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EDUCAÇÃO

Inscrições no 
SISU vão até 
sexta-feira 11

Chegou a 471 m il os inscritos no 
Sisu, do M inistério da Educação até 
às 13h de ontem . O balanço do m i
nistério  m ostra que, en tre as un iver
sidades, a Federal do Rio de Janeiro 
registra o m aior núm ero de inscri
tos e, entre os institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia, o 
Institu to  Federal de São Paulo lide
ra  a procura. As inscrições podem  
ser feitas até a próxim a sexta-feira, 
11, exclusivam ente pela in ternet. 
Podem  concorrer às vagas estudan
tes que partic iparam  do Enem  de 
2012 e não tenham  tirado nota zero 
na redação.

INSTRUMENTOS

Exposição vai 
até 31 de janeiro 0) SORTUDO - Benedito Carlos de Jesus tirou a sorte grande na campanha 'Acelere neste Natal' e desfilou de carro zero

CAMPANHA

M il pessoas 
acompanham 
sorteio de carro

C e rca  de m il p e s so a s  c o m p a 
re c e ra m , n o  sá b ad o , n a  C o n c h a  
A cú s tica , em  L en çó is  P a u lis 
ta , p a ra  o so r te io  de  u m  C e lta  
0  KM , p e la  c a m p a n h a  A ce le re  
n e s te  N a ta l .  A re a liz a ç ã o  fo i 
d a  A c ilp a . O  so r te io  f in a liz o u  
a c a m p a n h a  q u e  d is t r ib u iu  
c u p o n s  e r a s p a d in h a s  com  va- 
le s -c o m p ra s  d u ra n te  o p e r ío 
do  de  fe s ta s  de  f in a l d e  a n o . O  
g a n h a d o r  do  C e lta  fo i o len ço -  
en se  B e n ed ito  C a rlo s  de  Je su s , 
m o ra d o r  do  P a rq u e  E liz a b e th . 
100  b r in d e s , o fe re c id o s  p e lo  co 
m é rc io  ta m b é m  fo ram  so r te a d o s  
p a ra  q u e m  p re s tig io u  o e v e n to . 
"F o ram  R$ 50 m il em  p rê m io s , 
R$ 16 m il em  ra s p a d in h a  com  
v a le -c o m p ra , R$ 5 m il em  b r in 
d es  (so r tead o s  n o  sábado ) e u m  
c a rro  0 K M ", d iz  Jo sé  A n tô n io  
S ilva, p re s id e n te  d a  A cilp a .

Não haverá caça às bruxas, diz Pita
Mesa anuncia cortes de gastos de R$ 178 mil por mês com rompimento de contratos e demissões; Rocha é anunciado como diretor jurídico C4̂
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Senado estuda 
unificar eleições ©

CIDADES

PAT oferece vagas para 
cursos gratuitos Ç)

TERCEIRA COLUNA

Vereadores de Lençóis 
escolhem comissões 0 ORDEM NA CASA - Presidente Pita anunciou cortes na Câmara Municipal, mas avisou que deixará para Justiça analisar denúncias

ESPORTES

Liga assume 
campeonatos de 
Macatuba

A LLFA f irm o u  p a rc e r ia  com  
a S e c re ta r ia  de  E sp o r te s  de  M a- 
c a tu b a  p a ra  a u x il ia r  a rea liz ação  
d a  t r a d ic io n a l  C o p a  M a c a tu b a  
de F u te b o l R eg iona l. O to rn e io , 
q u e  co m eça  no  f in a l de  ja n e iro , 
é o p r im e iro  com  o apo io  d a  L iga 
e a e x p e c ta tiv a  é de  que, f u tu 
ra m e n te , o u tro s  ca m p e o n a to s  
se jam  re a liz a d o s  a p a r t i r  d e ssa  
p a rc e r ia . A L iga f ic a rá  re s p o n s á 
v e l p e la  p a r te  b u ro c rá tic a , com o 
e n c a m in h a m e n to  de p a p é is , in s 
c r içõ es , co n v ite s , re u n iõ e s  e r e 
g u lam en to , a lém  d a  a rb itra g e m . 
Já  a o rg an ização  dos jo gos, de 
a m b u lâ n c ia  à e s tád io  c o n tin u a  
com  a a d m in is tra ç ã o .

POLICIA

Força Tática
apreende
miniarsenal

A Força Tática da Polícia M ilitar 
de Lençóis Paulista apreendeu um  
miniarsenal na Vila Virgílio Capoani, 
no bairro rural de Fartura e no jardim  
M arim bondo. Os policiais fizeram 
a apreensão após um a denúncia de 
que o armamento, que é de proprie
dade de um  idoso de 67 anos, seria 
furtado por criminosos. O proprietá
rio das arm as foi conduzido à dele
gacia e autuado em  flagrante.
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CEM

'Férias no 
parquinho' traz 
brincadeiras

O Clube Esportivo Marimbondo ini
cia 2013 com mais uma edição do projeto 
'Férias no Parquinho'. A diretoria oferece 
uma programação especial para a crian
çada se divertir e estimular a criativida
de. O projeto traz atividades coordena
das pelo agente cultural Cláudio Santos, 
com brincadeiras diferentes ao longo 
dos dias. Este ano, o projeto funcionará 
nos dias 15, 17, 22, 24, 26 e 29 de ja
neiro, sempre a partir das 14h.
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Sol e aumento de 
' t ? ? ,;  nuvens de manhã.

'  Pancadas de chuvaà 
♦ O O O p  tarde e à noite.
♦32 C 74%

QUARTA-FEIRA, 09/01
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 

 ̂ tarde e à noite.

’ 30°C (ú^ 46%

PRESIDENTA
Professores 
perguntam sobre 
propostas para 
melhorar a educação

C&T
Analistas dizem que 2013 
será o ano dos smartphones 
com tela grande durante 
feira nos Estados Unidos C 4!

Fechamento 
desta edição: C. ) )
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Cidades

HA VAGAS
Ainda há vagas para os cursos gra

tuitos de capacitação e qualificação 
profissional oferecidos pelo PAT (Pos
to de Atendimento ao Trabalhador) 
de Lençóis Paulista. São oferecidos 39 
cursos, em diversas áreas. Os interes
sados devem se inscrever até o dia 11 
de janeiro, na sede do PAT, com cópia 
do RG, CPF, comprovante de ende
reço, histórico escolar (comprovante 
escolaridade), cartão cidadão e, para 
os menores de 18 anos, cópia do CPF 
do responsável. Os cursos oferecidos 
são: almoxarife, assistente de contro
le de qualidade, auxiliar administra
tivo, auxiliar de suprimentos, auxiliar 
financeiro, desenhista da construção 
civil, desenhista mecânico, eletricista 
industrial, mecânico de automóveis 
leves, mecânico de máquinas indus
triais, mecânico de motores a diesel, 
mecânico de suspensão, direção e 
freio, operador de computador e ope
rador máquinas de CNC.

EXPOSIÇÃO
Os apreciadores dos instrumentos 

musicais podem conferir, até o dia 31 
de janeiro, a exposição montada no 
saguão da Casa da Cultura Professo
ra Maria Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista. Os instrumentos pertencem 
à coleção em miniatura da Associação 
de Música e Artes de Lençóis Paulista, 
Amalp, e integram os acervos do músi
co José Carlos Matias, da Casa da Cultu
ra e da Orquestra Municipal de Sopros. 
Além das miniaturas, os visitantes 
podem conhecer os instrumentos em 
tamanho original de sopros, com a 
descrição e histórico da cada um. A 
Casa da Cultura Professora Maria Bove 
Coneglian fica na rua Sete de Setem
bro, 934. O horário de visitação é das 
8h às 17h30, com monitoramento. A 
visitação sem monitor ocorre até 22h.

CAMPEONATO
A Liga Lençoense de Futebol Ama

dor (LLFA) realiza em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, a 7  ̂ Copa Regional de Futebol 
Infantil, nas categorias sub 12 (nasci
dos em 2001 e2002), sub 14 (nascidos 
em 1999 e 2000), e sub 16 (nascidos 
em l997 e 1998). Os jogos serão reali
zados em Lençóis Paulista, no estádio 
municipal Archangelo Brega (Bregão) 
e no estádio João Roberto Vagula 
(Vagulão). A taxa de inscrição será de 
R$ 25opor categoria. A confirmação e 
retirada da ficha de inscrição será na 
reunião arbitral, no dia 21 de janeiro, 
às 17h na sede da LLFA, na rua Ignácio 
Anselmo, 633 (estádio municipal Ar- 
changelo Brega).

FÉRIAS
A Diretoria de Cultura já está com 

a programação completa do Projeto 
Biblioférias, que oferecerá atividades 
em diversos bairros da cidade, entre 
os dias 11 a 25 de janeiro. O objetivo 
é incentivar a leitura por meio da di
versão. Na sexta-feira 11 as atrações 
acontecem no bairro Maestro Júlio 
Ferrari, na Biblioteca Ramal e no Cen
tro de Convivência Mário Covas, das 
14h às 17h. Ao todo serão cinco locais 
para as atividades. Na lista de brinca
deiras tem Caça ao Tesouro em moda; 
Four Saquare; Pé na Tábua; Macaco 
na Roda, Pega, Monta e Corre; Cabo 
de Força; Corrida de Pneus; Pega-Pe- 
ga; Mãe da Rua e Ciranda de Crianças.

MAIS CARO
Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), divulgado ontem, mostrou que alguns produtos da cesta 

básica brasileira registraram alta de preços generalizada, nas 17 capitais pesquisadas 

em 2012. O preço do arroz subiu mais de 1 0 %  em todas as cidades. As altas mais 

expressivas foram em Belém (69,01%), Natal (46,41%) e Aracaju (46,22%).
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TEMPORAL - O vento que atingiu Lençóis Paulista no domingo a tarde provo
cou a queda de duas árvores na avenida José Antônio Lorenzetti, no bairro São 
João. Uma delas atingiu a fiação de parte da avenida. A outra caiu sobre uma 
escada que dá acesso à avenida. As árvores foram cortadas e a empresa res
ponsável pelo abastecimento de energia foi chamada para resolver o problema.

. s i r / MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

BRICADEIRA - Longe do mundo virtual, crianças aproveitam belos espaços pú
blico para brincar e também desenvolver a atenção e a coordenação motora. Vale a 
pensa destacar a importância do incentivo dos pais para tirar a garotada da frente 
do videogame ou do computador e levá-los a locais abertos.

\ _____\ \ _____\

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
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FRASE
"Com essas exonerações e rescisão 

de contratos estam os econom izando 

R$ 176 mil por mês", Humberto Pita, 
presidente da Câmara de Vereadores, 
em entrevista coletiva ontem

Todas as eleições 
em uma só?

Projeto apresentado no Senado pretende unificar as elei
ções. Pela Proposta de Emenda à Constituição, a partir de 
2022, os brasileiros escolheriam vereadores, prefeitos, go
vernadores, deputados estaduais e federais, senadores e 
presidente da República no mesmo dia. Hoje, as eleições são 
realizadas de dois em dois anos, separando a escolha para 
os cargos municipais e para cargos estaduais e federais. Para 
conseguir a unificação em 2022, os vereadores e prefeitos 
eleitos em 2016 teriam que ter mandatos de 
seis anos. Entre as justificativas da 
proposta estão a diminuição dos 
custos e a maior transparência 
do processo eleitoral. Essa PEC 
foi apresentada em dezembro e 
espera por análise na Comissão 
de Constituição, justiça e Cidada
nia do Senado. A unificação das 
eleições também é prevista pelas 
propostas que fazem parte 
da reforma política.

1
2

3

Concessão de crédito para o consumidor deve 
voltar a ter crescimento forte no segundo tri
mestre. É o que mostra um indicador da Serasa 
que prevê o comportamento do setor com seis 
meses de antecedência. A taxa calculada em 
novembro ficou acima de 100 pontos pela pri
meira vez desde outubro de 2011.

Os economistas responsáveis pela pesquisa 
lembram que a inadimplência cresceu muito 
nos dois últimos anos, o que afetou a conces
são de empréstimos e financiamentos. Ago
ra, os brasileiros estão pagando suas dívidas 
e devem procurar mais por crédito a partir de 
abril, quando as dívidas típicas do começo do 
ano, como IPVA e a compra do material esco
lar, estiverem pagas. Os estímulos fiscais da
dos pelo governo e o bom momento no mer
cado de trabalho devem incentivar.

Brasil é uma das principais origens de pessoas 
traficadas. O país aparece ao lado de nações 
como Bulgária, China, Índia e Nigéria em um 
relatório sobre tráfico humano feito pela Or
ganização Internacional para as Migrações. Se
gundo o documento, metade das vítimas so
fre exploração de trabalho, em setores como 
agricultura, construção, tarefas domésticas e 
mineração. Já 27 porcento dos casos são de 
exploração sexual.

Rápidas
- O relatório alerta que, geralmente, a pessoa traficada viaja para 
outro país pensando que vai ter um trabalho legalizado, muitas 
vezes tem até contrato, mas, quando chega ao destino, encon
tra condições degradantes e as promessas não são cumpridas. 
O Brasil, além de ser origem de pessoas traficadas, também é 
destino. Segundo o relatório, o país recebe muitos trabalhadores 
bolivianos e paraguaios, por exemplo, que são explorados aqui.

- Produção de veículos sofre primeira queda em dez anos, no 
Brasil. Em 2012, as montadoras instaladas no País fabricaram 
pouco mais de três milhões e 300 mil automóveis. O número é 
1 ,9 %  menor que em 2011. O balanço é da associação que repre
sente o setor, a Anfavea. A entidade explica que a redução do IPI, 
Imposto sobre Produtos Industrializados, não foi suficiente para 
garantir um resultado positivo porque os estoques estavam ele
vados. Ou seja, as vendas de veículos bateram recorde em 2012 
com muitas unidades que saíram da fábrica em 2011. Além disso, 
a produção de caminhões despencou 4 0 %  e houve perda de 
mercado fora do país, por causa da crise internacional. Para 2013, 
a expectativa é que a atividade das montadoras volte a crescer.

em alto e 
boni soni

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
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• "O que passou, passou. Não cabe a nós ficarm os 

revirando os dados da Câm ara e apontando culpados. Esse 

é um papel que caberá à Justiça e aos órgãos com petentes" 

Humberto José Pita, presidente da Câmara de Lençóis

PARA PENSAI
• "Os princípios m ais 

im portantes podem  e 

devem  ser inflexíveis", 

Abraham Lincoln

y m m m m m m m í m m í m í í í m í m í í m í í í m í í í m í m m í m í í í m í m í f m í í í m í í í m í í í m í í í m '

Não se
esperava menos
Os membros da Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores de 
Lençóis realizaram ontem a 

primeira coletiva à imprensa, sete 
dias após terem  tom ado posse do 
cargo e sido eleitos para as fun
ções. Liderado pelo presidente, o 
médico Humberto José Pita, eles 
anunciaram a dispensa de 13 servi- 
d ores comissionados de suas fun
ções e o rompimento dos contratos 
de praticamente todas as empresas 
que prestavam serviços à Casa de 
Leis lençoense.

E não se esperava menos do que 
isso. Afinal, o eleitor demonstrou 
claram ente nas urnas o desejo pela 

mudança. Todos os vereadores 
que ocupam aquelas cadeiras -  
mesmo os reeleitos -  têm  sobre 
os ombros a responsabilidade 
-  e a esperança -  do rompi
mento com as velhas práti
cas, aquelas que mesmo que 
não sejam ilegais -  apesar de 

inúmeras reportagens deste O 
ECO apontarem exatam ente no 

sentido contrário -  são imo-

rais. Medidas que insultam a inte
ligência do eleitor.

Não se pode esperar do homem  
público nada menos do que a cor
reção de sua conduta, a ética no 
exercício da função e a fiscalização 
do uso do dinheiro público. A ho
nestidade é um dever e não uma 
virtude a ser alardeada aos sete 
ventos.

É obvio que as medidas agora 
anunciadas devem  ser enaltecidas. 
Tudo que for feito no sentido de 
promover a transparência da ges
tão dos recursos públicos merece 
aplausos, porque no Brasil, infeliz
mente, essa não é regra.

É preciso lembrar, no entanto, 
que é exatam ente isso que se es
pera do Poder Legislativo. Que seja 
verdadeira a casa do povo, o local 
onde a cidade -  suas virtudes e 
seus problemas -  são debatidos e 
discutidos com profundidade, onde 
os interesses coletivos se elevam  
sobre os interesses individuais.

É isso que o eleitor lençoense 
espera.

O
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A verdadeira 
solidariedade

Padre Beto
é radialista, teólogo e professor 
de filosofia
www.padrebeto.com.br

T odo ser hum ano é uma com 
binação única de caracte
rísticas físicas, m entais e 

espirituais que vão se form ando  
durante sua existência. Portanto, 
não existe nenhum ser humano  
que seja igual a outro e cada um 
contribui com seu modo d iferente  
de ser. Apesar de todas as d ife 
renças e particularidades encon
tram os uma base, uma essência 
em  todo ser hum ano que nos leva 
à com preensão de que somos se
m elhantes: o ser hum ano consti
tu i-se  em um individuo que está 
em  constante desenvolvim ento e 
em  busca de sua realização, de sua 
felicidade, ou seja, o ser humano  
é pessoa. Graças à essa essência 
podemos nos identificar com os 
outros e en tender suas alegrias e 
tam bém  seus sofrim entos. O "ser 
pessoa" é a base universal que 
une todos os seres humanos, in
depend entem ente  de sexo, raça 
ou religião. Ao tom arm os cons
ciência de que todos somos pes
soas construímos a plataform a  
necessária para o surgim ento da 
unidade entre as diferenças, ou 
seja, para surgim ento da solida
riedade. Ser solidário significa ter 
a capacidade de colocar-se no 
lugar do outro. Um exem plo clás
sico de solidariedade é a fam osa  
parábola do "Bom Sam aritano" 
narrada no Evangelho de Lucas. 
Nesta, dois inimigos ideológicos, 
um judeu e um sam aritano, se en 
contram . O Judeu, depois de um 
assalto é deixado sem im orto na 
estrada. Ao vê -lo , o sam aritano  
com preende que, naquele m o
m ento, não é sim plesm ente seu

inimigo que está precisando de 
ajuda, mas principalm ente uma 
pessoa hum ana. Desta consciên
cia surge o ato solidário do sam a- 
ritano em relação ao judeu.

Porém, a solidariedade não 
é sinônimo de compaixão. Ela 
em erge da com preensão de ser
mos sem elhantes e, portanto, a 
verdadeira solidariedade não se 
m anifesta som ente nos m om en
tos dramáticos, mas tam bém  nos 
m om entos alegres da vida. Ao me 
alegrar com o sucesso de alguém , 
estou m e solidarizando com ele, 
estou m e colocando em seu lugar 
e vivendo um pouco de sua a le 
gria. Justam ente neste tipo de so
lidariedade encontra-se um gran
de desafio para o ser humano. 
Com certeza, é muito mais fácil 
ser solidário no m om ento de so
frim ento  dos outros. Exteriorizar 
a nossa solidariedade quando o 
outro experim enta a tristeza não 
deixa de ser uma form a de e v i
denciar que somos mais fortes e 
nos encontram os em  uma situa
ção privilegiada. Mas, ao dem ons
trarm os nossa solidariedade com 
alguém  que vive  um sucesso ou 
uma vitória em sua vida, neces
sitamos de um desprendim ento  
muito m aior e uma libertação de 
nosso egocentrism o, o que signifi
ca possuir au to -es tim a, segurança 
diante da vida e am or próprio. "O 
hom em  que honra a si m esm o é 
capaz de ver as virtudes de outro  
hom em " (José M arti). Justam ente  
a solidariedade na alegria é a pro
va verdadeira de estim a, afeição  
e am izade em  relação a nossos 
sem elhantes independentem en
te  de seus sucessos ou fracassos. 
"A suprema felicidade da vida é a 
convicção de ser am ado por aqui
lo que você é, ou melhor, apesar 
daquilo que você é" (V ictor Hugo).
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Jonadabe diz que Liga não 
tem registro em cartório

Como já previsto - e antecipado pela Terceira Coluna da edição de sábado, 
5 -  , os projetos de lei que repassam verbas à LLFA (Liga Lençoense de Fute
bol Amador) geraram polêmica, ontem, na primeira sessão extraordinária da 
nova Câmara de Lençóis Paulista. O vereador Jonadabe José de Sousa (PSC) 
acusou a entidade de não estar registrada em cartório e por isso não é fa
vorável aos projetos. Ele afirma ter feito um requerimento em novembro, no 
qual constatou a irregularidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Irregular
Jonadabe conversou 

diversas vezes com os 
parlamentares durante a 
sessão para expor o seu 
posicionamento em rela
ção aos projetos de Lei de 
repasses à Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador.

Indireto direto
Verdade ou não, Jonadabe e o v e 

reador Gumercindo Ticianelli Junior 
(DEM), o Junior Dentista, são desa
fetos assumidos. Vale lembrar que o 
democrata é frequentador assíduo da 
Liga e assim os ataques poderiam ser 
indiretamente direcionados a ele.

Denúncia
O presidente da Casa de Leis, 

Humberto José Pita (PR) foi bem cla
ro em seu discurso. "Não votarei em 
projetos que têm denúncias. Se tem 
denúncia, não podemos votar. Temos 
que investigar", concluiu.

Regime de urgência
Pita colocou em votação o regi

me de urgência dos dois projetos que 
repassam verbas à LLFA. Resultado: 
por maioria de votos, o regime de ur
gência foi rejeitado. Dessa forma, os 
parlamentares terão mais tempo de 
analisá-los e verificar a denúncia feita 
por Jonadabe.

Quem manda?
Ontem, o que se viu na Câmara foi 

o vereador Ailton Tipó Laurindo (PV) 
ativo e quase sempre interferindo nas 
decisões. A todo o momento, e lesaia 
de sua cadeira e conversava ao pé do 
ouvido com Pita. Logo em seguida 
uma decisão era tomada.

Comissões 1
Durante a sessão, foram definidas 

as comissões da Câmara. José San
tana (PSDB), o Dodô, fica como pre
sidente de Finanças e Orçamento. O 
vice é José Pedro de Oliveira (PR), o 
Coroné Bentinho, e o relator, Junior 
Dentista.

Comissões 2
Já a comissão de Contabilidade e 

Justiça tem como presidente André 
Paccola Sasso (PSDB), o Cagarete, 
Nardeli da Silva (PSC) como vice e Ail
ton Tipó Laurindo (PV) como relator.

Comissões 3
Francisco de Assis Naves (PSDB), 

o Chico Naves, é o presidente da co
missão de Obras e Serviços Públicos. 
O vice é Anderson Prado de Lima (PV) 
e o relator, mais uma vez, Tipó.

Comissões 4
A comissão de Educação, Saúde 

e Assistência Social tem como presi
dente Nardeli da Silva. O vice é Emer
son Coneglian (PSDB) e o relator Ju
nior Dentista.

Comissões 5
Finalmente, a comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar tem como pre
sidente Dodô, auxiliado por Coroné 
Bentinho, como vice. Prado é o relator.
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Fabricante de chips 
Nvidia apresenta o 
Shield, seu primeiro 
console de videogame. O 
equipamento roda sistema 
operacional Android

CES: 2013 será o ano do 
'foblet', dizem analistas

O nome pode ser foblet, phablet, phonelet, 
tweener ou super smartphone, mas o fato é 
que os celulares grandalhões - com tamanho 
mais próximo a um tablet do que a um smar
tphone de dois anos atrás - chegaram para 
ficar. Sucesso surpreendente em 2012, esses 
aparelhos estão atraindo mais usuários e mais 
fabricantes de celulares, e determinando a 
maneira como consumimos conteúdo. "Nossa 
expectativa é de que 2013 seja o ano do Pha
blet", disse Neil Mawston, diretor executivo da 
Strategy Analytics, uma consultoria internacio
nal de comunicação móvel sediada no Reino 
Unido. A Samsung Electronics criou o segmen
to com seu Galaxy Note, ainda que ele inicial
mente tenha causado zombarias, e agora ou
tras fabricantes estão na corrida para recuperar 
o atraso. Na Consumer Electronics Show, que 
acontece esta semana em Las Vegas, as gigan
tes chinesas de telecomunicações ZTE e Flua- 
wei Technologies lançarão novos phablets. A 
ZTE, que colaborou com 0 designer italiano Ste- 

fano Giovannoni para criar 0 phablet Nubia, 
deve lançar 0 Grand S, com tela de cinco 

polegadas, enquanto a Huawei lança o 
, Ascent Mate, com uma enorme tela de 
^  6,1 polegadas, apenas um pouco menor

que 0 tablet Kindie Fire, da Amazon.

Rápidas
§  - TRIBUNAIS - Em uma vitória para 0 Google, a
^  FTC (Comissão Federal de Comércio dos EUA) 
^  encerrou nesta quinta (3) uma investigação en

volvendo o gigante das buscas, que poderá con
tinuar favorecendo seus próprios produtos nos 
resultados em detrimento dos rivais. A FTC disse 

^  não haver prejuízo à livre competição na manipu
lação dos resultados de buscas pelo Google, que 
conseguiu assim manter o direito de decidir que 
páginas são apresentadas acima dos outros du- 

^  rante uma consulta.
///////////^ //////////////////^ ^ ^ ^
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Política CONTRAMÃO
Em 2012, ano em que a Lei de Acesso à Informação 

entrou em vigor, quase m etade dos gastos com cartões 

corporativos do governo federal foi mantida em segredo. 

O argumento é que são informações estratégicas para a 

segurança da sociedade e do Estado brasileiro.

CAMARA

Pita anuncia Tucalo como diretor Jurídico
'O escolhi porque preciso de paz', diz presidente sobre substituto de Alberto 
Ciccone; Tucalo é promotor aposentado e já ocupou função durante gestão de Tipó

V ito r G odinho
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

0 presidente da Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista, o médico Humberto 

José Pita (PR), realizou ontem uma 
coletiva para anunciar os primeiro 
atos da nova Mesa Diretora, que 
tomou posse no dia 1° de janeiro. 
Em discurso lido, o presidente 
anunciou o rompimento dos con
tratos com praticamente todas as 
empresas que prestam serviços ao 
Poder Legislativo -  inclusive com 
empresas de contabilidade, alvo 
de ações movidas pelo do Minis
tério Público após denúncia de O 
ECO - e também a exoneração de 
13 servidores de seus cargos de 
confiança. Uma economia de R$ 
120 mil por mês, nas contas da 
Mesa Diretora. Além disso, Pita 
anunciou para o lugar do advoga
do Alberto Ciccone o procurador 
jurídico aposentado Antonio Car
los Rocha, o Tucalo.

Pita ressaltou que Tucalo foi 
uma escolha sua porque ele de
seja “ter paz" no trabalho à frente 
do Legislativo. O médico estava 
se referindo à experiência do ad
vogado que é promotor de justiça

EXPERIENCIA -  Pita anuncia Tucalo como novo diretor Jurídico da Casa

aposentado e também já ocupou 
o cargo de diretor Jurídico na 
Casa de Leis lençoense entre os 
anos de 2001 e 2008.

Tucalo foi levado à Câmara 
pelo então presidente Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e foi mantido pe
los presidentes que se seguiram, 
Admilson Vanderlei Bernardes, 
o Dingo e Celso Ângelo Mazzini. 
Tucalo ainda foi diretor jurídico 
durante a gestão de Nardeli da 
Silva (PSC) -  que começou em 
2007 -, e deixou a Câmara em 
meados de 2008, quando assu-

miu Alberto Ciccone.
Durante a coletiva de im

prensa -  realizada ontem, antes 
do início de sessão extraordinária 
convocada a pedido da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) -  Pita con
firmou ainda a contratação de 
Genésio Simões para o cargo de 
Assessor da Presidência. Pita afir
mou que ele tem grande experiên
cia nos setores administrativos de 
câmaras de vereadores da região -  
São Manuel e Pratânia -  e que ele 
vai auxiliá-lo nestas questões.

Em discurso lido de maneira

firme, Pita ressaltou que a Câma
ra está iniciando um momento 
novo e prometeu uma gestão lim
pa, que respeita o dinheiro públi
co e transparente.

Ao responder à pergunta de 
um dos presentes, Pita frisou que 
o que ficou no passado não será 
retomado. “Vou romper com tudo 
que passou. Empresas e funcioná
rios que não foram contratados por 
nós, estamos demitindo ou rom
pendo os contratos", assegurou.

No entanto, o presidente afir
mou que não haverá “caça às bru
xas" dentro da Casa de Leis. “O 
que passou, passou. Não cabe a 
nós ficarmos revirando os dados 
da Câmara e apontando culpa
dos. Esse é um papel que caberá 
à Justiça e aos órgãos competen
tes. Não haverá caça às bruxas 
aqui dentro. Não faremos audito
ria", declarou.

Pita, entretanto, afirmou que 
a Casa de Leis não vai omitir in
formações públicas para ninguém. 
“Quem quiser ter acesso a qual
quer informação desde que esteja 
dentro dos limites legais, basta 
fazer um requerimento que terá 
acesso", completou.

Medidas da Mesa podem economizar R$ 120 mil
As medidas tomadas pela 

Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulista e 
anunciadas pelo presidente Hum
berto José Pita em coletiva realiza
da ontem podem ter um impacto 
de até R$ 178 mil por mês, ou 
R$ 2,1 milhões por ano, no orça
mento da Câmara. Nesses valores 
estão embutidos os salários de 
13 servidores exonerados de suas 
funções -  os atos foram publi
cados no sábado, 5 -  e também 
o rompimento de praticamente 
todos os contratos mantidos pelo

Pita quer 
reformar plenário 
e construir sede 
administrativa

O médico Humberto José Pita, 
presidente da Câmara de Vereado
res de Lençóis Paulista, anunciou 
durante a coletiva de ontem que 
pretende reformar o plenário da 
Casa de Leis e construir a sede 
administrativa do Legislativo.

Pita afirmou que pretende 
fazer isso com os recursos econo
mizados com a demissão de car
gos de confiança que ganhavam 
altos salários na Câmara, e tam
bém com o rompimento de con
tratos que, nas palavras do presi
dente, eram 'superfaturados'.

“Com essa economia que 
dará cerca de R$ 120 mil por 
mês, pretendemos reformar o 
plenário até o aniversário de 
Lençóis Paulista. Até o final 
do ano, pretendemos iniciar a 
construção da nova sede admi
nistrativa", declarou.

Pita afirmou ainda que os 
quatro componentes da Mesa 
ficarão juntos em uma sala nos 
fundos do plenário, para reali
zar suas funções. Pita anunciou 
também que não pretende mais 
utilizar a casa que fica ao lado 
da Prefeitura, à rua Pedro Nata- 
lio Lorenzetti. (VG)

Poder Legislativo atualmente. 
Como será necessário recontratar 
alguns assessores para que “a Câ
mara cumpra bem seu papel junto 
ao cidadão", a economia estimada 
será de R$ 120 mil por mês, ou R$ 
1,4 milhão por ano. “Pelas nossas 
contas, nós vamos gastar cerca de 
R$ 50 mil por mês com algumas 
contratações e teremos uma eco
nomia de R$ 120 mil", declarou.

Dentre os contratos rescindi
dos estão os de contabilidade e 
recursos humanos, alvo de suspei
tas de irregularidades segundo de-

núncia impetrada pelo Ministério 
Público. Segundo Pita, apenas um 
funcionário foi contratado para 
realizar a contabilidade do órgão 
público. Questionado porque 
dentre os editais de exoneração 
publicados no sábado não consta 
o nome de um funcionário da área 
de informática, o presidente se 
justificou afirmando que precisa 
dos serviços desse profissional, 
e também das empresas contra
tadas, por questões técnicas. “Eu 
não poderia romper imediatamen
te todos os contratos da área de

informática porque senão não te- 
ria acesso a algumas informações 
importantes, principalmente fi
nanceiras, que serão exigidas pelo 
Tribunal de Contas", declarou.

O presidente, no entanto, se 
comprometeu que, assim que 
terminado esse processo de tran
sição, esses contratos também 
serão rompidos, e o servidor, dis
pensado. “Nenhum funcionário 
que não tenha sido contratado por 
esta Câmara, ou contrato firmado 
depois de nossa posse, será manti
do", enfatizou. (Vg)
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Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Claudio J. da Silva, 31 anos, professor no Rio de 
Janeiro (RJ) -  Presidenta Dilma, a minha preocupa
ção é com a miséria e a pobreza. O governo trata es
sas duas realidades de forma diferente, combatendo 
miséria e pobreza com ações específicas?

Presidenta Dilma -  Claudio, o programa Brasil 
sem Miséria tem ações específicas para combater 
a pobreza extrema e, em 2012, conseguimos tirar 
16,4 milhões de brasileiros dessa condição. Crian
ças e jovens têm nossa atenção especial, pois 
4 2 %  dos que vivem na extrema pobreza têm me
nos de 15 anos. E a educação é prioritária nessas 
ações. No Bolsa Família, os alunos beneficiários 
precisam ter frequência escolar superior a 8 5 %  
na faixa etária dos 6 aos 15 anos e de 7 5 %  para 
16 e 17 anos, e 9 7 %  dos matriculados frequentam 
regularmente a escola. A Ação Brasil Carinhoso, 
que integra o Brasil Sem Miséria, complementa a 
renda das famílias com filhos de até 15 anos para 
que elas superem o limite de R$ 70 por pessoa, e 
também ampliará vagas em creches públicas ou 
conveniadas destinadas às crianças extremamen
te pobres. O Programa Mais Educação -  Escola In
tegral prioriza o período integral nas escolas com 
maioria de alunos atendidos pelo Bolsa Família e 
já conta com a adesão de mais de 32 mil escolas. 
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni
co e Emprego (Pronatec) realizou mais de 260 mil 
matrículas em 2012 somente para beneficiários 
do Brasil sem Miséria, em 356 tipos de cursos. 
Com medidas assim, Claudio, estamos criando 
condições para que as pessoas exerçam a cidada
nia plena e ampliando o acesso às oportunidades.

Inês Santana Braz, 55 anos, professora de Santo An- 
tonio de Jesus/BA -  Como conselheira do CMDM-SAJ- 
-BA, gostaria de saber quais são os projetos para nós, 
mulheres, nesses dois anos de governo que lhes restam.

Presidenta Dilma -  Inês, na última década im
plantamos políticas para apoiar as brasileiras na 
luta por mais cidadania e autonomia, e vamos re
forçá-las até 2014. Continuaremos consolidando a 
Lei Maria da Penha, lutando para julgar os agres
sores. A rede de proteção, que já conta com 975 
serviços de atendimento à mulher em situação de 
violência, será ampliada em 3 0 %  e chegará a 500 
municípios até o final de 2014. As mulheres são 
titulares de 9 3 %  dos cartões do Bolsa Família, o 
que lhes dá autonomia para gerir os recursos, e 
os contratos no Minha Casa Minha Vida são feitos 
preferencialmente em seus nomes. Incentivamos 
a participação feminina nos cursos do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 
o Pronatec. O Rede Cegonha tem adesão de todos 
os Estados e de 4,9 mil municípios, cobrindo 2 mi
lhões de gestantes, 9 0 %  das que são atendidas 
pelo SUS. As ações de prevenção e redução de 
câncer do colo de útero e mama foram intensifi
cadas. São muitas as nossas conquistas, mas pre
cisamos, governo e sociedade, fazer muito mais 
para a valorização plena da mulher brasileira.

Joanna Rebelo, 41 anos, professora de Curitiba 
(PR) -  Ando pelas ruas e sempre vejo CDs e DVDs pi
ratas. Será que isso não é coisa de quadrilha, de orga
nização criminosa? O governo precisa agir.

Presidenta Dilma -  Joanna, você tem razão, 
quem fornece um DVD pirata a um vendedor 
desatento ou a um consumidor desavisado pode 
atuar também no tráfico internacional de drogas, 
de armas, de pessoas e de produtos piratas. Por 
isso, temos o Plano Nacional de Combate à Pi
rataria. Em 2012, apenas a Polícia Rodoviária Fe
deral apreendeu nas estradas mais de 2 milhões 
de DVDs e CDs. O Plano também realiza ações 
estratégicas, como o projeto Cidade Livre de Pi
rataria, coordenado pelo Ministério da Justiça, 
que incentiva prefeituras a criarem mecanismos 
de prevenção e repressão a esse crime. Sete ci
dades já aderiram - Curitiba (PR), São Paulo (SP), 
Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Recife 
(PE), Osasco (SP) e Vitória (ES), além de Brasília -  
e queremos que todas as cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014 participem. Também criamos 
há um ano e meio o Plano Estratégico de Frontei
ras, que já desarticulou 42 organizações crimino
sas, com mais de 20 mil prisões. Combatemos as 
práticas ilegais, Joanna, porque esta ação, além 
de ser um imperativo ético da sociedade, é parte 
fundamental de nosso compromisso com o cres
cimento econômico, com superação da extrema 
pobreza e com a criação de empregos e de opor
tunidades para todos os brasileiros e brasileiras.

Economia AUTOS
A  venda de veículos cresceu 4 ,6 %  no ano de 2012, 

chegando a 3.802.071 unidades ante 3.633.248 

vendidas em  2011, de acordo com balanço 

divulgado ontem (7) pela Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

CAMPANHA

Acilpa sorteia Celta 0 KM
Ganhador é do Parque Elizabeth; sorteio reuniu cerca de mil pessoas na Concha Acústica

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Apesar do calor da tarde 
do sábado, 5 de janei
ro, cerca de mil pessoas 

compareceram à praça Co
mendador José Zillo, a Concha 
Acústica, em Lençóis Paulista, 
para o sorteio de um Celta 0 
KM, pela campanha Acelere 
neste Natal. A realização foi da 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista). 
O sorteio finalizou a campanha 
que distribuiu cupons e ras- 
padinhas com vales-compras 
durante o período de festas de 
final de ano.

"Foram R$ 50 mil em prê
mios, R$ 16 mil em raspadinhas 
com vale-compras, R$ 5 mil em 
brindes (sorteados no sábado) e 
um carro 0 KM", diz José Antô
nio Silva, presidente da Acilpa.

O Celta, o prêmio mais es
perado, saiu para o lençoense 
Benedito Carlos de Jesus, mo
rador do Parque Elizabeth. O 
cupom dele estava entre os 400 
mil preenchidos pelos consu
midores do comércio da cidade. 
"É a primeira vez que ganho",

-'Jl
PE QUENTE -  Entre 400 mil cupons, Benedito Carlos de Jesus foi o ganhador do Celta 0 KM sorteado pela Acilpa

diz Jesus que foi avisado pelo 
telefone. "Não sei nem descre
ver o que senti. Cheguei a cair".

Jesus, que trabalha como 
operador de fabricação de álco
ol e levedura, garante que sem
pre acreditou no sorteio. "Par
ticularmente falando, sempre

acreditei. Sempre falava para os 
meus filhos não deixar o cupom 
jogado, falava: vamos acreditar".

Sobre a quantidade de 
cupons preenchidos, a família 
nem se recorda, mas garante 
que foram vários. "Bastante 
mesmo, priorizo sempre nossa

cidade comprando aqui".
Após a entrega da chave 

do veículo, emocionado, Je
sus percorreu, com o prêmio, 
alguns bairros da cidade, em 
uma passeata organizada pe
los funcionários da Acilpa e 
familiares do ganhador.

Mais de 100 brindes sorteados
Kátia Campos, de Lençóis 

Paulista, pela terceira vez foi as
sistir ao sorteio da campanha de 
Natal e neste ano não saiu com 
as mãos vazias. Ela foi uma das 
cem pessoas que compareceram à 
Concha Acústica e ganharam um

brinde distribuído pelo comércio.
"Sorteamos vários brindes. É 

uma forma de o comércio agra
decer as pessoas que estão aqui 
presentes. Foi entregue um cupom 
para cada pessoa que compareceu 
à Concha Acústica e depois reali

zado o sorteio", explicou Neno.
Foi quase uma hora de sorteio, 

com produtos que no total soma
vam R$ 5 mil. Sobre a campanha, 
Neno diz que termina com um re
sultado positivo. "É uma forma de 
deixar o comércio de Lençóis cada

vez mais forte. Quanto melhor o 
prêmio, melhor o atrativo para 
consumir no comércio, com isso 
gera mais riqueza para o municí
pio, para o comércio, gera mais 
emprego, todo mundo ganha", fi
naliza o presidente da Acilpa.

SUPLEMENTO

Número de inscritos no Sisu ultrapassa 470 mil
Falha expôs informações de alunos; inscrições para universidades e institutos vão até sexta-feira

Da Redação

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.

Chegou a 471 mil os ins
critos no Sistema de Se
leção Unificada (Sisu) do 

Ministério da Educação (MEC) 
até as 13h de ontem. O balanço 
do Ministério mostra que, entre 
as universidades, a Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) registra 
o maior número de inscritos e, 
entre os institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia, 
o Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) lidera a procura.

As inscrições foram aber
tas na m adrugada de ontem e 
podem ser feitas até a próxima 
sexta-feira, 11, exclusivamente 
pela internet. A prim eira edi
ção de 2013 do Sisu oferece 
129 mil vagas em 101 insti
tuições, entre universidades e 
institutos federais.

Podem concorrer às vagas 
estudantes que participaram  
do Exame Nacional do Ensi
no Médio (Enem) de 2012 e 
não tenham  tirado nota zero 
na redação. Ao se inscrever, o

candidato pode escolher entre 
duas opções de curso. A insti
tuição de ensino usa a nota do 
Enem na seleção.

A primeira chamada de sele
cionados está prevista para o dia 
14 de janeiro. Os convocados 
devem providenciar a matrícula 
nos dias 18, 21 e 22. A segunda 
chamada será divulgada no dia 
28 deste mês, com matrícula em 
1°, 4 e 5 de fevereiro.

Os estudantes que não forem 
selecionados nas duas primeiras 
convocações podem aderir à

lista de espera para concorrer 
a vagas remanescentes. O prazo 
de adesão vai de 28 deste mês a 
8 de fevereiro. No dia 18 de fe
vereiro, ocorrerá a convocação, 
pelas instituições, dos candida
tos em lista de espera.

As inscrições são feitas no 
endereço eletrônico http://sisu. 
mec.gov.br/. Na mesma página 
há informações sobre o proces
so de inscrição, notas de corte, 
vagas oferecidas e número e 
senha no Enem. (com informa
ções da Agência Brasil)

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.

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

CLASSIECO
* : Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
http://sisu


Esporte ALAGAMENTO
Cinco casas ficaram alagadas em Agudos após o temporal que 
caiu sobre a cidade na tarde de sexta-feira 4, por volta das 20h, 
na região da Pampulha e Santa Angelina. Equipes da Prefeitura, 
Assistência Social e Defesa Civil realizaram a limpeza na mesma 
noite e as famílias puderam permanecer em suas residências.

FUTEBOL

Liga assume campeonatos em Macatuba
LLFA firmou acordo com a Secretaria de Esportes da cidade para melhorar a organização dos campeonatos; calendário começa com Copa Regional

A ngelo  Neto

A  LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) 
firmou parceria com 

a Secretaria de Esportes de 
Macatuba para auxiliar a re
alização da tradicional Copa 
Macatuba de Futebol Regional. 
O torneio, que começa no final 
de janeiro, é o primeiro com o 
apoio da Liga. A expectativa 
é de que, futuramente, outros 
campeonatos sejam realizados 
a partir dessa parceria.

A Liga ficará responsável 
por toda a parte burocrática 
(encaminhamento de papéis, 
inscrições, convites, reuniões 
e regulamento) e pela arbi
tragem. Já a organização dos 
jogos (ambulância, estádio) 
continua com a administra

ção. A ideia partiu da própria 
Secretaria em M acatuba, que 
tem a intenção de melhorar a 
organização dos campeonatos 
realizados no estádio Amadeu 
Artioli. "O pessoal da Macatu- 
ba nos procurou para que nós 
dividíssemos a organização 
dos campeonatos. É uma satis
fação poder ajudar. Várias dire
torias e secretarias de Esporte 
da região já nos procuraram 
para adquirir conhecimento e 
elogiar a maneira como traba
lhamos", afirma Cláudio Aba
de, diretor da LLFA.

Já o secretário de Esportes 
de Macatuba, Fabrício José 
Gino Pereira, destaca que a 
administração na terá custo ne
nhum com a parceria. "A pre
feitura não terá custo algum. 
Quem vai ganhar com isso são

os times de Macatuba. Antiga
mente, as equipes reclamavam 
muito do preço da inscrição. 
Com a parceria, conseguimos 
uma inscrição muito barata e 
dessa forma iremos abrir um 
espaço maior nos campeona
tos", completa.

No dia 14 de janeiro, às 
19h, na sede da LLFA, haverá a 
primeira reunião que definirá 
os times e o sistema de disputa 
da Copa Macatuba de Futebol 
Regional, a primeira competi
ção do calendário esportivo da 
cidade. "Já entramos em conta
to com as equipes convidadas 
para acertarmos os últimos 
detalhes. Serão seis equipes 
de Lençóis Paulista, cinco ou 
seis de Macatuba e mais oito 
ou nove equipes da região", 
adianta Abade.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PALCO -  Liga Lençoense de Futebol Amadoi auxiliara na organização de campeonatos no estádio Amadeu Artioli

POLICIA

Força Tática prende idoso com miniarsenal
Ação da polícia evitou que armamento fosse roubado; proprietário deixava armas em três locais

A ngelo  Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  Força Tática da Polícia 
Militar de Lençóis Pau
lista apreendeu um mi- 

niarsenal distribuído pela Vila 
Virgílio Capoani, pelo bairro 
rural de Fartura e no jardim 
Marimbondo. Os policiais fi
zeram a apreensão após uma 
denúncia de que o armamento, 
que é de propriedade de um 
idoso de 67 anos, seria furtado 
por criminosos.

Após denúncias, por volta 
das 18h30, a PM esteve na casa 
de M.A.M. Lá, foram apreen
didos dois revólveres, calibres 
32 e 38, um punhal, duas facas 
artesanais, quatro munições ca
libre 20, três munições calibre 
357, 31 munições calibre 22, 
nove munições calibre 38 e 26 
munições calibre 32.

No sítio do acusado, locali
zado no bairro rural de Fartura, 
foram encontrados ainda uma 
Winchester calibre 22 e uma 
espingarda cartucheira inglesa 
calibre 20. Os policiais se dirigi-

VARIEDADE -  Pequeno arsenal foi apreendido pela Força Tática; armas 
que pertenciam a idoso seriam furtadas por criminosos

ram também à casa de um fami
liar do acusado, no jardim Ma
rimbondo, onde encontraram 
mais um revólver calibre 32.

O proprietário das armas foi 
conduzido à delegacia, autuado

em flagrante por posse ilegal de 
arma de fogo e encaminhado à 
Cadeia Pública de Avaí. Ele não 
teve direito a fiança, já que uma 
das armas era de uso restrito. 
Segundo a PM, o acusado tinha

passagem por porte de arma 
e uma tentativa de homicídio, 
na década de 90. O crime teria 
ocorrido no pátio no Ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzetti Fi
lho, o Tonicão.

LENÇeiS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

Diagramador e Arte Finalista
(Experiência: InDesign, Photoshop, lllustrator, Corel Draw)

Enviar currículo na recepção d ^o rnal, rua Geraldo 
Pereira de Barros, 948, centro - Lençóis Paulista. 
Email:'^inicius@jornaloeco.com.br

3269-3311

ESCO LA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo Juraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2* e 4* das 8h ás llh ;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3“ e 5® das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3“ e 5“ das 8h30 ás lOh, com o 
prof. Raphael Blanco

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a L4 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3“ e 5® das 13h30 ás

16h; Tonicão 2®,4®,6® das 14h ás 16h. 
M asculino:Treinamentos de 2® a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

BO CH A -  M ASCULINO E FEM ININO: 
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM IN I
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CA M PO -  M ASCULINO 
E FEM ININO.
O s treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  M ASCULINO E FEM I
NIN O:
O s treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na  academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o  atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

Dois são presos 
com entorpecentes

Homens da Força Tática 
da Polícia Militar apreende
ram em flagrante, na tarde 
de domingo 6, dois rapazes 
acusados de tráfico de dro
gas. Durante patrulhamen- 
to, às 16h20, os policiais 
abordaram D.H.S., 19 anos, 
e E.A.C., 27 anos, em um 
automóvel Monza, no par
que Rondon. Durante visto
ria no veículo, foram encon
tradas algumas porções de 
cocaína embaixo do banco 
do passageiro.

Na casa de E., nada de 
ilícito foi encontrado. Já 
na casa de D. os policiais

encontraram mais cinco 
porções da droga, R$ 317 
em dinheiro, dois celulares 
e um notebook, que teriam 
sido furtados da escola Ru
bens Pietraroia.. O jovem 
confessou ser dono do en
torpecente, mas disse que 
era apenas para consumo 
próprio.

Na delegacia, a PM ve
rificou mensagens em seu 
celular em que usuários 
pediam drogas. Os dois 
rapazes foram presos em 
flagrante por tráfico de en
torpecentes. O notebook foi 
devolvido à escola.

DESTILARIA JOAO DE BARRO LTDA - ME torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 7004436 , válida até 
11/12/2014, para Aguardente de cana-de-açúcar, fabricação de à FAZENDA 
CORREGO VERMELHO, 0, ALFREDO GUEDES, LENÇÓIS PAULISTA.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.241

Priscila Corrêa, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do município e 
comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro // JOSUÉ BARBOSA MARTINS e ADRIANA 
J ^ J LIO LIMA //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 30/05/1990, lavrador, solteiro, domiciliado na Rua 
João Abel, n° 492, Jardim Bocayuva, Macatuba/SP, filho de JOSÉ EVANGELO MAR
TINS e TEREZINHA BARBOSA MARTINS.
Ela, natural de Lençóis Paulista/SP, nascida aos 25/08/1996, estudante, solteira, domiciliada 
na Rua João Abel, n° 492, Jardim Bocayuva, Macatuba/SP, filha de LUIZ CARLOS LIMA 
e CÍCERA JULIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 04 de janeiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes 

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4242
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro // JOÃO ALBERTINI e IVETE RODRI
GUES GREGÓRIO //.
Ele, natural de Duartina/SP, nascido aos 26/06/1947, aposentando, divorciado, domiciliado 
na Rua Equador, n° 386, Santa Rita, Macatuba/SP, filho de JOSÉ ALBERTINI e AFON- 
SINA MARIA ALBERTINI.
Ela, natural de Barra Bonita/SP, nascida aos 19/10/1958, do lar, divorciada, domiciliada 
na Rua Equador, n° 386, Santa Rita, Macatuba/SP, filha de VALIDÓRIO GREGÓRIO e 
SARA RODRIGUES GREGÓRIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 07 de janeiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.238
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro // NILSON JOSÉ DA SITVA e LUZIA DE 
FÁTIMA SITVA //.
Ele, natural de Panema - Comarca de Santa Mariana/PR, nascido aos 12/04/1961, caldei- 
reiro, divorciado, domiciliado na Rua Francisco Leme do Prado, n° 145, Macatuba VII, 
Macatuba/SP, filho de JORGE JOSÉ DA SILVA e MARIA GERMINA DA SILVA.
Ela, natural de Trindades/MG, nascida aos 12/08/1966, costureira, divorciada, domiciliada 
na Rua Francisco Leme do Prado, n° 145, Macatuba VII, Macatuba/SP, filha de NICOLAU 
FRANCISCO DA SILVA e MARIA ANTONIA MOYA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 13 de dezembro de 2012.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

mailto:inicius@jornaloeco.com.br
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Réveillon I

2013 começa em ritmo de festa
Associados e convi
dados celebraram o 
ano novo com muita 
música, comida e be-

Animação não faltou durante 
a virada do ano para associa
dos do Clube Esportivo Ma
rimbondo e convidados que 
participaram da festa. O  tradi
cional Réveillon do CEM rolou 
ao som da Banda Faixa Nobre, 
com muita comida e muita be
bida.
Foi a primeira vez que a banda 
se apresentou no clube, trazen
do ritmos musicais para todos 
os gostos, e para embalar to-

FELIZ ANO NOVO - 2013 foi recebido em clima de muita festa pelos associados do Clube 
Esportivo Marimbondo e convidados. A  festa rolou ao som da banda Faixa Nobre. Para começar 
o ano novo atraindo boas energias, todo mundo entrou na dança. Confira nas fotos os melhores 
momentos deste evento contagiante.

FÉRIAS

Clube traz programação 
especial para as crianças
O  Clube Esportivo Ma
rimbondo inicia 2013 com 
mais uma edição do pro
jeto ‘Férias no Parquinho'. 
A  diretoria oferece uma 
programação especial para 
a criançada se divertir e es
timular a criatividade.
O projeto traz atividades 
coordenadas pelo agente 
cultural Cláudio Santos,

com brincadeiras diferen
tes ao longo dos dias. Este 
ano, o projeto funcionará 
nos dias 15, 17, 22, 24, 26 
e 29 de janeiro, sempre a 
partir das 14h.
A  proposta do ‘Férias 
no Parquinho' é resgatar 
brincadeiras sadias e di
vertidas, como ciranda de 
cantigas, caça ao tesouro

em roda, pé na tábua, ma
caco na roda, pega, monta 
e corre, cabo de força, cor
rida de pneus e pega-pega. 
Também terão a chance 
de produzir artesanal- 
mente brinquedos e mo
tivos infantis, trabalhando 
a coordenação motora, o 
raciocínio lógico, paciência 
e o senso de organização.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade ITALIA!
Mayara e 
Rafael na 
Pizzaria Hábil

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

Oferecemos 
serviços gerais de 
caminhão Munk

Loja 1 : Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057

Loja 2: Rod.OsnyMatheus, Km 112 
ou Rua: Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717/3269-7979

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
WWW.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Máxima Qualidade
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R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 311JD.UBIRAMA 

LENÇÓIS PAULISTA

PARABÉNS
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Completar mais um ano de vida 
é sempre motivo de alegria 
e comemoração. Ainda mais 
quando a festa vem em dobro. 
Este foi o caso de Daniele 
Bove e do filho Vinicius, que 
aniversariam no dia 6 e 9 
de janeiro, respectivamente. 
Parabéns e saúde aos dois!

FOTO: JERUSA MORELLI/ O ECO

• H & Cia Kids
As melhores marcas em moda 
infantil e teen para meninas e 
meninos dos tamanhos R/N ao 
18 estão na H & Cia Kids. A loja 
oferece também acessórios, 
sapatinhos, tênis e sandálias 
com modelos do casual ao 
básico, sempre com novidades e 
qualidade no atendimento. Nas 
compras à vista o cliente ganha 
desconto especial, ou se preferir, 
pode parcelar em até 6 x no 
cartão. A H & Cia Kids fica na 
Rua Geraldo Pereira de Barros, 
846 -  Centro. Telefone (14)
3264 -  2225. Na foto, a equipe: 
Renata, Glenda, Kellen, Camila, 
Débora e Gabriela.

FOTOS: STUDIO A

o  Daiana, Lívia, Luiz 
Fernando e Vinícius 
na Toca do Pastel 
©  Fernando e André 
na Toca do Pastel 
©  Lucas na Toca do Pastel 
O  Matheus, João Paulo e 
Lucas na Toca do Pastel 
©  Marcelle e Laura 
na Toca do Pastel 
O  Taisa e Beatriz 
na Toca do Pastel

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

• Manuela 7 
meses

• Octávio 10 
meses
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Rodízio de Pizzas 

Todas as Quintas, 

Sextas-feiras 

e Sábados

http://WWW.rogete.com.br

