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MATANDO A SAUDADE O sábado foi animado em Lençóis Paulista com o do Dia do Reencontro, na praça da Concha Acústica, que também foi reinaugurada. A programação teve muita música, dança e exposições.
Antigos moradores ilustres da cidade como o velocista Claudinei Quirino, o maestro Irineu de Souza Domingos e a dramaturga Nitis Jacon marcaram presença. O encerramento de um dia de festa tão bonito ficou a
cargo da dupla lençoense que desponta no cenário da música sertaneja brasileira. André & Matheus colocou o público para dançar, cantar e até beijar ao som da balada romântica 'Amo você'. ►►Página A2

POLICIA

D ois são presos após
teste do bafôm etro
Dois motoristas foram
presos em Lençóis Paulista
depois de passarem pelo tes
te do bafômetro. O fato foi
registrado na noite de sextafeira 11, na rodovia Osny Ma
theus (SP-261), durante fisca-

lização promovida pela Polí
cia Rodoviária. Eles foram li
berados depois de pagar fian
ça de R$ 302 cada, tiveram
as carteiras de habilitação
apreendidas e vão pagar mul
ta de R$ 955. ►
►Página A3

Estado suspende
advogado de graça
Defensoria Pública não renova convênio com a OAB/SP; em Lençóis Paulista,
80 pessoas carentes deixarão de ser atendidas por dia na Casa do Advogado

Fernanda Benedetti

Conseguir assistência ju
diciária de graça não será ta
refa fácil nos próximos dias.
O convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) não foi
renovado. Quem já tem pro
cessos em andamento conti-

nua sendo atendido. Quem
precisar de um advogado e
não tiver recursos financeiros
para pagar vai ter problemas.
Só em Lençóis Paulista, a Ca
sa do Advogado faz 80 aten
dimentos por dia. Na região,
o atendimento de graça só
continua em Bauru, na se-

de da Defensoria Pública. O vênio. Em todo o Estado de
motivo para a não renovação São Paulo, a Defensoria Pú
foi uma divergência na tabe blica tem apenas 400 advo
la de preços dos honorários gados contratados. A OAB/SP
de advocacia estabelecida mantém 313 postos de aten
pela OAB. A maior parte dos dimento em todo o Estado,
advogados que presta servi enquanto que a Defensoria
ço a quem não pode pagar é Pública está presente em ape
designada por meio do con- nas 22 cidades. ►
►Página A5

AMADOR

Expressinho
e Trivial
empatam

Base da PM teve os vidros quebrados por paus e pedras

Polícia é apedrejada
em A reiópolis
Na madrugada do do
mingo 13, a base da Polícia
Militar de Areiópolis foi al
vo de depredação. Diversos
vidros e um balcão foram
quebrados. Os autores fo
ram cinco jovens armados
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com pedras e tijolos. Os vân
dalos já foram identificados.
Segundo o delegado José
Mario Toniato, a depredação
foi uma retaliação porque
policiais militares separaram
uma briga. ►
►Página A6

BAIRROS
A2
A4
A6
A8
E1

Formigão
garante verba
►►Página A7

Atletas do Expressinho, de vermelho, jogaram duro, mas não conseguiram sair do empate em 1 a 1

AGUDOS

Terminou empatado em
1 a 1 o primeiro jogo da final
da 3® Copa Lençóis de Futebol
Amador. A partida Expressinho/
Pitoli e Trivial/Hábil de Botucatu aconteceu domingo 13, no
estádio municipal Archangelo
Brega, o Bregão. As duas equi
pes voltam a se encarar no do
mingo 20, às 10h, de novo no
Bregão. Caso o jogo termine
empatado, a decisão vai para os
pênaltis. Buiu, da Trivial/Hábil,
e Josone, do Expressinho, foram
os artilheiros. ►
►Página A7

JOGOS RE GI ONAI S

Festa do
Vôlei m asculino conquista 7° título
A equipe de vôlei masculi
peão chega
no de Lençóis Paulista, catego
ria sub 21, comemora seu séti
ao fim
mo título em Jogos Regionais.
Terminou no domingo 13,
a 17® Festa do Peão de Boiadeiro de Agudos. O cowboy
Rodrigo Maggi, do município
de Campos Novos Paulista, foi
o grande vencedor do rodeio.
O prêmio é uma moto zero
quilômetro. No encerramento
também teve show com a ban
da Fruto Proibido. A Festa do
Peão faz parte das comemora
ções pelos 110 anos de Agudos.
A programação de aniversário
segue amanhã, na Praça Tiradentes. ►
►Página A6

Marise recebeu parte da delegação lençoense na tarde de ontem

O ouro saiu no sábado 12,
contra Santa Bárbara D'Oeste.
Mesmo assim, Lençóis pode
estar na segunda divisão dos
Jogos Regionais no próximo
ano, caso o sistema de dis
puta colocado em prática em
2008 seja mantido. O diretor
de Esportes e Recreação, José
Lenci Neto, comemora o re
sultado obtido em Lins. Barra
Bonita terminou na lideran
ça da segunda divisão e deve
subir na próxima edição dos
Regionais. ►
►Página E1

EVENTO

Ha quanto

tempo!
Centenas de lençoenses participaram das atividades do Dia do Reencontro; sábado
foi uma data de muita música, dança e, principalmente, de matar saudades
Fotos: Fernanda Benedetti

» HIP-HOP
No palco da Concha Acústica, as apresentações de
orquestras, fanfarras e bandas deram um toque especial
durante todo o dia. O hip-hop do grupo Virando o Jogo
também se apresentou e arrancou aplausos da platéia
que durante todo o dia ficou na praça.

Vista do alto, praça da Concha Acústica esbanjava beleza; centenas de lençoenses vieram matar a saudade dos amigos

Da Redação

O sábado foi animado em
Lençóis Paulista com o evento
do Dia do Reencontro, na pra
ça Comendador José Zillo, a
Concha Acústica, que também
foi reinaugurada. Com o visu
al mais moderno, a praça abri
gou durante todo o dia uma
série de eventos, desde a Or
questra de Sopros animando a
manhã com um repertório de
muita bossa nova, até a noite
com a dupla André e Matheus
encerrando as comemorações
em grande estilo. A Concha
Acústica foi palco de encontro
de antigos moradores ilustres
da cidade como o velocista
Claudinei Quirino, o maestro
Irineu de Souza Domingos e a
dramaturga Nitis Jacon.
Na parte da manhã, a praça
foi reinaugurada oficialmen
te pelo prefeito José Antonio
Marise (PSDB). Segundo ele,
antes de iniciar as reformas a
prefeitura se preocupou em
manter a concepção arquitetô
nica do lugar. "Nós queríamos
ampliar o espaço para eventos,
mas não modificar", conta o
prefeito. Para deixar o local
mais bonito, plantas da flora
brasileira como ipês amarelos
e paus-brasil foram plantados.
"Quero que essa praça seja
um ponto de encontro, palco
de muitas histórias e parte da

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/07/08 À 02/08/08.
DESCONTOS CONCEDIDOS SOB O
PREÇO DE ETIQUETAA PRAZO.

vida", afirma Marise.
Para a solenidade estiveram
presentes o ex-prefeito Ezio
Paccola, os vereadores Claudemir da Rocha Mio (PR), o Tupã
(PR), Gumercindo Ticianelli
Júnior (DEM), Ismael de Assis
Carlos (PSDB), o Formigão,
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, familiares
do comendador José Zillo,
Monsenhor Crlos José de Oli
veira, membros do governo
dentre outros convidados.
"É um orgulho ser lençoense e estar participando de
um evento bacana que traz de
volta antigos moradores. Foi
uma confraternização muito
bonita", diz Altair Aparecido
Toniolo, o Rocinha, Diretor de
Desenvolvimento, Geração de
Emprego e Renda.
O dia contou com a par
ticipação de lençoenses que
hoje são grandes nomes do
esporte, música e teatro, como
o velocista Claudinei Quirino,
o maestro Irineu de Souza Do
mingos e a dramaturga Nitis
Jacon. "Foi uma boa oportuni
dade para relembrar os velhos
tempos, eu me lembro que
vinha nessa praça para brincar
com os colegas. É muito bom
resgatar essas lembranças,
mostrar aos filhos suas ori
gens e reviver bons momentos
do passado", conta Quirino.
O maestro Irineu também

se diz muito orgulhoso em
voltar a Lençóis com uma
história diferente. "Foi muito
emocionante reger a orquestra
da cidade. É bom saber que a
cidade está bonita e em desen
volvimento", diz o maestro.
Já Nitis Jacon afirma que essa
é uma ótima oportunidade
para as pessoas aprenderem
mais sobre suas raízes. "Eu
me lembro que foi nessa praça
que dei o meu primeiro bei
jo, bons momentos. É muito
importante existir datas como
essa, onde as pessoas podem
conhecer mais da história de
sua cidade e, conseqüentemente, de sua vida", conta a
dramaturga.
Mas não foram só pessoas
de fora da cidade que compa
receram à festa. Diversos ami
gos lençoenses trouxeram à
praça um clima de reencontro,
ao caminhar pelo lugar a frase
mais escutada era 'Nossa, mas
quanto tempo. Prova disso
são dois amigos de longa da
ta e que não se viam há anos,
Aguinaldo Pettinazzi e Paulo
Amaury. "Foi uma data espe
cial para nos reencontramos
e matar as saudades do passa
do", conta Pettinazzi.
O clima de confraterniza
ção conquistou muitas pes
soas que puderam conhecer
mais sobre o passado da cida
de pela exposição de fotos ao

ar livre do arquivo do Museu
Alexandre Chitto. "Achei mui
to interessante os painéis com
fotos do passado. Gostei das
bandas e das barracas. Tam
bém pude ver dois senhores
conversando sobre o passa
do, muito bonito", diz Silvio
Francisco de Oliveira, agente
de saúde comunitária. João
Henrique Foganholi, inte
grante da Associação Italiana,
também aprovou o evento.
"Trazer as pessoas de fora da
cidade para rever os parentes
foi uma sacada cultural muito
boa. A praça ficou muito bo
nita", conta ele.

» SUCESSO
O encerramento de um dia de festa tão bonito ficou a
cargo da dupla lençoense que desponta no cenário da
música sertaneja brasileira. André & Matheus colocou o
público para dançar, cantar e até beijar ao som da balada
romântica 'Amo você'. Nem o frio, tirou o calor do show
e manteve a praça lotada. "É sempre um prazer cantar em
Lençóis Paulista. Graças a Deus o público nos acompanha
sempre com muito carinho", disse Matheus.
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LEI S E C A

Bafômetro pega dois

NOTAS POLICIAIS

Operação da Polícia Rodoviária prende dois motoristas por embriaguez; blitz foi
na noite de sexta-feira, na rodovia Osny Matheus, na altura do Corvo Branco
Foto: Fernanda Benedetti

Da Redação

Blitz realizada na noite de
sexta-feira 11, na rodovia Os
ny Matheus (SP-261), colocou
dois motoristas lençoenses na
cadeia. Isso porque não passa
ram no teste do bafômetro. O
motorista de um Monza apre
sentou dosagem alcoólica de
1,04 mg de álcool por litro de
ar, o equivalente a sete latas de
cerveja. Já o teste de bafômetro
do condutor de um Fiat Marea
foi de 0,88 mg. Eles foram li
berados depois de pagar fiança
de R$ 302 cada. Os dois tive
ram as carteiras de habilitação
apreendidas e vão ter que pa
gar multa de R$ 955. Segundo
dados da polícia, uma latinha
de cerveja equivale de 0,14 a
0,33 mg de álcool por litro de
ar. Depende da altura e peso
de cada pessoa.
A Polícia Rodoviária de
Bauru trabalhou na SP-261, na
altura do bairro Corvo Bran
co, entre as quatro da tarde e
a meia noite da última sextafeira. Na fiscalização, oito pes
soas foram abordadas, mas
apenas duas fizeram o teste do
bafômetro. Segundo a polícia,
porque eles apresentavam si
nais de embriaguez.
Os motoristas embriagados
foram levados até a Delegacia
de Polícia de Lençóis Paulista
onde prestaram depoimento,
pagaram a fiança e foram li
berados. A lei seca prevê que
quem for pego dirigindo com
0,3 mg de álcool por litro de
ar deve ser penalizado com
a perda da carteira, multa e
detenção. Caso o motorista
embriagado provoque um aci
dente de trânsito com vítima,

da pelo marido no sábado
Um furto foi registrado 12, por volta das 20h, na
no sábado 12, por volta das rua Antonio Vieira, Vila São
22h30, na Rodovia Marechal João. Segundo informações
Rondon (SP-300), no quilô do boletim de ocorrência,
metro 296, zona rural. O lo ela estava dormindo quan
cal abriga duas antenas de te do o marido chegou em
lefonia móvel e o sistema de briagado. Ele pegou uma
alarme indicou o furto. Foi faca e feriu a mulher na
levado cerca de 18 metros mão esquerda. Ela chamou
de um cabeamento especial a polícia e foi levada para
de cobre. A Polícia Militar foi o pronto-socorro pela am
comunicada, mas não en bulância para fazer exame
controu o autor do crime.
de corpo de delito. Os dois
compareceram à delegacia e
foram liberados depois de
a gressã o
Uma mulher foi agredi- prestarem esclarecimentos.
fu rto

QUEIMA

roupa

Rapaz de 18 an os é
baleado na perna
Polícia Rodoviária realiza blitz com bafômetro na SP-261 e flagra dois que beberam além da conta

vai para cadeia e não tem co
mo pagar fiança. "Essa é a pri
meira vez que motoristas são
presos em flagrante pelo crime
de embriaguez em Lençóis, is
so porque a Polícia Militar não
tem o bafômetro", explicou o
delegado Luiz Cláudio Massa.
O condutor do Monza foi
parado pela fiscalização por
volta das 22h50 e ao fazer o
teste do bafômetro o aparelho
emitiu um laudo indicando
1,04 mg de álcool por litro de

ar. Cerca de meia hora depois,
O trecho onde foi reali
a polícia prendeu o condutor zada a fiscalização, além de
de um Fiat Marea com 0,88 abrigar uma casa noturna
mg de álcool no organismo.
onde é comum pessoas in
A Lei Seca foi sancionada gerirem álcool e pegar a ro
pelo presidente Luiz Inácio dovia, também tem um alto
Lula da Silva em junho e tor índice de acidente. Só nós úl
nou mais rigorosa as punições timos três meses três pessoas
para o motorista que for pego morreram no trecho compre
dirigindo com um valor acima endido entre os municípios
de 0,3 mg de álcool por litro de Macatuba e Lençóis. Em
de ar, constatado pelo bafô- dois casos existem indícios
metro, ou 6 decigramas de ál de que os condutores possu
cool por litro de sangue.
íam álcool no sangue.

Um rapaz de 18 anos
foi atingido com um tiro
na perna em Lençóis Pau
lista. O caso aconteceu no
domingo 13, no cruza
mento das ruas Major Antonio Florêncio do Amaral
com a rua Machado de As
sis, no Centro.
Segundo informações
passadas pela vítima à Po
lícia Militar, eram por volta

de 20h quando ele cami
nhava pela rua e foi surpre
endido por dois homens
desconhecidos. Um deles
teria sacado a arma e dis
parado duas vezes. Um dos
tiros acertou a perna es
querda na altura da coxa. A
Polícia Militar e o Resgate
foram acionados. O rapaz
diz que não sabe o motivo
da agressão.

F OG O

Incêndio destrói casa no
Jardim Nova Lençóis
Um incêndio, registrado
no domingo 13, consumiu
todos os móveis e afetou
parte da estrutura de uma
casa que fica na avenida das
Andorinhas, no Jardim Nova
Lençóis. O fogo começou por
volta das 19h e se alastrou
rapidamente por todos os
cômodos da residência. Uma
pessoa teve ferimentos leves.

Um caminhão pipa da
prefeitura e a brigada de in
cêndio da Lwart foram acio
nados para combater o in
cêndio. Após o fogo ter sido
controlado, um engenheiro
da prefeitura foi até o local e
depois de fazer uma avalia
ção dos estragos recomendou
a demolição de uma parede
que corria o risco de cair.

A casa fica nos fundos de
um bar e quem deu o alerta
do incêndio foi uma criança.
Moradores e vizinhos ajuda
ram a retirar outras crianças
que estavam na casa.
Janaina Kele Souto, mo
radora na residência, acabou
se ferindo no salvamento dos
filhos e teve que ser levada ao
pronto-socorro do Hospital

Nossa senhora da Piedade. Ela
teve ferimentos leves, foi medi
cada e liberada em seguida.
Edna Maconi, proprietária
da casa, quando percebeu as
labaredas entrou na residên
cia, salvou alguns documen
tos e retirou o botijão de gás
do local. A Polícia Científica
foi até o local, mas o laudo
só deve sair em 40 dias.
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EDITORIAL

As últimas da Justiça
As decisões polêmicas e ao
mesmo tempo controversas
dos juízes brasileiros colocam
o sistema - que representa um
dos três poderes constituídos,
considerado um pilar da de
mocracia - em xeque. Ontem,
o governo do Estado de São
Paulo, mais especificamente
a Defensoria Pública, simples
mente suspendeu o convênio
com a OAB (Ordem dos Advo
gados do Brasil) que oferecia
assistência judiciária de graça
para quem ganha até três salá
rios mínimos.
A notícia é recém-saída do
forno. O anúncio de que o
convênio de assistência judi
ciária gratuito está suspenso
chegou na manhã de ontem,
mas a suspensão do convênio
aconteceu na sexta-feira 11.
A assistência judiciária gra
tuita é uma garantia assegura
da pela Constituição Federal,
desde que, quem responde
por processo, comprove que
não tem condições de arcar
com um advogado. Como os
governos vão designar o de
fensor público, não importa.
Os convênios com a OAB se
mostraram uma boa solução,
tanto é que no Estado de São
Paulo inteiro, são apenas 400
advogados contratados pela

Defensoria Pública. O restante
da prestação de serviços é feito
por meio de convênio.
Independente de o Estado
querer arcar com toda a res
ponsabilidade ou se a Defensoria tem mesmo razão em
não renovar, vem atraso por aí.
Segundo o presidente da sub
seção da OAB em Lençóis Pau
lista, Antonio José Contente,
cerca de 80 pessoas procuram
a Casa do Advogado por cau
sa da assistência gratuita, por
dia. O número de atendimen
tos por ano é estimado em seis
mil só em Lençóis Paulista. De
imediato, o Estado não tem
como atender essa demanda.
Enquanto as discussões não
evoluem, a população mais
carente é quem arca com a
morosidade burocrática.
A assinatura do convênio
tem que ser renovada todo
ano e não é a primeira vez que
Estado e OAB não se enten
dem. Tendo em vista que as
negociações ficam mais difí
ceis a cada ano, era de se es
perar que as discussões fossem
premeditadas. Assim é de se
duvidar que a Justiça seja para
todos. Neste momento, quem
não pode pagar um advogado
não tem como reclamar seus
direitos na Justiça.

ARTIGO

A Batalha das Toga
Marcos Norabele

Alguns filósofos afirmam
que a justiça é a única virtude
incondicional. Justificam isso
afirmando que se pode amar
e ter coragem por causas erra
das (os nazistas demonstram
muito bem isto). Podemos ser
tolerantes ou pacientes com
coisas erradas. Porém, a justi
ça não permite dubiedade, ou
uma coisa é justa ou não é.
Certa vez Jesus afirmou
para aqueles que o acusavam
de ser um demônio, que um
reino dividido não sobrevive,
ou seja, como se justificava o
fato dele estar lutando contra
os demônios? Estaria então
lutando contra sua própria
causa? Por isso, é muito pre
ocupante os fatos ocorridos
na semana passada envolven
do instituições importantes
do país. De um lado temos
a Polícia Federal, subordina
da ao Ministério da Justiça, a
qual, tem conduzido diversas
ações contra vários grupos de
criminosos. Não há dúvida da
importância de sua atuação,
porém, quando transforma es
sas ações em espetáculos midiáticos, parece estar servindo
muito mais a interesses de
marketing político do governo
federal, e mais especificamen
te do Ministro da Justiça, que
também é presidenciável.
Como no Brasil, a legisla
ção criminal em vigor, dificul
ta que os criminosos sejam pu
nidos, vimos a ação da Polícia
Federal se tornar um espetácu
lo circense, onde o banqueiro
Dantas foi preso duas vezes,
com autorização de um juiz
federal, e depois de algumas
horas ser colocado em liber
dade também por duas vezes

pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal, que em sua
decisão acusou o juiz federal
de insubordinação.
O fato em si demonstra
que as entidades que no país
deveriam zelar pela justiça es
tão divididas. Não é a toa que
o crime, a corrupção e os des
vios estão levando a melhor
nesta batalha. Se aqueles que
deveriam se unir para fazer
valer e triunfar a justiça neste
país encontram-se desunidos,
é certo que as máfias continu
arão ganhando a batalha.
O problema maior é que es
tes fatos, em que a Polícia Fede
ral quer demonstrar que pode
prender figurões e promove es
petáculos em torno disso, aca
bam tendo um efeito inverso
quando tais prisões são revoga
das pela justiça. Um pouco de
discrição poderia ter um efeito
mais eficaz. Estes acontecimen
tos reforçam a crença na impu
nidade. A população passa a
desconfiar, a por em dúvida as
instituições que deveriam zelar
pela justiça. E se não há justiça,
os demais valores de uma socie
dade não subsistem.
Numa república, as institui
ções é que tem que ser fortes.
Por isso a batalha de egos ente
o ministro da Justiça, diretores
da Polícia Federal, juízes fede
rais e até mesmo ministros do
STF, não favorecem ao país e
à democracia. As instituições
que representam é que têm ser
importantes, não eles próprios,
com seus egos inflados pelos
cargos que ocupam. É preciso
encerrar de vez a "batalha das
togas" e promover o fortaleci
mento da justiça no Brasil.

POVO

POLARIZADA
b l in d a d o
TRÊS f r e n t e s
O técnico Douglas ConeApesar de não apresentar
Por enquanto são três li
glian voltou de Lins ostentan chances reais de ser eleito, a nhas de frente: a do seu bair
do várias medalhas dos 52° provável saída de Jessé torna a ro, o Jardim Primavera, a de
Jogos Regionais. Além de ga disputa pela cadeira de prefei seus colegas de trabalho e
rantir o heptacampeonato pa to de Lençóis Paulista cada vez a outra para a cidade como
ra a equipe de vôlei masculino mais polarizada. Entre a situ um todo.
(sub 21), também foi campeão ação, representada por Izabel
com a equipe masculina de Cristina Lorenzetti (PSDB), a n a s r u a s
Bauru (categoria livre). Com a Bel, e pela oposição, que tem
Os candidatos a prefeito
equipe de vôlei feminino livre Ailton Tipó Laurindo (PV) co de Agudos andaram pela ci
de Lençóis, garantiu uma me mo sua principal figura.
dade fazendo corpo-a-corpo
dalha de bronze. Outro tercei
no domingo 13. Everton Ocro lugar ele conquistou com a TERCEIRA VIA
taviani, seu tio Auro Apare
dupla de vôlei de praia mascu
Os eleitores insatisfeitos cido Octaviani, Glauco Luiz
lino de Lençóis Paulista.
com os dois principais can da Costa Tom, o Batata, e Aldidatos, ainda podem apos tair Barca, todos do PMDB,
FORA
tar em uma terceira opção. foram vistos marcando pre
Ao que tudo indica, o Luiz Carlos Maciel (PHS), o sença na rua 13 de Maio,
número de candidatos a Coquinha, busca o seu espa centro da cidade, enquanto
prefeito de Lençóis Paulista ço na corrida eleitoral pro acontecia uma cavalgada.
vai diminuir. É que o presi metendo gerar empregos e Os candidatos aproveitaram
dente da comissão provisó investir no social. Coquinha a movimentação para cum
ria do PP local e candidato tem como vice Osvaldo Car primentar as pessoas e fazer
campanha.
a prefeitura municipal, Jes- doso (PHS).
sé Marques Luquetto, não
consta como filiado do par CALOR
BORRACHEIROS
tido. É bom lembrar que
Com isso a disputa está
Pelo visto, a grande apos
cabe recurso e o nome de esquentando. No final de ta dos políticos de Agudos
Jessé pode ser trocado por semana, Tipó visitou diver para as eleições de outubro
outro até o dia 16 de agos sos locais, entre eles campos são os 'borracheiros. É que
to. Jessé tem como vice Ale de futebol, igrejas católicas três candidatos a vereador no
xandre da Silva, o Xande.
e evangélicas, sem contar município registraram suas
o Dia do Reencontro. Em candidaturas com o sobre
REQUISITOS
todos os lugares por onde nome de borracheiro. MisaPara efetuar o registro de passa, o candidato verde el e Salvador são da mesma
seu pedido de candidatura, diz estar recebendo apoios coligação, que apóia Jaime
Caputti (PR). Já Tiquinho é
todo e qualquer político pre acalorados.
do PP, que defende a eleição
cisa apresentar alguns do
de Everton Octaviani.
cumentos que comprovem 2010
sua aptidão para a disputa
Durante discurso na inau
por um cargo eletivo. Entre guração da cobertura da qua VOTO s e m t e r r a
os principais pré-requisitos, dra poliesportiva da Legião
Em Borebi, há uma dis
o candidato deve ter domi Mirim na manhã de domin puta acirrada para conseguir
cílio eleitoral na cidade em go, o deputado estadual Pedro os votos dos 35 sem-terra
que pretende concorrer a al Tobias (PSDB) lançou o no aptos a votar na cidade. O
gum cargo há, no mínimo, me do prefeito José Antonio presidente da Câmara, Valdir
12 meses, além de estar em Marise (PSDB) para concorrer Ayub Brosco (PSDB), o Tuto,
dia com a Justiça Eleitoral a uma vaga na Assembléia Le Anderson Pinheiro de Góes
e ser filiado a um partido gislativa do Estado. Segundo (PMDB), o Chiquinho, e Jú
político. Ou seja, para ser o deputado, a sociedade de nior Tosta (PMDB), que em
candidato Jessé teria que es veria apoiar sua candidatura prestou seu sítio para abrigar
tar filiado desde outubro do devido ao bom trabalho rea os sem-terra que votam no
lizado em sua gestão. Marise município a pedido de Tuto,
ano passado no PP.
interpretou o convite como disputarão esses votos. Co
uma possibilidade natural em mo na cidade um candidato
BIZARRO
pode ser eleito com apenas
Até o momento, o PP já sua carreira política.
60 votos, esses eleitores poprotagonizou dois episódios
deriam significar meio cami
inusitados nesta campanha. TRÊS em u m
O anúncio da candidatura
O vereador Ismael de As nho andado para a reeleição
de Jessé foi apenas o início. sis Carlos (PSDB), o Formi- de algum deles.
Depois ainda teve a desfilia- gão, disse que não está apro
ção de José Prado de Lima, veitando o recesso da Câma n ã o a d m it o
o Pradinho, principal nome ra para descansar. Segundo
O difícil é os paralmendo partido. Apesar de não o vereador tucano, para ser tares admitirem que estão
confirmar a informação, a reeleito ele está traçando atrás dos votos dos sem-tercandidatura de Jessé poderia uma estratégia específica pa ra, já que muitos moradores
ter sido o motivo do afasta ra cada um de seus possíveis de Borebi não estão felizes
eleitorados.
mento de Pradinho.
com o assentamento.
PEITO

Marcos Norabele é psicólogo e
funcionário público municipal

CAIU

O ECO

"Eu achei muito bom o
Dia do Reencontro. Acho
importante para as pesso
as reverem a cidade que
está passando por várias
mudanças".
Gabriela Mylki, estudante

"Achei o Dia do Reencon
tro muito bom para rever
as pessoas que foram em
bora daqui. Deveria fazer
mais vezes este tipo de
evento na cidade. A praça
ficou movimentada o dia
todo",
Geovana Adriele Rosa,
estudante

"Adorei o Dia do Reen
contro em Lençóis. Deu
para matar a saudade
das pessoas que foram
embora e conhecer artis
tas lençoenses. A praça
também ficou muito bo
nita",
Marília Cristina dos
Santos, estudante

FRASE

"A perfor
mance foi
acima da
expectati
va, princi
palmente
no quadro
de meda
lhas"

José Lenci Neto, diretor
de Esportes e Recreação,
comentando a participação de
Lençóis nos 52° Jogos Regionais
de Lins

CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro
Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020
Circulação Regional: Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi,
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Piratininga
EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi
Mtb: 23.102

IMPRESSÃO:
JS Produções Gráficas Ltda. Bauru SP
Fone/Fax: (14) 3227-1920.

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311
E-MAIL: oeco@jornaloeco.com.br
SITE: www.jornaloeco.com.br

Registrado no Cartório de Registro das
Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista
no Livro sob n° 004

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@jornaloeco.com.br

O ECO é registrado conforme Lei de
Imprensa, pelo decreto 2322 de 20 de
maio de 1940, com registro no DIP.

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

PARA

Ventou forte e a placa de sinalização na rodovia Marechal Rondon (SP-300) não resistiu e caiu. A placa
sinaliza o trevo de acesso ao Jardim Primavera, em Lençóis Paulista, para quem trafega no sentido capitalinterior. É preciso atenção para não passar da entrada.

pensar

"A divergência
dos relógios
é o princípio
fundamental
da relojoaria"
Machado de Assi

JUSTIÇA

Sem assistência
Defensoria Pública não renova convênio com a OAB e atendimento judiciário
gratuito está suspenso no Estado; só em Lençóis, 80 deixam de ser atendidos por dia

Lençóis terá um
Jurassic Park

Fernanda Benedetti

Paulo Eduardo T onon

O convênio entre a Defen
soria Pública do Estado de São
Paulo e a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) não foi
renovado. O anúncio de que
o serviço de assistência judi
ciária gratuito está suspenso
chegou na manhã de ontem,
mas a suspensão do convênio
aconteceu na sexta-feira 11.
Uma divergência na tabela de
preços dos honorários de ad
vocacia estabelecida pela OAB,
assim como a necessidade de
melhorias nas condições de
trabalho, reivindicada pelos
advogados, teria sido a causa
da suspensão do convênio.
Com isso, moradores de mais
de 300 municípios que não
podem pagar advogados ficam
sem assistência judiciária.
Em Lençóis Paulista, este
serviço era realizado na Casa
do Advogado e consistia no
atendimento da população
com renda inferior a três sa
lários mínimos. Segundo da
dos do presidente da OAB/
Lençóis, o advogado Antonio
José Contente, cerca de 80 pes
soas eram atendidas por dia.
No ano, o número de pessoas
que conseguiam advogado de
graça girava na casa de seis mil
moradores.
Contente explica que mes
mo com a não renovação do
convênio, os processos que já
estão nomeados continuam
sendo assessorados pelos ad
vogados da OAB já constituí
dos.
Segundo Contente, o con
vênio cumpria a determinação
da Constituição Federal que
obriga o Estado a prestar as
sistência jurídica gratuita para
quem não tem dinheiro para
pagar as custas de um proces
so judicial. "A OAB está lutan
do para conseguir a renovação
deste convênio, até porque

Antonio José Contente fala sobre a não renovação de contrato com o governo do Estado

senão o Estado tem que con
tratar defensores. Hoje, São
Paulo só tem 400 contratados
no estado inteiro e é preciso
mais de 20 mil defensores. Aí,
se eles forem contratados tam
bém será necessário montar
escritório para eles e isso teria
um custo muito grande", ex
plica o advogado.
A OAB/SP mantém 313
postos de atendimento em
todo o Estado, enquanto que
a Defensoria Pública está pre
sente em 22 cidades. Ao todo,
47 mil advogados da OAB fa
zem parte do convênio sendo
que130 estão no município de
Lençóis Paulista. No ano pas

sado foram realizados quase anualmente para continu
um milhão de atendimentos à ar em vigor. De acordo com
população carente do Estado.
Contente, em 2007, a renova
Conforme informações da ção demorou oito meses para
assessoria de imprensa da De- ser assinada. Não existe uma
fensoria de Defesa Pública do previsão para que o convênio
Estado, o convênio previa que seja renovado. Por enquanto,
os honorários advocatícios quem precisar de auxílio jurí
seriam reajustados de acordo dico pode procurar a unida
com a inflação, que chegou a de da Defensoria Pública em
5,84% conforme o índice IPC- Bauru, única cidade da região
FIPE. Apenas este aumento que possui um posto de aten
acarretaria um gasto de R$ 16 dimento.
milhões para o órgão. No ano
passado, o convênio custou SERVIÇO
R$ 272 milhões para os cofres
A Defensoria Pública em
públicos.
Bauru fica na rua Raposo Ta
O convênio, existente des vares, 7-8. O tlefone é (14)
de 1986, precisa ser renovado 3227-2726.

150 anos, 210 páginas e uma bela História...
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Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista
conta sua história - 150 anos'

Pontos de Venda:
Jornal O Eco | Lençóis Revistas | Psiu! | Banca do Correia
Didálical Banca do Poslo Tigrão | Planei Sound | Ramblas

vista

Alô moçada! Agora
vai começar tudo, tudo,
tudo, tudo, tudo de no 
vo! As ereções deste ano
prometem ser broxantes!
Quem não tiver uns cascalhinhos a mais pra gastar
só irá competir! São os
competentes! Que todas
as eleições competem,
competem e não ganham
nada! Aharararara! Os laranjadas duras!
Já pensou se o Jessé,
cabecinha de manga es
pada, ganha em Lençóis
junto com o Xanão! Irão
montar perto do rio o
Porto Solidão e ficarão es
perando o veleiro repou
sar nas mãos deles! Será
que eles gostam de um
Coquinha com laranja? E
agora. Quem o Ardeli vai
apoiar: seu irmão de vice
ou o emPalamede com o
Tipóia? Isso vai acabar em
lanche!
Olha! A Beldukção e o
Tresenti querem construir
perto da Facilpa, na Lagoa
da Prata, um parque! Seria
um Jurassic Park, o parque
dos dinossauros? Teríamos
a volta dos dinossauros
que viveram em Lençóis
como Tedescossaurus Rex,
Trecentossaurus, Ziloseraptor! Lorenzetaurus! Eu
quero visitar esse Jurassic
Park! Sonho prateado!
Tipóia e Bel prometem
internet gratuita! Ah, eu
pensei que fosse circular
gratuito também! Pensou
o Mourão circulando gra
tuito! Iria ser que nem o
fome zero daqui de Agunistão! Quer ver ganhar a
eleição em Lençóis, é só
prometer pagar as contas
do Estrella com juros e

correção. Com essa pro
messa dá pra ganhar até
pra governador! Ahrararaa!
Teve o Dia do Reen
contro. Foi na praça e per
to da biblioteca! Será que
o pessoal queria rever as
Orígenes? Vai Lessa! Ops!
Nessa!
Em Areiópolis, o Pei
xeiro falou que voto que
cair na rede é peixe! Olha
o Marildo falou que não
irá dar moleza e nem quer
ouvir nem um Pio!
Em Paulistânia, o Ca
saca se candidatou e vai
disputar com o gás Hé
lio a prefeitura. E ele que
apoiou o atual prefeito
agora é contra. O Alcides
virou a Casaca!
Alô Agudos! Terminou
a festa do Peão e o fumo
entrou! Não tinha públi
co, tinha testemunhas!
Eu vi o show do Jair Chupacabra! Hum que rapaiz
alegre! Todos queriam ver
o seu Fruto Proibido!
Na festa de São Cris
tóvão o padre cansou de
benzer os carros e os carnês de pagamentos em
atraso! Algum ainda esta
va virgem, sem nenhum
carimbo de pagamento!
O vice do PT, o Pesco
ço, tem prazo de validade.
Vence em 20 de julho! De
pois disso o Pescoço fica
estragado! Pescoço não
vai agüentar segurar o ca
beção do Marcão!
Agudos voltando a vi
ver com choque de 11.000
volts dado pelo Nersinho!
Viva a Paulistinha! E o
Dr.Durva, que cuida da
minha diabetes, me deixa
molhar as palavras!

cheque pré

Aguarde!
Em breve uma nova edição do Especial Divelpa Chevrolet
com novidades para você!
Enquanto isso... os carros que você quer pelo preço que você pode paçar estão aqui na DIVELPA!
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Quebra-quebra
Base da Polícia Militar de Areiópolis é depredada por cinco jovens; ação teria sido
retaliação contra soldados que teriam separado uma briga em casa noturna
Fernanda Benedetti

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A CRECHE E CENTRO EDUCATIVO “DONA AUGUSTA PARPINELLI
ZILLO”, com sede a Rua Minas Gerais, n° 285, Vila Cruzeiro, nesta cidade
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, através de seu presidente, convoca
através deste edital, os membros com direito a voto, de acordo com o que
determina o estatuto, para Assembléia Geral, que será realizada na sede da
entidade, no dia 18 de julho de 2008, para elegerem a Diretoria e Conselho
Fiscal da referida Creche para o biênio 2008/2010.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 20:00 horas, com
a presença da maioria dos membros e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Da Redação

Na madrugada do domin
go 13, a base da Polícia Mili
tar de Areiópolis foi alvo de
depredação. Diversos vidros e
um balcão foram quebrados.
Os autores foram cinco jovens
armados com pedras e tijolos.
Os vândalos já foram identifi
cados. Três deles são menores
de idade.
Segundo o delegado José
Mario Toniato, que responde
interinamente pela delegacia
de Areiópolis, a depredação
foi uma retaliação contra uma
ação realizada pela Polícia
Militar, que teria acontecido
algum tempo antes, em frente
a uma casa noturna que fica
nas proximidades da base. De
acordo com o delgado, poli
ciais militares haviam separa
do uma briga. Os envolvidos
não teriam gostado e respon
deram à pedrada.
Na hora do ataque, havia
um policial dormindo na base.
Ele descansava antes de come
çar seu turno, às 6h, e tomou
um grande susto com o baru
lho dos vidros quebrando.
O PM foi capaz de reco
nhecer os vândalos e passou
via rádio as descrições dos au
tores para a equipe que estava

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Julho de 2008. Na página A6.
Valor da publicação R$ 73,15.

COM UNICADO
E. A. S. DECASCAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP, torna público que
recebeu da Cetesb a LICENÇA DE OPERAÇÃO N.07002777 para serviços
de usinagem, à Rua Ernesto Cacciolari, 159 - Distrito Industrial Luiz Trecenti
Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 44-2008 (Originário da TP 01-2008) FINALIDADE: pror
rogar prazo de execução por mais 30 dias em decorrência de acréscimo de execução, aumentando, por
conseguinte, o valor contratual em R$ 7.192,18 com fund. legal no art. 57, § 1°, I e art. 65, § 1°, ambos da
Lei 8666/93 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: ND Construções e Serviços
Ltda OBJETO: Reforma com ampliação prédio administrativo localizado na Rua 9 de Julho, 13-56, para
implantação do Centro Administrativo ASSINATURA (alteração): 14/07/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL E PAPELÃO DE
LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

Na madrugada de domingo, vidros foram quebrados na base da PM em Areiópolis

na rua, que foi até a casa de tinham passagem pela polícia
um dos rapazes. Ele confes pelo crime de furto e foram le
sou o crime e entregou quem vados para a cadeia de São Ma
eram os outros participantes nuel. Os adolescentes tinham
da ação. A polícia fez o patru- 17 anos e também foram en
lhamento e no bairro Nosso caminhados para São Manuel,
Teto encontrou os demais acu onde ficaram à disposição da
sados.
justiça.
Todos os jovens foram
O delegado Toniato disse
conduzidos à delegacia da Po que a Secretaria de Segurança
lícia Civil da cidade. Um rapaz do Estado havia sido infor
de 22 anos e o outro de 18 já mada sobre o apedrejamento.

"Esse tipo de crime cria certa
apreensão na polícia porque
geralmente é cometido por
facções criminosas com o ob
jetivo de intimidar a polícia",
afirmou. "Mas nós descarta
mos imediatamente essa hipó
tese devido ao fato de a PM ter
separado uma briga minutos
antes e um policial ter visto
os garotos saírem correndo",
afirmou.

EDITAL CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA G ERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos todos os trabalhadores sindicalizados ou não,
pertencentes à empresa Lutepel Indústria e Comércio de Papel Ltda., representa
do por este Sindicato em sua base territorial, abrangendo os municípios de Len
çóis Paulista e Bauru, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 18 de julho de 2008, (sexta-feira) às 16:00 (dezesseis) horas e tendo por
local a sede do Sindicato dos Papeleiros de Lençóis Paulista e Bauru, sito à rua
XV de Novembro, 581 - 1° andar - sala 12 - centro - Lençóis Paulista - SP, na
forma da Legislação Vigente, e para efeitos do Artigo 612 da C.L.T., a fim de
deliberarem na forma Estatutária, sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
b) Discussão e votação da Pauta de Reivindicações da data base 2008/2009;
c) Outorga de Poderes à Diretoria do sindicato para firmar eventual Conven
ção, Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa individualmente ou com o
correspondente Sindicato Patronal e ainda suscitar Dissídio Coletivo.
Lençóis Paulista, 14 de Julho de 2008.
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
Presidente

agudos

Campeão do rodeio leva moto como prêmio
O peão Rodrigo Maggi,
do município de Campos
Novos Paulista, foi o grande
vencedor do rodeio na 17®
Festa do Peão de Agudos. A
final aconteceu no dom in
go 13. O prêmio de Maggi é
uma moto zero quilômetro.
No encerramento também
teve show com a banda Fru
to Proibido.
A Festa do Peão faz par
te das comemorações pelos
110 anos de Agudos. Segun
do o presidente da festa,
Amarildo Siqueira, cerca de
oito mil pessoas visitaram o
evento em cinco dias. "O nú-

mero não foi como do ano
passado, mas foi satisfató
rio, o tempo frio atrapalhou
um pouco", avaliou.
A programação de ani
versário segue amanhã, com
a apresentação da Corpora
ção Musical Maestro João
Andreotti, a partir das 20h,
na Praça Tiradentes. Na
quinta-feira 17, tem a n o i
te do rock com as bandas
Norman Bates e os Cora
ções Alados, Estéreo Terapia
e Mover Over, a partir das
20h30, tam bém na Praça
Tiradentes. A agenda só ter
mina no dia 3 de agosto.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL E PAPELÃO DE
LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

SHOWS NA PRAÇA

EDITAL CONVOCAÇÃO

AMANHÃ

quarta-feira

Corporação Musical Maestro João
Andreotti

Banda Obsessão

quinta-feira
quinta-feira

Dani e Danilo

Norman Bates e os Corações Ala
dos, Estéreo Terapia e Move Over

sexta -feira

23
24

25

Banda Visão M

sexta -feira

18

Decálogo e Fishermen

sábado

sábado

26

Banda gospel Atraídos pela Cruz
e grupo Atos 29

19

Banda São Paulo

domingo
domingo

20

27

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
b) Discussão e votação da Pauta de Reivindicações da data base 2008/2009;
c) Outorga de Poderes à Diretoria do sindicato para firmar eventual Conven
ção, Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa individualmente ou com o
correspondente Sindicato Patronal e ainda suscitar Dissídio Coletivo.

Tenores do Brasil
Lençóis Paulista, 14 de Julho de 2008.
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
Presidente

Banda Atlântico Sul
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ASSEMBLÉIA G ERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos todos os trabalhadores sindicalizados ou
não, pertencentes à empresa Lwarcel Celulose e Papel Ltda., representado por
este Sindicato em sua base territorial, abrangendo os municípios de Lençóis
Paulista e Bauru, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 18 de julho de 2008, (sexta-feira) às 18:00 (dezesseis) horas e tendo por
local a sede do Sindicato dos Papeleiros de Lençóis Paulista e Bauru, sito à rua
XV de Novembro, 581 - 1° andar - sala 12 - centro - Lençóis Paulista - SP, na
forma da Legislação Vigente, e para efeitos do Artigo 612 da C.L.T., a fim de
deliberarem na forma Estatutária, sobre a seguinte Ordem do Dia:
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Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa Jo ã o Paulo II (ao lad o do A u to Posto Leão) - Len çó is Paulista

AMADOR

Placar igual
Expressinho e Trivial ficam no empate na primeira partida da final da Copa
Lençóis de Futebol Amador; jogo aconteceu na manhã de domingo 13, no Bregão

MARIMBONDO

Com os gols de Oscar
Ferrarezi, Joãozinho da
Paz, Nenê e Gildo, a equi
pe do Internacional bateu
a representação do Flumi
nense pelo placar de 4 a 3.
Andrezinho e Alemão, que
marcou duas vezes, dimi
nuíram para o Fluminense.
A partida foi válida pela 11®
rodada do Campeonato de
Futebol do CEM (Clube
Esportivo Marimbondo),
categoria Sênior B (atletas
entre 29 e 42 anos), aconte
ceu na manhã de domingo
13, no campo do CEM. No
outro jogo da rodada, o Vi
tória venceu o Vasco por 2 a
1. Os gols do Vitória foram
concluídos por Paulinho e
Jaime Ferreira. O único gol

do Vasco foi marcado por
Glauco PM.
MARIMBONDO 2

No domingo 20, acon
tece a 12® rodada da com
petição. No primeiro jogo,
que acontece às 8h30, o
Flamengo pega o Cruzeiro.
Na seqüência, o Goiás en
frenta o Grêmio.
TRUCO

No próximo s19, a partir
das 14h, o Bar do Joel, no
bairro Jardim Caju, será palco
da 11® etapa do Campeonato
Municipal de Truco. As inscri
ções são gratuitas e podem ser
feitas momentos antes do iní
cio da competição. O evento
é promovido pela Diretoria
de Esportes e Recreação.

LOUCOS
POR FUTEBOL

"A situação do
momento é fase,
todos os clubes
grandes passam por
isso. Sou santista
até embaixo
d'água. O peixe
é o time do meu
coração. E dálhe peixe". Célio
Aparecido Borgato,
operador de caldeira

Lance da partida entre Expressinho e Trivial/Hábil, que terminou empatada em 1 a 1; segundo jogo está marcado para o dia 20

Da

redação

A final da 3® Copa Lençóis
de Futebol Amador, promovi
da pela Liga Lençoense de Fu
tebol Amador, começou a ser
decidida no domingo 13. No
primeiro jogo, Expressinho/
Pitoli e Trivial/Hábil de Botucatu ficaram no empate em 1
a 1. A partida foi realizada no
estádio municipal Archangelo
Brega, o Bregão. As duas equi
pes voltam a se encarar no do
mingo 20, às 10h, de novo no
Bregão. Caso o jogo termine
empatado, a decisão vai para
os pênaltis.

O jogo de domingo foi atacante Buiu, em chute forte, Em uma delas, aos 16 minu
equilibrado e disputado. Na abriu o placar para o Trivial/ tos, o centroavante Arlindo, o
primeira etapa, a equipe do Hábil. A equipe de Botucatu mesmo que tinha perdido um
Trivial/Hábil esteve melhor terminou a etapa inicial em gol na primeira etapa, repetiu
em campo e não deu espaço vantagem no placar.
a jogada, ficou mais uma vez
para o Expressinho criar opor
No segundo tempo, o Ex- frente a frente com o goleiro
tunidades de gol. A equipe pressinho veio com mais moti Sanderson e de novo chutou
botucatuense teve as melhores vação a campo e, logo aos dois em cima do goleiro. O ata
chances no primeiro tempo. minutos, conquistou o gol de cante Josone, autor do gol de
Aos 31 minutos, o centroavan empate. O jogador Marisia, empate, também teve a chance
te Arlindo, do Expressinho, em cobrança de falta, alçou a de fazer o gol da virada, mas
teve a chance de abrir ao mar bola na área e no bate e rebate chutou a bola por cima do
cador, ao ficar cara a cara com o atacante Josone fuzilou a re gol de Sanderson. Enquanto
o Expressinho ia para cima, o
o goleiro Sanderson e chutar a de do goleiro Sanderson.
bola em cima do adversário.
Após o gol, a equipe len- Trivial/Hábil procurou em se
Faltando 50 segundos para o çoense pressionou o visitante defender e jogar nos contratérmino do primeiro tempo, e criou inúmeras chances de ataques.
em contra-ataque rápido, o sair de campo com a vitória.

legislativo

Formigão consegue
R$ 200 m il para asfalto
e lazer na Vila Contente

Formigão comemora verba

O vereador Ismael de As atender com uma enorme nhuma área de lazer na re
sis Carlos (PSDB), o Formi- satisfação", diz o vereador gião", afirma o vereador. O
gão, conseguiu trazer para tucano. O dinheiro só deve local ainda não está defini
Lençóis Paulista duas verbas chegar depois que passar o do, apesar de estar sendo es
importantes. O repasse, no período eleitoral.
tudada uma grande área que
total de R$200 mil, será des
Já com o deputado federal interligaria a Vila Éden, Vila
tinado para reparos no asfal Arnaldo Faria de Sá (PTB), Repke e Vila Contente.
to e para investimentos em Formigão conseguiu outros
Para o prefeito José Antoesporte e lazer.
R$ 100 mil para a constru nio Marise (PSDB), os repasses
A primeira verba veio por ção de uma área de lazer na são muito importantes para
meio de articulação com o Vila Contente. O objetivo é os bairros. "Tanto uma, quan
deputado federal Arnaldo fazer duas quadras, além de to outra melhoria era algo
Jardim (PPS). São R$ 100 playground, pista para ca que a população esperava há
mil para recape de toda a Vi minhada e desenvolver um algum tempo. Estamos prepa
la Repke. "Era um compro projeto de arborização. "A rando o projeto, para depois
misso antigo que eu tinha população sempre reivin assinar o convênio e come
assumido com as famílias dicou ações nesse sentido, çar as obras", informa o pre
do bairro e que agora posso uma vez que não existia ne- feito. (Paulo Eduardo Tonon)

SHOW d e c o r e s Cerca de 5 mil pessoas passaram pela 6® Exporquídea, realizada em Lençóis Paulista no último final de semana. O
evento reuniu 35 expositores de diversas partes do estado e também
do Paraná e Minas Gerais. A beleza e excentricidade de algumas es
pécies encantaram o público. Para o presidente do Caolp (Clube dos
Amigos Orquidófilos de Lençóis Paulista), Odair Antonio Placca, a ex
posição foi um sucesso. "Este ano vieram expositores de cidades que
nunca tinham participado e também tivemos um número recorde de
orquídeas", destacou.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc.
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais
e a continuidade do progresso.

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

Valorizando o homem,
construindo o futuro.

Bateu ou quebrou, buscamos para você!
Ducha Evolution Turbo

R$ 225________

Ducha Elétrica
Advanced

Chuveiro Tradição

R$ 75

R$105

SANT^LARA
Materiais Elétricos

Avista ou
comcartão V f

Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777

Oficina especializada em moto trail, cross, jet ski e motor de popa.
Preparação de motores e recuperação de chassi.
Equalização de motores de 2 e 4 cilindros.
Adjust box e diagnóstico.
—
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Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta.
- A i, D t ,
P?
Loja 2: Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis
Pta.
BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA - EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

^
^
^
^

PEÇ A S E SER V IÇ O S
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro
F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em G erall,0 9110^
Agora tam bém com caminhão tanque
Limpeza de Fossas
Caixa de Contenção
Tanques Industriais
Lagoas

- e
'

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

F. (14) 3263 4987 / (14) 81313550
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Foto: Jornal O ECO

MEDALHISTAS NO ATLETISMO
ALINE APARECIDA RIBEIRO
Bronze nos 100 metros com barreira, 100 metros rasos e ouro
no heptaplo
ALINE DA SILVA
Bronze nos 400 metros com barreira e prata no salto em
altura
GRAZIELA APARECIDA CORREIA
Bronze no arremesso de martelo

Ouro no arremesso de martelo e lançamento de disco

MEDALHAS DE LENÇÓIS PAULISTA

Ontem, delegação de atletas lençoenses foi mostrar as medalhas e troféus conquistados em Lins ao prefeito José Antonio Marise

Superação

MODALIDADE
Natação PPD
Atletismo PPD
Capoeira
Atletismo
Vôlei masculino
Vôlei feminino
Bocha
Biribol
Tênis feminino
TOTAL

2
12
3
3
1
1
22

PONTUAÇÃO FINAL

Lins; delegação fechou em sétimo lugar, como 22 ouros, 13 pratas e nove bronzes

CLASS
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Lençóis Paulista pode estar
na segunda divisão dos Jogos
Regionais no próximo ano, ca
so o sistema de disputa colo
cado em prática em 2008 seja
mantido. Mesmo assim, o di
retor de Esportes e Recreação,
José Lenci Neto, comemora o
resultado obtido em Lins. Se
gundo ele, uma reunião mar
cada para setembro deve defi
nir se a competição continuará
sendo disputada em primeira

e segunda divisão.
A delegação lençoense fi
gurou no grupo de elite. Para
se manter no grupo dos mais
fortes no próximo ano, pre
cisaria do sexto lugar. As três
últimas colocadas do grupo
de elite caem para a segunda
divisão. As duas delegações
com melhor desempenho na
segunda divisão sobem para o
grupo de elite.
Os atletas lençoenses encer
raram a participação nos Jogos
Regionais com 44 medalhas e

151,5 pontos na classificação
final. Foram 22 medalhas de
ouro, 13 de prata e oito de
bronze. "A performance dos
nossos atletas foi acima da ex
pectativa, principalmente no
quadro de medalhas", avalia
Zé Lenci. Apesar de ter ficado
em sétimo, Lençóis ficou pou
co mais de 20 pontos atrás do
sexto colocado, Santa Bárbara
D'Oeste, que teve 175 pontos.
Na edição anterior, a diferen
ça para o sexto colocado, que
também foi Santa Bárbara,

era de aproximadamente 70
pontos. "Encurtou a distância
em relação ao sexto colocado
e abrimos vantagem em rela
ção ao oitavo", comemora Zé
Lenci.
Das 22 medalhas de ouro,
a maioria foi conquistada pelo
atletismo PPD (12), atletismo
(2), natação PPD (2) e capoei
ra (3). A equipe de vôlei mas
culino (sub 21) garantiu o heptacampeonato. Os bochófilos
lençoenses foram campeões
pelo terceiro ano consecutivo.

Foto: Jornal O ECO

TRICAMPEÃO Os bochófilos lençoenses confirmaram o favo
ritismo e voltaram para casa com o tricampeonato em Jogos
Regionais. A decisão foi contra São Manuel e a vitória foi de 2
a 1. O grupo é formado por Laércio, José Luiz, Beto, Cláudio,
Orlando, Hugo, Zequinha e João Canon.

1
13

BRONZE
1
5
1
1
8

1^ DIVISÃO

Diretoria de Esportes comemora desempenho lençoense nos Jogos Regionais de

Kátia Sartori

PRATA
8
2
2
-

PONTOS
360
306
248
225,5
194
175
151,5
124
115

MUNICÍPIOS
Piracicaba
São Carlos
Jaú
Bauru
Botucatu
Santa Bárbara D'Oeste
Lençóis Paulista
Lins
São Manuel

Foto: Aline Furlanetto

Foto: Lucien Luiz

FORÇA NA ÁGUA Mais uma vez, o biribol de Lençóis Paulista
teve presença garantida no pódio dos Jogos Regionais, desta
vez com a medalha de bronze. O time formado por Leandro,
Leonardo, João Paulo e Maurício conquistou a vitória contra
Promissão, no domingo 6.

Os atletas lençoenses que concorreram na
modalidade de atletismo PPD (Portador de Deficiência Física) dos 52°
Jogos Regionais de Lins conquistaram 12 medalhas de ouro, sete de
prata e uma de bronze. A equipe é patrocinada pela Zilor e pela Lutepel. José Carlos de Oliveira, o Baixinho, ganhou três medalhas de
ouro: nos 100 metros cadeirante, no lançamento de disco cadeirante
e nos 400 metros cadeirante. No dia primeiro dia de competição, o
nadador Roberto Gonçalves, garantiu dois ouros na natação PPD.

COLABORAÇÃO

GRUPO
LENÇÓIS PAULISTA
GOVERNO SOLIDÁRIO

PARDAL

I^LWART
GRUPO

SantaAna
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPUTADO
VIAÇÃO MOURÃO LTDA.

Arnaldo lardTm

ASSESSORIA CONTÁBIL

MACATUBA

barra

bonita

2^ DIVISÃO

No grupo de elite
Barra Bonita é a primeira colocada na segunda divisão dos Jogos Regionais com
228 pontos; delegação garantiu 76 medalhas de ouro, 41 de prata e 24 de bronze
Foto: Bruno Sales

A equipe de ciclismo de Barra Bonita fez bonito nos Jogos Regionais; município ficou em primeiro lugar na segunda divisão

PONTUAÇÃO FINAL
CLASS
1°
2°
3°
4°
4°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
17°
19°
20°
20°
20°
23°
24°
24°
26°
27°
28°
28°
30°
31°
31°
33°
33°
35°
35°
37°
38°
39°
40°

PONTOS
228
1 26
118
114
114
104
93
92
88
77
67
46
44
43
42
40
37
37
31
29
29
29
28
24
24
21
18
16
16
14
12
12
11
11
9
9
8
5
4
1

m u n ic íp io s

Barra Bonita
Descalvado
Itapuí
Pirassununga
Promissão
Porto Ferreira
Santa Rita do Passa Quatro
Igaraçu do Tietê
Macatuba
Brotas
Agudos
Ibaté
Cafelândia
Rio das Pedras
Saltinho
Capivari
Boracéia
Pratânia
Borebi
Torrinha
Bariri
Guaiçara
Pederneiras
Dois Córregos
Pirajuí
Bofete
Bocaina
Pongaí
Sabino
Avaí
Getulina
Reginópolis
Duartina
Iacanga
Pardinho
Ubirajara
Arealva
Uru
Guarantã
Piratininga

Da Redação

12, os atletas foram recepcio mulheres, Jaqueline de Lour- a Barra Bonita o terceiro lugar
nados com festa no Ideal Pon des Gonçalves obteve a prata na classificação final.
na categoria leve, assim como
"A gente esperava fazer
Caso o sistema de dispu te Clube.
Os barra-bonitenses garan Denise Pedroso de Aquino, uma boa campanha, mas fi
tas adotado pela organização
dos Jogos Regionais em 2008 tiram primeiro lugar na clas na categoria meio pesado. O cou acima das expectativas.
seja mantida no próximo ano, sificação geral no atletismo município ficou em quarto na Todos os atletas são de Barra
Barra Bonita já conquistou masculino, feminino e PPD classificação geral. No mas Bonita e todos os anos procu
sua vaga no grupo de elite. A (Pessoa Portadora de Defici culino, a medalha veio com ramos levar o maior número
delegação fez bonito nos 52° ência), ouro no bocha, judô Clayton Kleber Carbo, ouro na de competidores possível para
Jogos Regionais de Lins e ter masculino e feminino, cate categoria pesado. Dois quartos os Regionais", comenta o dire
minou na primeira colocação goria livre, ouro no handebol lugares foram faturados com tor de Esportes, Jorge Rober
da segunda divisão, com 76 masculino (sub 21), natação Eduardo Montalvão (catego to Sancassani Dias, o Gralha.
medalhas de ouro, 41 de prata masculino, taekwondo mas ria médio) e Adílson de Oli "Mas sabemos que no ano que
e 24 de bronze. Na classifica culino e feminino (categoria veira (categoria meio pesado). vem, se for mantida o sistema
Róbson Rodrigues Montalvão de primeira e segunda divisão,
ção final, foram 228 pontos livre).
Barra Bonita também foi ficou em quinto na categoria temos que nos preparar ainda
conquistados em 30 modali
dades em disputa. No sábado bem na capoeira. Entre as leve. Os resultados garantiram mais", completa.

QUADRO DE MEDELHAS 2^ DIVISÃO
m u n ic íp io s

ouro

prata

bron ze

Barra Bonita
Macatuba
Igaraçu Tietê
Agudos
Borebi

76
4
4
4
2

41
2
4
5
0

24
2
1
1
0

TOTAL
141
8
9
10
2

Foto: Aline Furlanetto

Foto: Bruno Sales

E CAMPEÃO!
A equipe de handebol
masculino, categoria sub
21 de Barra Bonita foi um
dos destaques dos Jogos
Regionais de Lins. O time
marcou sua participação
na competição garantindo
nada menos do que a
medalha de ouro.

IGARAÇU

do

TIETÊ

Mulheres brilham no vôlei e capoeira
Foto: Lucien Luiz

Em Igaraçu do Tietê
quem dominou o pódio
nos 52° Jogos Regionais
de Lins foram as mulheres.
O bom resultado veio das
modalidades de vôlei (ca
tegoria sub21) com o ouro,
vôlei de praia (categoria li
vre) com a prata e da capo
eira com o ouro.
Nas quadras, o grupo
igaraçuense chegou à final
invicto, com quatro vitórias
e nenhum set perdido. Na
estréia, bateu Promissão
por 2 a 0 (25/22 e 25/16).
Rio das Pedras, segundo ad
versário na rota da medalha
de ouro, foi o rival mais di
fícil a ser superado. As me
ninas de Igaraçu precisaram
suar a camisa para garantir
os dois sets, cujas parciais
foram 27/25 e 25/17.
Na seqüência, o time
venceu Descalvado (25/16
e 25/14) e, na semifinal,
Bofete, por 3 sets a 0 (25

Equipe de vôlei de Igaraçu do Tietê comemora o título de campeã na categoria

18; 25/12; 25/12).
Os homens também tive
ram seu espaço nas artes mar
ciais. O judô trouxe duas pratas

e um bronze para a cidade. Já
o caratê recebeu uma prata na
modalidade masculina."Os re
sultados fora^u excele^ires. Loi

a melhor participação da cida
de nos jogos até agoia", avalia
Gilberto dos Santos, coordena
dor da Secretaria de Esportes.

p r a t a n a a r e ia

A dupla Silmara e Cíntia fez bonito nas areias de Lins e voltaram para
Barra Bonita com a medalha de prata no vôlei de areia feminino,
categoria livre. A final emocionante foi contra Jaú.

MACATUBA
Foto: Bruno Sales

^
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;,ECRETA

Gowni

SÁC

Delegação macatubense termina Regionais com quatro ouros, duas pratas e dois bronzes; espírito dos atletas foi renovado
Kátia Sartori

Macatuba comemora a par
ticipação dos Jogos Regionais
de Lins com quatro medalhas
de ouro, duas de prata e duas
de bronze. Na classificação fi
nal, o município aparece em
nono lugar na segunda divisão,
com 88 pontos. A melhor clas
sificação desde que começou a
participar da competição.
As medalhas de ouro fo

ram conquistadas pelo han
debol feminino e masculino,
ambos na categoria livre, pelas
duplas de tênis feminino sub
21 e pelo tênis masculino li
vre. A prata veio com a bocha,
que tem um histórico de boas
participações em Jogos Regio
nais e com a dama na catego
ria mista. Já o bronze saiu com
o biribol masculino e com o
basquete masculino sub 21.
A capoeira ficou em sexto

com Marcílio Pereira na cate te, como é o caso de Macatuba.
goria meio pesado, e em quin Além disso, a delegação pare
to com Demétrio Pereira de ce ter ido de espírito renovado
Oliveira na categoria pesado. para a disputa deste ano. Ao
O grupo terminou em sexto todo, 130 atletas representa
lugar na classificação geral, à ram Macatuba nos Regionais.
frente de Pirassununga e Iga- "Com exceção do handebol,
que é formado por atletas de
raçu do Tietê.
Para a secretária de Espor outras cidades, todas as outras
tes, Silvana Aparecida de Sou medalhas foram conquistadas
za, aseparação da disputa em por atletas de Macatuba", co
primeira e segunda divisão fa memora. Silvana só lamenta
voreceu cidades de menor por não ter levado uma delegação

maior para o atletismo. "Só
levamos dois atletas, poderíamos ter somado mais pon
tos", diz. Nesta modalidade,
Macatuba conseguiu o quarto
no lugar o salto em distância
categoria feminina.
Os tenistas Adriel e Fúlvio
treinaram duro e garantiram
o ouro. Na categoria femini
na, sub 21, o título foi con
quistado pelas tenistas Érica
e Paula.

A equipe de bocha, vicecampeã dos Regionais, é for
mada por Plínio, João Ferrei
ra, Sidinei, Paulo, Ademir,
Bolinha, João Manco, Ale
mão e Abel.
Já o basquete masculino
sub 21 jogou com João Paulo,
Robert, Lucas, Douglas, Emer
son, Betinho, Alan e Guilher
me. O ouro no biribol foi con
quistado por Edilucio, Thiago,
Silvio, Neto, Wesley e Rafael.

borebi

agudos

Caratê masculino garante vaga nos Abertos Delegação é ouro
na malha e futsal
masculino
Foto: Bruno Sales

Equipe masculina de caratê de Agudos 10 medalhas e a classificação para os Jogos Abertos de Piracicaba, em novembro

Agudos participou dos 52°
Jogos Regionais de Lins com
14 modalidades esportivas,
mas foi no tatame que a cida
de deu o golpe de misericórdia
nos adversários. O caratê trou
xe para casa seis ouros, três
pratas, um bronze e um troféu
de campeão geral. Além disso,
o esporte conseguiu uma vaga
inédita para a equipe masculi
na nos 72° Jogos Abertos do
Interior, que serão realizados
em novembro, na cidade de
Piracicaba.
Além do caratê, as equi
pes de futebol feminino com
a medalha de prata, capoeira
com uma prata e três bronzes,
e o basquete que ficou em 5°
lugar, surpreenderam. "Foi a
primeira vez que o basquete
masculino participou de uma
competição grande como os
Jogos Regionais. Por ser ini
ciante, o resultado foi bem ex

pressivo", avalia Leandro Pardim, coordenador da Secreta
ria de Esportes de Agudos.
Neste ano foi o tatame
que brilhou pela cidade. Pela
primeira vez Agudos é cam
peã geral da modalidade,
conseguindo classificar todos
os atletas do masculino para
os 72° Jogos Abertos do Inte
rior de Piracicaba. As vitórias
vieram de Roberto Paschoa,
medalha de ouro no kata in
dividual, Murilo Alves, Ítalo
Storti e Gabriel Ruela no kata por equipe, dirigidos pelo
técnico Giuliano Alves. Na lu
ta até 75 kg, Adriano Paulino
garantiu mais uma medalha
dourada para a cidade. "Agra
decemos as orações dos nos
sos familiares. Esta conquista
não é do caratê e sim de cada
agudense, que luta por seus
ideais e suas convicções",
agradece Pardim.

DESEMPENHO DO CARATÊ

Equipe de malha de Borebi, ouro nos Regionais de Lins

ATLETA

categoria

classificação

Cinthya Paganini

Kata individual
Shiai até 60kg
Shiai equipe

Prata
4°lugar
4°lugar

Daiana Pinheiro

Shiai acima 60kg
Shiai equipe

5°lugar
4°lugar

Roberto Paschoa

Kata individual
Shiai open
Shiai equipe

Ouro
Prata
4°lugar

Murilo Alves

Kata equipe
Shiai até 60kg
Shiai equipe

Ouro
5°lugar
4°lugar

Ítalo Storti

Kata equipe

Ouro

Gabriel Ruela

Kata equipe

Ouro

Raul Silva

Shiai até 65kg
Shiai equipe

Prata
4°lugar

Gerson Silva

Shiai até 70kg
Shiai equipe

Bronze
4°lugar

Adriano Paulino

Shiai até 75kg
Shiai equipe

Ouro
4°lugar

Reinaldo Alves

Shiai acima 80kg
Shiai equipe

4°lugar
4°lugar

Giuliano Alves

Técnico

Ouro

A delegação de Bore- A comissão técnica foi co
bi que participou dos 52° mandada pelo técnico Ma
Jogos Regionais voltou de noel Carlos Jacomini.
Lins trazendo duas meda
No futsal masculino, o
lhas de ouro na bagagem: time formado pelos joga
na malha e no futsal mas dores Elton, Juninho, Viní
culino, categoria livre.
cius, Vicente, Caio, Adriano,
O título na malha foi Mata, Guilherme, Gustavo,
conquistado sobre Bora- Josimar e pelos goleiros Bocéia, por um placar de 64 ni e David, venceu todas as
a 50. O ouro foi bastante partidas da competição por
comemorado pelos malhei- goleada. "O resultado foi
ros, já que no ano anterior a excelente e mostra o bom
equipe havia ficado apenas trabalho que vem sendo
com o sétimo lugar. Os atle desenvolvido pelo esporte
tas Osvaldo Leite Monteiro, da cidade. Estamos muito
Jair Rodrigues de Souza, orgulhosos do desempe
Milton Cantador, Mauro nho dos atletas", afirma
Viotto, Fernandi Vargas dos Abraão Ayub, coordenador
Santos e José Bastos com da Secretaria Municipal de
põem o elenco campeão. Esportes.

VOLEI

Sete vezes campeão
Foto: Lucien Luiz

Equipe de vôlei masculino de Lençóis Paulista, categoria sub
21, conquista sétimo título em Jogos Regionais; decisão foi
no sábado 12, contra Santa Bárbara D'Oeste
Kátia Sartori

A equipe de vôlei mascu
lino de Lençóis Paulista, ca
tegoria sub 21, comemora seu
sétimo título em Jogos Regio
nais. O ouro saiu no sábado
12, em partida relativamente
tranqüila, contra Santa Bár
bara D'Oeste. A vitória foi por
três sets a zero, com parciais
de 25x19, 25x11 e 25x14.
O técnico Douglas Coneglian, que comanda a equipe
masculina sub 21 de vôlei, fe
chou a participação nos 52°
Jogos Regionais de Lins com
quatro medalhas. Ele também
dirigiu a equipe masculina de
Bauru, categoria livre, que é
formada por atletas lençoenses e também garantiu a me
dalha de ouro. Além disso,
Douglas conseguiu o bronze
com a equipe de vôlei femini
na de Lençóis Paulista, catego
ria livre, e o terceiro lugar com
a dupla lençoense de vôlei de

praia, Élder Facim e Carlos Cé fase classificatória, realizado
sar Franzé. Para fechar a lista, na quinta-feira 10, só foi deci
tem o quarto lugar da dupla dido no tie brake. "Não pode
feminina de vôlei de praia de mos dizer que houve adversá
Lençóis Paulista, formada pe rio mais fraco ou mais forte. A
las irmãs Bruna e Lívia Conti, equipe está num ritmo muito
que ficaram em quarto lugar forte e Lençóis Paulista virou
na classificação final.
referência. Todo mundo quer
Este ano, a equipe sub 21 jogar em Lençóis", destaca.
confirmou o favoritismo jo
A equipe de vôlei sub
gando na primeira divisão dos 21 de Lençóis Paulista con
Jogos Regionais. Para Douglas ta com apoio da Prefeitura,
Coneglian, a principal novi Coneglian Montagens Elétri
dade sobre o novo sistema de cas e Supermercados Santa
disputa foi quanto ao número Catarina. O elenco campeão
de partidas disputadas. "Antes é formado por José Augusto
da divisão, jogávamos de seis (1), Cássio Ferreira (3), Gioa sete partidas por Regional. vani Cardoso (4), Tiago BraEste ano, tivemos quatro par vin (5), Rafael Henrique (7),
tidas para chegar ao título", Daniel Tozatori (8), Lucas de
explica. "Só vamos ter uma Barros (9), Guilherme Mo
idéia do que realmente mu reira (10), José Roberto (11),
dou quando formos disputar Jéferson (12), Moacir Júnior
os Jogos Abertos", completa.
(13) e Flávio (15). A comis
O adversário que ofereceu são ainda tem Elder Passim
mais resistência para Lençóis como auxiliar técnico, Renan
Paulista nesta edição dos Re massagista e do fisioterapeu
gionais foi Lins. O jogo da ta Carlos Athanásio.
Foto: Bruno Sales

c a p o e i r a a capoeira lençoense foi destaque nos 52° Jogos Regionais de Lins. No feminino, Aline Marçuka foi prata na categoria leve. Ariane Suellem Campesato levou ouro na categoria médio. Michelly
Caroline Carlos, também garantiu ouro no meio pesado. Na classificação final, Lençóis ficou em segundo
lugar, atrás apenas de São Carlos. No masculino, Gílson Angélico alcançou o ouro na categoria meio
pesado. Na classificação final, Lençóis terminou em sexto lugar, empatado com Bauru.

O vôlei masculino de Lençóis Paulista garantiu o sétimo título de campeã nos Jogos Regionais
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