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BOREBI

Lençóis é ouro na bocha 
e bronze no biribol

Mais uma vez, o biribol 
de Lençóis Paulista (à direi
ta na foto) teve presença no 
pódio dos Jogos Regionais, 
com a medalha de bronze. 
A bocha garantiu o ouro. 
Mesmo assim, o desempe
nho em Lins pode levar a 
delegação para a segunda 
divisão em 2009. Até on
tem, Lençóis estava em séti
mo lugar. Com as novas re-

gras, apenas as seis primei
ras permanecem na elite. 
Segundo último boletim, 
Barra Bonita lidera a segun
da divisão. Silmara e Cín- 
tia, de Barra, conseguiram a 
prata no vôlei de praia pela 
primeira divisão. O han
debol masculino também 
garantiu ouro na segunda 
divisão e vaga para os Jogos 
Abertos. ►► Página A6

Aline Furlanetto

OUROS E BRONZES A delegação macatubense já contabiliza 
três ouros nos Jogos Regionais de Lins. A medalhas douradas 
vieram com o tênis feminino (sub-21), tênis masculino livre 
e o handebol masculino livre. No domingo, o biribol faturou 
o bronze e ontem, o time de basquete masculino (sub-21) 
também assegurou a terceira colocação. Até o fechamento 
desta edição, a delegação de Macatuba despontava na décima 
posição no quadro geral de medalhas da segunda divisão.

Vista aérea das imediações do Lago da Prata onde Bel, se eleita, promete construir um parque para atividades esportivas e culturais

Bel quer 'parque 
do povo' na Facilpa
Bel e Luiz Carlos definem primeiro projeto de governo; dupla planeja construir 

um complexo para atividades de esporte e lazer na área do Lago da Prata

No início da campanha 
eleitoral, a candidata a prefei
ta de Lençóis Paulista, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, e seu vice Luiz 
Carlos Trecenti (DEM) que
rem construir um parque para 
atividades de lazer, cultura e 
ações educativas voltadas ao

meio ambiente. Segundo O 
ECO pôde apurar, Bel e Luiz 
Carlos discutiram isto com a 
equipe que está assessorando 
os candidatos no programa 
de governo. O projeto deno
minado Parque do Povo é um 
complexo que vai envolver três 
áreas: o Lago da Prata, as duas

margens em toda a extensão 
urbana do Córrego da Prata, o 
Recinto da Facilpa e a área da 
antiga Sidelpa, que também 
vai abrigar o teatro municipal. 
A região já tem projetos dire
cionados, mas Bel quer interli
gar os três locais. O complexo 
vai ter pista de caminhada,

ciclovia asfaltada, bosque eco
lógico, quadras poliesportivas, 
campo de futebol, campo de 
malha, cancha de bocha, anfi
teatro a céu aberto, teatro mu
nicipal, diversos espaços para 
convivência, muita área verde 
como cenário e mais o Córre
go da Prata despoluído.

P O L I T I C A

Mais de 900 pessoas registram candidatura para vereador
^  Página A2

Fernanda Benedetti

LEI SECA

Três podem perder a 
carta por embriaguez

No último final de semana, 
três motoristas foram parar na 
delegacia de Lençóis Paulista 
porque apresentavam sinais 
de embriaguez. Foi a primeira 
fiscalização da Polícia Militar 
desde que entrou em vigor a 
'lei seca' Depois de passarem 
por exames de sangue e clíni
cos -  já que a PM de Lençóis 
não possui bafômetro - a Po
lícia Civil instaurou inquérito 
para apurar o caso. Caso fique 
comprovada a embriaguez ao 
volante, eles podem até ter a 
carteira de motorista suspen
sa por um ano. Por enquanto, 
vão pagar multa de R$ 955. A 
primeira infração foi na sexta- 
feira 4, na avenida Padre Sa-

lústio Rodrigues Machado. 
A PM recebeu uma denúncia 
de um Monza que zigueza
gueava pela via. No sábado 
5, um rapaz caiu de moto 
na rua Coronel Joaquim An
selmo Martins, no centro, e 
aparentava embriaguez, se
gundo constava em boletim 
de ocorrência. O terceiro mo
torista foi flagrado na avenida 
Padre Salústio, na madrugada 
do domingo 6. Ele estava de 
moto e tentou furar a blitz da 
Polícia Militar, foi seguido e 
acabou detido na Cecap. Dos 
motoristas lençoenses autu
ados, dois fizeram o exame 
de sangue. O terceiro realizou 
apenas o exame clínico.

E D U C A Ç Ã O

Termina greve 
dos professores

Uma negociação entre a Se
cretaria de Estado da Educação 
e Apeoesp (Sindicato dos Pro
fessores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo) pôs fim à 
greve iniciada em 13 de junho. 
O governador José Serra (PS
DB) propôs reajuste de 12,2% 
no salário-base dos professo
res, diretores e supervisores 
da rede estadual de Educa
ção. Os professores do ensino 
fundamental de 1® a 4® série 
sem curso superior, em jorna
da de 40 horas semanais, vão 
receber R$ 142,34 a mais no 
salário. Já os professores com 
ensino superior, em 40 horas, 
receberão R$ 150,75 a mais. A 
Secretaria propôs a reposição 
dos dias parados e assumiu o 
pagamento pelas aulas.

BAZAR DA PECHINCHA Começou ontem e vai até a sexta-feira o 'Bazar da Pechincha Beneficen
te' da Pastoral da Criança. O bazar oferece roupas, calçados e acessórios e fica aberto das 8h às 11h 
e das 13h às 17h. O endereço é rua Coronel Joaquim Gabriel, n° 320, antiga Casa Lotérica da Vó. 
As roupas podem ser adquiridas a partir de R$ 1.

AGUDOS

Amanhã tem  
Festa do Peão

►► Página A5
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E LE I Ç Õ E S

Foi dada a largada
Vinte e nove candidatos a prefeito e mais de 900 para 

vereador: estes são os dados computados pelos cartórios 

eleitorais nos oito m unicípios onde O ECO circula

CONHEÇA OS CANDIDATOS

Arquivo: Fernanda Benedetti

Edson Fernandes e Manezinho estão na lista dos candidatos a vereador em Lençóis Paulista

Pa u lo  Edu ardo  Tonon

Terminou no último sába
do o período para o registro 
das candidaturas dos interes
sados a disputar vaga nas pre
feituras e câmaras de vereado
res de todo Brasil. Números 
parciais dos cartórios eleito
rais de Lençóis Paulista, Maca- 
tuba, Areiópolis, Barra Bonita, 
Igaraçu do Tietê, Agudos, Pi- 
ratininga e Borebi registraram 
mais de 900 candidatos a vere
ador e 29 a prefeito.

O recorde foi no cartório 
eleitoral de Barra Bonita, que 
também atende Igaraçu do 
Tietê. Juntos, os dois muni
cípios terão 490 candidatos a 
uma vaga no legislativo. São 
seis candidatos para a prefei
tura de Barra e outros quatro 
para Igaraçu. Por conta do 
congestionamento no siste
ma eleitoral, os números são 
extra-oficiais. O cartório de 
Barra Bonita não conseguiu 
informar em separados os 
candidatos a vereador de ca
da cidade.

Já para a Câmara de Len
çóis Paulista são aproximada
mente 120 candidatos a vere
ador. O cartório eleitoral não 
conseguiu liberar o número 
de candidatos a vereador em 
Borebi até o fechamento des
ta edição. É bom lembrar que 
Lençóis Paulista é a comarca 
responsável pelas eleições em 
Borebi.

Para prefeito, Lençóis terá 
quatro candidatos. Todos já 
conhecidos: Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel, Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV), Luiz Carlos Maciel 
(PHS), o Coquinha, e Jessé 
Marques Luquetto (PP).

Em Macatuba, onde a elei
ção será comandada pelo Car
tório Eleitoral de Pederneiras, 
serão 94 candidatos a verea
dor e dois a prefeito. Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB), que 
tenta a reeleição, e Júlio César 
de Assis Duarte (PSB).

A cidade de Agudos apre
senta cerca de 90 candidatos 
para preencher as nove vagas 
do Legislativo. Quatro can

didatos brigam pela cadeira 
ocupada há oito anos pelo 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB).

No dia 5 de outubro, Areió
polis poderá escolher entre 68 
políticos para sua nova câma
ra municipal. Três candidatos 
querem o cargo de prefeito.

Em Piratininga, a dispu
ta para o Legislativo contará 
com 54 candidatos. Já os can
didatos a prefeito serão três. 
A prefeita Silvia Mendes (PV) 
manteve a decisão e não se 
candidatou.

Os dados dos cartórios 
eleitorais estão sujeitos a al
terações, uma vez que a partir 
do registro as candidaturas 
serão analisadas e podem ter 
seu pedido indeferido. Outro 
detalhe é que houve conges
tionamento do sistema e pode 
ser que algum pedido de can
didatura não tenha sido com
putado. Até o dia 6 de agosto, 
os partidos também podem 
incluir candidatos nas vagas 
que não foram preenchidas 
durante as convenções.

LENÇÓIS pau lista
PSDB/DEM/PTB/PPS/PR/PRB/
PMN/PSC
Prefeito: Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB)
Vice: Luiz Carlos Trecenti (DEM)

PV/PMDB/PT/PSDC/PTN/
PC do B/PSB/PSL 
Prefeito: Ailton Tipó Laurindo (PV) 
Vice: Palamade de Jesus Consal- 
ter Júnior (PMDB)

PHS
Prefeito: Luis Carlos Maciel, Co- 
quinha
Vice: Osvaldo Cardoso

PP
Prefeito: Jessé Marques Luquetto 
Vice: Alexandre da Silva, o Xande

AGUDOS
PM DB/PSDB/PP/PV/PTB 
Prefeito: Everton Octaviani 
(PMDB)
Vice: Altair Francisco Silva 
(PMDB)

PR/PPS/PSL/PSB
Prefeito: Jaime Caputti (PR)
Vice: Cândido Laureano Afonso
(PR)

PT/DEM/PTN
Prefeito: Marco Antonio da Silva 
(PT)
Vice: Adauto Polidoro Bernardino 
(PT)

PSOL
Prefeito: Odete da Silva Luciana 
(PSOL)
Vice: Manoel Alves de Lima 
(PSOL)

a reió po lis
PT/PTB/PDT/PRB/PR
Prefeito: José Pio de Oliveira (PT) 
Vice: Antonio Franco (PT)

PSDB/PMDB/PSB/PSC/PV/
DEM/PPS
Prefeito: Amarildo Garcia Fernan
des (PSDB)
Vice: Rubens Antonio da Silva 
(PMDB)

PP
Prefeito: Claudemir Aparecido 
Massarico
Vice: Antonio Teodoro

BARRA bon ita
PPS/PMDB/PTC/PV/PHS/PMN/
PRB/PTN
Prefeito: José Carlos de Mello 
Teixeira (PPS)
Vice: José Luis Rici (PMDB)

PC do B/PDT/PSL
Prefeito: Mário Donizette Teixeira
(PC do B)
Vice: Gislene Aiello (PC do B)

PT
Prefeito: Marcelo Cavinato (PT) 
Vice: Luis Carlos Peia (PT)

PSDC/PSDB/PRP/PSB
Prefeito: Antonio Osvaldo Deluca
(PSDC)

Vice: Dimas de Sales Paiva (PSDC)

DEM/PSC/PRTB 
Prefeito: Celso Aranha (PSC) 
Vice:Maria de Fatima Ricci Ga
briel (DEM)

PP/PR
Prefeito: Silvio Finato (PP)
Vice: Isabel Marcato (PR)

BOREBI
PSDB/PTB/PV
Prefeito: Antonio Carlos Vacca 
(PSDB)
Vice: Luiz Carlos Picineli (PTB) 

PMDB/PR
Prefeito: Manoel Frias Filho 
(PMDB)
Vice: Elias Siqueira (PR)

PT
Prefeito: Mauro Pereira 
Vice: Dorival da Silva Pinto

IGARAÇU DO TIETÊ
PSDB/PV/PRB/PTC/PTB/PHS/ 
PC do B/PMDB/PRP/DEM/ 
PRTB/PSL/PSC/PR 
Prefeito: Guilherme Fernandes 
(PSDB)
Vice: Juvenal Aparecido Fernan
des de Melo (DEM)

PSB/PDT/PT/PTN 
Prefeito: Wamberto Picolli (PSB) 
Vice: Francisco das Chagas de 
Abreu Brito (PDT)

PP/PMN
Prefeito: Aparecido Jovanir Pena 
Junior (PP)
Vice: João Manuel Luquezzi (PP) 

PT do B
Prefeito: Maria Aparecida Chica 
Gamito (PT do B)
Vice: José Eduílson dos Santos 
(PT do B)

m a catu ba
PM DB/PSDB/PT/DEM/PPS/PV/
PR/PDT
Prefeito: Coolidge Hercos Junior 
(PMDB)
Vice: Maria Lucilla Nunes Gou
veia (PSDB)

PSB
Prefeito: Júlio César de Assis 
Duarte
Vice: Edmilson Alves Ferraz, o 
Molequinho

piratin in ga
PSDB/PR/PSB
Prefeito: Carlos Alessandro de 
Matos (PSDB), Sandro Bola 
Vice: Jair Gonçalves Guedes Jú
nior (PR)

PPS/PMDB/PT
Prefeito: Jair dos Santos (PPS)
Vice: Argemiro Parizoto (PMDB)

PTB/DEM/PC do B
Prefeito: Odail Falqueiro (PTB) 
Vice: Maria José Soares Velho 
(DEM)

d e s p e d i d a

Pradinho 
anuncia 
saída da 
vida pública

O ex-prefeito Pradinho 
está fora das eleições

O ex-prefeito José 
Prado de Lima, o Pra- 
dinho, se desfiliou do 
PP, não vai concorrer a 
nenhum cargo político 
nas próximas eleições 
e diz que muito menos 
apoiar algum candidato. 
No momento, sua priori
dade são assuntos parti
culares. "A gente tem que 
se dedicar à família tam
bém, que é a coisa mais 
importante na nossa vi
da", explica.

Sua desfiliação ocor
reu no dia 8 de maio, 
mas ele afirma que sua 
decisão de abandonar 
momentaneamente a 
política já estava toma
da há algum tempo. Seu 
antigo partido lançou na 
semana passada a candi
datura de Jessé Marques 
Luqueto para prefeito e 
de Alexandre da Silva, o 
Xande, como vice. Pradi- 
nho não quis comentar o 
assunto.

Pradinho esteve na 
vida pública por mais de 
35 anos. Ele foi prefeito 
de Lençóis Paulista entre 
1997 e 2000, durante o 
período, foi responsável 
por projetos como o que 
trouxe a primeira facul
dade da cidade e a muni- 
cipalização do ensino. O 
ex-prefeito, no entanto, 
não descartou a possibi
lidade de voltar a concor
rer a cargos políticos no 
futuro.

Políticos vão às ruas 
em busca de votos

Os primeiros dias de cam
panha política começaram com 
visitas em locais de grande con
centração de eleitores. Confor
me jornal O ECO já havia di
vulgado em sua última edição, 
a população ainda deve esperar 
mais alguns dias para ver os 
santinhos de seus candi datos 
nas ruas. O motivo é a necessi
dade da abertura de conta par
tidária, indispensável para que

a verba da campanha comece a 
ser arrecadada. Isso só é possí
vel depois que a candidatura for 
homologada.

Mesmo assim, os políticos 
já começaram peregrinação 
em busca de votos. Em Lençóis 
Paulista, Ailton Tipó Laurindo 
(PV) participou da Festa de São 
Cristóvão, no domingo, ao lado 
de seu vice, Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB). Tipó

disse que uma reunião na noite 
de hoje vai definir sua agenda 
de campanha.

Em Macatuba, o atual pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) ainda não começou 
sua campanha para reeleição. 
"Ainda estou administrando 
o tempo, mas provavelmente 
depois do feriado, na segunda 
metade dessa semana, eu come
ce a campanha", comentou.

Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

A Lwart Química
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



C O M E R C I O

Bota fora de inverno
Comércio de Lençóis Paulista e região começa liquidação de inverno e oferece 

descontos de até 60% em blusas, calças e até botas e sapatos fechados
Fernanda Benedetti

Da  Red açã o

O inverno acabou de co
meçar, mas o comércio de 
Lençóis Paulista e região já 
está preparado para receber as 
coleções primavera/verão. Vá
rias lojas de confecção e calça
dos já iniciaram a queima de 
estoque e oferecem descontos 
de até 60% nos produtos. Na 
lista de descontos estão bo
tas, jaquetas, blusas de manga 
longa, cacharréis, terninhos e 
sapatos fechados.

Segundo os lojistas de Len
çóis Paulista, o movimento do 
centro aumentou desde o sá
bado 5, quando as promoções 
começaram. "As pessoas come
çaram a vir comprar no sábado, 
estamos com boas promoções. 
As vendas já aumentaram em 
relação aos dias comuns, mas 
esperamos mais", diz a comer
ciante Bernadete Viano Romani.

A lojista Patrícia Ramalho 
também já sentiu a diferença no 
movimento do setor de calça
dos. A loja em que ela trabalha 
oferece 15% nas compras à vis
ta. "Aqui a procura é mais pelos 
calçados fechados e botas femi
ninas, mas os infantis e mascu
linos também estão com des
contos", diz Patrícia Ramalho.

Com a facilidade na com
pra, que pode ser dividida 
em até 8 vezes as promoções 
coincidindo com a data de 
pagamento, os consumidores 
saíram às compras. Ana Maria 
Gonçalves, dona de casa, es
tá fazendo pesquisa para não 
perder as melhores opções de 
promoções. "Estou dando uma 
olhadinha nos preços. Mas com 
esse friozinho dá para aprovei
tar e comprar", afirma ela. Ta- 
ís Regina, que trabalha como 
babá, conta que foi ao centro 
comprar um presente de ani-

Liquidação de inverno aquece as vendas do comércio lençoense neste comçeo de mês

NOTAS POLICIAIS

TRAFICO
Um adolescente de 16 

anos foi pego, no sábado
5, pela Polícia Militar ven
dendo crack e maconha no 
cruzamento da rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins 
com a avenida 25 de Janei
ro. A polícia recebeu uma 
denúncia anônima e surpre
endeu o rapaz. Com ele fo
ram encontrados 18 papelo- 
tes de maconha e 13 pedras 
de crack. Posteriormente, ele 
informou à polícia que em 
sua casa havia mais 18 pa- 
pelotes, que também foram 
recolhidos. No total foram 
apreendidos 36 papelotes 
de maconha (0,085 quilo- 
gramas) e 0,008 gramas de 
crack. Ele foi ouvido e libe
rado em seguida.

ATROPELAMENTO
Uma mulher de 51 anos 

foi atropelada no domingo
6, por volta das 19h, na ave
nida Domingos Giovanetti, 
no Júlio Ferrari. Um homem 
seguia em um Verona, placas 
de Macatuba, pela avenida, 
atropelou a mulher e bateu

em um Monza, placas de 
Lençóis Paulista, que estava 
estacionado. O condutor do 
veículo fugiu sem prestar so
corro. Pessoas que passavam 
acionaram a ambulância. A 
vítima sofreu escoriações le
ves. A polícia já sabe quem 
conduzia o veículo e as in
vestigações prosseguem.

ROUBO
Um caminhão de Vinhe

do, que seguia para um fri
gorífico em Lençóis Paulista 
foi roubado na SP-304, no 
município de Santa Maria da 
Serra, no sábado 5, por volta 
das 7h30. Condutor e pas
sageiro do veículo disseram 
que um Fiat Uno de cor escu
ra, com dois homens arma
dos dentro, forçaram a para
da do caminhão. As vítimas 
foram amarradas e abando
nadas em um canavial pró
ximo do local do crime. Os 
assaltantes levaram o cami
nhão, carregado com carne 
bovina, documentos do veí
culo e cerca de R$ 1 mil em 
diinheiiro.. A pollííciia de Barra 
Bonita investtiga o caso..

versário para seu pai, mais ao 
perceber que os preços estavam 
mais acessíveis, acabou apro
veitando o passeio para com
prar um blusa. "As lojas estão 
com roupas super bonitas. Vou 
levar algumas blusinhas para 
mim também", enfatiza Taís. A

dona de casa Maria Aparecida 
Medeiros também gostou das 
promoções. "Foi uma surpresa, 
porque nem estamos no meio 
do inverno ainda. As blusas es
tão com ótimos preços. Dá pa
ra aproveitar o final do inverno 
de roupa nova", comemora.

a g u d o s

Mulher é vítima de estupro
Uma mulher de aproxi

madamente 30 anos foi ata
cada e estuprada em Agudos. 
O fato ocorreu na noite de 
quarta-feira 2. Um homem 
acusado pelo crime, e que 
teria sido reconhecido pela 
vítima, foi preso na manhã 
do sábado 5 e levado para a 
cadeia de Duartina. O dele
gado de Polícia Civil de Agu-

dos, Eduardo Herrera dos 
Santos, não deu detalhes 
sobre o caso, mas segundo 
apurado pelo jornal O ECO, 
a vítima foi surpreendida 
dentro de sua casa, na Vila 
Professor Simões, enquanto 
estava sozinha. O agressor, 
armado de faca, o obrigou- 
a a entrar num carro. Ela foi 
levada para outro bairro, o

Santa Cândida, onde foi vio
lentada. Como tentou reagir, 
também foi bastante agredi
da. A mulher não conhecia o 
agressor.

Segundo o Código Penal 
Brasileiro, a pena para crime 
de estupro é de três a dez 
anos de prisão. Agudos não 
registrava um caso de estu
pro há cerca de cinco anos.
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E D I T O R I A L

Uma enxurrada 
de candidatos

Os eleitores começaram 
o mês de julho conhecendo 
as opções que terão para vo
tar a prefeito nas eleições de 
outubro. Aliás, os nomes dos 
pretensos ocupantes da cadei
ra do Executivo são motivo de 
especulação há muito tempo. 
Mas não é só de um poder 
que se faz o sistema demo
crático. O Poder Legislativo 
do Brasil é um dos poderes 
constituídos do país. A Cons
tituição Federal adota os prin
cípios da soberania popular e 
da representação, segundo os 
quais o poder político perten
ce ao povo e é exercido em 
nome deste por órgãos cons
titucionalmente instituídos. 
Para garantir essa soberania, 
o eleitor tem mais uma deci
são importante para fazer até 
outubro: decidir a quem vai 
dar seu voto para vereador.

Os partidos e coligações 
tentam lançar o maior núme
ro de candidatos possível, mas 
é preciso estar atento. Nem 
sempre um grande número 
de candidatos representa uma 
farta e boa opção de votos.

O poder Legislativo -  o 
qual constituem os vereado
res -  é fundamental para a 
tão sonhada sociedade de
mocrática. Isso se a Câmara 
for bem constituída. O que 
se vê na microrregião de cir

culação do jornal O ECO são 
câmaras pouco atuantes na 
fiscalização dos atos do Exe
cutivo e que têm poucas pro
postas a apresentar.

O fim do voto do cabresto e 
do voto comprado ou trocado 
por cesta básica ou mesmo fa
vores já foi decretado há muito 
tempo. Vale lembrar que a prá
tica é considerada crime. Entre
tanto, muito candidato conse
gue se eleger empenhando mais 
do que promessas de melhorias 
para a comunidade. Ser verea
dor é uma posição de status, de 
poder, mas também é uma fon
te de renda.

Negociar o voto pode tra
zer algum benefício imediato 
para o eleitor, mas a longo 
prazo, pode prejudicá-lo di
reta ou indiretamente. A ma
nutenção das câmaras e os sa
lários dos parlamentares são 
pagos com dinheiro público 
e a maior parte da arrecada
ção vem dos impostos que a 
própria população paga -  e a 
carga tributária brasileira não 
é pequena. Portanto, apostar 
num candidato que mostre 
disposição em apresentar 
projetos que façam a diferen
ça, em fiscalizar o andamento 
da máquina pública e correr 
atrás de recursos para o mu
nicípio é uma forma de inves
tir no futuro.

A R T I G O

Pior do que ser mulher no 
Ocidente é ser mulher no Oriente

Ká t ia  Sa rto ri

Vez por outra digo que gos
taria de ter nascido homem, 
não por causa da condição 
sexual, mas por causa da con
dição social da mulher -  que 
ainda ganha menos, é muitas 
vezes explorada, vítima de 
violência doméstica e sexual, 
só para início de conversa.

Mulheres que ocupam 
posições de destaque em em
presas ou mesmo em cargos 
públicos têm sua competên
cia questionada por causa do 
sexo. É assim em todo lugar: 
em casa, no trabalho, no trân
sito. Até na forma de compor
tamento, mesmo que sejam 
iguais, o modo de vida de ho
mens e mulheres são julgados 
de forma diferente. Que atire 
a primeira pedra quem nunca 
sofreu nenhum tipo de pre
conceito ou foi satirizada por 
ser mulher?

Pior do que ser mulher 
no Ocidente é ser mulher no 
Oriente.

Depois do 11 de Setembro, 
da caçada ao 'mal' empreendi
da pelos Estados Unidos e dos 
sucessivos ataques terroristas 
desencadeados desde então, 
começaram a proliferar livros 
sobre a cultura oriental, prin
cipalmente sobre os países 
muçulmanos. Nestes livros-re- 
portagem ou ficcionais, está a 
figura da mulher muçulmana, 
sem vez nem voz.

Por muito tempo pensei 
que as mulheres do Islã, prin
cipalmente onde a religião

chega a ser fundamentalista 
de tão extrema no rigor com o 
sexo feminino -  aceitassem vi
ver bem dessa forma por ques
tões culturais. Na realidade, 
não é bem assim. Nenhuma 
adolescente sonha em passar 
a vida enxergando o mundo 
por estreitas redes, condena
da a casamentos arranjados e 
obediência cega. Basta surgir 
uma brecha para que estas 
mulheres se mostrem abertas 
a mudanças.

No Afeganistão, país onde 
as mulheres não possuem ne
nhum direito ou garantia, bas
tou a queda do regime Talibã 
para que algumas mulheres se 
organizassem em associações. 
O que elas querem são de de
sejos banais, como poderem 
se vestir da maneira que dese
jarem, até o direito de voltar 
ao mercado de trabalho. Pou
co se houve falar da organiza
ção dessas organizações e das 
manifestações que já fizeram, 
porque a maioria foi sufocada. 
Deve levar algum tempo para 
estas mulheres conseguirem se 
livrar de vez da burca e recupe
rarem suas identidades.

Entramos no terceiro mi
lênio. Em muitas partes do 
mundo é possível às mulhe
res fazer escolhas como onde 
vai trabalhar, com quem vai 
se casar -  se é que pretende 
se casar -, ou se quer ou não 
ter filhos. Mas o mundo é 
muito grande e as sociedades 
ainda são patriarcais.

Kátia Sartori é jornalista

REENCONTRO
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) conta as ho
ras para que o Dia do Reen
contro chegue logo. Marcado 
para o próximo sábado, o 
evento promete reunir inú
meros lençoenses ilustres 
que estão espalhados mundo 
afora. Na praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, 
os operários trabalham em 
ritmo acelerado há cerca de 
um mês para que tudo fique 
bonito para receber as vistas.

c o n v id a d o s
A lista de convidados de 

Marise tem, entres outras per
sonalidades, o ex-velocista 
Claudinei Quirino, que ain
da não confirmou presença. 
Quem vem e já comprou até 
passagem é o músico Irineu 
de Souza Domingos, mais 
conhecido em Diamantina 
(MG) como o maestro Alex. 
O músico, que deixou a terra 
natal na comitiva de um circo, 
volta em grande estilo e pro
mete reger uma das músicas 
que será apresentada pela Or
questra Municipal de Sopros.

REUNIÃO
Na noite de ontem, Ma- 

rise, Izabel Cristina Cama- 
panari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), candidatos a prefei
ta e vice, mais o atual vice- 
prefeito Norberto Pomper- 
mayer (PR) tinham reunião 
marcada com todos os can
didatos a vereador da base 
da situação. Na pauta, orien
tações sobre a lei eleitoral.

PANE
O movimento no Cartó

rio Eleitoral de Lençóis Pau
lista estava intenso na tarde 
de ontem. Durante a checa
gem das candidaturas, o sis
tema caiu por diversas vezes, 
assim como na maioria dos 
Cartórios da região. Além da 
sobrecarga, os funcionários 
do local ainda tinham que li
dar com candidatos que mal 
sabiam utilizar o computador 
para informar seus dados.

n a s  ru a s
Com a campanha eleitoral 

ganhando as ruas, o que não 
faltou foi candidato circulan
do por todos os eventos pos
síveis neste final de semana.

q u er m es s e
Em Lençóis Paulista, Ail- 

ton Tipó Laurindo (PV), can
didato a prefeito da base da 
oposição, circulou pela Festa 
de São Cristóvão, na Cecap. 
Santos votos!

n as p r a ç a s
Já Bel não passou pela 

Cecap. Ela preferiu assistir 
ao show do grupo Bicho de 
Pé que aconteceu na noite de 
sábado, na praça Paulo Freire. 
Mas, seu principal cabo eleito
ral -  o prefeito Marise- passou 
pela festa do padre Silvano 
Palmeira. Pelo jeito, a dispu
ta pelo voto vai ser acirrada. 
Além disso, a candidata de 
Marise participou de reuniões 
e eventos em vários pontos 
da cidade. Tipó, além da festa 
do padre Silvano, também foi 
visto durante a apresentação 
do grupo Bicho de Pé.

CULTURA
Em suas andanças, Bel 

já começa a falar sobre seu 
programa de governo. Se
gundo ela, geração de em
prego, saúde e educação são 
importantes para qualquer 
governo e terão destaque na 
sua administração, caso seja 
eleita. Mas, cultura e lazer 
também vão ter destaque.

LIGAÇÃO
Junto com a equipe que 

cuida do programa de gover
no, Bel aposta na construção 
de um parque que possa in
terligar o recinto José Olivei
ra Prado, palco da Facilpa, a 
área da antiga Sidelpa, que vai 
abrigar o teatro, e o Lago da 
Prata. A equipe, Bel disse que 
quer ter um parque para que o 
povo possa praticar esportes, 
assistir eventos culturais e ain
da ficar próximo ao meio am
biente. Isso tudo com acesso 
público para toda população. 
Um local para que as famílias 
possam se divertir na Facilpa.

CONVÊNIO
Na manhã de ontem, o 

prefeito de Macatuba, Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
esteve na capital assinando 
um convênio com a Secreta
ria de Agricultura do Estado 
de São Paulo. A verba de R$ 
100 mil será destinada para 
a compra de um silo para 
guardar grãos.

REIVINDICAÇÃO
O pedido atende uma rei

vindicação antiga dos agri
cultores da cidade. Em con
trapartida, a prefeitura deve 
gastar cerca de R$ 40 mil 
para a aquisição do equipa
mento. A intermediação foi 
feita pelo deputado federal 
Arnaldo Jardim (PPS).

f is c a l
Na próxima quinta-feira, 

Coolidge recebe um grupo de 
agricultores na prefeitura. Eles 
vão acompanhar o pregão pa
ra a compra de uma colhedei- 
ra de grãos. A máquina será 
usada para a colheita de mi
lho e amendoim, dentre ou
tras. Isso tudo acompanhado 
pela engenheira agrônoma 
da Casa da Agricultura, Rita 
de Cássia Pavani Andrade.

ANO QUE VEM
A Câmara de Vereadores 

de Macatuba entrou em reces
so na sessão do dia 30 de ju
nho, mas antes, os parlamen
tares aprovaram lei importan
te para o próximo mandato. 
Trata-se de uma emenda a um 
projeto de lei que extingue o 
pagamento de sessões extra
ordinárias a partir de 2009.

CONTRÁRIO
A emenda em votação con

traria uma proposta do verea
dor Benedito Jordão (PSC), o 
Siqueira, que queria R$ 500 
como remuneração por extra
ordinária a partir do próximo 
mandato. Seu desejo havia 
sido aprovado como emenda 
ao projeto de lei que institui o 
piso salarial da Câmara para o 
próximo ano, mas o TCE (Tri
bunal de Contas do Estado) 
foi contrário à emenda.

CONTRA
Siqueira não teria gostado 

do parecer e teria ameaçado 
votar contra a emenda que 
exclui definitivamente a re
muneração. No fim das con
tas, acabou votando como os 
demais colegas e o texto foi 
aprovado por unanimidade.

APOIO
O jornalista e candidato a 

vereador por Barra, Sandro Al- 
ponte (PDT), esteve ontem em 
Lins, para levar apoio aos atle
tas dos Jogos Regionais. Barra 
Bonita lidera a segundona.
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Acho certo a lei seca, por
que muitas pessoas não 
têm consciência do que 
a bebida causa. Bebem 
e saem dirigindo sem se 
preocupar com as conse- 
qüências depois".

Maria Graziela Ferreira, 
estudante

"Acho que a lei seca é 
muito útil para todos, 
porque as pessoas têm 
a irresponsabilidade de 
beber e sair dirigindo, 
agora serão punidas. 
Quem não bebe terá um 
pouco mais de segurança 
no trânsito".

Marisol Fernandes, 
legionária

"Eu acho que a lei seca 
fo i muito boa. Agora o 
povo vai parar de beber e 
sair dirigindo embriaga
do pela rua".

Quitéria Joana da Silva, 
dona de casa

A pressa de um motorista de caminhão congestionou o trânsito na avenida prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, na manhã de ontem. O motorista, que chegava pela alça de acesso da rodovia 
Osny Matheus (SP-261), não teve paciência para esperar e avançou. Como o movimento era 
intenso no outro lado da avenida, teve que esperar, literalmente parando o trânsito.

f r a s e

"As pessoas 
começaram a 
vir comprar 
no sábado, 
estamos com 
boas pro
moções. As 
vendas já  
aumentaram  
em relação 
aos dias co
muns, mas 
esperamos 
mais"

Bernadete Viano Romani,
comerciante, sobre o bota fora 

de inverno do comércio de 
Lençóis Paulista

PARA p e n s a r

"A verdade ignota 
aos homens é o 
delírio de quem a 
anuncia"

Machado de Assis

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


A GUD OS

Segura peão!
Rodeios, shows e cavalgadas dão o tom  na 17^ Festa do Peão 

de Boiadeiro de Agudos, que começa amanhã, às 14h

Da  Red açã o
Jornal O ECO

Começa amanhã a 17® Fes
ta do Peão de Boiadeiro de Agu
dos. Serão cinco dias de evento 
com montarias em touros, sho- 
ws, parque de diversões para a 
criançada, praça de alimenta
ção, gincanas e cavalgada pelas 
ruas da cidade. A festa acontece 
ao lado do ginásio de esportes 
Vicente Evaristo Damante e o 
local já está pronto para receber 
o evento. Ingressos para a festa 
custam entre R$ 10 e R$ 17. Os 
organizaores não informaram 
o preço por show, a decisão sai- 
ria na noite de ontem.

A abertura oficial é ama
nhã. Às14h tem show de prê
mios beneficente no recinto. 
O prêmio principal é uma 
moto zero quilômetro. Às 
20h, acontece a apresentação 
da comissão organizadora da 
festa, tropeiros, peões e boia
das. Haverá também montaria

PROGRAMAÇÃO
MUSICAL
* AMANHÃ
Banda Rarus

* q uinta-feira
Ruan e Roby

* sex ta -feira
Jair Supercap

* SÁBADO
Elcio e Emerson/ Manos Country

* DOMINGO
Banda Fruto Proibido

No recinto, está quase tudo pronto para a 17® Festa do Peão

mirim em carneiros, prova que 
é conhecida como 'Caubói do 
Futuro. Em seguida tem a aber
tura do rodeio profissional.

Este ano a premiação para o 
campeão do rodeio em touros 
é uma moto zero quilômetro. 
O segundo colocado leva R$ 2 
mil. O terceiro lugar fica com 
prêmio de R$ 1,5 mil. Mil reais 
é o prêmio do quarto colocado. 
O quinto colocado leva R$ 800. 
Os peões que ficarem entre a 
sexta e décima colocação levam 
R$ 200. Somente peões convi
dados participam do rodeio.

Participam da festa tropei
ros e boiadas famosas, como 
a companhia de rodeio Ma
drugada, de Itápolis, Cia de 
Rodeio Bela Vista, de Campos 
Novos Paulista, Cia de Rodeio 
Pinheiro, de Lençóis Paulista, 
F. A, L.J. de Santa Isabel e Boia

da de Rogério Losnak, de Agu
dos. A locução ficará a cargo 
de Tedi Viana e Hélio Bento.

Dentro da programação 
musical, amanhã tem show 
com a banda Rarus. Na quinta- 
feira10, a atração é a dupla ser
taneja Ruan e Roby, de Agudos. 
Na sexta-feira 11, tem show com 
Jair Supercap. No sábado so
bem ao palco Elcio e Emerson 
e Manos Country. No domingo 
13, data do encerramento, tem 
a banda Fruto Proibido. Todas 
as apresentações estão marca
das para as 22h.

No domingo pela manhã 
acontece a tradicional cavalga
da com comitivas de Agudos e 
região. A saída será na Praça do 
Sol. Segundo o presidente da 
festa, Amarildo Siqueira, são es
perados pelo menos 10 mil pes
soas nos quatro dias de evento.

2  ̂ C H A M A D A

Enem reabre 
inscrições 
pela internet

As inscrições para o 
Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) foram 
reabertas na manhã de 
ontem, devido a pedidos 
de alunos que não conse
guiram realizar as inscri
ções até 13 de junho. Ago
ra as inscrições podem ser 
feitas somente via inter
net, pelo site www.enem. 
inep.gov.br/inscricao até 
a sexta-feira 11.

A taxa para a inscrição 
é de R$ 35 e pode ser pa
ga até o dia 14 de julho 
por emissão de boleto 
bancário. Os alunos que 
não têm condições de 
pagar esse valor devem 
imprimir o formulário 
de declaração de carência 
na página da inscrição e 
enviar junto com uma 
cópia do RG para o ende
reço do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Inep/ 
Daeb), SCN quadra 04, 
Bloco B, sala 704 - Centro 
Empresarial Varig - CEP 
70.714-900, Brasília - DF.

O Enem é um dos re
quisitos para conseguir 
uma bolsa no Programa 
ProUni. Além disso, ser
ve como um dos critérios 
de seleção para 500 uni
versidades do país.

O exame será realizado 
em todo o Brasil no dia 31 
de agosto, às 13h. A pro
va será composta por 63 
questões de múltipla es
colha e uma redação, com 
duração de cinco horas. Pa
ra participar da avaliação, 
os estudantes devem estar 
concluindo ou já ter finali
zado o ensino médio.

s o l id a r ie d a d e
A equipe Amigos do Edu venceu a 

Ressaca por 5 a 3 em jogo realizado 
no último sábado no CEC (Clube 

Esportivo e Cultural) de Macatuba. 
Mas o gol de placa foi marcado pela 

solidariedade com a arrecadação 
de 172 litros de leite, doados aos 

Voluntários do Câncer de Macatuba. 
O jogador Edu, do clube espanhol 
Betis, veio acompanhado de vários 

jogadores da região. Depois de a 
bola rolar e da confraternização, 

o grupo resolveu marcar um novo 
jogo para janeiro do ano que vem.

Edu está no Brasil de férias. Sua 
família mora em Jaú.

"Na festa do peão em  
Agudos, o Carlão vai 
m ontar em  um a mula"

Nego! Nem tudo que re
luz é ouro e nem tudo que 
balança cai! E começou a 
dança das cadeiras nas pre
feituras e câmaras de vere
adores! Os candidatos já 
poderão distribuir os cape- 
tinhas! Ops! Santinhos!

Vai começar tudo de 
novo! Eu quero ir aos co
mícios ouvir as baboseiras 
e as gafes dos laranjas! Vai 
ser um verdadeiro show de 
promessas e de mentiras! 
A laranjada está toda afoi
ta e refestela! Como diz o 
Benázio: "Cada uma não 
filhu queridu! Como eles 
mentem!".

E os tucanos afinaram 
que nem corda de violão na 
convenção! O prefeito Ozé- 
damuladen obrigou a coli
gação com o PMDB! Oloco. 
Falou até em bater! Foi só 
pena que voou! O Pingolin 
saiu pingando açúcar, ou 
melhor, suor! O prefeito 
Ozédamuladen disse que 
estava trazendo um pedido 
do chefe máximo da Al Caí
da, o Pedro Phodias! "Caim 
non culigar com Carlon ta 
fuora di partidu" ordenou o 
deputado Phodias!

Nego! Não é que os can
didatos, a prefeito de Agu
dos e o de vice de Lençóis, 
o emPalamede se parecem! 
Eles têm a mesma cara! E 
também são dois chorões! 
Dizem que o emPalamede, 
o Herman, chorou ao ser 
anunciado como vice na 
chapa de Tipóia. O Ever- 
tum Papararazzi que tam
bém parece com o Herman 
da família Adams chorou 
na convenção! Que emo
cionante, ele não conseguiu 
fazer o discurso "Buá, buá. 
Meu vice que é da saúde 
quer me aplicar uma inje
ção com um bico de encher 
pneu de bicicleta! E olha o 
que meus tios me arruma
ram! Buá! Hic! Sniff, sniff"

Está lançada a enquete 
em Agunistão: quem será o 
pai verdadeiro dos ônibus 
gratuitos, o Carlão ou o Jai
me? Ah, vai ter que ser feito 
um exame de DNA. Serão

recolhidas as amostras de 
ferrugem! Do óleo vencido! 
E da fumaça! Ahahararara! 
Tá na hora de trocar aque
las bagaças ou parar de vez, 
antes que aconteça alguma 
coisa grave!

Dizem que tinha du
as meninas conversando e 
uma perguntou para a ou
tra: "Onde foi a sua primei
ra vez?". E veio a resposta: 
"Ai foi tão romântica, foi 
dentro de um circular gra
tuito lotado, me senti a da
ma do lotação!".

Em Lençóis, o Coquinha 
quer agitação para pegar 
mais gás e sair espumando 
pra cima dos outros candi
datos! Tipóia e emPalame
de vão dar lanche! E a Bel 
e o Tresenti irão jogar uma 
ducha Lorenzeti fria na ca
beça da oposição!

Quem irá correr solto 
na eleição é o Colidão lá de 
Makatube. Ainda mais que 
o Zezo Gino vai só de verea
dor! "Se o Zezo Gino que ir 
de vereaaadoorr! Então vá 
Gino! Vá Gino!" O Colidge 
é ótimo e vai fazer um go
verno de colisão!

Em Areiópolis o Peixeiro 
vai ter como vice o Antonio 
Franco! Hi, ressuscitaram 
meu avô!

Em Piratininga, o San- 
dro pretende rolar como 
uma Bola lá da Serra Pela
da! Rolando em cima da 
Biscatolândia e atolando 
na Sapolândia! E viva o 
Zezinho que está cheio de 
Graça! E o Zé tá Gordinho 
e cheio de Graça!

Aqui em Agudos acon
teceu mais um caso inu
sitado: ladrões roubaram 
pintinhos dos japoneses! 
Foi na granja e levaram até 
o saco... De ração!

Vou lá na festa do peão 
ver montarias em cavalo 
marinho e pingüim! E o 
Carlão vai montar em uma 
mula! Vai ser uma em ci
ma da outra! Nersssu! 
Vem aí com um choque de 
11.000 volts, vai levantar a 
cidade! Salve a Paulistinha 
do Bigoto!

Temos uma

novidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai 

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos

MODELO ANO COR OPCIONAIS
C O R S A S U P E R 1998 B R A N C A
C O R S A  GL 1.6 1997 B R A N C A
C O R S A  W IN D 1996 PR ATA

C O R S A  S E D A N  W IN D 2001 PR ATA T R A V A -A L A R M E -R O D A
C O R S A  C L A S S IC  L IFE 200 5 B E G E

O M E G A G L S 1996 C IN Z A
C E LT A  1000 V H C 200 4 PR ATA A R -L IM P -D E S M -A L

V E C T R A  C D 1998 C IN Z A B
M O N Z A  SL EFI 1993 C IN Z A

A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 200 7 C IN Z A
A S T R A  GL 200 0 C IN Z A

A S T R A  M IL L E N IU M 2001 PR ATA
A S T R A  G LS 200 0 PR ATA C O M P L E T O  +  R O D A S

A S T R A  S E D A N 200 3 A Z U L B
A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 200 5 C IN Z A A R  D IG IT A L + A R  BAG

M E R IV A 200 3 P R E T A B
S A V E IR O 1988 V E R M E L H O D IE S E L

PARATI 16 V 1999 B R A N C A
G O L 1.0 P LU S 200 7 P R E T O D IR -T R A V A -A L-D E S -L IM P

G O L  MI 1998 V E R D E
G O L  MI 1997 B R A N C A

G O L S P E C IA L 1999 A Z U L

MODELO ANO COR OPCIONAIS
G O L  S E R IE  O U R O 200 0 B E G E

G O L C L  1.8 1993 B E G E
G O L C L I 1995 B R A N C A

G O LF 2001 C IN Z A

G O L  R O L L IN G  S T O N E S 1995 B R A N C A
G O L  1000 16V  P LU S 2001 PR ATA C O M P L E T O -V ID R O

F IE S T A  C L X 1997 B R A N C O
B IR U A  E S C O R T  C LX 1998 A Z U L C O M P L E T O

E S C O R T  G L 1.6 1998 B R A N C O C O M P L E T O
E S C O R T  G L 1.6 1996 PR ATA □

R A N G E R 200 0 B R A N C O
P A LIO  F IR E 200 3 V E R M E L H O T R A V A -A L -L IM P -D E S E M B

U N O  E L E T R O N IC 1994 V E R D E

U N O  E L E T R O N IC 1994 A Z U L
S C E N IC 200 3 A Z U L C O M P L E T O + A IR B A G

S C E N IC 1999 C IN Z A C O M P L E T A
C IV IC  LX 1998 PR ATA

C IV IC  LX 2001 PR ATA
JE E P 1975 V E R M E L H O

C B R -1100 1999 P R E T A
C G  150 TITAN 200 4 V E R D E

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATE 100% E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATE 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHAO

F o n e s : 3 2 6 4 -3 9 6 8  e  3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.enem
http://www.zilor.com.br
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Sacada
de prata
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê 'garimpam' 

duas pratas nas areias de Lins; medalhas 

vieram com as duplas femininas

Da  r ed ação

Os Jogos Regionais de Lins 
foram uma boa oportunida
de para as duplas de vôlei de 
praia de Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê mostrarem o potencial 
que têm. As parcerias femini
nas das duas cidades conquis
taram a medalha de prata na 
competição. Segundo último 
boletim disponibilizado pelos 
Jogos Regionais, Barra Bonita 
lidera os quadros da segunda 
divisão com 26 medalhas de 
ouro. A equipe de Descalvado 
aparece na segunda colocação 
com nove ouros.

Silmara e Cíntia, de Barra 
Bonita, conseguiram o feito na 
primeira divisão. Eva e Flávia, 
que representaram Igaraçu, co
memoraram o segundo lugar 
do pódio na segunda divisão.

As barra-bonitenses traça
ram uma trajetória de quatro 
vitórias até o título de vice- 
campeãs. Na estréia bateram 
São Carlos por 2 a 1. O segun
do desafio, contra São Manuel, 
foi vencido pelo placar de 2 a 
0. O resultado se repetiu diante 
de Santa Bárbara D'Oeste, que 
valeu vaga para a semifinal, 
contra Lençóis Paulista. Num 
jogo sem muitas dificuldades, 
Cíntia e Silmara garantiram 
presença na grande final, des
bancando as lençoenses por 2 
sets a 0.

Na decisão, contra Ana 
Keila e Patrícia, de Jaú, a du
pla de Barra Bonita não con
seguiu manter o mesmo vigor 
de toda a campanha. Em cerca 
de 40 minutos de jogo, as atu
ais campeãs da modalidade 
nos Regionais estabeleceram, 
até com certa facilidade, 2 sets 
a 0 na partida, com parciais 
de 18/9 e 18/6.

"Acredito que fizemos uma 
ótima campanha, ainda mais 
por termos disputado os Re
gionais na primeira divisão, na 
qual não tem adversário fácil. 
Esperávamos mesmo, um jogo 
muito difícil contra Jaú, por
que a dupla já tinha conquis
tado o ouro no ano passado. 
Mesmo assim, essa prata nos 
deixa muito felizes e recom
pensadas", destacou Silmara.

SUPERAÇÃO
Esporte é superação. Para 

Eva e Flávia, dupla de vôlei de 
praia de Igaraçu do Tietê, essas 
palavras representam o que

significou a participação delas 
nos Jogos Regionais de Lins. 
Por muito pouco, as parceiras 
não desistiram de jogar a deci
são. Um estiramento que Eva 
sofreu na virilha esquerda, du
rante a semifinal, colocou em 
dúvida a presença das duas na 
disputa pelo ouro. Mas, mes
mo com dor e mancando, Eva 
entrou em quadra para se su
perar e não entregar os pontos 
de um momento que marcou 
sua carreira como jogadora.

Eva e Flávia perderam a de
cisão para Rio das Pedras (18/7 
e 18/6), mas provaram às ad
versárias, à torcida e a si mes
mas, que a força de vontade e a 
união podem ser maiores que 
qualquer obstáculo. Ao final 
da partida, quando a dupla de 
Rio das Pedras comemorou o 
título, a torcida ovacionou Eva, 
pela garra que demonstrou no 
jogo, e sua parceira, que jogou 
por duas, como uma verdadei
ra guerreira.

"Essa prata tem gosto de 
ouro para a gente, por tudo o 
que enfrentamos. Dedico ela 
(a medalha) a Eva, porque é 
muito bom jogar ao lado dela 
e por ter mostrado que estava 
comigo, nos bons e nos maus 
momentos. Ela é uma vence
dora", disse Flávia, emociona
da. "Foi a primeira vez que jo
gamos na areia juntas. Forma
mos a dupla na última hora e 
viemos para Lins. Se não fosse 
o problema na virilha, daria 
para ter brigado mais na final. 
Mesmo assim, a missão está 
mais que cumprida", emen
dou Eva.

A dupla feminina de Iga- 
raçu também se destacou na 
competição pelo vigor que Eva 
demonstrou na quadra, mes
mo sendo a jogadora mais ve
lha do torneio. Com 48 anos 
de idade e muita experiência 
na bagagem, ela conseguiu 
desbancar os mais jovens e 
mostrar que idade nem sempre 
é um fator decisivo e limitante 
no esporte. O segredo, segundo 
ela, são os cuidados que tem 
com a saúde. "Corro todos os 
dias para manter o condicio
namento físico. A idade 'pesa', 
mas a gente minimiza e não 
deixa a peteca cair", brinca.

No masculino, Barra Boni
ta ficou em quarto lugar com 
Gustinho e Ânderson. Igaraçu, 
com Marcos e João Paulo, não 
passou da primeira fase.

Em cima, no pódio da primeira divisão do vôlei de praia: 
Silmara e Cíntia, de Barra Bonita (prata); Ana Keila e Patrícia, 
de Jaú (ouro); e a dupla de São Carlos (bronze); na foto 
abaixo, na segunda divisão, Igaraçu foi prata com Eva e Flávia; 
o ouro ficou com Rio das Pedras e o bronze com Saltinho

Futsal fem inino da região 
não vai bem na estréia

As equipes de futsal femini
no (sub-21) da região não foram 
bem no primeiro dia da modali
dade e perderam as partidas. As 
jogadoras de Barra Bonita não 
conseguiram segurar o placar que 
disparou com uma marcação pre
cisa das adversárias de Santa Rita

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS.
A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, M eritissim a 

Ju íza  de Direito d a  Prim eira Vara Cível da  Com arca de Lençóis 
Paulista, E stado de Sâo Paulo, n a  form a da Lei, etc.

FAZ SABER a  todos quanto  o p resen te  Edital virem ou 
dele conhecim ento tiverem, em especial o rep resen tan te  legal de 
TINTAS POLIFER LTDA -  ME, em presa privada, in scrita  no CNPJ 
03 .671 .850/0001-00 , DIVA ORIDES DORETO, CPF 343.855.418-58 
e JO SÉ  EDUARDO DORETO, CPF 798.383,168-49, todos 
a tua lm en te  em lugar incerto e não  sabido, que peran te  este  Juízo 
tram ita  a presente ação movida por HSBC B ank Brasil S /A  -  Banco 
Múltiplo, instituição financeira, inscrita  no CNPJ 01 .701 ,201/0001- 
89, Êdegando em síntese que por meio do con tra to  de a b ertu ra  de 
Crédito em C onta Corrente n° 1636-02779-73, firmado em 
1 0 /0 6 /2 0 0 0 , a  requerida utilizou do crédito em conta, tom ando-se  
devedora do b an co /au to r, em 0 5 /1 1 /2 0 0 6 , pelo valor de R$ 
69.731.71 (sessen ta  e nove mil, setecentos e trin ta  e um  reais e 
se ten ta  e um  centavos), conforme extratos e dem onstrativo anexo. 
Isto posto, nos m oldes do art. 282 e segu in tes do CPC, requer a  
çitação dos requeridos p ara  que, no prazo de 15(quinze) dias, 
efetuem  o pagam ento da  im portância de R$ 69,731,71, acrescida da 
correção m onetária  e ju ro s de m ora e sucum bências, ou, querendo, 
no m esm o prazo, apresentem  defesa (art, 285). Requer o Banco 
Autor, a  produção de todas a s  provas em direito adm itidas, 
especialm ente o depoim ento pessoal dos requeridos. E, como consta  
dos au tos, que os requeridos encontram -se em lugar incerto  e náo 
sabido (CPC, art. 231, II), expediu-se o presen te  edital, pelo qual 
ficam os requeridos citados p a ra  os term os da presente ação, desde 
já  advertidos que escoando o prazo de 20 (vinte) d ias deste edital, o 
prazo p a ra  resposta  ê de 15(quinze) dias. Será d p resen te  edital por 
extrato afixado e publicado n a  forma da "Lei, L ^ ç ó is  Paulista, 22 de 
abril de 200S. Eu, (a) D aberson A. M m fr i t / /m atr.T J 3 19.939-A, 
escrevente, digitei. Eu (a) Tânia LucianA MiO^ira Bodo, m atricu la  
803.051-4, escrivã diretora, conferi e s u b s ^ v d .

ANa L ijC IA ^ L L O  GARCIA, 
de Direito.

m a r im b o n d o
Na manhã de domingo 

6, no campo do CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo), 
a equipe do Grêmio bateu o 
Fluminense pelo placar de 4 
a 2. A partida foi válida pe
la nona rodada do Campe
onato de Futebol, categoria 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). Os gols do Grê
mio foram assinalados por 
Cassola, Tipó e Silvinho 
Paccola (2). No outro jogo 
da rodada, Vasco e Cruzeiro 
ficaram no empate em 2 a 
2. Nal Moretto e Jessé Be
nedito concluíram para o 
Vasco. Os gols do Cruzeiro 
foram marcados por Bruno 
de Farias e Nim.

m a r im b o n d o  2
Amanhã, acontece a 

décima rodada da compe
tição. Às 8h30, o Goiás en
frenta o Vitória. Na partida 
de fundo, o Flamengo joga 
contra o Internacional.

AMISTOSO
A equipe de futebol do 

Expressinho/Pitoli goleou a 
representação do Alvorada 
de Pederneiras pelo placar 
de 5 a 1, em partida amis
tosa realizada na manhã de 
domingo 6, em Pedernei
ras. Os gols da equipe len-

çoense foram marcados por 
Arlindo (2) e Josone (3). O 
jogo fez parte da preparação 
do Expressinho/Pitoli que 
disputa na manhã de do
mingo 13, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, 
o Bregão, a final da Copa 
Lençóis de Futebol Amador, 
promovida pela Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador. O 
adversário é o Trivial/Hábil 
de Botucatu.

AREIA
A Associação de Mora

dores de Bairro da Cecap/ 
Fiesp pede às equipes que 
retiraram a ficha de inscri
ção para a 2® Copa Sport 
Shoes de Futebol de Areia -  
Troféu Adil José Leite, que a 
entreguem preenchida até o 
dia 21 de julho. O endereço 
para a entrega é rua Olavo 
Brasil de Lima Júnior, 142 -  
Cecap/Fiesp.

TRUCO
No domingo 13, a partir 

das 10h30, tem torneio de 
truco no Bar do Preto, que 
fica na Avenida Orígenes 
Lessa, na Cecap. As inscri
ções são R$ 10 por dupla 
e podem ser feitas antes da 
competição. Os primeiros 
colocados levam 10 quilos 
de costelão.

do Passa Quatro. Elas fecharam 
o marcador em 10 a 2. Já Maca- 
tuba fez aquela partida que deixa 
a torcida com o coração na mão, 
com bolas na trave, bons dribles, 
mas sem muita produtividade, 
terminando a disputa empatada 
com Pratânia, em 1 a 1.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"O  Santos não teve o 
início de Campeonato 
Brasileiro que 
nós esperávamos. 
Estamos dando 
uma chance para os 
adversários. N o mês 
que vem, o peixe 
vem com tudo para 
conquistar o título do 
Brasileirão. Aguarde 
e verás". José Antonio 
Santana, mecânico

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 41-2008
PROCESSO: 85-2008 -  EDITAL: 52-2008 - OBJETO: a aquisição de Móveis e Lousas, destinados à 
Secretaria de Educação, Escolas, e Paço Municipal. Entrega única no prazo máximo de 30 dias após 
a autorização de entrega, e pagamento até o 10° dia após a entrega. ENTREGA DOS ENVELOPES E 
LANCES: 23.07.2008 às 09h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, 
Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba. 
sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações po
derão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 07 de julho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA 

PROCESSO N° 03/08 -  DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO
Em cumprimento ao .Art. 26 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, Ratifico seja Dispensável 
a Licitação com amparo legal no Inciso II, art. 24, combinado com a alínea “a”, Inciso II, art. 23, ambos 
da Lei de Licitações n° 8.666/93 com as alterações posteriores, para a contratação de fornecimento de 
um link de 128 KBPS para acesso a internet via rádio, à favor da empresa SILVA & SILVEIRA PRO
VEDOR DE INTERNET LTDA.
Macatuba, 07 de Julho de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

gUEM COMPARA .

COMPRA
C H EV R O LET^

DIVELPA
Av. Adriano Ânderson Foganholi, 528 - Distrito Industrial - Lençóis Paulista - Fone: (14) 3269-1581 CHEVROLET

http://www.macatuba
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


JOGOS
REGIONAIS
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Zona
de perigo
Lençóis soma 5 medalhas e está na zona  

de rebaixamento; delegação está em 

sétimo lugar e precisa de mais posição  

para se manter no grupo de elite

Lucien Luiz

Lucien  Luiz

O desempenho de Lençóis 
Paulista nos Jogos Regionais 
de Lins pode levar a delegação 
para a segunda divisão no ano 
que vem, nos Regionais de Pi- 
rassununga. Até ontem à tar
de, o município somava cinco 
medalhas (três ouros, uma 
prata e um bronze), ocupando 
a sétima colocação na classifi
cação geral, com 63 pontos.

Com as novas regras, ape
nas as seis primeiras cidades 
classificadas permanecem no 
grupo de elite. As que apre
sentarem as duas piores cam
panhas descem para a segun
da divisão. Um destino quase 
certo para a delegação lenço- 
ense, na opinião do secretário 
municipal de Esportes, José 
Lenci Neto.

"Acho difícil nos man
termos entre a elite. Nossos 
adversários são melhores pre
parados e são superiores tec
nicamente. Eles pertencem 
a grandes cidades, que têm 
mais condições de investir. 
Nossa partição está um pouco

aquém da qual esperávamos, 
entretanto, vamos brigar até o 
fim", diz.

Lençóis foi ouro na nata
ção, com o nadador Roberto 
Gonçalves, que garantiu o pri
meiro lugar do pódio nas pro
vas dos 50 e 100 metros nado 
livre, na versão Pessoa Porta
dora de Deficiência (PPD); 
ouro no bocha, ontem; prata 
com o tênis feminino (sub-21) 
e bronze no biribol.

A partir de hoje, mais me
dalhas devem ser conquista
das, principalmente com o 
atletismo PPD, modalidade 
que Lençóis tem tradição em 
Jogos Regionais e sempre co
lhe resultados positivos. Há 
grandes esperanças também 
com a capoeira, ciclismo e vô
lei masculino.

A grande dificuldade de Len
çóis Paulista este ano é que a 
delegação está enfrentando ape
nas adversários de ponta, como 
Piracicaba, São Carlos, Botuca- 
tu e Bauru. O nível técnico das 
provas e partidas fica muito ele
vado, o que torna a garantia de 
medalhas mais difícil.

Agudos faz 10 pontos e fica com  
a prata no futebol fem inino

Agudos já aparece no qua
dro geral de medalhas dos 
Jogos Regionais de Lins. Na 
manhã do último domingo, 
a equipe feminina de futebol 
livre conquistou a medalha de 
prata após bater Torrinha por 
5 a 0. É a primeira vez que o 
time feminino chega ao pódio 
da competição. As agudenses 
ficaram atrás apenas de Bro
tas, que garantiu o tão dispu
tado ouro.

Para chegar à prata, o time 
de Agudos disputou outros 
três jogos. Na estréia, perdeu 
para as brotenses por 2 a 0. No 
jogo seguinte, veio a reabilita
ção, com 4 a 0 sobre Macatu- 
ba. No terceiro duelo, as agu- 
denses superaram Ubirajara,

BIRIBOL É BRONZE Mais uma vez, o biribol de Lençóis Paulista teve presença garantida no pódio 
dos Jogos Regionais. Domingo passado o time conquistou a medalha de bronze. A disputa foi contra 
Promissão. Os lençoenses tiveram de ter muita paciência para vencer o jogo, que fechou em três sets 
a um depois de mais de 40 minutos de jogo. No caminho ao pódio, os lençoenses também bateram 
Botucatu e Santa Bárbara D'Oeste por dois sets a zero. No ano passado, nos Jogos Regionais de São 
Manuel, os lençoenses do biribol asseguraram a prata.

M acatuba garante segundo lugar n o  bocha
Lucien Luiz

O bocha de Macatuba é 
vice-campeão dos Jogos Re
gionais de Lins. A decisão 
foi ontem, depois de uma 
campanha digna de uma 
equipe medalhista. Foram 
cinco vitórias e apenas uma 
derrota, na decisão, contra 
Barra Bonita.

O grupo, formado por 
Plínio, João Ferreira, Sidinei, 
Paulo, Ademir, Bolinha, João 
Manco, Alemão e Abel bateu 
os mesmos rivais da final na 
estréia, por 2 a 1. Na seqüên- 
cia, passou por Saltinho (2 
a 0), Itapuí (2 a 1), Pirassu- 
nunga (2 a 0) e, na semifinal, 
também bateu Santa Rita do 
Passa Quatro (2 a 0).

"É claro que queríamos 
o ouro, mas a prata é muito 
bem-vinda também", co
mentou o jogador Plínio.

Equipe macatubense volta com medalha de prata de Lins

Barra Bonita, que jogou 
com Lito, Fábio, Rafael Parra, 
Coelho, Jairo, André e Pé-de- 
Ferro, garantiu o ouro com 
apenas uma derrota, para

os macatubenses na estréia. 
Santa Rita do Passa Quatro 
venceu Igaraçu do Tietê na 
disputa pelo terceiro lugar e 
levou o bronze.

H andebol de Barra é ouro e vai para os Abertos
Bruno Sales

fechando o marcador em 1 a 
0. Ubirajara conseguiu garan
tir a medalha de bronze.

Neste ano, o sistema de 
disputa do futebol feminino 
foi de pontuação. Todos os ti
mes se enfrentaram e, garanti
ram medalha, as equipes que 
mais vitória somaram. Agudos 
conseguiu dez pontos.

A equipe de Agudos jogou 
com Camila, Michelle, Débo
ra, Aline, Ana Paula, Camila 
Costa, Denise, Talita, Eliane, 
Ellen Ribeiro, Faedra, Jéssica, 
Josileine, Larissa, Mirelle, Ro
sângela, Valquíria, Alexandra 
e Bruna. O conjunto foi coor
denado pelo técnico Antônio 
Reale, que contou com a auxi- 
liar-técnica Rose Mary.

Com muita festa o hande
bol masculino sub-21 de Barra 
Bonita comemorou a vitória 
sobre Itapuí, por 23 a 20, le
vando o ouro para a casa, no 
último domingo, no Ginásio 
do Careno, em Lins. A terceira 
colocação ficou com Pirajuí. A 
partida foi válida pela segunda 
divisão dos Jogos Regionais.

Para a técnica Ketili Fran- 
ciane Bergamo, a vitória foi 
significativa. Com o resultado, 
a equipe garante a participação 
nos Jogos Abertos do Interior, 
que neste ano acontecerá em 
Piracicaba, em novembro.

Barra Bonita jogou com 
Bruno Pires Barbosa, Bruno 
Rodrigues Oliveira, César Au
gusto Macedo, Gabriel Pinhei
ro, Luan dos Santos Toledo,

Os medalhistas conseguiram três vitórias na competição

Luiz Arthur da Silva Ferrarez, 
Marlon Serafim, Maxwelll Fer
reira de Lima, Daniel Oliveira 
de Lima, Renan Felipe Porto 
da Silva, Tiago Henrique dos

Santos, Valter Rubens de Lima, 
Wander Alves Oliveira Filho, 
Rodrigo Henrique da Silva e 
com o apoio do massagista 
Douglas Ravanho Soares.

TABELA

JO G O S DE HOJE
Vôlei masculino (sub 21)
13h45 -  Santa Bárbara 
d'Oeste x Barra Bonita 
15h15 -  Igaraçu do Tietê x Ibaté

Vôlei feminino (sub 21)
13h45 -  Igaraçu do Tietê x 
Descalvado
18h45 -  Lins x Agudos

Futsal feminino (sub 21)
10h -  Barra Bonita x 
Macatuba
13h -  Pederneiras x Agudos 
15h -  Lençóis Paulista x 
Piracicaba

Futsal masculino (sub 21)
8h -  Macatuba x Dois Córregos 
14h -  Capivari x Agudos 
15h -  Lençóis Paulista x Santa 
Bárbara d'Oeste 
16h -  Pongaí x Borebi

Futsal masculino livre
13h -  Igaraçu do Tietê x Avaí

Malha
9h -  Pirassununga x Lençóis 
Paulista
14h -  Borebi x Barra Bonita

JOGOS 
DE AMANHÃ
Vôlei masculino (sub 21)
13h -  Barra Bonita x Pongaí 
18h -  Botucatu x Lençóis 
Paulista

Futsal feminino (sub 21)
15h -  Lençóis Paulista x 
Pirassununga

Bocha de 
Lençóis é tri

Pelo terceiro ano conse
cutivo, a equipe de bocha de 
Lençóis Paulista garante o títu
lo de campeã dos Jogos Regio
nais. Ontem, o time bateu São 
Manuel na final por 2 a 1, nu
ma partida bastante acirrada e 
tumultuada.

O grupo, formado por La- 
ércio, José Luiz, Beto, Cláudio, 
Orlando, Hugo, Zequinha 
e João Canon, contabilizou 
cinco vitórias e apenas uma 
derrota na competição. A bai
xa veio na estréia, contra São 
Carlos, quando os campeões 
deixaram escapar a vitória por 
2 a 0. Nas próximas partidas, 
os lençoenses só comemora
ram. Contra Bauru e Botucatu 
venceram por 2 a 0. No em
bate com Ibaté e Jaú, o placar 
fechou em 2 a 1.

A medalha de ouro classifi
cou o bocha de Lençóis para os 
Jogos Abertos do Interior (JAI), 
em novembro, na cidade de Pi
racicaba, na primeira divisão.

COLABORAÇAO

LENÇÓIS PAULISTA
G O V E R N O  S O L ID Á R IO

G R U P O

PARDAL y y  LWART
G R U P O

DEPUTADO

VÊAÇÃo hhourão ltda. Arnaldo lardim 'm r à h u ^
ASSESSORIA CONTÁBIL

4.
\1í^acatuba forte



Clodoaldo, Suely e Leonardo Rua XV de Novembro, 06 
Ceniro - Lençóis Paulista

Ducha Evolution Turbo
R$ 225

Chuveiro Tradição
R$105

Ducha Elétrica 
Advanced
R$75

SA N T^ LA R A
>  M a te ria is  E létricos

A vista ou ^ f Ç A  
com cartao w

Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777
Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta. 
Loja 2: Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.

BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA - EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Máxima Qualidade

trema *
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ^

(aoSgdiQi
114) 3264-3707

9116-9545

R: Cândido Alvim de Paula, n° 311 ■ Jd. Ubirama

REOE

N E T F A R M  A
___ S t iú d í Poro Víw çr D Vidn

Manipulação e Homeopatia
Fa imá cia Ç í í
Au, Pd« Salüstio R, Machado - Fone: 3263-06^1

Farmácia CORAÇÃO DE JESUS
R. XV de Novembro, 67S - Fone: 32fi3-OOC6

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em G eral],0  a n O ^

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas
Caixa de Contenção ^
Tanques Industriais
Lagoas -i. '

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista

F. (14) 3263 4987 /  (14) 81313550

Bateu ou quebrou sua moto, não esquente! 
Ligue para nós que buscamos para você!

Recuperamos chassi e alinhamos por completo. Garantia de 100%. 
/^ T T ^ F IC IN A  MULTIMARCAS 

í   ̂ NACIONAL E
l' /  IMPORTADA
l  - .i motD

PEÇAS E SERVIÇOS 
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 

F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista


