso- 
leto, Renata Maria dos Santos 
e Álvaro Antonio Valvassore ti-

veram as obras classificadas.
As poesias que ficaram en

tre as três primeiras colocadas 
em cada categoria serão publi
cadas em forma de coletânea. 
O título do volume será 'Pá
tria -  V Antologia Poética de 
Macatuba'. A publicação está 
prevista para este mês. A Os- 
cip Patriotismo também ofe
rece um suporte de mesa com 
a bandeira nacional para os 
vencedores.

Sexta
10 de novembro
Quermesse 
Cristo Rei 
em Macatuba

. ' f -

5 de novembro
> ' CMâPÂ

ai dar í .jQ certo/

Andr®

EMAPA
Avaré

\ l í L

- Á  # ' 4  •

i Em dezembro,
lançamento do cd 
Vai dar tudo certo 
Ao vivo na Facilpa!

C A F É  s o l i d á r i o

Na tarde do sábado 
4, a igreja Ágape 

de Macatuba rea
lizou um café co
lonial beneficente 

em prol das creches 
de Macatuba. O 

evento aconteceu 
no Rotary Club e a 
entrada foi a doa

ção de um produto 
de limpeza ou de 

higiene pessoal. 
Todo o material 

arrecadado será re
vertido para a Casa 
da Criança Desidé- 
rio Minetto, creche 
do Caic Cristo Rei e 
creche Santo Anto- 

nio. Cerca de 400 
pessoas compare

ceram ao café.



A M A D O R

Quase lá
Em partida emocionante, realizada no 

dom ingo 5, no Bregão, o Palestra bateu 

o Santa Luzia por 3 a 1 e está prestes a 

se garantir nas semifinais Copa 1010

Da  r ed ação

As equipes do Palestra e 
Santa Luzia proporcionaram 
no domingo 5, no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão, uma partida digna 
de final de campeonato. Com 
grandes lances e jogadas envol
ventes, tanto o Palestra como 
o Santa Luzia mostraram um 
futebol que encantou ao gran
de número de torcedores que 
foi conferir o jogo de perto. Ao 
vencer o Santa Luzia por 3 a 1, 
o Palestra subiu para o segun
do lugar na tabela e ficou mais 
perto da classificação. O jogo é 
válido pela penúltima rodada 
da fase de classificação da 4® 
Copa 1010 de Futebol Amador, 
promovida pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador.

Com este resultado, o Pa
lestra está em segundo lugar 
no grupo B com seis pontos 
ganhos, dois a menos que o 
líder, o Grêmio Lwart. Na últi
ma rodada desta fase, o Pales
tra pega a equipe de Areiópo-

C O P A  S Ã O  P A U L O

Necca assume 
comando do 
Lençoense

Necca assume o comando do CAL para a Copa São Paulo

Geraldo Colachequi Jú
nior, o Necca. Esse é o no
me do novo técnico do CAL 
(Clube Atlético Lençoense) 
para a disputa da Copa São 
Paulo de Juniores (nascidos 
em 88, 89 e 90) e que co
meça no dia 6 de janeiro. 
Necca assume o lugar dei
xado por Airton Castilho, o 
Amendoim, que treinou o 
alvinegro no Campeonato 
Paulista da Segunda Divi
são, categoria sub 20. Antes 
de vir para o CAL, Necca 
estava trabalhando como 
auxiliar técnico de Orlando 
Bianchini, na Associação 
Atlética Iguaçu, de União 
da Vitória, no Paraná. Lá, 
juntamente com Bianchini, 
Necca conseguiu o acesso 
do Iguaçu para a primeira 
divisão do Campeonato Pa
ranaense no ano que vem. 
No ano passado, Necca dis
putou a série B1 do Cam
peonato Paulista pelo Velo 
Clube de Rio Claro.

Apresentado na quarta- 
feira 1° de novembro aos 
jogadores pelo supervisor 
do clube, Jaime Pereira, o 
treinador já iniciou os tra
balhos no mesmo dia com 
exercícios físicos e coleti
vos. Ele tem em seu elenco 
28 jogadores, sendo que

apenas 25 podem disputar 
a Copa São Paulo.

"A expectativa sobre o 
grupo é muito boa, estamos 
observando alguns atletas, 
mais ou menos já tenho a 
minha equipe na cabeça. A 
definição sobre a equipe vai 
demorar um pouco ainda, 
pois estamos em fase de co
nhecimento dos jogadores. 
Treinar é uma coisa e jogar 
é outra, por isso que estou 
avaliando com cuidado", 
comentou.

O treinador, junto com 
o supervisor do CAL, Jaime 
Pereira, estão em contato 
com algumas equipes para a 
realização de amistosos, en
tre elas, São Carlos, Marília 
e Noroeste. Dos jogadores 
que disputaram o Campe
onato Paulista da Segunda 
Divisão, categoria sub 20, o 
técnico aproveitará os atle
tas Nilton, Paraíba, Rodri
go, Alex, Diego, Joãozinho 
e Rafael. Quatro jogadores 
de Lençóis devem integrar 
o elenco do Lençoense, são 
eles: Gel, Murilo, Juliano e 
Bruno.

A Copa São Paulo de 
Juniores começa no sábado 
6 de janeiro e Lençóis Pau
lista será uma das sedes da 
competição.
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lis, no domingo 12, às 10h, no 
Bregão. Se vencer Areiópolis, 
garante a vaga para as semifi
nais da competição.

No domingo, a ordem era 
ganhar para continuar na bri
ga e, por isso, o Palestra ini
ciou o jogo partindo para ci
ma do Santa Luzia. A primeira 
chance de gol do Palestra sur
giu aos 6 minutos. Zezo deu 
um belo chute e exigiu uma 
grande defesa do goleiro ad
versário que espalmou a bola 
para escanteio.

Na primeira etapa, o Pales
tra teve mais domínio de bola 
do que o Santa Luzia e criou 
algumas oportunidades de 
abrir o marcador. Numa de
las, aos 28 minutos, o atacante 
Athanásio invadiu a área e na 
hora de chutar para o gol foi 
travado pelo zagueiro Bilu. No 
rebote, o atacante Rodrigo, do 
Santa Luzia, teve a chance de 
marcar, mas de novo Bilu im
pediu. O primeiro tempo ter
minou em zero a zero.

Para a etapa final os dois

. . .

Lance da partida entre 
Palestra e Santa Luzia

times vieram a campo respei
tando um ao outro. Aos 10 
minutos, o jogador Maicon, do 
Palestra, aproveitou a falha do 
goleiro Anderson, do Santa Lu
zia, e escorou de cabeça para o 
fundo das redes e abriu o mar
cador no Bregão. Após o gol, o 
Palestra era todo ataque. Mas 
aos 21 minutos veio o castigo. 
O jogador Leandrinho, do San
ta Luzia, que acabara de entrar 
em campo, acertou um belo 
chute e empatou a partida.

O jogo pegou fogo e as duas 
equipes criaram várias oportu
nidades de gol, mas o Palestra 
levou a melhor nas finaliza
ções. Aos 40 minutos, Júnior

GRUPO A PG J V D E GP GC SD
PRIMAVERA 9 3 3 0 0 5 2 3
EXPRESSINHO 5 3 1 0 2 7 6 1
BOREBI 4 3 1 1 1 7 6 1
BOTUCATU 3 4 1 3 0 3 6 -3
PORTO 1 3 0 2 1 3 3 0

GRUPOB PG J V D E GP GC SD
G. LWART 8 4 2 0 2 8 6 2
PALESTRA 6 3 2 1 0 6 3 3
SANTA LUZIA 4 3 1 1 1 9 6 3
AREIÓPOLIS 3 3 1 2 0 7 9 -2
FRIGOL 1 3 0 2 1 1 7 -6

fez o segundo gol do Palestra e, 
aos 46 minutos, em bela joga
da do atacante Josimar, a bola 
foi tocada para Ronildo que fu
zilou para as redes do goleiro 
Anderson. Final de jogo, Pales
tra 3, Santa Luzia 1.

O técnico do Palestra, Joel

Romualdo, disse estar muito 
feliz com a vitória. "Esta vitória 
é do grupo inteiro, que tem se 
dedicado ao máximo em todos 
os jogos. Muitos não acredi
tavam e estamos aí, próximos 
da classificação para as semifi
nais", comentou.

F U T S A L
Safra Sul e Sem Compromisso abrem semifinais

As equipes da Safra Sul e Sem 
Compromisso abrem hoje, às 
20h, no ginásio de esportes Anto- 
nio Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
a primeira partida das semifinais 
do Campeonato Municipal de 
Futsal, promovido pela Direto
ria de Esportes e Recreação. No 
jogo de fundo, a Lwart/Alf joga

contra a AC Black. As equipes 
vencedoras garantem vaga para 
as finais da competição.

Na quinta-feira 9, a partir 
das 20h, acontece a primeira 
partida das finais e na terça- 
feira 14, a grande final. A or
ganização do evento promo
verá na final da competição a

entrega de troféus e medalhas 
para as três primeiras coloca
das e troféu para a quarta co
locada, além de troféus para 
o artilheiro e goleiro menos 
vazado. O Campeonato Mu
nicipal de Futsal teve início no 
dia 5 de setembro com a parti
cipação de 18 equipes.

Expressinho e 
Borebi ficam 
no empate

Ainda pela penúltima 
rodada da 4® Copa 1010 
de Futebol Amador fo
ram realizados mais três 
jogos no domingo. No 
estádio Archangelo Bre- 
ga, o Bregão, o Expressi- 
nho ficou no empate de 
2 a 2 com Borebi.

O Expressinho abriu 
o marcador aos sete mi
nutos do primeiro tem
po com Marcos que aos 
16 minutos ampliou 
o marcador para 2 a 0. 
O Borebi pressionou e 
chegou ao empate. O 
primeiro gol saiu aos 21 
minutos com Jorginho. 
O gol de empate foi 
marcado por Paulo, aos 
32 minutos.

Em Alfredo Guedes, 
o Primavera/Millenium, 
que já está classificado 
para as semifinais, ven
ceu Botucatu por WO.

Jogando em casa e já 
classificado para as semi
finais, o Grêmio Lwart 
empatou em 1 a 1 com 
o lanterna do grupo, o 
Grêmio Frigol. O Lwart 
abriu o marcador aos 
35 minutos do primeiro 
tempo com José e, aos 
51 minutos da etapa fi
nal, o jogador Adão, do 
Grêmio Frigol, empatou 
a partida, dando núme
ros finais ao jogo.

A última rodada da 
fase de classificação está 
marcada para domingo 
15. Confira os jogos: no 
Bregão, às 10h, o Pales
tra encara Areiópolis e, 
às 15h30, Borebi pega o 
Porto de Areiópolis.

No campo do Grê
mio Lwart, às 15h30, o 
Expressinho enfrenta o 
Primavera/M illenium. 
Em Alfredo Guedes, às 
10h, o Grêmio Frigol jo
ga contra o Santa Luzia.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Quando era pequeno já gostava muito de futebol e hoje, 
adulto, gosto mais ainda. Sou do tipo que assiste até jogo 
de vila quando tem nos finais de semana, mas tenho que 
dizer que a minha paixão mesmo com o esporte é assistir o 
meu tricolor paulista atropelando esses timinhos que tem 
por a íe  partindo rumo ao título brasileiro."

Murilo Placca , assistente administrativo

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



A v. 25 de Janeiro, 74 2  -  Centro 
Fone: 3264-6684
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KESTAURANTE E CHOPERIA
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GAS. COMUM R$ 2,489
G/IS. ADITIV. R$ 2,499
ÁLCOOL: R$ 1,239
DIESEL R$1,799

A cada 20L preencha um 
cupom e concorra a uma bike.

P O S T O :  3 2 6 4 - 9 6 6 5
DISK-

M A R M I T E X ^DLSK3253.Q337


