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PPD dá show nos Regionais
Equipe lençoense de atletismo garante 19 medalhas nos Jogos Regionais de Lins: 12 de ouro, seis de prata e uma de bronze

Aline Furlanetto

A atleta lençoense Diusaléia O liver foi um dos destaques e garantiu a medalha de ouro na prova de 100 metros cadeirante (foto) e prata no arremesso de peso

A equipe de atletismo PPD 
(Pessoa Portadora de Defi
ciência) deu show nos Jogos 
Regionais que estão sendo 
realizados em Lins. Os atle
tas lençoenses conquistaram 
12 medalhas de ouro, sete de 
prata e uma de bronze, totali
zando 161 pontos. O desem
penho dos atletas dá novo 
ânimo à delegação lençoense. 
Na pontuação geral, Lençóis 
Paulista permanece em séti
mo, mas no quadro geral de 
medalhas, pulou da sétima 
para a quinta colocação. Se
gundo o diretor de Esportes e 
Recreação, José Lenci Neto, o 
resultado permite permanecer 
no grupo de elite no próximo 
ano. A equipe PPD de Lençóis 
Paulista é patrocinada pelas 
empresas Zilor e Lutepel. Nas 
demais categorias, o time de 
vôlei feminino de Lençóis 
Paulista está fazendo uma de 
suas melhores campanhas e 
seguia invicto. A equipe mas
culina faria sua estréia ontem. 
Na malha, Lençóis encerrou 
sua participação, sem meda
lhas. Na segunda divisão dos 
Jogos, a equipe de malha de 
Borebi está próxima do ou
ro. Já as meninas do vôlei de 
Agudos perderam no tie break 
para Lins. ►► Página A7

A-EENCON
Pessoas que nasceram e cresceram em Lençóis Paulista, mas que 
se mudaram da cidade, são esperadas no sábado 12, na praça 
da Concha Acústica, para o Dia do Reencontro. O evento conta 
com uma programação cultural especial. Tem feira de artesana
to, praça de alimentação, exposições fotográficas. Além da pra
ça, que acaba de ser reformada, os visitantes serão convidados a 
visitar outros espaços históricos da cidade. ►► Página A2

S A U D E

Sexo sem 
camisinha é 
a maior causa 
de AIDS

A Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista di
vulgou nesta semana um 
boletim atualizado com 
informações sobre pa
cientes com doenças se
xualmente transmissíveis 
e Aids no município. O 
levantamento mostra que 
as relações sexuais sem 
preservativos são respon
sáveis por 74% dos casos 
de Aids na cidade. O estu
do detectou os grupos de 
risco e oferece dados para 
uma estratégia de comba
te às doenças. Os testes 
de HIV podem ser feitos 
nos postos de saúde sem 
custo e os resultados são 
sigilosos. ►► Página A5

E S T R A D A S

A G U D O S

Rodeio vai 
até dom ingo

Capotamento assusta família
Fernanda Benedetti

Das cinco pessoas, da mesma fam ília, que estavam no Corsa, quatro tiveram ferimentos leves

Quatro pessoas de uma 
mesma família ficaram feridas 
num capotamento na manhã 
de ontem na rodovia Marechal 
Rondon (SP-300). O acidente 
aconteceu por volta das 10h30, 
no quilômetro 310, na altura 

Página A3 do trevo de Borebi, envolven-

do um Corsa com placas de 
Pratânia e uma caminhonete 
Mitsubish com placas de Soro
caba. Segundo testemunhas, o 
acidente teria sido provocado 
pelo motorista da caminhone
te, que teria fechado o Corsa 
quando este tentava uma ul-

trapassagem. Os dois seguiam 
no sentido capital-interior. O 
Corsa teria batido na traseira 
da caminhonete, na canale- 
ta central e capotado, ficando 
tombado no meio da pista que 
ficou congestionada em quase 
um quilômetro. ►► Página A3

R E L I G I Ã O

Cecap faz show  
de prêmios

►► Página A3
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E V E N T O

De volta à terrinha
Dia do Reencontro espera reunir pessoas que se mudaram de Lençóis Paulista; 
programação tem show de André & Matheus e exposições na Concha Acústica

Fenanda Benedetti

Da Redação

Dentro das comemorações 
pelos 150 anos de Lençóis 
Paulista, a Prefeitura e a Di
retoria de Cultura realizam o 
Dia do Reencontro no sábado 
12. O evento tem o objetivo de 
reunir pessoas que nasceram e 
cresceram em Lençóis Paulis
ta, mas que atualmente estão 
morando em outras cidades 
ou estados. Segundo o diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo, a 
Diretoria enviou mais de 400 
convites.

Uma das personalidades 
que confirmou presença é o 
maestro Irineu de Souza Do
mingos, que atualmente vive 
em Diamantina, Minas Ge
rais. Confirmando o potencial 
musical dos lençoenses, ele 
volta à cidade natal para reger 
junto à Orquestra Municipal 
de Sopros. A chegada do ma
estro em Lençóis Paulista está 
prevista para amanhã. "Achei 
sensacional essa idéia do Dia 
do Reencontro porque tem 
muita gente que saiu de Len
çóis Paulista e está fazendo su
cesso", comenta.

O maestro Irineu saiu de 
Lençóis Paulista muito jovem, 
em 1972, acompanhando um 
circo. Foi o primeiro passo de 
uma carreira promissora no 
universo musical. Ele conta 
que já tocou com grandes no
mes da música brasileira, co
mo Luiz Gonzaga e Jair Rodri
gues. Atualmente é reconheci
do pelo trabalho à frente da 
Banda Sinfônica de Diaman

Atividades do Dia do Reencontro vão se concentrar na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica

tina -  que foi destaque até na 
França -  e pelo projeto social 
que atende 300 crianças na ci
dade mineira.

Para receber os visitantes, 
a Diretoria programou uma 
agenda extensa. As atividades 
vão se concentrar principal
mente na praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica. 
O espaço acaba de ganhar re
forma e será reinaugurado no 
sábado. Na programação, tem

apresentação de música, dan
ça, teatro dos projetos de in
centivo à cultura promovidos 
pelo município, de alunos 
das escolas municipais e de 
artistas lençoenses, praça de 
alimentação, projeto 'Criança 
Feliz', exposições e muitas sur
presas. Os visitantes também 
estão convidados a visitar es
paços históricos, como o Es
paço Cultural Cidade do Livro 
e o Museu Alexandre Chitto,

que estão com exposições fo
tográficas. No encerramento, 
tem show com a dupla lenço- 
ense André & Matheus.

A Associação Italiana de 
Lençóis Paulista terá uma bar
raca especial na praça de ali
mentação, com muitos pratos 
típicos feitos na hora. No car
dápio tem talharim, polenta, 
gratine e nhoque. A barraca 
começa a funcionar a partir 
das 10h.

EVENTOS DO DIA DO REENCONTRO 
p r a ç a  d a  c o n c h a  a c ú st ic a
d a s  8H30 ÀS 22H
Praça de Alimentação
Feira Regional de Artesanato
Exposições fotográficas diversas

ESPAÇO c u lt u r a l  c id a d e  do  l iv r o  
d a s  9H Às 18H
Exposição 'Lençóis Paulista - Vista Aérea 2008'

MUSEU ALEXANDRE CHITTO
Exposição do Acervo permanente

BIBLIOTECA MUNICIPAL ORÍGENES LESSA 
d a s  9H Às 18H
Exposição 'Os 100 Livros Mais Importantes da Humanidade'

CASA d a  c u lt u r a  p r o f  ̂m a r ia  b o v e  c o n eg lia n  
d a s  9H à s  18H
Exposição de Artes Plásticas e Brinquedos Antigos, por Cássia 
Rando e Isaías Rando lúnior

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA NA 
CONCHA ACÚSTICA
9h30 - Concerto com orquestra do Projeto Guri.
10h - Apresentação da Banda Musical da escola Prof® Lina Bosi 
Canova
10h30 - Concerto com Banda de Concertos da escola Guio- 
mar Fortunata Coneglian Borcat
11h - Apresentação da Banda Musical escola Prof® Idalina Ca- 
nova de Barros
11h30 - Apresentação do projeto dança, com alunos da escola 
Prof® Maria Zélia Camargo Prandini e dos alunos do Centro 
Educativo Silvio Capoani
12h - Apresentação do sanfoneiro Emílio Campanholi e Banda
12h45 - Show com Grupo Abapuru
13h30 - Apresentação de dança com Academia Corpus
14h - Apresentação de dança com grupos Balet & Cia e Passos
& Movimentos

çóis Paulista
17h30 - Apresentação da Banda Musical Zillo Lorenzetti 
18h - Apresentação do Grupo de Dança Street Star 
19h30 - Missa do Reencontro no Santuário de Nossa Senhora 
da Piedade

E X P O S I Ç Ã O

6^ Exporquídea tam bém  entra na programação
Quem estiver em Lençóis 

Paulista no sábado 12 tam
bém vai poder visitar a 6® Ex- 
porquídea. A exposição come
ça amanhã e vai até o domin
go 13. A realização é da Caolp 
(Clube de Amigos Orquidófi- 
los de Lençóis Paulista). A en
trada é de graça.

A mostra contará com or- 
quidófilos de mais de 40 cida
des, inclusive dos estados de 
Minas Gerais e Paraná. Cerca 
de mil plantas de diversas cores 
de espécies nacionais, estran

geiras, exóticas, micro e botâ
nicas poderão ser apreciadas. A 
exposição começa a funcionar 
a partir das 8h da sexta-feira. 
Ainda na sexta-feira 11, às 14h, 
haverá julgamento das plantas 
competidoras por juízes cre
denciados pela CAOB (Coor- 
denadoria das Associações Or- 
quidófilas do Brasil). Segundo 
a organização do evento, todas 
as categorias serão premiadas 
e os três primeiros colocados 
receberão troféus. Às 20h, tem 
apresentação da Orquestra Mu

nicipal de Sopros.
No sábado 12, às 14h, e 

no domingo 13, às 9h, a po
pulação poderá assistir gratui
tamente a palestra 'Cultivo de 
Orquídeas', no Salão Paroquial 
Nossa Senhora da Piedade.

s er v iç o
A exposição de orquídeas 

vai até às 18h do domingo 13, 
no Csec, com entrada de graça. 
No local também haverá ven
da das plantas, que podem ser 
adquiridas a partir de R$ 5.

TURMA:
N O ITE inicio 06/08

Campeão de Aprovação nas Públicas
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.



A C I D E N T E

Susto
na pista
Capotamento na rodovia Marechal 
Rondon, na altura do trevo de Borebi, na 
manhã de ontem, deixa quatro pessoas 
da mesma família levemente feridas

Da Redação

Quatro pessoas ficaram fe
ridas, todas da mesma família, 
num capotamento registrado 
na manhã de ontem, na ro
dovia Marechal Rondon (SP- 
300). O acidente aconteceu 
por volta das 10h30, no qui
lômetro 310 mais 600 metros 
da rodovia, perto do trevo de 
Borebi, e envolveu um Corsa, 
com placas de Pratânia, e uma 
caminhonete Mitsubish, com 
placas de Sorocaba.

No Corsa viajavam cinco 
pessoas de uma mesma fa
mília. O veículo era dirigido 
por Karine Grasiele Pettazzo- 
ne Chalo Minatel. Também 
estavam no carro os passagei
ros Cleuza de Fátima Pettazo- 
ne Chalo, João Pedro Chaló 
Minatel, Josefina Aparecida 
Vassoler Pettazone e Valdo- 
miro Petazone. Karina nada 
sofreu. Waldomiro ficou pre
so nas ferragens, foi levado ao 
Hospital de Base de Bauru e 
segundo informações do hos
pital passa bem. Os demais

passageiros tiveram ferimen
tos leves. Os três ocupantes da 
caminhonete nada sofreram.

Segundo testemunhas, o 
acidente teria sido provocado 
porque o Corsa foi fechado 
pela caminhonete quando 
tentava fazer a ultrapassagem. 
Os dois seguiam no sentido 
capital-interior. O motoris
ta teria colidido na traseira 
da caminhonete, batido na 
canaleta central e capotado. 
O veículo ficou tombado no 
meio da pista.

Os motoristas que passa
vam pelo local do acidente 
pararam e acionaram a Po
lícia Rodoviária e o Corpo 
de Bombeiros. O Resgate de 
Lençóis Paulista também au
xiliou nos primeiros socorros 
das vítimas.

O acidente provocou con
gestionamento de cerca de 
um quilômetro e lentidão 
na pista no sentido em que 
ocorreu o acidente. Para que 
pudesse ser feito o resgate, a 
Polícia Rodoviária teve que 
interditar uma das pistas.

Acidente na manhã de ontem envolveu um Corsa e uma caminhonete e deixou quatro feridos

r o u b o

Homem é preso depois de 
levar R$ 70 de farmácia

Um homem foi preso em 
flagrante pela Polícia Militar 
de Lençóis Paulista, por rou
bar uma farmácia na Vila 
Cruzeiro, na manhã de on
tem. Segundo a proprietária 
do estabelecimento, o rapaz 
entrou na farmácia, disse 
que estava armado e anun
ciou o assalto. Ele pegou R$ 
70 em dinheiro, que estava 
na gaveta do caixa, e fugiu. 
Ela acionou a polícia que 
localizou o autor do roubo 
quatro quadras distante da

farmácia, tentando pegar 
um moto-taxi. Ele já tinha 
passagem pela polícia por 
furto, roubo e tráfico. O sus
peito foi conduzido para a 
Cadeia Pública de Duartina.

fu r t o s
Dois furtos foram re

gistrados na terça-feira 8 
em Lençóis Paulista. O 
primeiro ocorreu por vol
ta da 1h, na rua Coronel 
Joaquim Anselmo Mar
tins. Um hom em  entrou

em um a loja pelo forro e o 
alarme do local disparou. 
A Polícia Militar foi até o 
estabelecimento e prendeu 
o autor em flagrante. Ele 
foi levado para a cadeia de 
Duartina. O segundo furto 
ocorreu na avenida Brasil, 
por volta das 11h, em um 
supermercado. O homem 
entrou pegou dois vidros 
de xampu e um de perfu
me. O gerente percebeu a 
ação e chamou a polícia, 
mas não houve flagrante.

r e l i g i ã o

Festa segue 
amanhã na 
Cecap

Amanhã tem show de 
prêmios no salão de fes
tas do Santuário Nossa 
Senhora Piedade a partir 
das 20h. O evento faz par
te da programação da 18® 
Festa de São Cristóvão, 
promovida pela Paróquia 
do Cristo Ressuscitado, 
na Cecap. Os prêmios 
principais são ventilador, 
microondas, DVD, TV de 
14 polegadas e um prê
mio em dinheiro no valor 
de R$ 1,3 mil. As cartelas 
podem ser adquiridas por 
R$ 10 na paróquia.

De 18 a 26 de julho, a 
igreja realiza novena em 
louvor a São Cristóvão. 
As missas diárias são às 
19h. No dia 27, às 9h, 
tem missa solene e procis
são com benção do padre 
Silvano aos motoristas e 
seus carros. São esperados 
mais de dois mil moto
ristas na paróquia. Quem 
passar pela procissão ga
nhará um adesivo com a 
imagem do santo.

PROGRAMAÇÃO

ATÉ 27/07
Quermesse

AMANHÃ
20h - show de prêmios

DE 18 A  26/07
19h - Novena em louvor a 
São Cristóvão, com missas 
diárias às 19h

27/07
9h - missa e procissão com 
benção aos motoristas 
11h - almoço com leilão 
de assados 
19h30 - missa de 
encerramento

A G U D O S

Festa do Peão vai até domingo
Começou ontem e vai até 

o domingo 13, a 17® Festa do 
Peão de Boiadeiro de Agudos. 
Serão cinco dias de evento com 
montarias em touros, shows, 
parque de diversões para a 
criançada, praça de alimenta
ção, em estrutura montada ao 
lado do ginásio de esportes Vi
cente Evaristo Damante. Hoje 
e no domingo 13, a entrada 
para a festa é R$ 5. Amanhã e 
no sábado, custa R$ 10.

Este ano a premiação para 
o campeão do rodeio em tou
ros é uma moto zero quilome- 
tro. O segundo ao décimo co
locado vão dividir um prêmio 
de mais de R$ 6 mil.

Hoje, a atração da festa é a 
dupla Ruan e Roby. Amanhã 
tem show com Jair Supercap. No

Estrutura da festa está montada ao lado do ginásio Vicente Evaristo

sábado sobem ao palco Elcio e 
Emerson e Manos Country. No 
domingo 13, data do encerra-

mento, tem a banda Fruto Proi
bido. Todas as apresentações 
estão marcadas para as 22h.

Temos umanovidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 
Faça-nos uma visita!
www.zilor.com.br

Energia e Alimentos

LUBREmî
Veículos

Ofertas para essa semana!

Lençóis Paulista: Av. Papa J.P. II, 49 Fone/FAX: [14 ] 3264-1222 
Bauru: Av. Getúiio Vargas, 11-96 Fone/FAX: [14] 3214-4888

GOIGIII
4 portas CINZA 2001

Glassíc Prata 
2006 Preto

Corsa Wind 
1994 Verde

rírnfí^TiliW

GlioPrivilege 
1.6 Flex Cinza 2006

Fiestaflatch
OOGínza

Na compra de um veículo ^  
GRÁTIS um mascote ~  

LOBREMINHAÜ!
Financiamento em até 72 UCZeS c/taxas à partir de 1,19%Íío Mês!!!

http://www.zilor.com.br


E D I T O R I A L

Mais um exemplo 
de superação

A luta, garra e exemplo de força 
de vontade da delegação de atletas 
PPD (Pessoas Portadoras de Defi
ciência) colocam Lençóis Paulista 
em posição confortável na elite 
dos 52° Jogos Regionais de Lins. 
A equipe conquistou 12 medalhas 
de ouro, sete de prata e uma de 
bronze e alçou Lençóis Paulista 
da sétima para a quinta posição 
no quadra de medalhas, segundo 
último boletim disponibilizado 
pela organização dos jogos.

O desempenho da equipe, 
em termos de competição, signi
fica muito para Lençóis Paulis
ta. Tem sido assim desde 2006, 
quando as modalidades PPD 
entraram na lista de provas dos 
Jogos Regionais. Mas mais do 
que isso, serve de exemplo para 
toda a sociedade.

Este ano, os Jogos Regionais 
foram divididos em primeira e 
segunda divisão. Lençóis está na 
primeira divisão ou grupo de eli
te e para permanecer entre os me
lhores da próxima edição precisa 
de no mínimo um sexto lugar na 
pontuação geral. Por enquanto, 
no quadro de pontuação, que é 
o que vale efetivamente, Lençóis 
está em sétimo. Mas as medalhas 
dão novo ânimo.

O próprio diretor de Espor
tes e Recreação, José Lenci Neto, 
reconhece que é tarefa difícil 
competir e se manter entre os

primeiros diante de tantos atle
tas de ponta. Mas as medalhas 
conquistadas pela equipe PPD 
renovam o ânimo de Lençóis 
Paulista e reforçam a mensagem 
de que não custa nada sonhar.

Além de ter participação inci
siva numa competição que a ca
da ano ganha mais importância, 
os atletas PPD dão uma lição ex
tra pista de provas. Grande parte 
é de pessoas vinculadas à Ade- 
filp (Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista), enti
dade que têm papel fundamen
tal quando o assunto é inclusão 
social no município.

Atrás do suor de cada atleta 
PPD existe uma história de vida 
que pode ser resumida em supe
ração. São pessoas que nasceram 
com algum tipo de deficiência 
e precisaram lutar para ter um 
lugar ao sol num mundo em 
que somente agora passam a ser 
vistos com dignidade. Há tam
bém histórias de pessoas que se 
tornaram deficientes após um 
acidente e tiveram que superar, 
primeiro, um drama pessoal e 
depois, aprender da forma mais 
difícil, que o mundo nem sem
pre é justo.

Dentro ou fora das pistas to
dos esses atletas são campeões e 
merecem medalha de ouro na 
modalidade 'exemplo de vida a 
ser seguido.

A R T I G O

Hermetica
Gabriela Donato

Se me perguntassem há al
guns anos o que é o amor eu 
não saberia explicar. Mas hoje 
posso dizer que a expressão se 
refere aos pequenos gestos do 
dia-a-dia que muitas vezes não 
notamos e não damos o devido 
valor. Aquela sensação que bro
ta aos poucos dentro do peito, o 
friozinho na barriga quando se 
dá o primeiro beijo e as mãos 
geladas que se enlaçam ficam es
quecidos com o passar dos anos 
e acabam virando um costume.

A rotina torna esses momen
tos banais e sem significados, 
mas quando nos deparamos 
com uma situação de perda, ou 
pré-perda vem aquele famoso fil
me na cabeça, o medo de não ter 
mais a pessoa amada por perto. 
O vazio interno é o pior castigo 
que um ser humano pode rece
ber, parece que a vida só tem sen
tido se existir o amor. Talvez essa 
seja uma das razões para a exis
tência de tantas pessoas amargas 
e violentas no mundo. Para elas 
falta amor, respeito e carinho. Al
gumas podem estar acometidas 
desse mal por não ter coragem 
de encarar a essa aventura que 
machuca, dói e muito, mas con
tenta e preenche da vida.

Não estou falando somente 
do amor entre um casal, mas o 
afeto entre os irmãos, amigos e 
parentes. Sei que não sou a últi
ma romântica no mundo da Co
ca-Cola, todos acreditamos na 
beleza que esse sentimento pro
porciona. É tão bom ter alguém 
para dividir momentos bons e 
ruins, chorar no ombro ou rir de 
piadas sem graça só para agradar.

Sábados e domingos não são co
muns sem ter alguém para com
partilhar, e a melhor coisa da 
vida é ser comum. Os melhores 
momentos são aqueles em que 
ficamos em casa assistindo a um 
bom filme da sessão da tarde e 
comendo pipoca deitados no so
fá. Ou então quando visitamos 
um amigo, ou encontramos 
com ele em algum lugar e desco
brimos que ele se deu bem.

Tudo bem que às vezes a 
indecisão, dúvida ou confusão 
entram na cabeça para dizer que 
sua realidade está muito monó
tona, que a magia se quebrou e 
tudo que você construiu se aca
bou. Dá aquela vontade de cho
rar e não sair do quarto. Parece 
que quando tudo está perfeito 
algo acontece e muda o percurso 
da vida, mas pense no sol lindo 
que está te esperando lá fora para 
ser contemplado. Quando a rea
lidade está estática você começa 
a sentir a Terra rodar, mostrando 
que tudo tem seu curso, às vezes 
lento ou rápido demais. Mas é 
bom saber que tudo volta ao ei
xo, e você continua a viver, e per
cebe que precisa parar e analisar o 
que pode ser moldado e recons
truído com mais atenção e mais 
amor. Sempre há uma segunda 
chance para tudo, basta querer e 
ter humildade para saber o que 
precisa ser modificado.

Hoje eu sei que a ponderação 
é o melhor caminho para o cres
cimento, não existe apenas a sua 
verdade. Essa palavra é indefinível, 
cada um tem a sua, mas o que tor
na isso real é o dia-a-dia. Encarar a 
vida é ser corajoso todos os dias.

Gabriela Donato é jornalista
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P O V O

LIMPEZA
Foi aprovada na tarde de 

terça-feira 8, na CCJ (Comis
são de Constituição e Justiça) 
do Senado Federal lei que 
impede a candidatura de po
líticos que foram condenados 
em primeira instância. Desta 
forma, apenas quem tem um 
passado transparente e a ficha 
completamente limpa pode 
disputar um cargo eletivo. 
Para valer, precisa de aprova
ção em plenário e sanção do 
presidente da República.

PROPOSTA
O texto proposto aponta 

que políticos condenados por 
crimes eleitorais, corrupção, 
improbidade administrativa 
ou com penas superiores a 
dez anos de detenção ficam 
proibidos de serem eleitos 
por um período de quatro 
a oito anos, dependendo do 
crime cometido.

POLÊMICA
A lei, uma junção de 21 

emendas apresentadas por di
versos parlamentares, tem di
versos pontos controversos. Al
guns senadores acusam o texto 
de violar um dos princípios 
básicos do direito, o da pre
sunção da inocência. Outros 
alegam que as condenações 
em primeira instância podem 
ser motivadas por questões 
políticas. O certo é que tem 
muita gente com medo que a 
nova lei seja sancionada.

JULGAMENTO
Outra determinação que 

faz parte do projeto diz res
peito ao Poder Judiciário, 
que será obrigado a julgar 
todos os processos penden
tes contra políticos até a da
ta final das convenções par
tidárias. Assim, ao contrário 
do que podemos ver nas úl
timas convenções regionais, 
só poderá ter a candidatura 
oficializada o político que 
for inocentado pela justiça.

RENÚNCIA
O político acusado de co

meter alguma infração tam
bém fica proibido de renun
ciar ao seu mandato para fugir 
da cassação. Ou então, corre o 
risco de ficar inelegível por oito 
anos após o término do man
dato pelo qual ele foi eleito.

AFASTAMENTO
O projeto também prevê 

que presidente, governado
res, prefeitos e vices que pre
tendem concorrer à reeleição 
devem pedir afastamento de 
quatro meses durante o pe
ríodo eleitoral. Se houver se
gundo turno, a licença se es
tende até o dia da votação. A 
medida impede as recorrentes 
acusações de uso da máquina 
pública durante a campanha.

VALIDADE
O projeto aprovado pela 

CCJ ainda precisa ser avaliza
do pelos senadores em ple
nário. A base aliada ao presi
dente Luiz Inácio Lula da Sil
va trabalha para impedir sua 
entrada no Senado antes do 
recesso parlamentar que tem 
início no próximo dia 18. De 
qualquer forma, o projeto só 
passará a valer, caso aprovado, 
nas eleições de 2010.

DEMORA
A nova lei vem de encontro 

à visão atual da legislação que 
coíbe showmícios e a distri
buição de brindes com propa
ganda partidária, entre outras 
reformas. É bom ressaltar que 
o projeto aprovado pela CCJ 
atende aos anseios populares 
de moralizar a política no país. 
O empecilho é de que não entra 
em vigor neste ano. Isso signifi
ca que ainda teremos que con
viver por mais alguns anos com 
políticos de mentalidade antiga 
que acham que a população 
pode ser enganada facilmente.

ADEQUAÇÃO
O prefeito de Areiópolis, 

José Pio de Oliveira (PT), o 
Peixeiro, disse na terça-feira 
que vai entrar esta semana 
com o pedido de regularização 
da área do Distrito Industrial. 
O local já conta com a instala
ção de algumas fábricas, mas 
apenas através da legalização 
outras indústrias poderão ser 
abrigadas no local.

CONQUISTA
Entre as principais fábri

cas que já estão instaladas em 
Areiópolis, Peixeiro se orgulha 
de ter conseguido trazer para a 
cidade uma cervejaria. A refor
ma do prédio já começou e a 
unidade deve entrar em ope
ração só no ano que vem.

RECESSO
Com o período de reces

so da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, os vereado
res da cidade podem se de
dicar a outras atividades. O 
planejamento da campanha 
e as andanças pelos bairros 
em busca de votos estão sen
do as ações priorizadas pelos 
candidatos.

ÚLTIMA
A Câmara dos Vereado

res de Areiópolis realizou na 
noite de terça-feira 8, sua úl
tima sessão antes do recesso 
de meio de ano. Os políticos 
de todas as outras sete cida
des em que O ECO circula já 
estavam de férias. Os traba
lhos voltam ao normal ape
nas no mês de agosto.

PLANO
O candidato à prefeitura 

de Lençóis Paulista, Ailton 
Tipó Laurindo (PV), realizou, 
na noite de terça-feira 8, uma 
reunião com seus articulado- 
res de campanha para defi
nição do plano de governo. 
Cogita-se que até o final da 
semana ele divulgue os prin
cipais pontos de sua campa
nha. No feriado, Tipó se de
dicou a visitas particulares.

LANÇAMENTO
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), programou para o 
dia 2 de agosto, um sábado, 
o lançamento oficial de sua 
campanha à reeleição. O pre
feito macatubense enfrenta 
nas urnas o Professor Júlio 
César de Assis Duarte (PSB). 
A assessoria de campanha 
de Coolidge já programou 
a realizou de cinco comícios 
entre agosto e outubro. Falta 
confirmar data e local.

LOMBADA
Uma lombada, de pro

porções fora de padrão, ins
talada próximo à Prefeitura 
de Macatuba tem dado o 
que falar na cidade. O autor 
da idéia é o vereador e pre
sidente da Comutran (Co
missão Municipal de Trân
sito), José Antonio Tavano 
(PMDB), o Zeca Tavano. O 
executor é o encarregado de 
serviços gerais, José Roberto 
Valardão (PV).

"Eu acho muito bom ter 
o D ia  do Reencontro em 
Lençóis Paulista. Vamos 
ter a oportunidade de 
rever parentes e amigos 
que foram morar em ou
tras cidades. Eu e minha 
família vamos participar 
do evento"

Odete Prerez de Souza,
dona de casa

"É muito importante pa
ra a cidade ter um evento 
como o D ia  do Reencon
tro em Lençóis. Quero 
rever os amigos. Eu vou 
participar"

Mariele Mazini, 
vendedora

Em Macatuba, a prefeitura exagerou no tamanho e na altura de um redutor de velocidade colocado na 
avenida Coronel Virgílio Rocha, nas imediações do paço municipal. O obstáculo tem quase dois metros 
de largura e a altura está mais para provocar acidentes do que coibir a velocidade. Será que o redutor 
segue as especificações da lei de trânsito, tanto em relação ao tamanho quanto ao local de instalação? 
Aos motoristas e ciclistas, cuidado redobrado. Esta é a dica.

"Acho legal ter o D ia  do 
Reencontro. A  cidade 
passou por várias modifi
cações e eu acredito que 
as pessoas que foram em
bora de Lençóis vão ficar  
felizes de encontrar a ci
dade em desenvolvimen
to. Eu vou participar".

Gisele Aparecida de 
Arruda, vendedora

F R A S E

"Os homens 
adquirem o 
vírus na rua 
e acabam 
trazendo 
para casa e 
quem acaba 
adoecendo e 
morrendo são 
as mulheres"

Cristina Consolmagno 
Baptistella, coordenadora 

de Saúde Comunitária, 
explicando porque as mulheres 

contaminadas pelo HIV já 
representam a maioria

P A R A  P E N S A R

"Quanto 
maior são as 
dificuldades 
a vencer, 
maior será a 
satisfação

Cícero

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Estatística
Censo da diretoria de Saúde mostra que 74% dos casos de Aids foram contraídos 
em relações sexuais sem camisinha; Lençóis oferece exame de HIV de graça

Fernanda Benedetti

Norberto Pompermayer, Cristina Baptistella e José Aparecido durante a entrevista coletiva

Da Redação

Depois de muitas campa
nhas publicitárias, censo rea
lizado pela diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista mostra 
que a prática de manter rela
ções sexuais sem camisinha 
é responsável por 74% dos 
casos de AIDS no município. 
Boletim Epidemiológico dis
tribuído na última segunda- 
feira, em entrevista coletiva, 
pelo vice-prefeito e diretor 
de Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer (PR), 
mostra como está o monito
ramento das DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) e 
Aids. Estudo detectou os gru
pos de risco e oferece dados 
para uma estratégia de com
bate as doenças.

O Boletim Epidemiológico 
tem como objetivo mostrar os 
números atualizados da popu
lação lençoense que apresen
tou DSTs ou AIDS nos últimos 
anos. Segundo o boletim, 74% 
das pessoas que estão com Ai
ds foram contaminadas por 
meio de relação sexual sem o 
uso de preservativo.

Até 2003, o levantamento 
da população que contraiu 
DSTs ou Aids era feito pela Se-

cretaria do Estado. A partir da
quele ano, a Diretoria de Saú
de municipalizou a prevenção 
e assistência aos portadores de 
DST/HIV/Aids, o que garantiu 
uma precisão melhor dos nú
meros, com tabelas ilustrando 
o percentual de portadores do 
vírus HIV, número de mulhe
res e homens contaminados, 
sexo, cor e a incidência dos 
casos. "É importante frisar que 
esses dados serão distribuídos 
em todos os setores da socie
dade, para que a população 
tenha acesso a essas informa
ções", explica José Aparecido 
dos Santos, coordenador do 
Programa Municipal de DST/ 
Aids e que também participou 
da coletiva da segunda-feira.

O boletim apresentado 
mostra que a Aids chegou em 
Lençóis Paulista em 1987, em 
duas pessoas do sexo mascu
lino. Os anos de 1996 e 1999 
foram os que tiveram mais 
pessoas com o vírus, totalizan
do 13 casos. Até 2002, 84 pes
soas eram portadoras do HIV 
em Lençóis Paulista.

Ainda de acordo com o bo
letim, até 1997 a incidência 
da Aids era maior em pessoas 
do sexo masculino. O qua
dro passou a mudar a partir

de 2005, quando os números 
foram de nove mulheres para 
quatro homens.

A boa notícia é que o nú
mero de casos de Aids têm 
diminuído em Lençóis Pau
lista. "As tabelas mostram 
que depois que o programa 
foi implantado, em 2003, o 
número de casos diminuiu", 
afirma Santos.

Segundo o coordenador, 
com esses dados em mãos fica 
mais fácil delimitar um plano 
de orientações para os grupos 
que precisam de mais atenção. 
"Esses números não foram 
surpreendentes, nós já sabía
mos que o que acontece aqui é 
igual a outras cidades do mes
mo porte", comenta a médica 
Cristina Consolmagno Baptis- 
tela, coordenadora da Saúde 
Comunitária. Segundo ela, o 
histórico da Aids condiz com 
a realidade. Primeiro os grupos 
atingidos eram os de classe mé
dia alta, que tinham um estilo 
de vida 'desregrado'. Agora a 
doença predomina nas classes 
mais baixas e as mulheres são 
as mais suscetíveis. "Os ho
mens adquirem o vírus na rua 
e acabam trazendo para casa e 
quem acaba adoecendo e mor
rendo são as mulheres", avalia.

Exame 
de HIV é 
de graça

Para ter o controle 
da situação, a diretoria 
de Saúde de Lençóis 
Paulista tem  investi
do em testes de HIV 
que podem  ser feitos 
nos postos de saúde 
sem custo algum . Os 
resultados são sigilo
sos. "Se positivo, nós 
oferecemos a essa pes
soa o acesso gratuito à 
medicação e tratam en
to psicológico", afirm a 
Santos. A diretoria de 
Saúde quer associar o 
teste com os exames 
de ro tina como o de 
papanicolau e urolo
gia. "Q uando as pes
soas forem fazer esses 
exames, nós tam bém  
ofereceremos o teste 
de HIV. Além disso, as 
pessoas que tiverem 
em situação de risco e 
queiram  saber se estão 
com a doença podem  
fazer o teste sem ne
nhum a form alidade, 
sem pedido médico. 
Chega na unidade de 
saúde e ela tem  o teste", 
explica Pompermayer.

A diretoria tam bém  
investe em trabalhos 
para cham ar a aten
ção para prevenção. Os 
agentes de saúde fazem  
visitas freqüentes aos 
cham ados grupos de 
risco. "É um  trabalho 
de longa data, precisa
mos conseguir a con
fiança dessas pessoas. 
Aí m arcam os um  lugar 
para realizar os testes. 
Algumas garotas cho
ram  de alegria em sa
ber que não estão com 
a doença", relata a mé
dica. Além dessas ron
das, a Saúde distribui 
m aterial educativo.

BTDiusi
W jÊ

C a l v i n  Kl e i n

CORI

LOJA TODA

40%. 50%
V I D E  B U IV \

Y|MAN I 
V.ROM  ̂
lODICE !

10  a  12 d e  ju lh o SHOULDER

NÃOCONCORDO
.COM

http://www.naoconcordocom.blogspot.com/ 

POR ALCIMIR CARMO

• • « « « •e •  # *• m • • ••••• • • AL Dr Octávío Pinheiro Brisolla. 19-52, Vila Universitária 
Fone: 3224-3688 / 3223-5857

É descarado o apoio que os 'veículos de com uni
cação' de Lençóis Paulista, especialmente os jornais, 
dão à candidatura Bel Lorenzetti/Luiz Carlos Trecen- 
ti. A Tribuna Lençoense, de propriedade da candidata, 
trouxe m atéria no sábado sobre convenção dos parti
dos, mas, a foto de prim eira página retrata apenas o 
evento dos tucanos (PSDB) e demos (DEM).

★  ★ ★
ECO da terça-feira destaca que "Bel quer parque do 

povo" e que a "dupla planeja construir um  complexo 
para atividades de esporte e lazer...". 'Projeto de gover
no'? Ué, mas não é preciso ganhar a eleição primeiro? 
Os dois jornais apresentam Bel e Trecenti como em 
preendedores, capazes, e Tipó e Palamede como meros 
jovens, inexperientes e representantes de estudantes!

★  ★ ★
Ambos os jornais desrespeitam os leitores e elei

tores. Jornais sérios e isentos trazem , na mesma pro
porção, imagens e textos dos candidatos -  mesmo que 
sejam de propriedade dos candidatos ou de grupos 
que os apóiem. Os grandes jornais paulistas, como a 
Folha de São Paulo e mesmo da região como Jornal da 
Cidade e o da Barra, de Barra Bonita, seguem o que 
determ ina o profissionalismo e a ética.

★  ★ ★
A impressão que nos passam Tribuna e este ECO é a 

de que a pauta é decidida em conjunto entre ambas as 
direções dos veículos e que esses seguem a mesma li
nha de destaque da candidatura Bel, que não é a única. 
Esses dois veículos deveriam destacar as quatro candi
daturas, mesmo que apóiem o grupo hegemônico eco
nômico e de comunicação. É um a questão, reitere-se, 
de respeito.

★  ★ ★
Corre nos bastidores da comunicação e política 

que já há negociação para um a fu tura  fusão entre 
ECO e Tribuna, até porque se Bel vencer as eleições, 
não poderá publicar editais e atos oficiais no jornal 
de sua propriedade. Antes, porém , e para atender a 
cam panha, Tribuna deverá circular duas vezes por 
sem ana e sua função será a de bater na candidatura 
Tipó/Palam ede.

★  ★ ★
Imagens em destaque podem  gerar efeitos os mais 

controvertidos, especialmente em jornal. Em geral, 
quando lê a m anchete, a imagem vem em complemen
to. Isso está previsto na signagem da comunicação, se
miótica, percurso de olho. A foto do trio M arise/Bel/ 
Trecenti chama a atenção, mas o título por sobre essa 
(e que é de outra matéria) é este: "Polícia vai fiscalizar 
m otorista embrigado...".

★  ★ ★
Outra imagem marcante, desta vez no ECO, na pá

gina A2, é a foto de Edson Fernandes (PT), com ca
misa em tom azul tucana, e M anezinho (PSDB) com 
verm elha petista. Uma foto salutar, pois, nunca um 
petista foi tão tucano tanto quanto um tucano tão pe- 
tista. M anezinho conseguiu recursos até do governo 
federal e através de um comunista, da base aliada do 
presidente Lula.

★  ★ ★
Mas, voltemos à mídia. O ECO, pela editora Concei

ção Carpanezi, veiculou um a página sobre o encontro 
que discutiu as perspectivas do setor sucroalcooleiro 
e, dentre as pérolas, menção sobre o entendim ento do 
economista Plínio Nastari de que o M inistério Público 
do Trabalho -  MPT reveja seus conceitos. Ora, não se
ria mais produtivo que os donos de engenho virassem 
empresários socialmente responsáveis?

★  ★ ★
Segundo o ilustre especialista, regiamente pago pe

lo setor sucroalcooleiro, "há ações contra plantadores 
de cana porque o sabonete usado nos alojamentos é 
líquido e não em pedra". Os trabalhadores tam bém  
devem reclamar porque a água que consomem é na
cional e não francesa e que o caviar não é de esturjão 
iraniano. Os alojamentos são mesmo 'maravilhosos', 
muito 'confortáveis'!

★  ★ ★
E por falar em 'responsabilidade', são chocantes 

as cenas que correm o m undo com a violenta ação da 
polícia do governador José Serra. Os funcionários pú 
blicos do Estado atuaram  em defesa da Usina Cocal, 
do prefeito do PSDB de Paraguaçu Paulista. O ECO 
recebe todas as matérias sobre violências contra os ru 
rais, mas, nunca as publica. Para quem quer saber e ver 
mais sobre o tema: http://ww w.rel-uita.org.

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
CORSASUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 1996 PRATA

CORSA SEDAN WIND 2001 PRATA TRAVA-ALARME-RODA
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BEGE

OMEGAGLS 1996 CINZA
CELTA 1000 VHC 2004 PRATA AR-LIMP-DESM-AL

VECTRA CD 1998 CINZA Q
MONZA SL EFI 1993 CINZA

ASTRA SEDAN ELEGANCE 2007 CINZA
ASTRA GL 2000 CINZA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
ASTRA GLS 2000 PRATA COMPLETO + RODAS

ASTRA SEDAN 2003 AZUL Q
ASTRA SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG

MERIVA 2003 PRETA n
SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL

PARATI 16 V 1999 BRANCA
GOL 1.0 PLUS 2007 PRETO DIR-TRAVA-AL-DES-LIMP

GOL MI 1998 VERDE
GOL MI 1997 BRANCA

GOL SPECIAL 1999 AZUL

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
GOL SERIE OURO 2000 BEGE

GOL CL 1.8 1993 BEGE
GOL CLI 1995 BRANCA
GOLF 2001 CINZA

GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA
GOL 1000 16V PLUS 2001 PRATA COMPLETO-VIDRO

FIESTA CLX 1997 BRANCO
BIRUA ESCORT CLX 1998 AZUL COMPLETO

ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO
ESCORT GL 1.6 1996 PRATA □

RANGER 2000 BRANCO
PALIO FIRE 2003 VERMELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

UNO ELETRONIC 1994 VERDE
UNO ELETRONIC 1994 AZUL

SCENIC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCENIC 1999 CINZA COMPLETA
CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA

JEEP 1975 VERMELHO
CBR-1100 1999 PRETA

CG 150 TITAN 2004 VERDE
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

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista
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Ponto de saque
Vôlei feminino de Igaraçu do Tietê se garante na segunda divisão dos Jogos 
Regionais de Lins; equipe de Agudos cedeu vitória às donas da casa

Lucien Luiz

O time de vôlei feminino 
de Igaraçu do Tietê (categoria 
sub-21/ 2® divisão) segue bem 
nos Jogos Regionais de Lins. 
Na estréia bateu Promissão 
por 2 sets a 0 (25/22 e 25/16). 
No segundo jogo, superou Rio 
das Pedras pelo mesmo placar 
(parciais de 27/25 e 25/17). 
Na última terça-feira, também 
desbancou Descalvado por 2 a 
0 (25/16; 25/14). Ontem, as 
meninas enfrentariam Bofete, 
valendo vaga nas semifinais. 
Até o fechamento desta edição 
a partida não havia termina
do. No masculino (categoria 
livre/1® divisão), Igaraçu der
rotou Ibaté por 2 a 0 (25/22 
e 25/23), na terça-feira 8. On
tem folgou na tabela e só re
tornaria à quadra hoje, contra 
os são-carlenses.

Borebi perdeu com o time 
feminino (categoria livre/1 ® 
divisão) para Jaú na estréia 
por 3 a 0 (25 x 20; 25 x 8; 
25 x 21). Anteontem, contra 
Lençóis Paulista, sofreu nova 
derrota, também por 3 sets a 0 
(25/22; 25/13; 25/9).

Barra Bonita perdeu com 
o vôlei masculino (categoria 
sub-21/1® divisão) para Santa 
Bárbara D'Oeste por 2 a 0, os 
dois por parciais de 25 a 23. 
Ontem, os barra-bonitenses 
enfrentariam Pongaí.

No feminino (categoria 
livre/2® divisão), o município 
venceu Brotas por 3 a 0 (25/9; 
25/23 e 25/12), mas perdeu 
na terça para Cafelândia, por 
3 a 1 (25/21; 25/18; 22/25; 
25/21). Ontem, o desafio seria 
contra Porto Ferreira.

AGUDOS
Num jogo bastante dis

putado e de m uito volume

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 079/2008 -  Processo n° 161/2008 

Objeto: Registro de preços para os serviços de transporte de atletas da 
Diretoria Municipal de Esportes e Recreação para participação em com
petições e eventos esportivos -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 22 de julho de 2008 às 14:00 horas -  O edi
tal completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de julho 
de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Lençóis Paulista, através 
de sua Coordenadora, Dra. Cristina Consolmagno Baptistella , no 
uso de seus poderes, vem tornar público que de acordo com o Artigo 
124 da Portaria SVS/MS n.° 344/98, concede Autorização Especial 
N°. 001/08 ao seguinte estabelecimento para compra de Substâncias 
Retinóicos.

Estabelecimento: MARIA HELENA DIAS RENÓFIO ME
CNPJ.: 07.803.530/0002-06
Endereço: Rua Ignácio Anselmo, 106 - Centro
Lençóis Paulista -  São Paulo.
Responsável Técnico: Érica Valezi Luiz Ferreira
CPF: 282.662.568-37 Identidade Profissional: CRF -  SP 36174

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Julho de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 134,11.

Em jogo disputado, as meninas de Agudos perderam para Lins no tie break por 17 a 15

em quadra, o vôlei feminino 
de Lins venceu o m elhor de 
três sets contra Agudos, na 
estréia dos dois times nos 
Jogos Regionais.

A partida, válida pela ca
tegoria sub-21 da primeira 
divisão, ocorreu na noite 
da últim a terça-feira, no gi
násio municipal de esportes 
João Santos Meira, que ficou 
lotado, inclusive pela popu
lação linense.

As agudenses começaram 
o jogo melhores, bloquean
do bastante e defendendo a 
maioria dos ataques de Lins. 
As donas da casa ficaram atrás 
no marcador até o 20° ponto, 
momento em que a equipe 
passou à frente no placar com 
consecutivos erros das rivais. A 
equipe de Lins, conduzida pe
la professora Camila Mattos,

fechou o set em 25 a 22.
Na segunda etapa da par

tida, Lins entrou melhor e 
conseguiu um ace logo no 
primeiro saque. As agudenses 
desperdiçaram muitos ataques 
e contra-ataques e erraram 
muitos saques. Situação que 
se inverteu após o 15° ponto, 
quando Agudos passou as li- 
nenses no marcador e fechou 
o set em 25 a 23.

No tie break, mais um set 
apertado. Com o apoio da tor
cida, Lins se manteve na fren
te, num jogo em que a alter
nância de pontos prevaleceu o 
tempo todo. Final da partida: 
17 a 15 para as anfitriãs.

"Nossa expectativa é fazer 
uma boa campanha, visan
do a medalha. É importante 
lembrar que o time de Lins é 
formado, em sua maioria, por

atletas da casa. Estamos jogan
do bem e queremos manter 
esse ritmo", comentou a técni
ca da equipe.

Para o coordenador do ti
me de Agudos, Luiz Carlos de 
Paula, o Negreira, o time "pre
cisa jogar o que sabe" para al
cançar o pódio. "Se isso acon
tecer, com certeza, sairemos 
de Lins com uma medalha no 
peito. Não foi o que aconteceu 
nesta noite (terça-feira)", des
tacou ele.

O time masculino de 
Agudos (categoria livre/2° 
divisão) também perdeu na 
estréia. Foram 3 sets a 0 para 
Porto Ferreira (25/17; 25/21; 
25/17). No segundo jogo, 
nova derrota, desta vez para 
Promissão, também por 3 a 0 
(25/5; 25/19; 25/10). Ontem, 
feriado, o time pegaria Brotas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Edital n° 001/08. Órgão:-Prefeitura Municipal de Borebi.
Objeto:- Aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel). Modali
dade:- Tomada de Preços. Encerramento dia 02 de Maio de 2.008, às 10:00 
horas
Local para retirada do edital:- Avenida Tiradentes, 628 -  centro Borebi 
Informações: Fone (14) 3267-8900.

LUIZ ANTONIO FINOTI DANIEL -  Prefeito Municipal

EXTRAVIO

A empresa L e L Prestadora de Serviços S/C Ltda ME, estabelecida a rua 
Adriano da Gama Kury, 605 -  Cecap, inscrita no CNPJ: 01.122.653/0001-06 
e Inscrição Municipal: 7514-1, comunica o extravio de talão de nota fiscal de 
prestação de serviço Série G, contendo as fls. de 001 a 150. Não se responsa
bilizando pelo uso indevido do mesmo.

Lençóis Paulista, 01 de outubro de 2006

Lucien Luiz

http://www.lencoispaulista.sp.gov
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Prova de superação
Atletas PPD conquistam 19 medalhas no atletismo e Lençóis respira aliviado

Bruno Sales

Equipe de atletismo PPD (Pessoa Portadora de Deficiência) de Lençóis Paulista foi bem nos Jogos Regionais de Lins e trouxe 20 medalhas

Bruno Sales
Especial para O ECO

Nem o sol escaldante con
seguiu ofuscar o brilho das 
medalhas conquistadas pelos 
atletas lençoenses que concor
reram na modalidade de atle
tismo PPD (Pessoa Portadora 
de Deficiência) dos 52° Jogos 
Regionais de Lins. Os atletas 
conquistaram 12 medalhas de 
ouro, seis de prata e uma de 
bronze, totalizando 161 pon
tos. A primeira colocação fi
cou com Piracicaba, que con
quistou 225 pontos. A equipe 
PPD de Lençóis Paulista é pa
trocinada pelas empresas Zilor 
e Lutepel.

Entre os destaques da equi
pe está Diusaleia Oliver, que 
conquistou medalha de ouro 
no 100 metros rasos, prata no 
arremesso de peso e obteve o 
quarto lugar no lançamento 
de disco, todas provas para 
cadeirantes. No masculino o 
destaque ficou para José Car
los de Oliveira, o Baixinho, 
medalha de ouro no 100 me
tros rasos, no lançamento de 
disco, 400 metros rasos, todas 
para cadeirantes.

O desempenho dos atle
tas dá novo ânimo à delega
ção lençoense. Na pontuação 
geral, Lençóis Paulista per
manece em sétimo, mas no 
quadro geral de medalhas, 
pulou da sétima para a quin
ta colocação. Segundo o dire
tor de Esportes e Recreação, o 
município pode sonhar com 
um sexto lugar e permanecer 
no grupo de elite no próximo 
ano. "A boa notícia é que fal
tam três dias para terminar a

MEDALHISTAS NO ATLETISMO PPD

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, O BAIXINHO
3 medalhas de ouro - nos 100 metros cadeirante, no 
lançamento de disco cadeirante e nos 400 metros cadeirante

ALEX SANDRO APARECIDO FERNANDES, K-SUCO
2 medalhas de ouro e 1 de prata - ouro no arremesso de peso 
cadeirante e no lançamento de dardo para cadeirante; prata 
no lançamento de disco cadeirante

JOSÉ LENÍCIO SANTANA, O CABRITINHA
2 medalhas de ouro - no arremesso de peso cadeirante e no 
lançamento de disco cadeirante

ANTÔNIO CARLOS TAIOQUE
1 medalha de ouro e 2 de prata - ouro no arremesso de peso 
cadeirante; prata no lançamento de dardo cadeirante e nos 
400 metros cadeirante

GEISIANE RENATA BARBOSA
2 medalhas de ouro - no lançamento de dardo cadeirante e 
no arremesso de peso cadeirante

DIUSALÉIA OLIVER
1 medalha de ouro e 1 de prata - ouro nos 100 metros 
cadeirante; prata no arremesso de peso cadeirante

MARIA DE FÁTIMA BRUNA IKAOVICS
2 medalhas de prata e 1 de bronze - prata nos 100 metros 
cadeirante e nos 400 metros cadeirante; bronze no 
lançamento de disco

MARCELO MIGUEL GALVÃO
1 medalha de ouro - no lançamento de dardo cadeirante

Fonte: Comitê Dirigente dos Jogos Regionais de Lins

competição e já alcançamos 
a pontuação que tivemos no 
ano passado", destacou.

A marca conquistada pela 
equipe de Lençóis surpreendeu 
o próprio técnico Rafael Car
los Perantoni Blanco. "Foi um 
ótimo resultado, bem acima

do que a equipe esperava, pois 
tivemos grandes adversários e 
mesmo assim, com muito em
penho, determinação e força 
de vontade nossos atletas su
peraram os limites e tivemos 
esse lindo resultado na prova 
de atletismo", comentou.

Perantoni explica que teve 
dez atletas participando desta 
edição, os quais treinam, em 
média, três vezes por semana. 
A equipe intensificou os trei
namentos no último mês por 
causa dos Jogos Regionais. O 
técnico lençoense comenta 
que, muito mais importante 
do que as medalhas, é a socia
lização dessas pessoas através 
do esporte. "Muitos deles (atle
tas) melhoraram a socialização 
com a família, amigos e princi
palmente com pessoas diferen
tes do convívio. Toda a delega
ção também 'adotou' os atletas 
especiais, torcendo e vibrando 
nas provas que eles disputam", 
comemora o técnico.

Ao todo, foram 14 provas 
adaptadas para os deficientes, 
classificados pelo nível de le
são (classificação funcional), 
como explica Fábio Luís Lom- 
bardi, árbitro especializado 
em PPD e responsável pela 
classificação dos atletas.

"Estamos percebendo que 
a cada ano aumenta o número 
de atletas PPD participando 
das competições. Isso é ótimo, 
pois o esporte é um importante 
instrumento integralizador do 
deficiente na sociedade, além 
disso, é significativa a melhora 
física e da auto-estima do atle
ta deficiente, já que muitos 
que quando tinham uma vida 
normal não desenvolviam ne
nhuma atividade física, agora 
encontraram no esporte uma 
forma de vencer seus limites, 
superando novos horizontes". 
Somente para 2008, mais de 
150 novos atletas PPD foram 
avaliados para poderem com
petir nos eventos oficiais.

Vôlei fem inino 
segue invicto

O time de vôlei feminino 
de Lençóis Paulista (catego
ria livre/1  ̂ divisão) está fa
zendo uma de suas melhores 
campanhas em Jogos Regio
nais. A equipe está invicta a 
dois jogos. Na estréia des
bancou Ibaté por 3 sets a 0 
(25/12; 25/15; 25/14) e, no 
segundo confronto da tabe
la, bateu Borebi também por 
3 a 0 (25/22; 25/13; 2 5 / 9). 
Ontem elas jogariam contra

Piracicaba, mas até o fecha
mento desta edição, a partida 
ainda não havia terminado.

Já o vôlei masculino de 
Lençóis (categoria sub-21/ 
1^ divisão) estrearia ontem, 
às 18h, nos Jogos Regionais. 
O adversário seria Botucatu, 
velho rival dos lençoenses. 
Assim como no feminino, a 
partida também não termi
nou antes do fechamento 
desta edição. (Lucien Luiz)

Borebi se aproxima 
do ouro com a malha

Malheiros de Borebi tentam o ouro contra Boracéia

Quase lá. A equipe de 
malha de Borebi (categoria 
livre/ 2^ divisão) está pres
tes a subir ao pódio dos Jo
gos Regionais de Lins e, se 
depender da disposição dos 
jogadores, no ponto mais al
to dele. Ontem, o time des
bancou Itapuí na semifinal 
por 52 a 26, numa partida 
bastante tranqüila para Bo- 
rebi. O resultado garantiu os 
borebienses na grande deci
são de hoje, valendo o título 
da competição.

A campanha do time na 
competição tem sido bas
tante satisfatória. Até ontem, 
nenhuma derrota foi con
tabilizada, apenas vitórias. 
A primeira delas veio na es
tréia, contra Boracéia, por 48 
a 22. Na seqüência, a equipe 
também superou Santa Rita 
do Passa Quatro (58 a 30) e, 
no duelo com Barra Bonita, 
fez uma das partidas mais 
fáceis, fechando o marcador 
em 48 a 20. A vitória sobre 
os barra-bonitenses garantiu 
a malha de Borebi na semifi
nal de ontem.

A expectativa para a deci
são de hoje, contra Boracéia 
-  que bateu Saltinho na ou
tra semifinal por 62 a 44 -  é 
de fazer um bom jogo e ga
rantir o tão almejado ouro.

"Estamos com uma equi-

pe renovada este ano, com 
jogadores mais experientes e 
acostumados a participar de 
torneios. Se Deus quiser, va
mos sair de Lins com o ouro 
no peito. Essa é a nossa prio
ridade nos Regionais", co
mentou o técnico Carlinhos, 
de Borebi.

O grupo, que tentará ho
je pela manhã se consagrar 
com a conquista do primeiro 
lugar do pódio, é constituído 
por José Bastos -  o jogador 
mais velho do time, com 82 
anos -, Milton Cantador, Jair, 
Fernando -  o mais novo do 
time, com 17 anos -, Mauro 
e Osvaldo.

Os malhistas de Lençóis 
Paulista encerraram sua par
ticipação nos Jogos Regio
nais de Lins ontem, após per
derem nas quartas-de-final 
para Jaú por 50 a 28. O time 
teve uma campanha regular 
na competição. Estreou com 
vitória sobre Santa Bárbara 
D'Oeste, por 62 a 12 e, no se
gundo jogo, voltou a vencer, 
desta vez, São Manuel, por 
40 a 36. Na terceira partida 
os lençoenses não tiveram o 
mesmo desempenho. Foram 
surpreendidos por Pirassu- 
nunga, que ficou com a vitó
ria por 86 a 76. (Lucien Luiz)
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LENÇÓIS PAULISTA
GOVERNO SOLIDÁRIO
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F.: 14. 3283-2299 

Rua Municipal, Km 15 
Dist. Vanglória - Pederneiras

3264- 36-139741-3712
.3

TAMPÃO E TOALHA 
DE MESA PARA 

LOCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Famílias reunidas, casais de 

namorados e grupo de amigos 

marcaram encontro nas pizzarias 

Hábil e Trigal em Lençóis Paulista!

Cíntia Fotografias

IV ■ Natália, Cibele, Fabiano e Gabriela

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias
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Alexandre e Danieli
"T=íí''?53f“ 

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias

Martim, Matheus, Claudia e Augusto

Cíntia Fotografias

A U T O  P Q S T D
SAN  M A RIN O

PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA ^  
LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA j

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Cíntia Fotografias

Ficou na mão. 
Ligue para nós!

Cíntia Fotografias

Danieli e Célio

Cíntia Fotografias

Ofidna espedalízada?
IN JEÇÃ O  ELETR Ô N IC A , 
D IR EÇÃ O  H ID R Á U LICA  
^ C O N D IC IO N A D O ,  

N ACIO N AIS E IM PO RTAD O S

Rua Minas Gerais, 850Jd. Cruzeiro 
F.: 14.3263-6482 

Cel.: 8124-6114sLençóis Paulista

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias

l*osfo Churrascaria A\oilcla
1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2 ,439

ÁLCOOL R$ 1,139

DIESEL R$ 2 ,059
1 POSTO: 14. 3264-9665 |

SfrElí3263-0337PRDMDÇÁD
RODÍZIO CASAL R$2S
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Lanches, porções e bebidas. ^

Av. Coronel Virgílio Rocha, 8104 - F.: 14. 3298-1193 - Macatuba ^
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista


