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Chuva do fim de semana supera 
metade do previsto para janeiro
Em Lençóis Paulista 
choveu 200 mm; Defesa  
Civil afirmou que não há 
perigo de enchentes

FOLIA

Carnaval popular 
de Barra Bonita 
terá quatro dias

Barra Bonita terá  quatro dias 
de carnaval popular, na avenida 
Pedro Ometto, centro tu rístico  da 
cidade. A inform ação é do d ire
tor de Turismo, Antonio M arcos 
Gava Júnior. Serão quatro noi
tes e duas m atinês de folia, com 
desfile de blocos, roda de sam ba 
e bandas. Todos os detalhes da 
festa devem ser anunciados até o 
fim de sem ana. O

MACATUBA

SENAI prorroga 
inscrições para 
cursos gratuítos

O CEMP/SENAI de Macatuba 
prorrogou as inscrições para seis cur
sos profissionalizantes. Os interessa
dos devem ir a escola até o dia 21 
deste mês, data de início das aulas. 
Estão abertas as inscrições para os 
cursos de desenhista mecânico, as
sistente de contabilidade, montagem 
e manutenção de micro, operador 
de micro, assistente administrati
vo e desenhista de mecânica. O

A chuva que caiu em Lençóis Pau
lista no final de semana ultrapassou em 
50% a média esperada para o mês de 
janeiro. O índice pluviométrico ficou 
acima dos 200 mm. Só para se ter uma

ideia, nos últimos dez anos a média de 
chuva em Lençóis Paulista, no primeiro 
mês do ano, ficou entre 150 e 300 mm. 
A exceção foi em 2011, quando o índice 
pluviométrico no município chegou a

496 mm. Vale lembrar que nesse ano 
houve enchente, que causou prejuízos e 
obrigou pessoas a sair de casa nas regi
ões ribeirinhas. O vice-prefeito e diretor 
do SAAE, José Antonio Marise, tranqui-
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Ligação
direta

Construção de ponte que vai ligar Vila Cruzeiro ao Parque Residencial Rondon 
seguem a todo vapor. Obra faz parte do anel viário que pretende interligar a Cecap 
ao Jardim das Nações passando por Mamedina, Contente e Vila Cruzeiro. Projeto 
visa desafogar o trânsito da região central, principalmente da Avenida 25 de Janeiro.

SANTA CATARINA TRIBUTOS

Moradora do Nova Pederneiras inicia
Lençóis leva carro Refis de 2013 O

M ARIM BO NDO

Cem da início ao 
calendário esportivo 0

lizou a população. "O rio praticamente 
está no nível normal, está correndo den
tro do leito, não houve e não há nenhum 
caso de inundação, principalmente 
na área habitada do município''.

POLÍCIA

Ladrões atropelam 
criança durante 
fuga após assalto

Mais um estabelecimento co
mercial foi alvo de assaltantes em 
Lençóis Paulista. Desta vez, os ban
didos invadiram um mercado no 
jardim  das Nações, no sábado 12, 
e levaram pouco mais de R$ 2,8 
mil em dinheiro. Na fuga, os acu
sados atropelaram uma criança que 
circulava pelo Núcleo Luiz Zillo. 
Até o fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso. 0 )

ESPORTES

Copa regional 
infantil começa 
este mês

A LLFA, em parceria com a Dire
toria de Esportes realizará a sétima 
edição da Copa Regional de Futebol 
Infantil, categorias sub-12, sub-14 
e sub-16. Todos os jogos serão re
alizados no estádio Vagulão. Foram 
convidadas nove equipes da região. 
São elas Igaraçu do Tietê, Barra Bo
nita, Macatuba, Pederneiras, Agu
dos, Borebi, Botucatu, Itatinga, São 
Manuel e Areiópolis. O
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Cidades

ECONOMIA
A presidente Dilma Rousseff 

sancionou a lei 12.783, que renova 
concessões do setor de energia e 
permite o barateamento da con
ta de luz dos brasileiros. A lei foi 
publicada na edição de ontem do 
"Diário Oficial da União". De acordo 
com cálculos do Governo Federal, 
as medidas previstas na lei vão le
var a uma redução média de 2 0 ,2 %  
na tarifa de energia a partir de fe
vereiro. A lei permite ao governo 
prorrogar, por até 30 anos, conces
sões de geração (usinas hidrelétri
cas e térmicas), transmissão e dis
tribuição de energia que vencem 
entre 2015 e 2017. Em troca, esses 
concessionários tiveram que acei
tar receber, já a partir de 2013, uma 
remuneração até 7 0 %  inferior pelo 
serviço prestado.

DECLARAÇÃO
Começa hoje o prazo para as 

empresas brasileiras declararem 
a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), ano-base 2012. A 
declaração deve ser feita pela In
ternet, nos endereços eletrônicos 
http://portal.m te.gov.br/rais/ ou 
www.rais.gov.br. A RAIS é impor
tante no fornecimento de diversos 
benefícios ao trabalhador. Entre 
eles, destaca-se a identificação 
dos trabalhadores com direito a 
receber o abono salarial. Também 
presta subsídios ao Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
e à Previdência Social. O preenchi
mento da RAIS é obrigatório para 
os estabelecimentos inscritos no 
CNPJ com ou sem empregados (o 
estabelecimento sem empregados 
ou que teve as atividades paralisa
das em 2012 é obrigado a entregar 
a RAIS Negativa).

M AIS TRÊS ANOS
Frei Adem ir Sanquetti, res

ponsável pela Paróquia São Paulo 
Apóstolo, de Agudos, comemora 
nove anos à frente da adm inistra
ção da comunidade religiosa com 
a notícia de que permanecerá por 
mais três anos na função. Novas 
obras e muito trabalho. "Iniciei 
meus estudos em 1987, com o as- 
pirantado e postulantado, que são 
etapas para da formação francisca- 
na. Estudei Franciscanismo, Grego, 
Francês, Latim, retórica e, tam 
bém pude conviver com os demais 
freis", conta.

RECADASTRAMENTO
Segue até o dia 31 de janeiro o 

período de recadastramento anual 
dos mototaxistas de Barra Bonita. 
Os profissionais interessados na re
novação da licença devem compa
recer ao Demutran (Departamento 
Municipal de Trânsito) com a docu
mentação da moto regularizada, se
guro obrigatório quitado, carteira de 
habilitação e certidão de prontuário 
da CNH. Também são necessárias 
três fotos 3x4 recentes e datadas, 
comprovante de quitação do ISS e 
comprovante do curso obrigatório 
para exercer a função. Quem não fi
zer o recadastramento fica proibido 
de transportar passageiros. O ho
rário de atendimento é das 7h30 às 
11h e das 13h às 16h30. Mais infor
mações: (14) 3641-3020/ 3642-1101.

PLANTIO
Para contribuir com a arborização de Lençóis, o Viveiro Municipal está 
disponibilizando mudas para as pessoas interessadas. Mais informações sobre a 
doação de mudas e orientações sobre as espécies indicadas para o plantio, podem 
ser obtidas na Diretoria de Meio Ambiente pelo telefone 3269 7054 ou e-mail 
meioambiente@lencoispaulista.sp.gov.br. Em 2012, foram doadas 1.716 mudas.

BARRA BONITA - Moradores de bairros da periferia de Barra Bonita, como a 
Cohab, têm reclamado da falta de capinação e limpeza de praças. Em alguns 
locais o mato está alto e o acúmulo de sujeira é grande.
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PINTURA NOVA - Ontem, funcionários da Prefeitura de Lençóis Paulista trabalha
vam na nova pintura do trevo do jardim Monte Azul. O serviço deve trazer mais segu
rança no trânsito, facilitando a vida de motoristas e pedestres que atravessam por ali.
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PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.

I

O jornal O ECO publica abaixo o direito de resposta do pro
cesso 0002341-03.2009.8.26.0319, do requerente José Prado de 
Lima (ex-prefeito, falecido no dia 9 de outubro) por decisão da 
juíza Ana Lucia Aiello em cumprimento à sentença, nos termos 
dos art. 32 §§  7°, 8° e 9°, da Lei 5.250/67. O direito de resposta 
foi pedido referente a matéria veicula no jornal O ECO, de 5 de 
março de 2009, em que o ex-prefeito José Prado de Lima é cita
do em reportagem sobre a demissão de 44 pessoas pela OCAS 
(Organização Cristã de Ação Social). Segundo o requerente, o 
jornal causou transtornos e maculou a sua imagem ao descre
ver: "Luquetto, adversário político de Marise, tem ligação com 
ex-prefeito José Prado de Lima (PP), o Pradinho...". Luquetto, 
em questão, é Jessé Marques Luquetto, autor das denúncias 
ao Ministério Público que resultaram na assinatura de um TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta) assinado entre o Ministério Pú
blico do Trabalho e a Prefeitura em 2007.

DIREITO DE RESPO STA
Eu, P R A D IN H O  esclareço ao povo de Lençóis que nada te

nho a ver com as denúncias feitas no Ministério Público, envol
vendo a O C A S . O que sei é que o Ministério Pública entendeu  
que as contratações foram ilegais, tanto que mandou encerrá
-las, demitindo os contratados na forma escalonada, a partir de 
31 /03 /200 9 , conform e TAC (Termo de Ajuste de Conduta), assi
nado pelo ex prefeito Jose Antonio M arise e o Ministério Público. 
É claro que se as contratações seguissem  a lei, não proibiria no
vas contratações e nem  exigiria dem issões. Isto porque, afronta 
a igualdade entre as pessoas, enquanto um as fazem  concurso 
para ingresso no serviço público, outras não. Não pode este Jor
nal, com seus tantos anos de existência, ficar m ascarando a si
tuação, inteiram ente criada pela adm inistração anterior. Posso 
garantir de que a O C A S  em  meu governo dispunha apenas de 3 
ou 4 funcionários e não de 250  como hoje se apresenta, nem  por 
isso desviou de sua missão primordial, qual seja, a de prom over 
a solidariedade e o am or ao próximo. Esclareço que o Ministério 
Público abriu inquérito para investigar a OCa S, objetivando des
vendar possíveis atos de improbidade (desonestidade) de seus 
m entores administrativos (tais como: contratação sem  concur
so público, uso de em pregados fantasm as que apenas em pres
tavam  seus nom es aos quadros funcionais, sem  nunca terem  
prestados serviços, efetivam ente, em preguism o de parentes, 
amigos, correligionários políticos, cabos eleitorais disfarçados 
de funcionários, não som ente por indicação do executivo, como 
do legislativo). Há muito trabalho para o Ministério Público desta 
cidade, que sabem os não irá se curvar diante da prepotência e 
arrogância dos que detém  o poder. Assim, com pete a este Jor
nal e a toda imprensa fiel aos seus princípios, procurar trazer à 
público, por exemplo: 1-) O  andam ento das investigações junto 
ao Ministério Público e a justiça local, do caso FUt Ur e KiDS, 
se provada ilegalidade na contratação, os responsáveis terão de 
devolver mais de 10 milhões aos cofres públicos. 2 -) O  caso da 
O C A S , se anulados os contratos e seus repasses de verba, os 
responsáveis terão de ressarcir os cofres públicos em  mais de 5 
milhões. 3 -) Os altos gastos com a reforma do CAL, feitos sem  
licitação, se provada a sua necessidade, os responsáveis serão  
enquadrados não som ente em  ação de improbidade (desones
tidade), mas tam bém  em  ações criminais. 4 -) O  N E P O T IS M O  
(em preguism o de parentes) em  nosso município, caso com pro
vado, terão de devolver aos cobres públicos tudo que receberam  
com juros e correção m onetária, tam bém  alvo de investigação  
junto ao Ministério Público. 5 -) O  andam ento junto a Polícia Fe
deral de Bauru, do inquérito aberto para a apuração de possível 
crime pela compra de votos em  nossa cidade, podendo resultar 
na anulação das eleições e prisão dos culpados. Fatos como 
esses que a população precisa saber, pois, se a final provados, 
o erário público é que foi desfalcado, e não ficar, por meio de 
m ensagem  subliminar, envolvendo o nom e de JO S E  PR A D O  DE  
LIMA, tentando desviar a atenção do povo. Posso garantir que o 
meu nom e está limpo, lanço um desafio a este Jornal, vasculhem  
toda a minha vida política junto ao (Tribunal de Contas, Poder 
Judiciário, Polícia Estadual e Polícia Federal) se acharem  qual
quer ato ilegal ou imoral, julgado e, finalm ente condenado, pelas 
autoridades m encionadas, O JO R N A L “O E C O ” estará, desde já, 
autorizado a publicá-lo integralm ente.

JOSE PRADO DE LIMA -  O PRADINHO -  RG. 6.976.875/SSP/SP
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Rádio não circula hoje
O colunista Carlos Alberto Duarte está de férias

/////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Opinião C
FRASE
• "Poderia resumir que a situação 
está bastante tranquila" 

vice-prefeito José Antonio Marise 
sobre as chuvas do final de semana

PARA PENSAR
• "É mais fácil obter o que se deseja com 
um sorriso do que à ponta da espada.", 

William Shakespeare

//////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

Chuva chega com  força , 
in tensidade e preocupa

0 jornal O ECO traz hoje uma reporta
gem sobre a forte chuva que ocorreu 
neste final de semana. Segundo o 

diretor do SAAE e vice-prefeito de Lençóis, 
José Antonio Marise, entre sábado e do
mingo choveu aproximadamente 200 mi
límetros. Para se ter uma ideia do volume 
de chuva, cada milímetro de chuva repre
senta um litro de água por metro quadra

do. Ou seja, choveu cerca de 200 litros 
por metro. Imagine isso numa área 
equivalente somente a área urbana 

de Lençóis Paulista. É muita água. É 
verdade que a chuva não foi unifor
me, mas mesmo assim o valor as
susta. Em São Luiz do Paraitinga, por 
exemplo, os mesmos 200 milíme

tros de chuva foram suficientes para 
que o rio transbordasse e deixasse 

mais de 240 famílias desabrigadas.

Marise afirmou que no caso de Lençóis 
Paulista, ainda não há motivo para pânico. 
Mas é preciso ficar atento às chuvas dos pró
ximos dias. Em 2011, quando ocorreu o recor
de de chuvas para o mês de janeiro, choveu 
quase 500 milímetros. Na ocasião, dezenas de 
famílias ficaram desalojadas e chegou a ser 
decretada situação e emergência.

Algumas medidas foram tomadas para 
evitar o problema. Obras de alargamen
to do rio foram realizadas. A prefeitura 
tem aprovado junto à CDHU um conjun
to de casas para as vítimas da enchente. 
Mas o trabalho tem que continuar. Infe
lizmente, por descuido de administrações 
do passado, áreas que deveriam ter sido 
preservadas estão ocupadas por prédios 
comerciais e residenciais e a desapropria
ção gradativa desses imóveis será funda
mental em um projeto de longo prazo.

////////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

Comunicação e religião não só na rima
O
D

<

Isabela Gaspar
é relações públicas

As estratégias para a aproximação 
com o fiel torna a Igreja Católica cada 
vez mais dependente da comunica

ção, principalmente para firmar e propagar 
o "Reino de Deus", tendo como ícone e pre
cursor Jesus Cristo.

Ainda assim, nota-se durante a trajetó
ria de comunicação e religião que tudo nem 
sempre foi como era esperado. Muitas ve
zes, a Igreja Católica possuía veículos de co
municação despreparados e precários.

As informações produzidas pela Igreja vi
nham sempre acompanhadas da falta de re
cursos e investimentos no setor. O papa Paulo 
VI chegou a mencionar que os meios (de co
municação) da Igreja "incomunicaram", fala
vam por si mesmos e não eram atualizados.

Contudo, além dos problemas que exis
tiam na comunicação religiosa, surgiram e 
ainda estão surgindo conceitos e proposi
ções de evangelização por meio das novas 
mídias, o que transporta a um caminho de 
perspectivas para este cenário.

Há o desafio da Igreja em evangelizar um 
mundo rico de potencialidades comunicati
vas, equilibrando o conhecimento milenar e 
os rituais tradicionais com as exigências da 
modernidade: simples e veloz.

É neste espaço que se destaca a cha
mada PASCOM (Pastoral da Comunicação) 
que desenvolve ações de comunicação 
para a Igreja Católica com a participação de 
jornalistas, relações públicas, publicitários 
e demais leigos interessados no assunto. 
Trabalho responsável e com a preocupação 
sempre de inovar, pois a religião não pode 
ficar para trás.

Esta premissa leva a entender que as 
atividades de comunicação para a Igreja Ca
tólica tendem a trazer benefícios a este seg
mento e um avanço para inserir as ações das 
assessorias de comunicação prestando ser
viços à comunicação religiosa, o que talvez 
seja o futuro setor em expansão.

Falando ainda em novas mídias, coloca
-se a internet como forte aliada deste pro
cesso. Ela poderá trazer subsídios favorá
veis para a promoção da imagem da Igreja 
perante as redes sociais existentes hoje: 
Facebook,Twitter, entre outras.

O ideal é sempre inserir a Instituição nes
tes meios, fazendo com que ela possua uma 
linguagem atualizada.

Comunicar não é apenas realizar ativida
des que dizem respeito à comunicação, mas 
sim manter um controle e feedback de tudo 
que foi planejado e executado. Principal
mente na Igreja Católica, detentora de rituais 
e práticas milenares que exigem entendi
mento e explicação correta dos fatos.

Assim, a internet poderá incrementar e au
xiliar na propagação das atividades comunica- 
cionais realizadas na Instituição, tornando-se 
um imprescindível instrumento de trabalho.

Cabe à Igreja Católica manter, desta 
forma, uma "cabeça" moderna e atualiza
da nas tendências mundiais, prevalecendo 
sempre seus preceitos religiosos já exis
tentes. É aí que as coisas terão mais valor, 
pois se une o que era antigo às coisas no
vas, agrega público de interesse e transmi
te uma imagem de organização.

Comunicação e religião andam juntas sim, 
não só na rima, mas principalmente no que 
tange à inovação das práticas comunicacio- 
nais. É importante e aumenta cada vez mais a 
credibilidade da Instituição.

N
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Esclarecimentos ao povo de Macatuba
Marcos Goes
é vereador de Macatuba

Caros companheiros. Como é de conhe
cimento de todos, meu nome foi men
cionado por varias vezes através de 

um veículo de comunicação de Macatuba no 
último sábado. Na matéria, tentaram me ridi
cularizar dizendo que as intenções, declara
ções e indagações feitas por mim à referente 
instituição apontada na edição não passam 
de bla, bla, bla...

Venho por meio dessas palavras dizer, 
primeiramente, aos meus eleitores e ami
gos, que tal exposição da minha pessoa 
serviu apenas para estimular e potencializar 
todo meu desejo de uma sociedade mais 
limpa e democrática.

Também quero dizer que isso é apenas a 
ponta de um grande trabalho, trabalho forte, 
abrangente, sério e investigativo. Trabalho

que irei realizar pensando no bem coletivo e 
não no bem individual como determinadas 
instituições assim o fazem. Queridos, se per
guntar para onde e de que forma está sendo 
distribuídas as nossas verbas é bla, bla, bla... 
se desejar uma sociedade mais participativa 
e integrada é bla, bla, bla...se trabalhar para 
o coletivo e não para o individual é bla, bla 
bla...se valorizar princípios como honestidade, 
seriedade, transparência dentre outros é bla, 
bla, bla...fiquem sabendo então que enquanto 
perdurar meu mandato como vereador eleito 
de Macatuba eu irei dizer muitos bla, bla, bla, 
pois o meu compromisso é com a verdade.

Para finalizar: aos amigos, fiquem saben
do estou pronto para trabalhar por uma Ma- 
catuba melhor e aos inimigos, fiquem saben
do não vou desistir, pois a verdade sempre 
será a pauta do meu trabalho. Só estamos 
começando. Daqui alguns dias, teremos mais 
Marcos Goes, mesmo porque agora é Goes.

Vereadores aprovam projetos em 
regime de urgência de repasse a Liga

Como esperado, os vereadores de Lençóis Paulista aprovaram na sessão extraor
dinária de ontem, dois projetos de lei em regime de urgência que autorizam o Poder 
Executivo a celebrar convênio com a LLFA (Liga Lençoense de Futebol Amador). Am
bos os projetos geraram polêmica na sessão de segunda-feira 7. O vereador Jonada- 
be José de Souza (PSC) questionou o registro da entidade em cartório. O problema 
foi confirmado pela própria Liga que resolveu a questão no dia seguinte. Todos os 
vereadores se mostraram favoráveis em relação ao trabalho realizado pela LLFA.
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Parabéns 1
O vereador Ailton Tipó 

Laurindo (PV) foi um dos 
parlamentares que utilizou 
a palavra livre para para
benizar todos os vereado
res da Casa de Leis pelos 
trabalhos até o momento.

Parabéns 2
Tipó fez questão de destacar o 

trabalho de Jonadabe. "Ele tinha uma 
dúvida e pediu para sanar essa ques
tão. Queria que fosse assim sempre. 
Senhores vereadores, fiscalizem mes
mo. A nossa função é fiscalizar os atos 
do Executivo", completou.

Parabéns 3
Outro que esteve na lista das con

gratulações de Tipó foi o presidente da 
Casa, Humberto José Pita. "Parabéns à 
mesa e ao senhor presidente pelas me
didas que vem tomando".

Parabéns 4
Pita também fez questão de para

benizar todos os vereadores pelo traba
lho nessas duas sessões extraordinárias 
e elegeu os seus auxiliadores: Tipó, o 
guru e Nardeli da Silva (PSC) o parceiro.

Ausência
Os tucanos Emerson Coneglian, o 

Emerson Dentista, e André Paccola Sas- 
so, o Cagarete, foram as ausências na 
Câmara ontem. Já Nardeli chegou atra- 
sado...mas não perdeu nada.

Mais uma...
Pita convocou mais uma coletiva de 

imprensa, no dia 4 de fevereiro, antes 
da primeira sessão ordinária de 2013. O 
assunto será demissões, exonerações e 
contratações de novos funcionários, ou 
seja, o mesmo da prim^iraco l ê  iva.

Encontro
Os vereadores se reuniram ontem

com o poder judiciário da cidade. Segun
do Pita, o objetivo do encontro é apre
sentar os novos edis em uma visita "cor
dial", como o próprio presidente definiu.

Facilpa 2013
A Facilpa divulgou ontem em sua 

página oficial no Facebook que já tem 
lista oficial pronta para 2013. Hoje, 
haverá uma coletiva de imprensa às 
i0h30, no recinto de exposições José de 
Oliveira Prado.

Nas bancas
Foi boa a repercussão do Jornal O 

ECO ao voltar a circular em Barra Bonita 
e Igaraçu do Tietê, no último sábado. O 
jornal foi distribuído em todas as ban
cas que antes comercializavam o Jornal 
de Sábado. As primeiras edições serão 
cortesias de O ECO, para que o leitor 
das duas cidades conheça o jornal.

Assinantes
A redação de O ECO em Barra Bo

nita recebeu inúmeras ligações dos as
sinantes que recebiam o Jornal de Sá
bado, e que agora passam a receber O 
ECO, na manhã de ontem. Muita gente 
parabenizando a qualidade do jornal e 
o conteúdo de informação.

Atendimento
A paralisação do Jornal de Sábado 

não mudou o atendimento dos assinan
tes e anunciantes. A redação continua 
i^aRua Tiradentes, 365, e o telefone ain
da é o mesmo: 3641-8449. O ECO terá 
redação na cidade para atender Barra e 
Igaraçu e futuramente outras cidades.
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Anonymous invade 
site do MIT após morte 
de ativista. Aaron 
Swartz, de 26 anos, foi 
encontrado morto em 
seu apartamento, em NY.

CO IV en d a  m u n d ia l 
de co m p u tad o res  
c a i em  2012

______   ̂ O número total de PCs vendidos em todo o
■  P 4  mundo caiu 4 ,9 %  no último trimestre de 2012 

na comparação com o mesmo período do ano 
anterior, segundo um levantamento da Gart- 
ner, instituto de pesquisa especializado no se
tor de tecnologia, divulgado ontem. A queda 
de aproximadamente 90 milhões de unida
des é uma evidência de que os consumidores 
têm escolhido os tablets e smartphones como 
seus dispositivos primários em vez dos tradi
cionais computadores de mesa e notebooks. 
De acordo com Mikako Kitagawa, analista da 
Gartner, os tablets e smartphones não estão 
canibalizando a venda de PCs, mas mudando 0 
comportamento de consumo das pessoas em 

todo 0 mundo. "Suspeitamos que a maioria 
dos usuários tem usado os tablets como 

dispositivos pessoais e computadores 
compartilhados para executar tarefas 
criativas e administrativas", explica o 

especialista. "Há pessoas que usam um 
PC e um tablet como dispositivos pesso- 
mas elas são exceção e não regra", diz. A 

Dell é uma das fabricantes globais que sentiu 
a mudança comportamental de seus consumi
dores. A companhia registrou uma queda em 
vendas de 11,5 milhões de unidades, em 2011, 
para 9,2 milhões no último trimestre de 2012. 
A HP também testemunhou a diminuição nas 
vendas de sua linha de computadores pes
soais. Em 2011, a empresa comercializou 14,7 
milhões de unidades e, em 2012, apenas 14,6 
milhões. As vendas de tablets, por outro lado, 
não param de crescer. Segundo estimativa da 
consultoria IDC, divulgada em setembro, 165,9 
milhões de unidades devem ser comerciali
zadas este ano em todo o mundo. Para 2016, 
a expectativa é de que sejam vendidos 261,4 
milhões de tablets.

////////////^ ///////////////////////^ ^ ^ ^
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TERÇA-FEIRA, 15/01

' t 2 4  ^  ^  25mm

4 1 8 “ ^  90%m anhã ta rd e  noite

Chuvoso durante o dia e a noite

NASCER E PÔR-DO-SOL: - í ; Í6 h 4 4  ig |.20 h 0 5

/mR 98%

QUARTA-FEIRA, 16/01 NASCER E PÔR-DO-SOL: i | ' Í 6 h 4  i^ 2 0 h 0 5

C S  o  ^  t 2 8 “^ ^ 35mm ^UR
m anhã ta rd e  noite

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora

97%
48%

FASES DA LUA
JANEIRO

« g  TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia Corpo de SAMU
Militar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.... ..3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade..3269-1033 Emerg Ambulância .....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi ........ ..3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar.... .. 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos. ..3262-1444 Santa Casa ............. . 3298-9200
Pref de Agudos...... ..3262-8500 Ambulância.......... 0800-7701192

Pref de Macatuba... . 3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar.... .3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.... .3284-6426
Pref de Areiópolis.... 3846-9900 Santa Casa ............. .3283-8380

Pref de Pederneiras . 3283-9570

Política LIXO
A Prefeitura de Pederneiras anunciou ontem o início do 
mutirão de limpeza nos bairros da cidades. Os primeiros 
locais a serem visitados pelas equipes seriam o Cidade 
Nova e Maria Elena, onde a sujeira é muito grande 
conforme flagrou a equipe de O ECO.

FOLIA

Diretor de Turismo confirm a carnaval em  Barra Bonita
Serão quatro noites e duas matinês na avenida Pedro Ometto; Banda Matéria Prima animará os foliões

Sandro A lponte

0 diretor de Turismo de 
Barra Bonita, Antonio 
Marcos Gava Júnior, 

anunciou na tarde de ontem 
que Barra Bonita terá quatro 
dias de carnaval popular na 
avenida Pedro Ometto, no cen
tro turístico da cidade. Serão 
quatro noites e duas matinês.

Todos os detalhes da festa 
devem ser anunciados até o 
fim de semana, em entrevista 
coletiva. Porém, ontem o di
retor adiantou que o carnaval 
terá desfile de blocos, roda de 
samba, banda e ainda a possi
bilidade do desfile de escola de 
samba. "Não dá para anunciar 
tudo agora, pois ainda estamos 
fechando alguns detalhes. Os 
blocos, por exemplo, ainda 
falta definir quantos irão desfi
lar”, comentou Gava. "Estamos 
estudando as possibilidades 
mais viáveis em função do 
pouco tempo que temos para 
acertar tudo isso. O carnaval é

FOTO: SANDRO ALPONTE/O ECO

DIVULGADO - Antonio Marcos Gava Júnior falou sobre as 
novidades para o carnaval deste ano em Barra Bonita

no dia 9 de fevereiro e nós assu
mimos a administração no dia 
2. Ou seja, pouco mais de 30 
dias para organizar uma festa 
como o carnaval é muito pouco 
tempo”, declarou.

Pelo que apurou O ECO, a 
banda Matéria Prima é quem

irá animar os foliões depois do 
desfile dos blocos. No domingo 
e terça-feira, haverá matinê das 
14h às 17h. Depois tem a no
vidade, Roda de Samba, até as 
21h. Em seguida vem o desfile e, 
por último, o show da Matéria 
Prima para encerrar a festa. No

sábado e segunda-feira não tem 
a matinê. Só o desfile e a banda.

"Tenho certeza que vamos 
fazer um carnaval que vai agra
dar muito a nossa população e 
os turistas da região que aqui 
vierem se divertir”, ressalta o 
diretor de Turismo. "Devido 
a questões burocráticas que a 
administração precisa cumprir, 
algumas ideias não poderão ser 
colocadas em prática. Nossa 
prioridade é fazer um carnaval 
com transparência, dentro da 
legalidade e que agrade a todos”.

Gava não precisou quanto 
a Prefeitura de Barra Bonita irá 
gastar com o evento.

NOS CLUBES
Além da avenida Pedro 

Ometto, os foliões também po
derão curtir o carnaval de salão. 
Em Barra Bonita a AABB terá 
cinco noites e duas matinês. E 
em Igaraçu a festa de momo é 
no Clube de Campo, com duas 
matinês, no sábado e segunda
-feira, a partir das 17h.

MACATUBA

CEM P/SENAI prorroga inscrições para cursos
Interessados têm até o dia 21 deste mês para 
fazer a matrícula; são seis opções de cursos

CURSOS, EM MACATUBA, TEM INICIO DIA 21

Priscila Pegatin

0 CEMP/SENAI de Macatu- 
ba prorrogou as inscrições 
para seis cursos profissio

nalizantes. Os interessados de
vem ir à escola até o dia 21 deste 
mês, data de início das aulas.

Estão abertas as inscrições 
para os cursos de desenhista 
mecânico, assistente de conta
bilidade, montagem e manuten
ção de micro, operador de mi
cro, assistente administrativo e

PEDERNEIRAS

Prefeitura inicia 
Refis 2013
Campanha segue até 
o dia 31 de março

Da Redação___________

A  Prefeitura de Pedernei
ras iniciou ontem uma 
campanha para arreca

dar débitos antigos por meio 
do Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS). Conforme lei 
complementar 3.025, de 11 de 
janeiro de 2013, o REFIS 2013 
irá beneficiar pessoas físicas 
e jurídicas para que possam 
liquidar débitos tributários e 
não-tributários.

Segundo o REFIS 2013, os 
débitos serão corrigidos mone- 
tariamente até a data de paga
mento e poderão ser quitados 
em até cinco parcelas.

Poderão ser incluídas no 
REFIS o Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano (IPTU), Impos
to sobre Serviços (ISS), Taxas 
de Serviços Urbanos e débitos 
inscritos em Dívida Ativa. Os 
interessados deverão procurar o 
setor de Dívida Ativa da Prefei
tura, até o dia 31 de março. Ou
tras informações (14) 3283-9570.

desenhista de mecânica.
Os cursos são realizados no 

período da noite ou aos sábados, 
no próprio SENAI. Para se ins
crever é preciso ter mais de 16 
anos e ter concluído pelo menos 
a sexta série do ensino funda
mental. É preciso levar RG, 
CPF do aluno e do responsável, 
no caso dos menores de idade, 
comprovante de residência e 
histórico escolar. Os cursos são 
gratuitos e têm de quatro meses 
a um ano de duração.

CURSO DIAS HORÁRIOS PRÉ-REQUISITOS
D e s e n h is ta
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CLARO TV
TV assim é o maior barato
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*Pacote Fácil + canais Telecine Light por 30 dias (3 canais)

Razões para assinar Claro TV;
•  M ais  de 80 canais  com qualidade de som e im agem  digital.
•  G uia  eletrônico de program ação  na tela.
•  M aio r quantid ade de canais  de esportes.
•  P acotes  com canais  de film es.
•  C an a is  de m úsica.
•  Autocensura: controle dos pais que perm ite bloqueio de canais.
•  M elhores  canais, ótim os Preços. i

Ligue já: (14) 9789-1973 - Everton
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C o lu n a  s e m a n a l  d a  P re s id e n ta

Dilma Rousseff
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Lindolfo de Assis Ramos, 55 anos, engenheiro de 
Salvador (BA) -  Presidenta, estou chocado com os nú
meros de mortos e feridos em assaltos, brigas e outros 
crimes neste final de ano. Ainda existe a campanha do 
desarmamento?

Presidenta Dilma -  Lindolfo, a Campanha Na
cional do Desarmamento, promovida pelo Mi
nistério da Justiça, continua, sim. Ela é uma ação 
permanente, para consolidar uma cultura de paz. 
A qualquer momento o cidadão ou a cidadã pode 
entregar sua arma de fogo, para ser destruída, 
em 2 mil postos de coleta em todo o país, e ain
da receber uma indenização, de 150 a 450 reais, 
dependendo do tipo da arma. Por um revólver, 
arma mais adquirida e usada no país, serão pagos 
150 reais. Os baianos têm participado ativamen
te dessa campanha, e a Bahia foi o estado com 
mais entrega de armas em 2012, em proporção 
à população. Em termos absolutos, a Bahia ficou 
em segundo lugar, com 4.748 armas entregues, 
10 6 %  a mais que em 2011. Isso demonstra que 
o povo baiano quer viver com mais tranquilida
de, porque a Campanha do Desarmamento visa, 
justamente, retirar de circulação aquela arma que 
pode provocar tragédias familiares diante de al
gum desentendimento, ou causar acidentes com 
crianças e jovens. Essas armas também podem 
ser roubadas por criminosos, mais uma razão 
para seu recolhimento e destruição. As informa
ções sobre como entregar sua arma na Campa
nha podem ser obtidas em www.entreguesuaar- 
ma.gov.br ou pelo telefone 194.

Edmundo Dantas Pinto de Oliveira, 65 anos, enfer
meiro em Pelotas (RS) -  Consegui me formar enfer
meiro em fevereiro de 2012, aos 65 anos, e continuo 
estudando. Procurei por um curso do Pronatec e não 
consegui ser aceito por causa da minha idade. Há esta 
restrição?

Presidenta Dilma -  Edmundo, antes de tudo, pa
rabéns pelo seu esforço, um exemplo para os bra
sileiros. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego, o Pronatec, não fixa idade 
máxima para os participantes dos cursos. Nos cur
sos de qualificação profissional, há idade mínima 
de 16 anos, pois a legislação trabalhista impede o 
trabalho antes dessa idade. Aí em Pelotas, o Sis
tema S e o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IF- 
Sul) já ofereceram 2.500 vagas em cursos técnicos 
e de qualificação profissional e muitas mais serão 
ofertadas. Na cidade há também cursos técnicos 
nos dois campus do IFSul e ainda há oferta gratui
ta de vagas no Senai e Senac. No total do Brasil, 
já temos 2.521 milhões de jovens e trabalhadores 
matriculados nos cursos do Pronatec, e até 2014 
vamos abrir 8 milhões de vagas. Em parceria en
tre as escolas técnicas federais, estaduais e com o 
sistema S, vamos ampliar muito as possibilidades 
de formação profissional, tanto para a nova gera
ção, quanto para os que já trabalham e querem 
aprimorar a formação. Edmundo, você pode obter 
mais informações sobre os cursos do Pronatec no 
telefone 0800-616161 opção 8.

Gerson Andrade Pereira, 42 anos, cirurgião dentis
ta de Bom Repouso (MG) -  O governo deveria investir 
mais em segurança pública e em presídios, com tra
balho aos presos, e na reintegração de condenados.

Presidenta Dilma -  Gerson, temos diversas 
ações em parceria com estados e municípios para 
melhorar a segurança pública e para reintegrar 
presos à sociedade. Desde 2011, com o Plano Es
tratégico de Fronteiras, ampliamos o controle nos 
16,8 mil quilômetros de fronteiras, com ações das 
Forças Armadas -  as operações Ágata -  e de for
ças civis, coordenadas pelo Ministério da Justiça. 
Além disso, com o programa Brasil Mais Seguro, 
vamos atuar com os estados para reduzir crimes 
violentos e para enfrentar o crime organizado. 
Alagoas iniciou o programa em julho de 2012 e 
reduziu os homicídios em 15 % , em relação ao 
segundo semestre de 2011. E conseguiu identifi
car os autores de crimes em 8 0 %  dos inquéritos 
policiais. Em 2013 o Brasil Mais Seguro será am
pliado para outros estados. Para ações emergen- 
ciais, apoiamos as polícias estaduais com a Força 
Nacional de Segurança Pública, que hoje atua em 
17 estados, com 1,3 mil policiais distribuídos em 
37 operações em 46 localidades. Até 2014 vamos 
gerar 17 mil novas vagas nos presídios, para ze- 
rar o déficit feminino, e outras 52 mil vagas em 
cadeias públicas, para receber presos detidos em 
delegacias. Para apoiar a reintegração dos presos 
à sociedade, lançamos o Projeto de Capacitação 
Profissional e Implantação de Oficinas Perma
nentes (Procap), em penitenciárias, inicialmente 
com cursos nas áreas de construção civil, pani- 
ficação e confeitaria, e corte e costura industrial.

Economia ACIDENTE
Foi enterrado, no domingo 13, o jovem de 18 
anos que morreu após colidir a moto em que 
estava em um circular, e ser arrastado pelo 
veículo. O acidente aconteceu na noite do 
sábado 12, no Centro de Pederneiras.

TEMPO

Chuva ultrapassa 200 
milímetros em 2 dias
Diretor do SAAE diz que índice é normal e descarta risco de inundação

Priscila Pegatin
MÁRCIO MOREIRA ~

A  chuva do último final 
de semana preocupou 
os moradores que têm 

casa nas proximidades do rio 
Lençóis. Com o tempo fecha
do e chuva durante o sábado e 
domingo, quase o dia inteiro, 
o nível de água ultrapassou a 
média de 100 mm por dia, mas 
segundo o IPMet (Instituto de 
Pesquisas Meteorológicas de 
Bauru) ainda está dentro do 
histórico do mês de janeiro. Em 
2011, a chuva foi de 496.1 mm e 
trouxe prejuízos. Cada milíme
tro de chuva equivale a um litro 
de água por metro quadrado.

Segundo o vice-prefeito e 
diretor do SAAE (Serviço Autô
nomo de Água e Esgoto), José 
Antonio Marise, apesar de su
perar índice médio em dois 
dias a situação está normal. 
"Há sempre uma preocupação 
quando a precipitação de chuva 
extrapola o índice de 100 mm 
e isso aconteceu nesse final de 
semana. Tivemos uma média 
de 130 mm no sábado e acima 
de 70 mm no domingo, portan
to tivemos chuva acima de 200 
mm", explica.

Marise explicou que o fato 
da chuva ter ocorrido por um

iÁ à M m w !m à fiíâ m à iã im § m
SEM PERIGO - Diretor do SAAE afirma que nível do rio está 
praticamente normal; chuva deve seguir nos próximos dias

COMO SE TRANSMITE A LEISHMANIOSE

Segundo informações do IPMet 
de Bauru a previsão para os 
próximos dias, em Lençóis 
Paulista é de até 80% de 
probabilidade de chuva. Hoje, 
amanhã e quinta-feira aiém 
das chuvas a temperatura deve 
^car em torno de 2i°C a 29° C.

TERÇA-FEIRA
Tempo nublado com curtos 
períodos de sol e pancadas de 
chuva com trovoadas 
Mínima 21°C 
Máxima 29°C

QUARTA-FEIRA
Muitas nuvens com curtos 
períodos de sol e pancadas de 
chuva com trovoadas 
Mínima 21°C 
Máxima 29°C

QUINTA-FEIRA
Chuva de curta duração e pode 
ser acompanhada de trovoadas 
a qualquer hora do dia 
Mínima 21° C 
Máxima 30° C

ECONOMIA

Moradora do Jardim Nova Lençóis leva carro do Santa Catarina

Envie perguntas você também à presidenta Dilma Rousseff para o 
endereço: regional.imprensa@presidencia.gov.br. As perguntas serão 
selecionadas pela assessoria de imprensa do Planalto.

Promoção para 
movimentar compras 
sorteou ainda três 
motos zero K M

Da Redação____________

A  moradora do Jardim Nova 
Lençóis, Josefina Moreira 
Peres, tirou a sorte grande 

e levou para casa um Corsa Clas- 
sic, no sorteio dos Supermerca
dos Santa Catarina, que aconte
ceu no domingo, às 17h30, na 
loja da avenida Nove de Julho.

Os ganhadores das motos 
Honda Lead foram Neuma de 
Lima, Aparecida M. Paccola e 
o Luiz Antonio da Silva. Entre 
os outros prêmios, foram sor
teados sete vale-compras para 
cada loja do Santa Catarina, to
talizando 21 vale-compras com

F iTi I DIVULGAÇÃO

GANHADORA -  Josefina Moreira Peres ganhou um Corsa Classic 
na promoção de fim de ano dos Supermecados Santa Catarina

valores entre R$ 100 e R$ 500.
A direção do supermerca

do, por meio de sua assessoria 
de imprensa, agradeceu a todos 
os clientes. "As pessoas que 
acreditaram e participaram do 
sorteio e também aqueles que 
compareceram ao sorteio no

domingo, e podem esperar que 
virão mais promoções de sor
teios para todos que dão credi
bilidade e fazem suas compras 
no supermercado", resumiu 
Tania Orsi, do Departamento 
de Comunicação do Santa Ca
tarina Supermercados.

longo período -  e não de uma 
vez, na chamada tromba d'água 
-  ajudou para que água escoas
se normalmente para os rios e 
córregos da região. "Todavia, 
como o período de chuvas se 
estendeu por um período mais 
longo, houve tempo para que 
ocorresse a drenagem e tam
bém o solo acabou absorvendo 
uma grande parte da chuva que 
caiu na nossa região. Tivemos 
uma situação de alerta, mas 
tudo acabou acontecendo sem 
nenhuma ocorrência digna de 
nota", esclareceu.

Marise explica ainda que a 
situação segue tranquila, já que 
o rio está no nível normal. "O rio 
praticamente está no nível nor
mal, está correndo dentro do lei
to, não houve e não há nenhum 
caso de inundação, principal
mente na área habitada do mu
nicípio. Poderia resumir que a 
situação está bastante tranquila".

Como a previsão para os 
próximos dias ainda é de chu
va, continua a observação do 
nível de água na cidade. "De 
acordo com a previsão temos 
chuva até a próxima quinta-fei
ra. O índice pluviométrico pre
visto nos deixa bastante tran
quilos, mas de qualquer forma 
a Defesa Civil está atenta para 
tudo que está acontecendo, 
temos informações diárias no 
que se refere ao índice de pre
cipitação", diz. "Não há motivo 
nenhum para alarde, não há 
motivo nenhum para preocu
pação, isso dentro da previsão 
que temos até quinta-feira. 
Com o índice previsto não há 
condições de que ocorra algu
ma inundação ou algum fato 
mais grave", finaliza Marise.

EDUCAÇÃO

MEC libera 
consulta aos 
inscritos no Sisu

O resultado do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) já pode 
ser consultado na página do 
programa, nas instituições par
ticipantes e na central de atendi
mento do Ministério da Educa
ção (MEC), por meio do telefone 
0800-616161. Os convocados de
vem providenciar a matrícula en
tre os dias 18 e 22 deste mês. A 
segunda chamada será divulgada 
no próximo dia 28, com matrícu
las de 1° a 5 de fevereiro.

Ao todo, 1.949.958 inscritos 
disputaram 129.319 vagas em 
3.752 cursos. Na primeira edição 
deste ano do Sisu, participaram 
101 instituições. De acordo com 
o Ministério da Educação (MEC), 
houve crescimento de 11% em 
relação a 2012, quando o sistema 
registrou 1.757.399 inscritos.

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos • Empregos
• Imóveis • Serviços
• Novos/Usados • Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

http://www.entreguesuaar-ma.gov.br
http://www.entreguesuaar-ma.gov.br
mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br


Polícia DIREÇÃO PERIGOSA
Dois jovens, um deles menor de idade, foram detidos pela Polícia Militar no domingo 
13. Após perceber a presença da viatura, o condutor, que não possui CNH (Carteira 
Nacionald e Habilitação), tentou fugir por diversas ruas da cidade, inclusive na 
contramão. Ele disse que tentou a fuga porque sabia que o carro seria apreendido, já 
que estava com o chassi raspado. Os dois foram liberados após prestarem depoimento.

VIOLÊNCIA

Bandidos roubam mercado no jardim Nações
Na fuga de moto, criminosos armados atropelaram uma criança de dez anos; até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso

A ngelo  Neto

I ais um estabelecimento 
comercial foi alvo de 

I assaltantes em Lençóis 
Paulista. Desta vez, os bandi
dos invadiram um mercado no 
Jardim das Nações, no sábado 
12, e levaram pouco mais de R$ 
2,8 mil em dinheiro. Na fuga, 
os acusados atropelaram uma 
criança no bairro Júlio Ferrari. 
Até o fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso. A 
Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu na rua 
das Araras. Era pouco mais de 
20h30 quando a proprietária do 
estabelecimento, E.F.S., 26 anos, 
o irmão e o esposo fechavam o 
supermercado. Eles foram sur
preendidos por dois homens 
que chegaram em uma moto e 
anunciaram o assalto. Um de
les estava armado e utilizava um 
capacete, enquanto que o outro 
estava encapuzado.

As vítimas foram levadas

para dentro do mercado, onde 
foram obrigadas a ficar deita
das, sob ameaça constante. A 
proprietária entregou a eles R$

2,8 mil que estavam em sua 
bolsa e mais R$ 80 do caixa. Os 
bandidos fugiram em uma moto 
CG-150 Titan preta, sentido Jú-

lio Ferrari. Na fuga, eles atrope
laram uma criança de dez anos 
que estava na calçada, próximo 
ao cruzamento da rua Hermínio

Operação da PM flagra 
mulheres com drogas na rodovia

Home é agredido 
com facada por esposa

Duas m ulheres foram 
presas com drogas, na m a
drugada de sexta-feira 11, 
pela equipe de Força Tática 
da Polícia M ilitar de Agudos, 
na rodovia M arechal Rondon 
(SP-300). A apreensão fez 
parte da operação Vista Le
gal, com o objetivo de evitar 
a entrada de drogas nos p re
sídios da região. O Canil da 
PM  auxiliou nos trabalhos.

Durante a ação, um au
tomóvel Celta com três m u
lheres foi vistoriado. Uma 
m ulher estava com 47 gramas 
de maconha e 12 gramas de

cocaína, em pequenas por
ções, espalhadas pelo bolso de 
sua blusa, na calcinha e sutiã. 
Logo em seguida, por volta das 
3h, outra acusada levava um 
invólucro com 174 gramas de 
maconha entre os bancos de 
um ônibus. A m ulher disse aos 
policiais que comprou a droga 
em São Paulo e venderia para 
pagar uma dívida do marido, 
que está preso.

As duas mulheres foram 
presas em flagrante, encami
nhadas à Delegacia de Agudos, 
e em seguida conduzidas a pre
sídios da região.

Um hom em  levou um a 
facada da esposa, no início 
da tarde do dom ingo 13, no 
Centro da cidade. O rapaz 
disse aos policiais que após 
discussão com a m ulher, foi 
atingido por um a facada em

seu braço esquerdo.
Ele entrou no carro e ten

tou seguir até o pronto-socor
ro, mas não conseguiu e ligou 
para o Resgate. A acusada fu
giu e não havia sido localizada 
até o fechamento desta edição.

Loja de roupas é furtada no Centro
Uma loja de roupas localizada 

no Centro da cidade foi furtada 
na madrugada de sábado 12. Se
gundo informações do boletim de 
ocorrência, o proprietário do esta
belecimento foi acionado através 
do sistema de alarme.

Quando chegou, verificou que 
a porta de blindex estava estoura
da e várias peças de roupa jogadas 
pelo chão. O montante furtado não 
foi divulgado. A Polícia Militar foi 
acionada, mas ninguém foi encon
trado. A polícia investiga o caso.

FUTEBOL

Copa regional infantil começa este mês
Torneio que já revelou jovens talentos para grandes clubes do Brasil terá 10 equipes da região

A ngelo  Neto
F O T O : O ECO

ALLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), em 
parceria com a Diretoria 

de Esportes, realizará a sétima 
edição da Copa Regional de 
Futebol Infantil, nas catego
rias sub-12 (nascidos em 2001 
e 2002), sub-14 (nascidos em 
1999 e 2000) e sub-16 (nascidos 
em 1997 e 1998). Todos os jogos 
serão realizados no estádio João 
Roberto Vagula, o Vagulão.

Foram convidadas nove 
equipes da região. São elas 
Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, 
Macatuba, Pederneiras, Agu
dos, Borebi, Botucatu, Itatinga, 
São Manuel e Areiópolis. “90% 
das equipes já estão confirma
das", adianta o diretor da Liga, 
Cláudio Abade. Lençóis Paulis
ta fecha as dez equipes partici
pantes do campeonato.

Todas as equipes preci
sam confirmar a participação 
e retirar a ficha de inscrição 
na reunião arbitral, que será 
realizada na segunda-feira 21,

PALCO -  Confrontos da Copa Regional de Futebol Infantil serão no Vagulão

às 17h, na sede da LLFA, loca
lizada na rua Ignácio Anselmo, 
n° 633 (Estádio Municipal Ar- 
changelo Brega).

Vários jogadores que estão

em grandes equipes do Brasil 
foram revelados nesse torneio. 
Abade lembra que o torneio 
tem como objetivo mostrar que 
o trabalho com as escolinhas

nas cidades vem dando resul
tado. “As equipes conhecem 
todo esse trabalho que, além de 
formar profissionais, também 
forma cidadãos", completa.

PERFIL -  De acordo 
com capitão Botega, a 
moto facilita a fuga dos 
assaltantes e por isso é 
muito usada nos crimes

Lumitatti com a rua Antonio 
Tonin. Após o acidente, o pai 
levou o filho ao pronto-socorro, 
onde foi constatado fratura do 
no ombro. A Polícia Militar foi 
acionada e realizou patrulha- 
mento nas proximidades, mas 
ninguém foi encontrado.

Nos últimos assaltos em 
Lençóis Paulista, a maneira dos

bandidos agir é quase sempre 
a mesma. Com armas de fogo, 
eles chegam em uma moto, 
anunciam o assalto e fogem na 
garupa do comparsa. O capitão 
Elvis Alessandro Fernandes Bo- 
tega, comandante da 5  ̂ Compa
nhia da Polícia Militar, lembra 
que esse é um perfil dos assal
tantes em todo o Brasil. “A moto 
tem sido utilizada como veículo 
de fuga. No último roubo que 
aconteceu em um posto de gaso
lina, os quatro homens que pra
ticaram o roubo utilizavam duas 
motos. Os veículos tinham sido 
furtados e foram recuperados".

FOTO: DIVULGAÇÃO

TRAFICO - A Força Tática da Polícia Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu grande quantidade de drogas no município de Pratânia. 
Após denúncia de que um rapaz foragido da penitenciária de 
Marília, e morador de Lençóis Paulista, praticava estelionato na 
cidade, os policiais estiveram na residência, localizada no Centro, 
no sábado 12, às 12h30. O acusado foi abordado perto de casa, 
mas nada de ilícito foi encontrado. Na residência dele, a equipe 
encontrou 9,7 quilos de maconha, R$ 1,5 mil em dinheiro, um 
revólver calibre 32 e 36 munições intactas. Quatro pessoas foram 
presas em flagrante e encaminhadas à delegacia de Botucatu.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PR O C LA M A S N° 4246 

Priscila Corrêa D ias M endes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo arti
go 1.525, itens I, III e IV do Código Civil 
Brasileiro // LEANDRO EVERTO N SO
A RES e JÉSSIC A  FRANCIELLY DINIZ  
TOM AZ //.
Ele, natural de Lençóis Paulista/SP, nascido 
aos 14/03/1991, funeleiro, solteiro, domi
ciliado na Rua Saul Chiari, n° 146, Jardim 
Planalto, Macatuba/SP, filho de A DEM IR  
SOARES e DO R ALIC E PER EIRA  DE  
SOUZA SOARES.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
17/07/1992, do lar, solteira, domiciliada na Rua 
Saul Chiari, n° 146, Jardim Planalto, Macatuba/ 
SP, filha de JOEL APARECIDO TOMAZ e 
M ARIA APARECIDA DINIZ TOMAZ.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 11 de janeiro de 2013. 

Priscila C orrêa D ias M endes 
O^ficial

EDITAL D E PR O C LA M A S N° 4.245 
Priscila C orrêa D ias M endes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III, IV e V  do Código Civil 
Brasileiro // M A R CELO  A G OSTINO e 
JANAINE ALVES DA SILVA //.
Ele, natural de Pederneiras/SP, nascido 
aos 29/12/1978, técnico em solda, soltei
ro, domiciliado na Rua Teofilo Honório, n° 
913, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filho 
de JO R G E LUIZ A GOSTINO e SÔNIA  
M O REN O  AGOSTINO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
31/03/1982, vendedora, divorciada, domici
liada na Rua Teofilo Honório, n° 913, Jar
dim Planalto, Macatuba/SP, filha de LUIZ  
C ARLOS ALVES D A  SILVA e M AR IA  
D E LOURDES FRANCISCA D A  SILVA. 
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 09 de janeiro de 2013.

Priscila C orrêa Dias M endes 
O^cial

FOTO : O ECO
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Calendário esportivo começa este mês
Lazer dos associados 
está garantido com 
Torneio de Tênis, 
Biribol e Copa Frigol

Um Torneio de Tênis, com 
início previsto para 26 de janei
ro, dá início ao calendário es
portivo do Clube Marimbondo 
em 2013. As inscrições po
dem ser realizadas a partir de 
hoje, pelo site do clube (www. 
clubemarimbondo.com.br). As 
disputas serão realizadas de 
acordo com a faixa etária dos 
participantes. A  final deve acon

tecer no dia 2 de fevereiro.

BIRIBOL
No dia 1° de fevereiro, 

começa a primeira etapa do 
Campeonato Interno de Biri
bol do CEM. Serão quatro fases 
ao todo. A  disputa segue até o 
dia 23 de março.

As inscrições serão por 
equipe. Cada equipe poderá ter 
mínimo de cinco e máximo de 
oito participantes. Também é 
necessário inscrever um capitão.

Para realizar a inscrição, 
o capitão deverá procurar a 
secretaria do CEM até o dia 
30 de janeiro.

O regulamento completo do 
campeonato estará disponível 
no site do clube a partir do dia 
19 de fevereiro. Mais informa
ções pelo telefone 3269-3405.

COPA FRIGOL
Também é hora de pre

parar as inscrições para a Co
pa Frigol de Futebol de Campo, 
categoria livre (nascidos até 
1995), com jogos aos finais de 
semana, e a Copa Frigol Máster 
de Futebol Society (nascidos 
até 1973), com partidas às ter
ças e quintas-feiras.

As inscrições para os dois 
campeonatos vão até o dia 18

de fevereiro e podem ser feitas 
no site do clube, na portaria, 
sauna, lanchonete ou academia.

Os jogos da categoria 
livre começam no dia 23 
de fevereiro. Na categoria 
máster, as partidas iniciam no 
dia 26 de fevereiro.

CONFIRA AS DATAS DO 
CAMPEONATO DE BIRIBOL

1® etapa 01/02/13 
2® etapa 22/02/13 
3® etapa 09/03/13 
4® etapa dia 23/03/13 É GOL! - A  partir de fevereiro a bola volta a rolar nos campos 

do Clube Marimbondo, com a realização da Copa Frigol

FUTEBOL DIVERSÃO

1° Torneio das Torcidas 
agita fim de ano no CEM
Associados puderam vestir a camisa do seu time de coração e mostrar, 
dentro e fora de campo, que a amizade é a base do espírito esportivo

Declarar o amor por seu 
time de coração, defender 
as cores de sua camisa, mas 
de forma saudável e amis
tosa. Esta é a proposta do 
Torneio das Torcidas, cuja 
primeira edição foi realizada 
pelo Clube Esportivo Ma
rimbondo entre os dias 26 
e 27 de dezembro de 2012. 
A  intenção de diretoria e de 
associados é que o torneio

vire tradição no calendário 
de fim de ano do CEM. 
Torcedores de Corinthians, 
Palmeiras, São Paulo e San
tos vestiram a camisa do 
espírito esportivo e deram 
show de camaradagem. A  
disputa também terminou  
numa chuva de gols.
O  primeiro jogo foi en
tre  Santos e São Paulo. Os 
atletas que representaram

o Peixe se deram melhor e 
garantiram a vitória por 3 
a 2. N o  jogo de fundo, teve 
Corinthians e Palmeiras. Mais 
uma vez, muitos gols e vitória 
do Corinthians por 7 a 5.
N a  final entre dois alvinegros, 
melhor para a equipe do San
tos. A  vitória que, também 
garantiu o primeiro título do 
Torneio das Torcidas do CEM, 
foi pelo placar de 4 a 1.

Vice - Corinthians chegou à 
final, mas garantiu apenas a se
gunda colocação

CAMPEÃO - Os santistas 
venceram os dois jogos, sem 
dar chance para o adversário

VERDÃO - Torcedores do 
Palmeiras vestiram as cores do 
clube no Torneio do CEM

Atividades do projeto Férias no 
Parquinho começam hoje
A  diversão está garantida 
no Clube Esportivo Ma
rimbondo a partir de hoje, 
com o início de mais uma 
edição de Férias no Par- 
quinho. O  projeto acon
tece também nos dias 17, 
19, 22, 24 e 26 deste mês. 
As atividades coordenadas

começam às I4h.
A  criançada poderá extrava
sar a energia em brinquedos 
como touro mecânico e 
cama elástica, além de out
ras atividades do projeto. A  
diversão será regada a muita 
pipoca e algodão doce. 
Hoje, o projeto realiza uma

oficina de pipas. Na quinta- 
feira I 7, destaque para a 
oficina de cataventos.
Vale lembrar que o Férias 
no Parquinho é um projeto 
exclusivo para os associad
os do CEM, com atividades 
voltadas a crianças de até 
12 anos de idade.

TRICOLOR - Os são-pau- 
linos também entraram em 
campo defendendo o esporte

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade CLIQUE!
Padre Silvano 
Palmeira no 
Estância Grill

5 Materiais Elétricos
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Loja 1: Avenida Brasil, 583 - 
Centro

Fone: (14) 3269-1057

Loja 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3 2 6 4 -3 4 7 9
WWW.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista
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LENÇÓIS PAULISTA

E FESTA
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Gente bonita e animada. Foi 
assim que transcorreu a festa 
organizada por Luiz Gustavo 
(o Dents) e Wesley Pafetti (o 
Leleco), e que reuniu mais 
de 100 pessoas na Fazenda 
Santa Madalena, em Lençóis 
Paulista, no sábado 12. Com o 
tema White, a festa teve boa 
bebida e diversão garantida 
pelos DJs Kalango, Cris Sales 
e Netinho Parra.

FOTO: JERUSA MORELLI/  O ECO

• CLÍNICA VETERINÁRIA SÃO 
FRANCISCO
Há 18 anos a Clínica Veterinária 
São Francisco oferece, em 
Lençóis Paulista, assistência 
veterinária, exames, cirurgias, 
vacinas importadas, além do 
serviço de banho e tosa. Na 
foto, a equipe formada por 
Sandro, Renata e Luiz. A Clínica 
São Francisco fica na rua Geraldo 
Pereira de Barros, 962 -  Centro. 
Telefone (14) 3263-2865.

FOTOS: STUDIO A

o  Abmer, Carem e Camila 
no Estância Grill 
©  Aparecido e Cleiton 
no Estância Grill 
©  Aroldo José 
no Estância Grill 
O  Bruno e Caroline 
no Estância Grill 
©  Edna e Monique 
no Estância Grill 
O  Fernando e Gisele 
no Estância Grill

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: STUDIO A

| W
• Michele 
completou 
ontem mais 
um ano de 
vida. Ela 
recebe os 
parabéns 
do esposo 
Cristiano e 
toda família. 
Felicidades!

• Parabéns papai. 
Eu e a mamãe 
desejamos 
muitas
felicidades, que 
você continue 
sempre assim, 
esse papai 
carinhoso. Te 
amamos: 
Manuela e 
Mamãe!
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Rodízio de Pizzas 

Todas as Quintas, 

Sextas-feiras 

e Sábados
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