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LENÇÓIS
A comunidade católica de Lençóis 
Paulista já está no clima de Natal.
No domingo 3, o grupo de teatro  
do Externato Santa Terezinha, de 
Araraquara, apresentou o espetáculo 
a peça Natal de Toda Gente, com  
presépio vivo, e emocionou o 
público na praça Comendador Zillo, 
a Concha Acústica. Além do teatro, 
teve concerto com a Banda Zillo  
Lorenzetti, ilum inação especial da 
praça, do espaço cultural 'Cidade 
do Livro' e do Santuário Nossa '
Senhora da Piedade.

\

Pastor é assassinado em Agudos
Em Macatuba, motorista atacado pelas costas também é assassinado; dois crimes foram cometidos a sangue frio no domingo

A localização foi diferente, mas 
a brutalidade, a mesma. Dois ho
mens foram mortos a facadas no 
domingo 3, um em Agudos e o 
outro em Macatuba. Em Agudos, o 
pastor Décio Carriel, 42 anos, le

vou quatro facadas, uma no braço 
e três no peito, dentro de sua pró
pria casa. Ele chegou a ser socor
rido, mas não resistiu. O  acusado 
de cometer o crime é um enteado. 
O rapaz fugiu, mas foi encontrado

no Parque Pampulha. Em Maca- 
tuba, o motorista Ademir Bosco- 
lo, 55 anos, foi encontrado mor
to por um de seus filhos na tarde 
do domingo, no sítio da família. 
A propriedade fica na estrada vici-

nal Lauro Perazzoli. Ele levou oito 
facadas nas costas. Há indícios de 
que antes de ser esfaqueado, o mo
torista tenha sido atingido na ca
beça com um pedaço de pau ou de 
tijolo. O caminhão ficou no local e

nada de valor foi levado. Policiais 
militares realizariam uma busca no 
sítio ontem, na tentativa de encon
trar a arma do crime ou o objeto 
com o qual o motorista teria sido 
atingido na cabeça. ►► Página A2
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Grêmio Lwart e Palestra são finalistas
Página A7

V ISÃ O
Saúde faz 
mutirão de 
catarata

Vinte e sete pessoas voltaram a 
enxergar com nitidez ou tiveram sua 
visão melhorada na tarde do sába
do 2. Elas passaram pelo mutirão de 
operações de catarata, promovido 
pela Diretoria de Saúde. Os pacientes 
foram atendidos e operados no Am
bulatório de Especialidades, em Len
çóis. As cirurgias foram feitas pelo 
médico José Eduardo Marques. Antes 
de chegar ao Ambulatório de Espe
cialidades, as pessoas atendidas pas
saram por uma triagem que começou 
nos bairros. Tudo isso sem nenhum 
custo para o paciente. ►► Página A3

T R A N S P O R T E
Ônibus entre 
municípios está 
mais caro
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O bom velhinho desceu de asa delta em Agudos, no domingo 3, para levar alegria à criançada e colaborar com a campa
nha Natal sem Fome. Pelo menos cinco mil pessoas foram ao antigo Espigão, para assistir a aterrissagem do Papai Noel, 
apesar do tempo chuvoso. A entrada era um quilo de alimento não-perecível. O evento também teve outras atrações, 
como apresentação de grupos musicais, exposição de carros antigos e feira de artesanato. O total de alimentos arrecada
dos ainda não foi contabilizado pelos organizadores. ►► Página A5

M A C A T U B A
Aos 55 anos, 
morre Fernando 
Valezi Filho

Centenas de pessoas comparece
ram ao velório municipal Saul Chia- 
ri, no domingo 3, para prestar a úl
tima homenagem ao ex-prefeito de 
Macatuba, Fernando Valezi Filho, o 
Fernandinho, de 55 anos. Ele morreu 
no sábado, de insuficiência cardíaca. 
Filho do ex-prefeito Fernando Valezi, 
Fernandinho foi prefeito de Macatu- 
ba entre 1977 e 1983. Fernandinho 
era um homem de coração bom, 
porém frágil. Segundo informações 
de familiares de Fernandinho, desde 
muito jovem ele começou a apresen
tar problemas cardíacos. ►► Página A6

P IR AT I NI NG A
Martinão quer 
voltar ao cargo 
de prefeito

O prefeito afastado de Piratininga, 
Mauro Martinão (PSDB), espera pelo 
julgamento de uma liminar para vol
tar ao cargo de prefeito, para o qual 
foi eleito em 2004. Ele recorreu ao STJ 
para derrubar a última decisão que o 
impede de voltar à cadeira. Martinão 
está afastado desde maio, quando 
o MP de São Paulo entrou com seis 
ações civis públicas. ►► Página A5



CRIME

A sangue frio
Dois homens foram mortos a facadas no domingo 3; em Macatuba, motorista foi 
atacado pelas costas e, em Agudos, pastor foi assassinado pelo enteado

Ká t ia  Sa rto r i e
Wa gn er  Carva lh o

Dois crimes abalaram o final 
de semana em Macatuba e Agu
dos. Dois homens foram mor
tos a facadas. O assassinato de 
um motorista a sangue frio, em 
Macatuba, causou revolta em vi
zinhos e familiares. E, em Agu
dos, um pastor evangélico foi 
morto pelo próprio enteado.

Em Macatuba, Ademir Bos- 
colo, 55 anos, foi encontrado 
morto por um de seus filhos na 
tarde do domingo 3. Ele tinha 
levado oito facadas nas costas. 
A hora exata do crime ainda 
não se sabe, mas a polícia cal
cula que tenha sido entre 13h e 
19h30. Segundo depoimento de 
familiares, Boscolo foi para seu 
o sítio logo depois do almoço. A 
propriedade rural fica localizada 
na vicinal Lauro Perazzoli, que 
liga Macatuba a Igaraçu do Tie
tê, nas imediações da curva da 
Tinisca. Como ele não aparecia, 
um dos filhos resolveu ir atrás 
do pai, mas o encontrou morto.

Segundo informações da 
Polícia Civil, o corpo do mo
torista foi encontrado ensan- 
güentado, a cem metros de seu 
caminhão. Boscolo foi morto 
com oito facadas nas costas. 
Há indícios de que antes de ser 
esfaqueado, o motorista tenha 
sido atingido na cabeça com 
um pedaço de pau ou de tijo
lo. O caminhão ficou no local 
e nada de valor foi levado.

Os parentes da vítima, as
sim que souberam do crime, 
ficaram revoltados. Eles acre
ditam que a motivação para o 
assassinato seja pessoal, mas, 
aparentemente, Boscolo não 
tinha inimigos. Ainda na noite 
do domingo, uma vizinha co-

O motorista Ademir Boscolo que foi morto com oito facadas

mentava que vira o motorista 
lavando os vidros do caminhão 
e partindo para o sítio logo em 
seguida. Esta a foi última vez 
que ele foi visto com vida.

Este é o primeiro caso de 
homicídio que o delegado 
de Polícia Civil de Macatuba, 
Marcelo Bertoli Gimenes, tem 
pela frente desde que assumiu 
seu posto no município. Há 
dois anos que Macatuba não 
registrava um assassinato.

Por enquanto, a única pis
ta sobre o autor do crime é um 
pouco de cabelo que foi en
contrado na mão de Boscolo. 
Policiais militares realizariam 
uma busca no sítio ontem, na 
tentativa de encontrar a arma 
do crime ou o objeto com o 
qual o motorista teria sido 
atingido na cabeça.

Para o comandante da Polí
cia Militar, sargento Josué Fran
cisco da Silva, a polícia pode ter 
pistas sobre o assassino dentro

dos próximos dias. Isso porque 
os policiais receberam uma cha
mada estranha no domingo. 
Enquanto se dirigiam para o lo
cal do crime, os policiais recebe
ram uma chamada confusa pelo 
190, que dizia que o autor do 
atentado era o próprio Boscolo. 
Segundo o sargento, embora de 
imediato a ligação não tenha 
fornecido nenhuma informação 
útil para o caso, significa que al
guém conhece o assassino, ou 
assassinos, e estaria disposto a 
falar. Boscolo foi sepultado on
tem, às 18h, no cemitério muni
cipal de Macatuba.

a g u d o s
O pastor da Igreja Evan

gélica Quadrangular de Agu
dos, Décio Carriel, 42 anos, 
foi morto no domingo 3 com 
quatro facadas, uma no braço e 
três no peito. O acusado de co
meter o crime é o enteado do 
pastor, Renato dos Santos Silva,

21 anos. Segundo o delegado 
de Agudos, Eron Veríssimo Gi- 
menes, a briga entre o padrasto 
e o enteado aconteceu porque 
o pastor não concordava com a 
presença do rapaz em sua casa.

O crime aconteceu no do
mingo 3, na residência do pastor 
que fica no Parque Centenário. 
A briga começou quando Carriel 
encontrou o enteado dormindo 
em cima da laje da casa. "O pas
tor deu três cintadas no rapaz e o 
expulsou da casa. Quando Silva 
já estava saindo, a discussão re
começou e o rapaz pegou uma 
faca, dessas de cozinha, que esta
va por acaso em cima da pia da 
cozinha e partiu para cima do 
padrasto", disse o delegado.

O pastor recebeu um golpe 
no braço direito e outros três no 
peito, que perfuraram o pulmão 
da vítima. A vítima foi socorrida 
no pronto- socorro municipal 
de Bauru, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. Ainda se
gundo o delegado, a mulher de 
Carriel, Ivete Almeida da Silva, 
42 anos, também foi ferida ao 
tentar evitar as facadas no ma
rido. Ela teve um dedo da mão 
direita decepado.

Após cometer o crime, o ra
paz fugiu, mas foi encontrado 
no Parque Pampulha. Os poli
ciais informaram que o jovem 
não resistiu à prisão e foi levado 
para a Delegacia de Polícia on
de o delegado ratificou a prisão 
em flagrante. Se condenado pe
lo crime de assassinato, o rapaz 
pode pegar de 12 a 30 anos de 
prisão. O delegado disse ainda 
que o rapaz já teve passagem pe
la polícia quando era menor de 
idade. "Ele assumiu a autoria do 
crime. Bastante calmo, o rapaz 
relatou com detalhes como tudo 
aconteceu", disse o delegado.

CLUBE

Candeias está proibido de cobrar taxas de inativos
O Clube de Serviços Can

deias Esporte, Lazer e Recre
ação está proibido de cobrar 
taxas de títulos inativos. A Jus
tiça de São Paulo suspendeu 
as cobranças por meio de uma 
liminar. A informação é do 
advogado lençoense, Rodrigo 
Cacciolari.

Cacciolari explica que o 
Ministério Público, em São 
Paulo, por meio da Promoto- 
ria do Consumidor, ajuizou 
uma ação civil pública con
tra a rede do Clube Candeias 
pedindo a paralisação das co

branças dos títulos inativos, 
sob pena de multa no valor de 
R$ 50 mil para cada cobrança 
realizada.

A Promotoria também pe
diu a condenação do Clube 
Candeias e de seus sócios, por 
danos patrimoniais e morais 
causados aos consumidores 
que já haviam efetuado o paga
mento. Com essa liminar, nin
guém está obrigado a efetuar os 
pagamentos. A ordem vale para 
todo o Estado de São Paulo.

A rede, com sede em Curi
tiba, Paraná, começou a pro-

mover cobranças indevidas 
em relação a seus associados 
nos últimos meses. Na década 
de 1980, muitas pessoas com
praram títulos do clube que 
mantém uma rede de hotéis 
e pousadas em pontos turís
ticos de São Paulo e Paraná e 
há alguns meses passaram a 
receber cobranças sem nunca 
terem utilizado o serviço. Na 
época em que adquiriram o 
título, o Candeias divulgava 
que não haveria cobrança de 
taxas de manutenção. O asso
ciado só pagaria uma pequena

taxa quando efetivamente fos
se usar os hotéis da rede. Em 
Lençóis Paulista, 34 pessoas 
procuraram o Procon nessa 
situação.

As cobranças que come
çaram a chegar nos últimos 
meses ultrapassavam R$ 4 
mil. Segundo o clube, os va
lores seriam referentes a taxas 
de manutenção. Depois da 
cobrança, os associados rece
beram outra notificação, que 
dizia que aqueles que não efe
tuassem o pagamento seriam 
cobrados na Justiça.

NOTAS POLICIAIS

COM FACA
Uma mulher foi agredi

da pelo marido no sábado 
2, no Núcleo Luiz Zillo, em 
Lençóis. O homem chegou 
em casa embriagado, come
çou a discutir com a mulher 
e a agrediu com uma facada 
de raspão.A mulher foi so
corrida no pronto-socorro e 
liberada após ser medicada. 
O homem fugiu.

sem  r a z ã o
No sábado 2, foi regis

trada mais uma agressão 
em Lençóis. Segundo dados 
da Polícia Militar, o marido 
chegou em casa nervoso e 
disse que tinha acontecido 
um problema no banco. 
Em seguida, agrediu a espo
sa com um soco na cara.

a t r o p e l a d o
Na sexta-feira, 1° de de

zembro, foi registrado um 
atropelamento na avenida 
Padre Salústio Rodrigues, 
no Jardim Ubirama. Segun
do o condutor do Escort, 
ele conduzia seu carro pela 
avenida quando um rapaz 
saiu de dentro de um bar e 
entrou na frente do veículo. 
O motorista disse que ain
da tentou evitar o atropela
mento, mas não conseguiu. 
A vítima foi socorrida no

pronto-socorro com feri
mentos leves, medicada e 
liberada em seguida.

sem  c o n t r o l e
Uma auxiliar de escri

tório perdeu o controle da 
moto que conduzia pela 
rua Papa João Paulo II, Vi
la Antonieta II, bateu em 
uma placa de publicidade e 
acabou no chão. A moça foi 
socorrida com ferimentos 
leves.

a p l a u s o s
Uma cena pouco co

mum tomou conta da 
avenida Coronel Virgílio 
Rocha, em Macatuba, na 
madrugada do sábado 2 
para o domingo 3. A ação 
rápida da Polícia Militar pa
ra deter um motorista que 
praticava direção perigosa 
arrancou muitos aplausos. 
M.C., que dirigia um Pálio 
branco, placas CQK 4760, 
de Macatuba, foi parado 
por duas viaturas depois 
de cantar pneu, avançar vá
rias placas de 'Pare' e qua
se atropelar um homem 
com uma criança no colo. 
O motorista e outros três 
ocupantes do veículo foram 
bastante vaiados. Depois de 
levar algumas multas, M.C. 
foi liberado.

UTILIZE N O SSO
CARTÃO E TEN H A  

M UITAS VANTAGENS!

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

1 DVD • 1 Fogão • 1 Bicicleta



s a u d e

Boa visão
Diretoria de Saúde promove operação de catarata gratuita 
para 27 pacientes; Lençóis Paulista é o único município no 
interior do Estado que mantém programa em operação

Cristiano  Guirado

A tarde de sábado 2 foi espe
cial para pelo menos 27 lenço- 
enses que voltaram a enxergar 
com nitidez ou tiveram sua vi
são melhorada após passar pelo 
mutirão de operações de catara
ta, promovido pela Diretoria 
de Saúde. Os pacientes foram 
atendidos e operados no Am
bulatório de Especialidades, em 
Lençóis Paulista. As cirurgias 
foram feitas pelo médico José 
Eduardo Marques.

Antes de chegar ao Ambula
tório de Especialidades, as pes
soas atendidas passaram por 
uma triagem que começou nos 
bairros. Os casos constatados 
de catarata foram encaminha
dos ao consultório para exames 
mais detalhados. Só depois a 
pessoa é cadastrada para passar 
pela cirurgia. Os dados são en
viados para a Diretoria de Saú
de, que avalia e emite a autori
zação para o procedimento ci
rúrgico. Tudo isso sem nenhum 
custo para o paciente.

Os usuários gostaram da 
idéia. Terezinha Neli Cone- 
glian, 62 anos, já operou o olho 
direito gratuitamente pelo mes
mo projeto e, na tarde de sába
do, se preparava para operar o 
olho esquerdo. "Achei muito 
bom esse projeto. A catarata foi 
diagnosticada há quatro meses 
e, na época, se eu fosse pagar, 
a operação sairia por R$ 2 mil 
cada olho", afirmou.

Também presente ao muti
rão, o vereador Nardeli da Silva 
(PFL) comemorava o sucesso

Vinte e sete pessoas foram operadas das catarata no sábado

do projeto. "Esse atendimento 
começou comigo, no projeto 
Boa Visão, em 1995", afirmou. 
"Agora a Diretoria de Saúde dá 
esse respaldo para que a gente 
continue ajudando a população 
a fazer a operação de catarata de 
forma gratuita", completa.

Ouvido pelo jornal O ECO, 
o médico José Eduardo Marques 
afirmou que Lençóis Paulista é a 
única cidade do interior paulis
ta que mantém os mutirões de 
atendimento e cirurgias em ca
sos de cataratas, depois que o 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) acabou com o projeto. 
"Eu já havia feito várias cirurgias 
antes do governo federal cortar 
o projeto. E, com a ajuda do 
Nardeli, a prefeitura se sensibili
zou para o problema e resolveu 
ajudar a população", afirma.

O vice-prefeito e diretor de 
Saúde, Norberto Pompermayer 
(PL), conferiu de perto o pro
jeto e lembrou que os mutirões

para cirurgias de catarata eram 
uma fórmula que havia dado 
certo, apesar do governo federal 
ter cancelado o programa. "Em 
2003, optamos pela gestão ple
na de saúde, o que nos permite 
gerenciar recursos e fazer gastos 
da forma que melhor atenda 
nossas necessidades", lembra. 
Segundo ele, a Diretoria de Saú
de investiu algo em torno de R$ 
15 mil para as 27 operações.

E Norberto não descarta no
vos movimentos. "Vamos fazer 
quantas vezes forem necessá
rias, sempre focados em aten
der a demanda reprimida", ga
rante. No entanto, o diretor de 
Saúde afirma que o Município 
não vai esquecer as campanhas 
preventivas. "A medicina pre
ventiva é sete vezes mais barata 
que a curativa", explica. "É claro 
que algumas coisas são inevitá
veis. A catarata, por exemplo, é 
uma conseqüência do envelhe
cimento", completa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO 

T.P. 26-2006
PROC: 91-2006 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba EDITAL: 27-2006 
OBJETO: contratação empresa para obra de recuperação pavimento
asfáltico numa área de 1994 m2 V=40 m3, através processo “Reperfilagem 
asfáltica”, na Rua Lourenço Bento, Jd Planalto, prazo máximo 30 dias após 
emissão da Ordem de Serviço. A Prefeitura de Macatuba torna público que 
o Prefeito Municipal homologou a licitação em referência, adjudicando o 
objeto em favor de JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA no valor de R$ 17.200,00, ficando, portanto, o representante legal 
convocado para a assinatura do correspondente contrato dentro do prazo 
de 5 dias..
Macatuba, 4 de dezembro de 2.006
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO 

HOMOLOGAÇÃO T.P. 24-2006
PROC: 89-2006 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba EDITAL: 25-2006 
OBJETO: contratação empresa para reforma nas instalações da Escola 
“Trajano Maciel Filho”, na Rua Lourenço Bento, 3-97, de conformidade 
com o projeto básico que incorpora o processo, para conclusão no 
prazo de 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. A Prefeitura 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou a 
licitação em referência, adjudicando o objeto em favor de PLANEJA 
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 
94.949,08, ficando, portanto, o representante legal convocado para a 
assinatura do correspondente contrato dentro do prazo de 5 dias.. 
Macatuba, 4 de dezembro de 2.006 
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.
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Viajar de ônibus está 
mais caro desde ontem

A Artesp (Agência de Trans
porte do Estado de São Paulo) 
autorizou um aumento nos pre
ços das passagens de ônibus in- 
termunicipais, tanto no sistema 
convencional como no de circu
lar. No convencional o aumento 
foi de 23,96% e no de circular 
intermunicipal, de 15,26%. O 
preço das tarifas do circular mu
nicipal não foi alterada e conti
nua a R$ 1,60 em Lençóis.

O último aumento autoriza
do pela agência foi em fevereiro 
de 2005. Para o cálculo do rea
juste das tarifas foram conside
rados os aumentos no preço do 
combustível, pneus, veículos e 
funcionários.

CONFIRA OS NOVOS PREÇOS:

Vista geral do terminal rodoviário de Lençóis Paulista

Empresa
Manoel Rodrigues

Linha
Bauru-Piratininga

Tarifa antiga 
R$ 2,88

Nova Tarifa 
R$ 3,30

Tipo de Transporte
Convencional

Reunidas Bauru-Piratininga R$ 1,70 R$ 2,00 Circular
Prata Lençóis-São Paulo R$ 40,05 R$ 44,70 Convencional
Prata Lençóis-Agudos R$ 3,40 R$ 3,85 Convencional
Prata Lençóis-Agudos R$ 2,15 R$ 2,45 Circular
Prata Lençóis-Bauru R$ 3,55 R$ 4,05 Circular
Prata Lençóis-Bauru R$ 6,55 R$ 7,35 Convencional
Prata Lençóis-Botucatu R$ 8,00 R$ 8,95 Convencional
Prata Lençóis-Areiópolis R$ 3,10 R$ 3,45 Convencional
Prata Lençóis-Areiópolis R$ 2,10 R$ 2,40 Circular
Mourão Lençóis-Alfredo Guedes R$ 2,40 R$2,50 Convencional
Mourão Lençóis- Areiópolis R$ 3,05 R$ 3,50 Convencional
Mourão Lençóis-Barra Bonita R$ 5,15 R$ 5,85 Convencional
Mourão Lençóis-Macatuba R$ 2,25 R$ 2,55 Convencional
M ourão Lençóis-Pederneiras R$ 5,15 R$ 5,85 Convencional

FONTE: Empresas citadas

EXTRAVIO

LWARCEL CELULOSE E 
PAPEL LTDA., com filial na 
cidade de Macatuba/SP, IE. 
N° 428.005.613.112 ,CNPJ N° 
53.943.098/0003-49, comunica o 
extravio das Notas Fiscais Mode
lo 1 de n°s 51 a 59.

COMUNICADO

Adria Alimentos do Brasil Ltda. 
torna público que recebeu da 
CETESB, a licença de operação 
n° 7002032, para fabricação de 
biscoitos e bolachas industrializa
dos, à Avenida Brasil, 657 - cen
tro - Lençóis Paulista/SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação -  Tomada de Preços n“ 008/2006 

Processo n” 175/2006

Objeto: aquisição de equipamentos de informática (micros e monitores). 

Tipo: menor preço por item. Encerramento: 20 de dezembro de 2006 às 14:00 

horas. Cadastramento: até às 17:00 horas do dia 15 de dezembro de 2006. 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, 04 de dezembro de 2006. 

LUIZ CARLOS BAPTISTELLA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2006. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 67,94.

Realização

Para ganhar o seu convite, acesse o site
www.hotmixfm.com.br

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


E D I T O R I A L

Reta final
Os próximos dias devem 

ser decisivos para o Legislativo 
regional. As Câmaras de Vere
adores se preparam para esco
lher a nova mesa diretora, ou 
seja, quem vai estar no coman
do pelos próximos dois anos.

Em cada município, uma re
alidade diferente. Na Câmara de 
Lençóis Paulista a ordem é calma 
na hora da escolha. Tanto é ver
dade que a última sessão legisla
tiva do ano foi realizada ontem, 
mas a eleição da nova mesa di
retora, não tem data. Pode inclu
sive acontecer durante o recesso, 
em sessão extraordinária. Expli
cação para adiar tanto a escolha 
é o que todos anseiam. Os len- 
çoenses vão precisar de paciência 
para conhecer o próximo presi
dente do legislativo. Mais difícil 
ainda é chegar a um consenso 
sobre que é ou não candidato.

Na vizinha Macatuba, o 
presidente da Câmara deve ser 
conhecido na próxima segun
da-feira, dia 11. Lá a ordem é o 
consenso. Tanto é verdade que 
um dos candidatos, José Anto- 
nio Tavano (PMDB), mesmo 
almejando muito a presidência, 
resolveu desistir do pleito quan
do percebeu que seu adversário, 
Moacir Silvestrini (PL) é quem 
tinha a maioria dos votos. Em 
Macatuba, a ordem é o diálogo 
até se chegar a uma definição 
que agrade a todas as partes.

Borebi segue a marcha de 
Macatuba e também terá chapa 
única, presidida por João Lima 
de Souza (PSDB). A vitória de 
Souza deveria ser confirmada 
na sessão legislativa de ontem.

Dos municípios da região, 
a decisão na Câmara de Vere
adores de Areiópolis é a mais 
difícil de prever. Isso porque 
numa Casa composta por no
ve vereadores existem nada 
menos do que três candidatos. 
Ou seja, um terço do legislati
vo resolveu concorrer. Claude- 
mir Aparecido Massarico (PP), 
situação, Luis Antonio Pedro- 
so (PDT), situação, e José Edu
ardo Bitu (PSDB) oposição 
são as opções do eleitor.

Piratiniga e Agudos, novas 
áreas de cobertura do jornal O 
ECO também escolhem seus 
presidentes nos próximos dias.

Em Agudos, a Câmara 
também parece ter se fechado 
em torno de uma candida
tura única. O nome da vez é 
de Nelson Ayub (PSDB), que 
por enquanto se recusa a dar 
entrevista como presidente. A 
decisão sai no dia 12.

Já Piratininga tem duas op
ções para o próximo biênio. A 
eleição é hoje e as opções são 
Jair Gonçalves Guedes Júnior 
(PL) e José da Graça de Olivei
ra (PSDB), o Zé Gordinho.

O presidente da Câmara é 
uma das figuras políticas mais 
importantes. É ele, por exem
plo, quem vai administrar o or
çamento do legislativo, que em 
alguns municípios corresponde 
a quantias significativas. Em 
caso de ausência do prefeito e 
do vice-prefeito, é ele o respon
sável direto pela administração 
municipal. Com tanto poder 
em jogo, a discórdia sempre 
tem espaço para reinar.

A R T I G O

Deixei de acreditar na paz
Cristian o  Guirado

Quanto tempo Albert Eins- 
tein ficou ruminando a Teoria da 
Relatividade antes que ela fosse 
publicada? Desde que entendo 
um pouquinho sobre a história 
dos conflitos entre os povos do 
mundo, passei a ruminar uma 
filosofia que traria a paz absolu
ta entre todos os povos.

Interrompi meu pensa
mento ruminante na manhã 
de ontem, quando constatei 
que a paz, na sua acepção mais 
pura, é simplesmente impossí
vel. Como esse espaço não é 
dedicado à ciência, mas sim 
à opinião, não vejo problema 
em publicar parte da minha 
filosofia de paz absoluta, mes
mo que inacabada. Até porque 
é um raciocínio tão simples 
que nem poderia patentear co
mo de minha autoria.

A paz absoluta só é possí
vel através do conhecimento 
absoluto do próximo. Israe
lenses e palestinos não se to
leram porque ambas as cultu
ras querem se impor sobre as 
outras e não se estudam. Se o 
ser humano tiver um conheci
mento geral sobre as demais 
culturas, a compreensão virá 
e, junto com ela, a tolerância. 
Tudo se baseia em conhecer 
as diferenças e seus motivos. 
A partir disso, qualquer pen
samento fica mais claro.

Se a filosofia de paz abso
luta é tão simples, porque é 
tão brutalmente impossível? 
O ser humano carrega no DNA 
-  independente de etnia, op
ção sexual e crença -  o vício de 
querer fazer o próximo pensar 
igual. Uma grande besteira. 
Afinal grande riqueza da raça 
humana é justamente a diver
sidade de pensamento. Mas 
desde que o homem é homem 
existe a corrida para sufocar e 
reprimir os diferentes, predo
minando uma grande massa

de gente igual. Como gado 
correndo na pastagem.

Constatei, acreditem, em ca
sa. Há anos minha família briga 
comigo para que eu consiga ser 
igual a eles, organizado. E des
de que eu me lembro, nessas 
síndromes de arrumação, perdi 
uma gama incontável de papéis 
-  facilmente confundidos com 
lixo -  contendo anotações e 
rascunhos de poemas, contos, 
músicas e um monte de outras 
besteiras que não servem para 
nada, mas que eu não posso 
deixar de produzir, por uma 
necessidade quase que fisioló
gica. A dor no coração é grande. 
Uma vez perdidos, nunca mais 
conseguirei outros.

Na manhã de ontem perdi 
mais coisas. Entrei em pânico, 
tentei negociar. Queria saber se 
era possível que me deixassem 
viver na minha própria bagun
ça, que parassem de arrumar as 
minhas coisas. Tentei explicar 
que era espalhando papéis que 
eu me sentia bem e que conse
guia organizar minha produ
ção. Enfim, tentei explicar que 
eu era diferente e que nem por 
isso era uma pessoa ruim.

Qual foi a resposta? Fui acon
selhado a me organizar, catalo
gar meus papéis e organizar mi
nhas coisas na agenda. E ainda 
tive que ouvir que, enquanto eu 
morasse lá, não seria possível ter 
minha bagunça do meu jeito.

Conclusão: em casa, onde as 
pessoas me conhecem pela mi
nha vida inteira (e penso eu que 
me amam!), elas tentam me mu
dar. Imaginem como seria tentar 
conciliar culturas rivais, irrigadas 
por milênios de ódio? A minha 
tristeza natural está incrementa
da por mais uma dura constata
ção. Ontem, oficialmente, deixei 
de acreditar na paz, que de tão 
simples chega a ser impossível.

Cristiano Guirado, é estudante 
de Jornalismo
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PRESIDENTE
Borebi escolheria o novo 

presidente da Câmara de Ve
readores na noite de ontem. 
A chapa única vem encabe
çada pelo vereador João Li
ma de Souza (PSDB), que 
no 2007/2008 substitui o 
atual presidente, Reginaldo 
César Martins (PFL).

ENQUANTO ISSO...
Enquanto isso, a Câ

mara de Lençóis Paulista 
continua no mistério. Isso 
porque geralmente as cha
pas já estariam preparadas 
antes do recesso parlamen
tar. Na noite de ontem, os 
vereadores fariam a última 
sessão ordinária do ano e, 
por isso, havia a expecta
tiva de que a data da elei
ção fosse confirmada pelo 
presidente do Legislativo, 
Adimilson Vanderlei Ber- 
nardes (PRTB), o Dingo. 
Quem sabe, com a data 
marcada os candidatos não 
se assumem e apresentam 
suas chapas?

PROCURADO
A Terceira Coluna pro

curou Dingo Bernardes pa
ra saber se já havia alguma 
definição sobre a data. O 
presidente da Câmara não 
atendeu o celular. Mas na 
semana passada ele já ha
via deixado escapar que a 
escolha da nova mesa di
retoria teria que ser feito 
através de uma convoca
ção extraordinária, que ele 
fez questão de ressaltar, 
sem remuneração. "Vai ser 
uma convocação para as 
eleições. O vereador vem 
e vota. Não é sessão, não 
tem remuneração nem na
da", explicou.

NA LUTA
Um dos possíveis no

mes para a presidência 
do Legislativo, o vereador 
Nardeli da Silva (PFL) es
teve no Ambulatório de 
Especialidades na tarde de 
sábado 2 para acompanhar 
o mutirão de operações de 
catarata. E comemorou: 
"foi um projeto que eu ini
ciei em 1995", lembrou.

NA COLA
No Ambulatório, Nardeli 

ficou na cola do vice-prefeito 
e diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer (PL). Estaria o 
vereador interessado em con
correr como vice de Norberto 
em 2008? Estaria Norberto in
teressado na companhia? Am
bos riram e desconversaram.

FELIZ
Aliás, Norberto foi con

vidado pelos jornalistas a 
comentar os números da 
pesquisa eleitoral, que o 
apontaram em segundo lu
gar nas pesquisas eleitorais, 
com 19%, atrás do vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV), 
com 33%, e à frente do mé
dico José Rubens Pietrarória 
(PMDB), com 17% e de Din
go Bernardes (PRTB), com 
12%. "Será que é hora de co
mentar? Eu posso dizer que 
fiquei feliz", despistou. A pes
quisa foi encomendada pelo 
jornal O ECO junto a Factual 
Pesquisas, de São Carlos.

NÚMEROS
Norberto não demonstrou 

preocupação com a constata
ção de que a Saúde é um dos 
serviços que mais preocupam 
o eleitor lençoense. Para ele, 
esses números não inviabili
zam sua candidatura. "Pelo 
contrário. A preocupação da 
população demonstra que o 
usuário reconhece todos os 
esforços que temos feito pe
la Saúde ao longo dos anos", 
afirmou. "A população enten
de que essa é uma área muito 
dinâmica e colabora como o 
seu sucesso", completa.

VIAGEM
O prefeito Coolidge Her- 

cos Júnior (PMDB) esteve na 
capital paulista na sexta-feira 
1° de dezembro, para assinar 
dois convênios. Ele passaria 
pela Secretaria de Agricultura 
para fechar o contrato para 
aquisição de uma patrulha 
mecanizada, no valor de R$ 
70 mil e pela Secretaria de 
Economia e Planejamento, 
de onde o município aguar
da uma verba no valor de R$ 
100 mil para terminar o reca- 
peamento na rua Jurema.

2̂  CHANCE
Depois do frustrante 

Campeonato Master, a Se
cretaria de Esportes de Maca- 
tuba quer se redimir com os 
atletas amadores e anuncia a 
segunda edição da competi
ção. O calendário esportivo 
de Macatuba ainda prevê a 
realização de um Campeo
nato Regional de Futebol. A 
divulgação dos prazos de ins
crição começa nessa semana.

AOS TRANCOS
O Campeonato Master 
deste ano virou piada na 
Secretaria de Esportes de 
Macatuba, isso porque ficou 
marcado por confusões e 
falta de organização. Teve 
até jogador que jogou com 
idade fora do regulamento. 
Sem contar o número 
reduzido de equipes. Para ter 
mais inscritos e para atrair 
mais público para os jogos, 
a prefeitura de Macatuba 
pediu o apoio do jornal O 
ECO para divulgação, já 
que o jornal tem circulação 
regional. Pedido concedido!

PONTO FINAL?
O projeto de lei que au

toriza as prefeituras de Ma- 
catuba e Igaraçu do Tietê a 
formarem um consórcio in- 
termunicipal para a instala
ção de uma praça de pedágio 
na estrada vicinal Lauro Pe- 
razzoli era aguardado para 
votação ontem, na Câmara 
de Vereadores de Macatuba. 
O projeto volta para a pauta 
depois de ser engavetado por 
um mês. O vereador Apare
cido Humberto Pavão (sem 
partido) pediu vistas ao 
projeto há 30 dias, quando 
o pedágio ia finalmente ser 
votado e conseguiu a apro
vação para o pedido.

VIZINHO
No município de Igaraçu 

do Tietê o projeto do pedá
gio deu entrada na Câmara 
no dia 6 de novembro e, por 
enquanto, está nas comis
sões da Casa. A última ses
são legislativa está marcada 
para a próxima segunda-fei
ra 11, o que pode adiar a vo
tação para o próximo ano.

"O Natal sem Fome em 
Agudos é muito legal, 
sempre venho. É impor
tante esse tipo de ação na 
cidade porque ajudamos 
as famílias carentes".

Jeniffer Balsante, 
estudante

"O evento Natal sem 
Fome em Agudos é impor
tante porque ao mesmo 
tempo que nos diverti
mos, ajudamos também o 
próximo".
Flávia Miranda, estudante

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

Ambulantes não faltaram na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, na noite do domingo 3. 
Enquanto os atores do projeto Presépio Vivo, de Agudos, apresentavam a história do nascimento de Cris
to, os ambulantes aproveitaram para melhorar o orçamento doméstico.

"Acho que a comunidade 
de Agudos deveria parti
cipar e prestigiar mais o 
evento Natal sem Fome, é 
muito legal".

Fernando Gerônimo da 
Silva, comerciante

FRASES

"Vai ser 
uma convo
cação para 
as eleições. 
O verea
dor vem e 
vota. Não 
é sessão, 
não tem re
muneração 
nem nada",
Adimilson Vanderlei Bernardes
(PRTB), o Dingo, ao justificar que 
a sessão extraordinária para a elei
ção da mesa diretora para o biênio 
2007/2008 não vai ter custos aos 
cofres públicos

PARA PENSAR
"A im ortalidade 
é uma espécie de 
vida que nós ad
quirimos na me
m ória dos homens"

Denis Diderot

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Luta pelocargo
Prefeito afastado de Piratininga aguarda liminar que pode restituí-
lo ao cargo* defesa diz (Jlie afastamento é uma cassação sumária  ̂prefeito afastado de Piratininga, Mauro Martinão, aguarda uma liminar da Justiça para voltar ao cargo

C ristiano  G uirado

O prefeito afastado de Pira
tininga, Mauro Martinão (PS
DB), espera pelo julgamento 
de uma liminar impetrada pe
la sua assessoria jurídica, que 
conforme a decisão judicial, 
pode devolvê-lo ao cargo de 
prefeito, para o qual foi eleito 
em 2004. Ele recorreu ao STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
para derrubar a última decisão 
que o impede de voltar à ca
deira. Martinão está afastado

desde maio, quando o Mi
nistério Público de São Paulo 
entrou com seis ações civis pú
blicas para apurar eventuais ir
regularidades em pagamentos 
feitos pela prefeitura.

A defesa do prefeito se 
baseia no fato de que, se for 
julgado em trâmite normal, o 
processo pode demorar mais 
de dois anos para ser concluí
do. Ou seja, terminaria o man
dato de Martinão e ele não re
tornaria ao cargo. "Manter esse 
afastamento é como expulsar

um homem público do cargo 
sem o prévio julgamento. É 
uma cassação sumária, sem 
uma sentença judicial", argu
menta o advogado do prefeito 
afastado, Marcelo Augusto de 
Souza Garms. Segundo o ad
vogado, a defesa entrou com 
recurso em todas as acusações 
apresentadas pelo Ministério 
Público e já ganhou.

Ainda segundo Garns, o 
afastamento de Mauro Marti- 
não é irregular. "A lei de im
probidade administrativa de

termina que, nesses casos, o 
réu deve ser afastado para que 
não embarace o andamento 
do processo, dificultando o 
acesso a documentos solici
tados ou pressionando teste
munhas", explica. "Não há 
porque ele ficar afastado. A 
instrução do processo nem co
meçou. E todos os documen
tos já foram enviados, inclusi
ve empenhos que a prefeitura 
fez. E todas as testemunhas já 
foram ouvidas", completa.

Garns lembra ainda que a

assessoria jurídica de Marti- 
não já toma medidas contra 
um outro eventual afasta
mento por decisão da Câma
ra. "Existe um dispositivo no 
Regimento Interno que abre 
a possibilidade do legislativo 
afastar um prefeito durante 
os trabalhos de uma eventual 
Comissão Processante. Já en
tramos com um recurso tor
nando esse dispositivo tem
porariamente indisponível", 
acrescenta.

A sentença pode vir a ser

julgada nessa semana, mas 
segundo o advogado, não há 
como precisar um dia. "Pode 
ser que saia nessa semana, 
mas acredito que, no máxi
mo, em 15 dias, tenhamos 
alguma novidade", finali
za. Procurado pelo jornal O 
ECO, o prefeito afastado de 
Piratininga, Mauro Martinão, 
afirmou que só vai falar com 
a imprensa depois que a de
cisão judicial for conhecida. 
"Não quero falar nada por 
antecedência", afirmou.

a g u d o s

Chegada do papai Noel foi vista por cinco mil pessoas
A edição 2006 do projeto 

Natal Sem Fome em Agudos 
foi um sucesso de público. 
Mesmo com o tempo chu
voso, reuniu cerca de cinco 
mil pessoas no antigo Espi
gão, segundo os organizado
res. A entrada era um quilo 
de alimento não perecível. 
Os alimentos arrecadados 
serão entregues às famílias 
carentes do município.

A ação contou com atra
ções o dia inteiro e reuniu 
um público de várias idades 
e gostos. Quem foi ver o pa
pai Noel de perto também 
pôde conferir a exposição 
dos carros antigos de Bau
ru, feira de artesanato e sal
to de pára-quedas.

À tarde, a música tomou 
conta do local. O Clube da 
Viola, de Bauru, dividiu a 
tenda com o grupo infantil 
Rebeldes Cover, de Agudos.

Uma das atrações mais 
esperadas foi a chegada do 
papai Noel de asa delta. O 
pára-quedista Ademir Rebe- 
latto, de Lençóis Paulista, 
membro do grupo Skydive 
Radical Center de Bauru, 
sentiu a emoção de ser o 
bom velhinho por um dia. 
"É muito bom poder par
ticipar do evento em que 
você ajudas as pessoas. Fa
zer o papel do papai Noel é 
muito bom, pois você acaba 
realizando o sonho de mui
tas crianças em conhecer o Papai Noel chega de asa delta e saúda os moradores de Agudos

papai Noel e esse carinho é 
muito gostoso, fico feliz de 
poder contribuir", ressalta.

Apesar de morar perto 
do recinto, a dona-de-casa 
Marina Finotti, 65 anos, 
compareceu no evento pela 
primeira vez. "Moro aqui 
perto, mas nunca tinha 
participado. O evento está 
muito legal e divertido. É 
importante, porque ao mes
mo tempo em que nos di
vertimos colaboramos com 
as famílias carentes da cida
de", comenta Marina.

Para a moradora, Mor- 
gana Fregnan, participar do 
evento é muito importante. 
"Participo de todos os even
tos que acontecem aqui, gos-

to e acho muito importante 
também fazer a doação pa
ra ajudar quem precisa. O 
evento está gostoso e bem 
adequado para todos", diz.

Para a voluntária e coor
denadora do Natal Sem Fo
me, Ciça Texeira, o evento 
foi positivo. "Esse foi o pri
meiro ano que fizemos em 
local fechado, mas mesmo 
assim a população colabo
rou nas doações de alimen
tos. Até o próximo dia 10 
esperamos arrecadar mais 
alimentos com empresas 
que entraram em contato 
conosco", afirma. Os orga
nizadores ainda não totali
zaram a quantidade de ali
mentos arrecadados.
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Último adeus
Aos 55 anos, morre o ex-prefeito de Macatuba Fernando Valezi Filho, o Femandinho; 
homenagens foram prestadas pela família, amigos e políticos do município

Ká tia  Sa rto ri

Centenas de pessoas com
pareceram ao velório munici
pal Saul Chiari, no domingo 
3, para prestar a última home
nagem ao ex-prefeito de Maca- 
tuba, Fernando Valezi Filho, o 
Fernandinho, de 55 anos. Ele 
morreu no sábado, de insufi
ciência cardíaca.

Fernandinho ficou conhe
cido em Macatuba por sua 
carreira política, ofício que 
aprendeu com o pai, Fernan
do Valezi. "Quando eu che- 
guei em Macatuba, em 1979, 
ele era o prefeito e me ajudou 
muito", comentou o ex-ve
reador Odair Álvares Funes 
(PT), o sargento Funes, que 
fez questão de prestar uma 
última homenagem. "Era um 
dos prefeitos mais jovens na 
época", completou.

Macatuba foi administrada 
por Fernandinho entre 1977 
e 1983. "O Fernandinho foi 
espetacular: bom, honesto e 
trabalhador. Para mim, um 
irmão", declarou outro ex-pre
feito, Ângelo Antonio Martins 
Lista, o Gélo, amigo de carrei
ra política e pessoal -  amizade 
que começou na verdade entre 
as famílias Lista e Valezi, na 
década de 50, com a aliança 
política entre Matheus Lista,

Parentes e amigos foram dar o último adeus ao ex-prefeito Fernando Valezi Filho, o Fernandinho

pai de Gélo, e Fernando Vale- 
zi, pai de Fernandinho.

"Ele foi prefeito indicado 
por mim, logo que eu termi
nei meu primeiro mandato 
e fez obras importantes por 
Macatuba, obras que são im
portantes até hoje, como o ter
minal rodoviário, o estádio de 
futebol Amadeu Artioli, termi
nou a construção do Centro de

Vinte anos no poder
A gestão de Fernando Va- 

lezi Filho completou um ci
clo de 20 anos no poder da 
família Valezi em Macatuba. 
O gosto pela política come
çou com Fernando Valezi, pai 
de Fernandinho.

Fernando Valezi iniciou 
a carreira política na década 
de 50, apadrinhado por Ma- 
theus Lista, que coincidente
mente era pai de Gélo. Ga
nhou a primeira eleição para 
prefeito em 1956. Concluiu 
o mandato em 1959 e em se-

Lazer, que começou na minha 
gestão", lembrou Gélo.

Fernandinho era um ho
mem de coração bom, porém 
frágil. Segundo informações 
de familiares de Fernandinho, 
desde muito jovem ele come
çou a apresentar problemas 
cardíacos. Aos 28 anos, sofreu 
o primeiro infarto, ataque que 
ainda se repetiria ao longo dos

anos. Com o tempo, Fernan- 
dinho descobriu que sofria de 
diabetes e de pressão alta, o 
que tornou sua situação ainda 
mais delicada, principalmente 
nos últimos três anos.

O prefeito de Macatuba, Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
como forma de homenagem, 
decretou luto oficial no muni
cípio por três dias.

b o r e b i

Finotti paga 13° 
até a sexta-feira

O pagamento do 13° 
salário dos funcionários 
municipais de Borebi de
verá ser feito até a próxi
ma sexta-feira, dia 8. Se
gundo Ivonete Morbi do 
Amaral, do setor financei
ro da prefeitura, o paga
mento do 13° salário aos 
110 funcionários vai cus
tar R$ 180 mil, já incluí
dos os encargos sociais.

Segundo o prefei
to Luiz Antonio Finotti 
(PTB), no final do ano a 
maior parte das prefeitu
ras de pequeno e médio 
porte está com a corda no 
pescoço, mas Borebi re
solveu se precaver e eco
nomizar o dinheiro para 
não ter problemas para 
cumprir com o compro
misso. "Nós decidimos 
todo mês economizar e 
depositar em uma conta 
especial cerca de nove por 
cento do valor do abono, 
para chegarmos ao mês 
de dezembro com o paga
mento do 13° salário dos 
funcionários garantido", 
disse.

O empregador inclu
sive as prefeituras, têm a 
opção de realizar o paga
mento do 13° salário em 
duas parcelas, a primeira 
até o dia 30 de novembro 
e a segunda parcela antes 
do dia 20 de dezembro. 
Uma outra opção é fazer 
o pagamento em uma

parcela só até o dia 10 de 
dezembro.

A funcionária Tere- 
zinha Garavelli disse 
que pretende guardar o 
dinheiro para ajudar a 
cumprir com os compro
missos do início do ano. 
"Todo ano faço isso para 
não me apertar com os 
compromissos que virão. 
Não tenho nenhuma dívi
da para pagar então dire
ciono o dinheiro para os 
compromissos do futu
ro", disse.

Rosemeire Frederico, 
que trabalha na escola 
municipal Iracema Leite 
e Silva, também disse que 
prefere reserva o dinheiro 
para pagar as contas no 
início do ano. "Chega ja
neiro, tem IPVA (Imposto 
sobre Veículos Automoto
res), IPTU (Imposto Pre
dial Territorial e Urbano) 
e tem também o seguro do 
carro. Tem que reservar o 
dinheiro para garantir to 
dos esses compromissos", 
ensina.

Finotti garantiu que 
mesmo com o pagamento 
do 13° salário a prefeitu
ra de Borebi conseguirá 
fechar as contas do ano. 
"Tem muitos municípios 
que a partir de setembro 
tem que se virar para fe
char as contas, nós esta
mos tranqüilos quanto a 
isso", disse.

t r a n s p o r t e
guida assumiu uma vaga no 
Legislativo, sendo vereador 
até 1963. Valezi ainda seria 
prefeito por mais um manda
to, de 1969 até 1973.

Quatro anos depois, a tra
dição familiar para a política 
seria continuada por Fernan
do Valezi Filho, o Fernandi- 
nho. Ele foi prefeito do mu
nicípio entre 1977 e 1983, 
completando o ciclo de 20 
anos. Depois deste mandato, 
Fernandinho se retirou da vi
da política.

Inscrições para estudantes 
começam na próxima sexta-feira

Começa no dia 8 de de
zembro o processo de reno
vação de inscrições e novos 
cadastros para estudantes de 
cursos técnicos, cursinhos e 
universitários que fazem uso 
do transporte intermunicipal 
em Macatuba. As inscrições

serão divididas em três etapas.
Para os estudantes que 

pretendem renovar ou que 
começam a viajar pela pri
meira vez é obrigatório en
tregar uma foto 3X4, cópia 
da matrícula ou boleto de 
mensalidade e cópia do com-

provante de endereço.
De 8 a 11 dezembro o pra

zo é para renovação do cadas
tro dos estudantes cujas aulas 
começam no dia 15 de janei
ro. Eles devem comparecer à 
Secretaria de Educação entre 
8h e 11h ou entre 13h e 16h.

Para os estudantes que já 
viajaram em 2006, as inscri
ções são de 22 a 26 de janei
ro. Quem vai começar a via
jar em 2007, deve procurar a 
Secretaria de Educação entre 
29 e 31 de janeiro do próxi
mo ano.

r e v e l a ç ã o
O policial militar soldado Paulo Edu

ardo Moreira (segundo à esquerda 
na foto), de Macatuba, ganhou 

o troféu de jogador revelação no 
Campeonato Interno de Futebol de 
Campo do 4° BPM-I. A competição 

reuniu policiais de 19 municípios da 
região de Bauru. A final aconteceu 

no último final de semana, na Asso
ciação Desportiva da Polícia Militar, 
em Bauru, e teve como campeão a 
4° Cia da PM de Bauru. O soldado 

José Roberto Tomas Faria, de Lençóis 
Paulista (primeiro à direita), ganhou 

o troféu de goleiro menos vazado.

DIA 14
DE DEZEMBRO

OME

fco

Podemos fazer a diferença



A M A D O R

Tira-teima
Grêmio Lwart e Palestra goleiam seus adversários e garantem 
vaga na final da 4  ̂ Copa 1010 de Futebol Amador; primeiro 
jogo da decisão será no domingo 10, no Bregão

Da  r ed açã o

Grêmio Lwart e Palestra 
vão para a final da 4® Copa 
1010 de Futebol Amador. As 
vagas foram garantidas na úl
tima rodada da fase semifinal, 
na manhã de domingo 3. No 
estádio Archangelo Brega, o 
Bregão, o Grêmio Lwart go
leou o Porto de Areiópolis pe
lo placar de 4 a 1. Em Alfredo 
Guedes, O Palestra ganhou do 
Primavera/Millenium por 5 a 
0. As duas equipes perdedoras 
decidem o terceiro lugar da 
competição. A final está mar
cada para o dia 10 dezembro, 
no Bregão.

Essa é a segunda vez na his
tória da competição que Grê
mio Lwart e Palestra fazem a 
final. Em 2003, o Palestra foi 
o campeão. Este ano, a revan- 
che motiva a equipe da Lwart.

As quatro equipes semifina
listas - Primavera/Millenium, 
Grêmio Lwart, Porto de Areió- 
polis e Palestra - entraram em 
campo no último domingo 
com chances de classificação 
para a final. Todas as equipes 
somavam três pontos ganhos 
e quem ganhasse a partida as
segurava a vaga para a final.

No Bregão, melhor para o 
Grêmio Lwart que goleou o 
Porto de Areiópolis pelo placar

e q u ip e PG J V D E GP GC SD
Palestra 6 3 2 1 0 8 4 4
Grêmio Lwart 6 3 2 1 0 6 3 3
Porto 3 3 1 2 0 4 6 -2
Primavera 3 3 1 2 0 1 6 -5

de 4 a 1. Logo aos 51 segun
dos de jogo, o Grêmio Lwart 
abriu o placar com Carlinhos. 
O primeiro tempo foi um jo
go truncado e faltoso. As duas 
equipes não apresentaram um 
bom futebol.

Na etapa final, a Lwart veio 
para cima do Porto e, logo aos 
5 minutos, marcou mais um 
gol. Após a tentativa de Carli- 
nhos, que ficou frente a frente 
e chutou em cima do goleiro 
Josias, do Porto, a bola so
brou para Teodoro que bateu 
rasteiro e conferiu o segundo 
gol da Lwart.

Depois deste lance, a equi
pe de Areiópolis não se en
controu em campo e vários de 
seus jogadores estavam nervo
sos e reclamando bastante da 
arbitragem.

Aos 20 minutos, em joga
da pela linha de fundo, o Por
to fez o primeiro gol do jogo, 
com Michel, anulado pelo 
auxiliar Douglas Machado

P I R AT I NI N GA

Polícia Militar 
e Ouro Verde 
ficam no empate

Pela quarta rodada do 
Campeonato de Futebol 
de Veteranos de Pirati- 
ninga, promovido pela 
Coordenadoria de Espor
tes, Lazer e Turismo, as 
equipes da Polícia Militar 
e Ouro Verde ficaram no 
empate de 1 a 1. O atleta 
Rubens marcou para a Po
lícia Militar. Já o jogador 
Nilton conferiu o gol da 
Ouro Verde.

Com este resultado, a 
Polícia Militar aparece em 
primeiro lugar com oito 
pontos ganhos, seguida 
do Clube Atlético Pirati- 
ninga com sete pontos. 
A equipe Amigos aparece 
com seis pontos ganhos 
e a Ouro Verde com um. 
A Portuguesa ainda não 
conseguiu pontuar na 
competição.

No outro jogo da roda
da, a equipe Amigos ba
teu a Portuguesa por 2 a 
1. Os gols da equipe Ami
gos foram assinalados por 
José Ribeiro e Ventania. 
O jogador Aparecido des
contou para a Portuguesa. 
Os jogos foram realizados 
na manhã de domingo 3, 
no estádio municipal Dr. 
José Carlos Soares.

Dois jogos marcam a 
quinta rodada no domin
go 10. Às 9h, a Portugue
sa encara o Ouro Verde 
e, na seqüência, o Clube 
Atlético Piratininga pega 
a equipe Amigos. A equi
pe da Polícia Militar folga 
na rodada.

A competição que é 
disputada em turno e re- 
turno conta com a partici
pação de cinco equipes.

que apontou impedimento na 
jogada. Após a marcação do 
bandeira, todos os atletas do 
Porto partiram para cima do 
auxiliar para reclamar e a par
tida ficou paralisada por três 
minutos. Aos 30 minutos, o 
Porto teve o centroavante José 
Carlos expulso por ter come
tido jogada violenta em cima 
do goleiro Lucas, da Lwart.

Com um jogador a mais 
em campo, a Lwart conseguiu 
marcar mais dois gols. Aos 40 
minutos, com Nilson Sobral, 
e aos 48 minutos, com Pau
linho. O único gol do Porto 
foi assinalado por Henrique, 
aos 41 minutos, em cobrança 
de pênalti.

ALFREDO GUEDES
No outro jogo da semifi

nal, o Primavera/Millenium 
foi goleado pelo Palestra por 5 
a 0. Todos os gols saíram no 
primeiro tempo. Marcaram 
para o Palestra, Cleber (16 mi-

Lance da partida em que o Grêmio Lwart goleou o Porto de Areiópolis por 4 a 1 e garantiu vaga na final

nutos), Ronildo (aos 17 e 26 
minutos), Alessandro (33 mi
nutos) e Narciso(41 minutos). 
Com este resultado, a equipe 
disputa pela segunda vez a 
final da Copa 1010 e termina 
a fase de classificação em pri
meiro lugar juntamente com a 
Lwart, ambas com seis pontos 
ganhos. O Palestra leva a me
lhor no saldo de gols, quatro 
contra três da Lwart.

Em terceiro lugar aparecem 
o Porto e o Primavera, ambos 
com três pontos. Na soma de 
saldo de gols, o Porto soma 
dois negativos e o Primavera 
tem cinco gols negativos.

c i c l i s m o

Sábado tem desafio 
de mountain bike 
com bóia-cross

A Diretoria de 
Esportes e Recre
ação de Lençóis 
realiza no dia 9 
de dezembro o 6°
Desafio Mountain 
Bike. O passeio 
tem percurso de 
60 quilômetros 
entre Lençóis Pau
lista e Águas de 
Santa Bárbara, por 
estrada de terra, e 
descida do rio Pardo em bóias, 
por cerca de 12 quilômetros.

A saída está marcada pa
ra 7h, em frente ao Ginásio 
de Esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, no centro da 
cidade. As inscrições estão 
abertas na secretaria do gi
násio e custam R$ 25, com 
direito a lanche, sucos, fru
tas e o transporte de volta.

A organização lembra 
que somente os participantes 
que estiveram com coletes

Ciclistas largam em frente ao Tonicão

salva-vidas, capacete e bóias 
poderão participar do bóia- 
cross. Os participantes tam
bém devem levar peças de 
roupas extras para o retorno 
e realizar um check up médi
co para participar do evento. 
Mais informações pelo tele
fone 3264-1444. O desafio 
Moutain Bike é realizado pe
la Prefeitura de Lençóis Pau
lista, equipe Bichos do Mato 
e Senai, com apoio e patrocí
nio de empresas lençoenses.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"O São Paulo é o melhor time do 
Estado de São Paulo, do Brasil e 
do Mundo. Só falta representar a 
seleção brasileira na Copa de 2010. 
É tetra!!!!!!!!!!". Alessandro Tieghi 
de Sene, empresário

INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO

VENHA FAZER UMA VISITA 
E CONFIRA AS PROMOÇÕES 

DE INAUGURAÇÃO.

CONVÊNIO:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 159 •  CENTRO 
FONE: 3263 4705 •  LENÇÓIS PAULISTA




