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Reação
em 2 rodas
No momento em que Lençóis Paulista 
discute melhoria da segurança, 
a Polícia Militar recebeu duas 
viaturas novas e duas motos para o 
patrulhamento da Rocam - que vão 
reforçar a prevenção de crimes na 
cidade. "A versatilidade da moto é 
bastante eficaz e eficiente porque 
o policial treinado para esse tipo 
de viatura gera uma vantagem em 
determinados tipos de delitos", avalia o 
tenente Trujillo, comandante da PM.

JUSTIÇA

Lençóis é 11̂  na 
fila para implantar 
Terceira Vara

Lençóis Paulista é a 11® cidade 
do Estado com prioridade para im
plantar a Terceira Vara, disse o juiz 
de direito e atual diretor do Fórum, 
Mário Ramos dos Santos. Em en
trevista ao O ECO, ele revela que 
contatou a assessoria do Tribunal 
de Justiça no início do ano, quan
do foi informado sobre a posição 
de Lençóis Paulista na ordem de 
instalação de novas varas. 0 )

TERCEIRA COLUNA

Pita confirma 
intenção de 
comprar prédio
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FOLIA

Sexta-feira 
tem carnaval 
na Nova Lençóis

Os foliões de Lençóis Paulista já 
podem pular o carnaval na próxima 
sexta-feira, na quadra de esportes 
do Jardim Nova Lençóis. Os bai
les nos bairros vão acontecer sem
pre das 18h às 21h. O único baile 
a partir das 21h acontece domingo 
10 de fevereiro, na Praça Comenda
dor José Zillo, a Concha Acústica, 
no Centro da cidade, com show 
da banda Samba da Vela.

ESPORTES

Copa Cidade do 
Livro vai para a 
segunda fase

O final da primeira fase da 13® 
Copa Cidade do Livro de Futsal pro
mete. Quatro jogos definem os classi
ficados para a próxima etapa. Hoje, 
Atitude e Sukatão de Agudos se en
frentam pela segunda vaga do grupo 
C. O jogo é às 20h30. Em seguida, Ex- 
pressinho e Porto de Areiópolis se en
frentam pelo grupo D. Na quinta-feira, 
às 20h30, o Guache precisa apenas 
de um empate contra o A.F.L. O

CARNAVAL

CEM põe convites
à venda O

O ECO faz 75 anos e 
anuncia atração da 
festa Melhores 2012
Jornal confirma banda Bee Gees Alive como atração para festa do dia 17 de 
agosto, no CEM; pesquisa de opinião popular vai às ruas nos próximos dias ©
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ESPECIAL - Acompanhados de orquestra, banda cover do Bee Gees trará para Lençóis Paulista glamour de show inédito
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TEMPO 0
TERÇA-FEIRA, 05/02
"TMt. Sol e aumento de nuvens de manhã.'' Pancadas de chuvaà ♦OOOP tarde e à noite.
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PRESIDENTA
Dilma explica as 
regras de seleção do 
Sistema de Seleção  
Unificado

C&T
Presidente dos Estados 
Unidos tem permissão 
para realizar ataques ^  
virtuais, revela jornal
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SEGURANÇA
Em Barra Bonita, a praça Dr. Tatinho 
recebeu mudanças. Está mais segura.
O local, que lembra um navio, está com 
proteção mais alta e barras extras que 
diminuem o vão entre as colunas.
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PETAGUDOS
Começou ontem, no Centro de Ca

pacitação de Agudos, a inscrição para 
o Programa Educação Para o Trabalho, 
uma parceria do Senac Bauru e a Pre
feitura. O programa é para jovens de 
15 a 21 anos que tenham concluído ou 
cursem a última séria do Ensino Fun
damental. O PET desenvolve trabalhos 
em áreas, como tecnologia, desenvolvi
mento humano e pessoal, comunicação, 
empreendedorismo, processos organi
zacionais, excelência no atendimento 
e relacionamento com o cliente. O pro
grama habilita o aluno para função mais 
abrangente no mercado de trabalho. As 
aulas começam em março e os interes
sados podem ir na rua 13 de Maio, 242. 
Serão 330 horas/aulas, divididas em três 
vezes por semana. Devem ser formadas 
três turmas, de 30 alunos cada.

PROJETO ALBA
O Projeto ALBA de basquetebol, 

mantido pela Prefeitura de Lençóis, 
junto com a Diretoria de Esportes e 
Recreação, em parceria com o Grupo 
Lwart e Lutepel, retomou as atividades 
e está recebendo novos atletas. Os in
teressados devem ir aos ginásios nos 
horários dos treinos. Nascidos de 2000 
a 2003 treinam às segundas, quartas e 
sextas-feiras, no Ginásio Maria Ange
lina Boso, na Cecap. Atletas que nas
ceram de 1997 a 1999 treinam nos Gi
násio Antonio Lorenzetti Filho, Tonicão 
e Archangelo Brega Primo, CSEC, todos 
os dias, das 15h às 17h.

CURSOS SENAI
O CRAS de Borebi tem inscrições 

abertas para seis cursos gratuitos: 
assistente de departamento pessoal, 
desenhista mecânico, auxiliar admi
nistrativo, assistente de controle de 
qualidade, operador de computador e 
programador de produção. Para se ins
crever é preciso ter 16 anos e Ensino 
Fundamental. Inscrições no CRAS de 
Borebi (Praça Tiradentes, 628). Os cur
sos são no período da manhã.

CENÁCULO
No domingo, famílias de Agudos e 

região estiveram na comunidade Nos
sa Senhora Aparecida, da Paróquia São 
Paulo Apóstolo de Agudos, para o 6° 
Cenáculo para as famílias, com mo
mentos de animação, palestras, ado
ração ao Santíssimo e missa celebrada 
pelo bispo diocesano Dom Caetano 
Ferrari e padres locais.

LIMPEZA - Em meio aos veículos, na avenida João Paccola, a máquina varredeira 
fez a limpeza das ruas, na Vila Antonieta. A varredeira é uma alternativa para ajudar 
no trabalho dos funcionários que trabalham para manter a cidade limpa.
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MATAGAL - Quem chega à Vila Cruzeiro, pela entrada próxima ao trilho, se depara 
com um terreno com mato muito alto. O mato já ultrapassa a altura das pessoas. A 
limpeza de terrenos é um assunto sempre discutido já que, além de bichos, pode se 
tornar ponto de lixo e entulhos.

\ _____\ \ _____\

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
" A situação é crítica em Lençóis Paulista, 
mas dez cidades do Estado estão em 
pior situação em relação a número de 
processos ". Juiz de direito, Mário Ramos 
dos Santos, diretor do Fórum local

Aumenta arrecadação 
de impostos em janeiro

Má notícia para o trabalhador brasileiro. O mês de ja 
neiro chegou ao fim com um novo aumento na arrecada
ção de impostos. Dados da Associação Comercial de São 
Paulo indicam que, entre os dias 1 °  e 31, os brasileiros 
mandaram para os cofres dos governos municipais, esta
duais e federal mais de 137 bilhões de reais. Cerca de 11 
bilhões a mais que em janeiro do ano passado. E o núm e
ro representa que os governos morderam cerca de 720 
reais do salário que cada brasileiro recebeu no último dia 
cinco. Para 2013, a tendência é que a arrecadação passe 
de um trilhão 734 bilhões. A  Associação Comercial diz não 
ser contra a cobrança de impos
tos, mas que defende um 
melhor uso do dinheiro 
público. E que com 0 vo 
lume já arrecadado em 
2013 daria, por exemplo, 
pra comprar quase dois 
m ilhões de am bulâncias 
ou construir quase qua
tro m ilhões de moradias.
A entidade informa a ar
recadação em tempo real 
pela internet, no 
site im postom e- 
tro.com.br.

Brasil lidera ranking de plásticas no bum 
bum e cirurgias íntim as. Em 2011, mais de 
21 mil m ulheres aum entaram  o glúteo e 
nove mil fizeram o rejuvenescim ento das 
partes íntim as. Outra cirurgia de correção 
foi destaque naquele ano: a de orelhas. 28 
mil pessoas realizaram o procedimento. 
Os dados são de um estudo feito pela So
ciedade Internacional de Cirurgia Plástica.

Segundo o levantamento, o Brasil é pionei
ro quando o assunto é cirurgia no bumbum.
0 número desse procedimento aumentou 
3 6 7 %  nos últimos quatro anos, segundo 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 
No ranking total de cirurgias, o Brasil ocupa 
a segunda posição, com 905 mil, atrás so 
mente dos Estados Unidos, que registrou 1,
1 milhão procedimentos em 2011.

Produtos típicos do carnaval têm alta car
ga tributária. As bebidas alcoólicas são as 
campeãs: na caipirinha, os impostos repre
sentam 7 6 %  do preço pago pelos consumi
dores. Já na cerveja eles são 5 5 % . Os dados 
são do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, o IBPT.

MAGISTRAL
PHARMA

Manipulação  de Fórm ulas

www.magistra lpharma.com.br

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas manipuladas;
- Entrega em dom icílio ;
- Orçamentos por telefone, fax ou email;
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ;
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e
- Aromaterapia
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ;
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência

2 RUA IGNÂCIO ANSELMO, 590 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA/SP

Vem aí

3 3PROCESSO S a E T N O  I 2
Nova turma do Projeto Formação de Líderes

Aguardem!
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G R U P O

www.grupolwart.com.br
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Opinião í
FRASE
• Estamos trabalhando 
para uma noite especial, 
uma noite de glamour.

Moisés Rocha

PARA PENSAR
• Tudo vale a pena 
quando a alma não é 
pequena.

Fernando Pessoa
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Bodas de Diamante com o leitor
0 jornal O ECO completa amanhã 75 

anos de fundação. Idealizado em 
1938 por Alexandre Chitto, o jornal 

registrou -  e, algumas vezes, protagonizou 
-  todas as mudanças de comportamento, 
da economia, da política e da sociedade 
de Lençóis Paulista e região. E, olhando 
para trás, o jornal O ECO tem muito a co
memorar. Apesar de passar por diversas 
mãos e linhas editoriais, o jornal O ECO 
sempre esteve presente na vida do cida
dão comum. Nunca se furtou de mostrar o 
que estava escondido e de buscar a fundo 
as informações. A notícia sempre foi seu

maior patrimônio. O conhecimento da no
tícia foi forjado pela passagem do tempo. 
Não é qualquer veículo de imprensa que 
atravessou uma Guerra Mundial, seguida 
pela Guerra Fria, o período da Ditadura Mi
litar, a redemocratização, a primeira elei
ção direta, a queda de um presidente, o 
surgimento de um novo plano econômico. 
Isso para ficar apenas em temas nacionais.

E é justamente esse peso histórico que 
orgulha cada profissional que trabalha e 
veste a camisa de uma empresa que com
pletou Bodas de Diamante com seu leitor. 
Que venham outros 75 anos!
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O flagelo da dependência química
Marcos da Costa
é advogado e presidente da OAB SP

De acordo com dados do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(uNo DC), a presença do crack no Brasil 

vem crescendo assustadoramente. Em 2002, 
200 quilos da droga foram apreendidos. Em 
2007, a apreensão totalizou 578 quilos, equi
valente a 8 1,7 %  do crack apreendido na 
América do Sul. Diante desse cenário, o país 
precisa voltar sua atenção à preocupante 
questão do consumo de substâncias psicoa- 
tivas ilícitas, principalmente o avanço do cra- 
ck, que vem se configurando como um dos 
graves problemas sociais do mundo.

O flagelo do crack está atingindo a popu
lação brasileira, independente da classe so- 
cioeconômica ou da faixa etária daquele que 
consome esse tipo de droga. As cracolândias 
não se concentram mais em áreas degrada
das das cidades, grandes ou pequenas, já 
invadiram as casas, as escolas, as empre
sas, os espaços públicos, demonstrando que 
não tem limite em fazer novos reféns, entre 
crianças, jovens e adultos.

Diante do poder viciante e letalidade do 
crack e do despreparo do Poder público em 
tratar tantos dependentes químicos, o tra
tamento obrigatório surgiu como uma pro
posta de sociedade e se materializou em um 
convênio firmado entre o governo do Estado 
de São Paulo, o Tribunal de Justiça, o Minis
tério Público e a Ordem dos Advogados do 
Brasil -  Secção São Paulo para que aqueles 
que estejam em iminente risco de vida pos
sam ter uma alternativa de sobrevivência.

Os dependentes químicos vivem uma re
alidade de degradação humana, perambulan- 
do pelas ruas e escondidos em "buracos". Há

um vale-tudo para sustentar o vício, filhos que 
agridem e roubam os pais, filhas que se pros
tituem, laços familiares que se diluem diante 
de tanta violência, a ressaltar a quebra social 
intensa. O destino da maioria dos usuários de 
crack , segundo o levantamento, é morte por 
overdose ou ser vítima de homicídio.

O censo de 2010 traz um novo dado alar
mante: o número de usuário já estaria em 2,3 
milhões de brasileiros. A maior parcela dos 
dependentes de crack é formada por ho
mens jovens, mas o consumo feminino vem 
avançando , sendo que hoje temos o registro 
de centenas de casos de mulheres grávidas 
dependentes.

Certamente, não poderíamos enquanto 
sociedade viver com medo e insegurança; 
dispostos a abdicar de direitos e garantias; 
mas tínhamos de buscar alternativas para 
enfrentar o desafio de uma solução tempo
rária, capaz de dar uma resposta à sociedade.

Dessa forma, o serviço jurídico que fun
ciona no Centro de Referência de Álcool, 
Tabaco e Outras Drogas (Cratod), na capital 
paulista, está mobilizando advogados, juí- 
zes e promotores para que os dependentes 
químicos em situação de risco e sem cons
ciência de seus atos sejam encaminhados a 
tratamento ambulatorial e internação, após 
avaliação médica e judicial.

Esta é mais uma importante contribuição 
da comunidade jurídica à cidadania e um 
passo importante na política de saúde e de 
direitos humanos e no enfrentamento do 
crack. Nesse pacto, os advogados e demais 
operadores do direito fortalecem seu papel 
social, porque materializam as possibilidades 
de colaboração efetiva da Justiça e buscam 
reduzir os prejuízos causados pela depen
dência química.
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Investir para crescer
Arnaldo Jardim
é deputado federal pelo PPS

Crescer para valer só acontecerá com 
mudanças estruturais. A sociedade e o 
governo constatam a insuficiência das 

medidas localizadas e pontuais. O modelo 
sustentado no consumo revelou seus limites 
e as taxas de ocupação de mão de obra e de 
emprego vão, inexoravelmente, cair e muito. 
Ao lado das necessárias reformas estruturais 
(tributaria, previdenciária, etc.), é imperativo 
ampliar o grau de investimento, especial
mente na área da infraestrutura.

Do ponto de vista do investimento públi
co, é prioritário avançar na melhoria da qua
lidade na contratação de serviços e obras e 
agilização do dispêndio orçamentário. O ano 
passado, mais uma vez, tivemos uma baixa 
execução orçamentária e ampliou-se ainda 
mais os "restos a pagar". Ou seja, trocando 
em miúdos, o governo não conseguiu gastar 
e isso precisa mudar.

Reformular a Lei 8.666 e aprovar a Lei 
Geral das Agencias Reguladoras são tam
bém passos necessários e ainda mais agora 
quando algumas atitudes do Executivo ge
ram insegurança jurídica.

Do ponto de vista do investimento priva
do, precisamos de ousadia na implementação 
de PPP (Parceria Público-Privada) e conces
sões. O pacote de infraestrutura lançado em 
2012, que prevê um aporte de R$ 80 bilhões 
a R$ 90 bilhões em cinco anos para melhorar 
as condições de rodovias, portos, aeroportos 
e ainda o setor de energia, pode ser o indutor 
para que economia não fique estagnada.

O conjunto das medidas é audacioso, 
como a guinada que o Banco Central deu o 
ano passado ao reduzir a taxa de juro e mu
dar no tratamento da questão cambial, por
tanto louvável e caminha no rumo das pro
postas defendidas pela Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, 
da qual sou presidente, mas precisa ser de

fato implementado.
Levantamento feito pelo Observatório 

PPP Brasil mostra que hoje existem 18 con
tratos de PPPs em execução (pronto ou em 
obras) por parte de governos estaduais, em
bora apenas um contrato tenha sido assina
do, em Alagoas, no ano passado.

De acordo com a PPP Brasil, atualmente 
existem 24 projetos em consulta ou em li
citação. Os estados de Minas Gerais e de 
São Paulo concentram o maior número de 
projetos, com cinco e três, respectivamente. 
São Paulo conta até com um Comitê Gestor 
de PPPs, tamanha é a relevância desse me
canismo para o estado.

Mas enquanto a maioria dos estados lan
ça mão de PPPs prioritariamente para o setor 
de infraestrutura, o governo federal, segun
do dados da PPP Brasil, tem projetos neste 
formado para irrigação (oito), defesa (seis), 
manutenção de parques (seis) e apenas uma 
PPP contratada.

Além de ampliar o leque de PPPs, é pre
ciso também diminuir a burocracia dos pro
jetos e garantir a desoneração dos principais 
tributos que incidem sobre esse dispositivo, 
um dos maiores obstáculos para que se tor
nem mais efetivos no país.

A Medida Provisória 575/2012, transfor
mada na Lei 12.766, tornou os projetos de 
PPPs mais atrativos ao permitir que o poder 
público faça os pagamentos por obras e pela 
diluição do pagamento de impostos e tribu
tos ao longo do contrato. Como membro da 
comissão especial que analisou a matéria, 
contribui para esse avanço.

A alteração promovida na legislação, no 
entanto, carece de aperfeiçoamento, sobre
tudo no que diz respeito à desoneração de 
IR, CSLL, PIS-Pasep e COFINS para que os 
projetos possam de fato sair do papel.

Esse conjunto de regras agilizará e per
mitirá que as PPPs e as concessões possam 
efetivamente produzir os resultados que to
dos nós esperamos e que o país precisa!
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Pita apresenta 13 assessores e 
anuncia desejo de comprar sede própria

Conforme antecipou O ECO, o presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Hum
berto José Pita (PR), chamou a imprensa ontem para uma entrevista antes da 
primeira sessão ordinária deste ano. Pita apresentou os novos assessores con
tratados (5) e também os atuais servidores concursados do Poder Legislativo (8) 
e sinalizou que as contratações não param por aí. O presidente da Casa também 
admitiu que quer comprar o prédio na esquina das ruas José Paulino da Silva e 
Pedro Natálio Lorenzetti, onde pretende instalar a sede administrativa da Câmara.
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Confirmado
Pita quer uma sede ad

ministrativa própria para a 
Câmara de Vereadores de 
Lençóis e diz que valor do 
imóvel pode até ser supe
rior a R$ 1,2 milhão.

Não é bem assim
O republicano questionou os nú

meros divulgados pela Terceira Colu
na no sábado 2. O valor exato do imó
vel, segundo Pita, não é conhecido. 
Pode ser menor, igual ou até superior 
aos R$ 1,2 milhão noticiado pelo jor
nal, segundo Pita.

Caro
Ao justificar seus projetos à frente 

do Legislativo, o presidente diz que o 
aluguel pago pela atual sede adminis
trativa é de R$ 7 mil. No prédio ao lado, 
o valor subiria para R$ 10 mil mensais. 
As contas são do presidente.

Ano que vem
Após repercussão da notícia vei

culada pelo O ECO, Pita revisou prazos 
para seus planos imobiliários. "Pre
tendo reformar o atual plenário. Ano 
que vem, se a Prefeitura nos der o que 
temos direito no orçamento, pretendo 
começar a construir ou comprar um 
prédio. Esse ano não é possível. Tenho 
direito de 4 %  a 7 %  (do orçamento)", 
avisou. O mesmo Pita já dera entre
vista falando em prazos mais curtos, 
coisa de 90 dias para mexer no que 
precisa ser mexido.

Transparente na frente
Interessado naquele imóvel, o 

presidente da Câmara dá detalhes do 
prédio que quer comprar. "Terá pare
des de vidro, elevadores, acessibilida
de, vereador sendo visto trabalhando 
em boxes individuais... Iria mudar da 
água para o vinho", completou.

Quadro
Sobre contratações e cargos de 

confiança, Pita apresentou 13 servi-

dores ontem. De chefia de limpeza a 
diretoria jurídica, passando por con
tabilidade, comunicação e assessoria 
técnica. Segundo ele, o número de 
contratados pode aumentar. A lista 
cresceria com contratações de as
sessores diretos dos parlamentares, 
o que depende de acordos com parti
dos políticos representados na Casa. 
"São eles (vereadores) que medirão 
quantos assessores iremos contra
tar", avisou.

Um, dois, três...
Pita acena com a possibilidade 

de contratar um assessor por ban
cada política (cinco, atualmente) e 
mais um para cada membro da Mesa 
Diretora (quatro, no total). Se essa 
hipótese se confirmar, o presidente 
teria três assessores diretos: um pela 
bancada do PR, outro pelo cargo de 
presidente da Mesa e o assessor ad
ministrativo, já nomeado, em possa
do e apresentado ontem.

Em caixa
Ontem, Pita disse que no primeiro 

mês de seu mandato, após as várias 
demissões realizadas, sobraram no 
caixa da Câmara cerca de R$ 100 mil. 
Essa economia também já despertou 
a vontade de comprar um carro novo 
para o Poder Legislativo.

Déjà-vu
É sempre bom lembrar que a an

tiga Câmara se viu às voltas com o 
Ministério Público e que terminou o 
mandato desgastada politicamente. 
Nesse ritmo, a atual composição logo 
terá que explicar quem são, quanto 
ganham e o que fazem os novos as
sessores na Câmara.
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Além de palestras e 
geringonças tecnológicas, 
a Campus Party chama 
atenção pelas mulheres 
bonitas. A  beleza fora do 
padrão está em alta.

Obama tem autoridade para 
lançar ciberataques preventivos

FOTO: D IV U L G A Ç Ã O
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Além de mísseis, códigos de programas de 
computador estão no arsenal dos Estados Uni
dos. Uma investigação divulgada nesta segunda
-feira pelo jornal The New York Times revela que 
ciberataques preventivos estão entre os recursos 
que o presidente americano tem à sua disposição 
caso sejam descobertas evidências da prepara
ção de uma grande investida digital contra os 
Estados Unidos. Citando os autores da investiga
ção, o jornal afirma que a nova decisão também 
descreve como as agências de inteligência po
dem buscar em redes de informática potenciais 
ataques contra os Estados Unidos e, se aprova
do pelo presidente, atacar aos adversários com 
um código destrutivo, mesmo que não haja uma 
guerra declarada. A iniciativa surge quando o de
partamento de Defesa americano aprovou uma 
expansão de sua segurança informática para os 

próximos anos com a intenção de defender 
redes fundamentais. O jornal The Washing
ton Post informou que o departamento de 

W cibercomando deve aumentar seu pesso- 
ai de 900 a 4.900 efetivos. A importância 

da ameaça foi evidenciada com uma série 
de sabotagens que inclui uma em que um vírus 
foi empregado para deletar os dados de mais de 
30.000 computadores em uma petroleira estatal 
saudita em meados do ano passado. Sabe-se que 
0 presidente Barack Obama ordenou 0 uso de ci- 

^  beralarmes apenas uma vez, quando autorizou 
uma escalada de ataques contra instalações de 

^  enriquecimento de urânio iranianas, segundo o 
^  Times. A operação, chamada "Olympic Games", 

começou no Pentágono durante o governo de 
^  George W. Bush (2001-2009), segundo o jornal. 
^  Os ataques contra o Irã ilustram como a infraes- 

trutura de um país pode ser destruída sem ser 
bombardeada, destacou a investigação.
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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
Conselho Tutelar........  3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos......... 3262-8500

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

Macatuba
Conselho Tutelar....... 3298-3036
Santa Casa..................3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa.................. 3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano ESCLARECIMENTO
Sobre a foto e a informação publicadas pelo O ECO, na edição do sábado 2, na página 
A2, referente à parte de uma árvore caída no terreno da EMEIF Professora Amélia 
Benta do Nascimento Oliveira, a Diretoria de Educação esclareceu que o serviço de 
retirada dos galhos foi realizado no sábado, dia 2 de fevereiro. Segundo a diretoria, o 
serviço de retirada já havia sido solicitado à empresa responsável.

O ECO 75 ANOS

Bee Gees Alive será 
atração dos Melhores 2012
Grupo será acompanhado por orquestra; festa acontece dia 17 de agosto, no Clube Marimbondo

FOTO: M Á R C IO  M O R E IR A /O  ECO

ANIVERSÁRIO - Para celebrar 75 anos de O ECO, Moisés Rocha anuncia primeira atração da festa Melhores 2012: Bee Gees Alive e Orquestra

Carlos A lberto  Duarte

Na semana em que O 
ECO completa 75 anos 
de fundação -  o jornal 

foi às ruas pela primeira vez 
em 6 de fevereiro de 1938 -, a 
direção da empresa já definiu 
o primeiro presente para seus 
leitores, assinantes e parceiros 
comerciais. A festa de entrega 
do prêmio Melhores 2012, que 
acontece no dia 17 de agosto, 
no Clube Esportivo Marim
bondo, terá como atração este 
ano o show do grupo Bee Gees 
Alive, considerado pela crítica 
um dos melhores cover dos Bee 
Gees na América Latina.

O grupo já se apresentou 
em Lençóis Paulista com gran

de sucesso. Para a entrega do 
prêmio Melhores 2012 terá 
uma novidade especial: pela 
primeira vez, o repertório de 
uma das bandas mais bem-su
cedidas da história será apre
sentado em versões acústicas 
com voz e orquestra.

A atração foi confirmada 
esta semana pelo empresário 
Moisés Rocha. "Estamos traba
lhando para uma noite especial, 
uma noite de glamour”, disse, 
ao sinalizar que o evento deverá 
ter outras novidades, a exemplo 
do prêmio Melhores 2011, con
siderada uma das mais marcan
tes dos 11 anos da festa.

Rocha disse que, a partir 
das próximas semanas, uma 
equipe de profissionais inicia

pesquisa em campo para iden
tificar empresas, profissionais 
liberais e os políticos mais 
lembrados em 2012.

O prêmio destaca também 
empresários e voluntários que 
de contribuem para o desenvol
vimento de Lençóis Paulista. A 
festa Melhores 2012 acontece 
no dia 17 de agosto, no salão de 
festas do Clube Esportivo Ma
rimbondo.

BEE GEES CHORDS
Resgatando as raízes musi

cais dos irmãos Gibb, a banda 
brasileira traz aos apreciadores 
dos maiores hinos do pop inter
nacional, um espetáculo inédito, 
com arranjos sofisticados e uma 
harmonia vocal incomparável.

No show, o público poderá 
recordar sucessos como "How 
Deep Is Your Love”, "I Started 
A Joke”, "Massachusetts,To 
Love Somebody, Stayin' Alive”, 
"Night Fever”, "More Than a 
Woman” e tantas outras can
ções que encantaram gerações, 
apresentadas pela primeira vez 
com o acompanhamento de 
uma orquestra formada por 6 
músicos sendo: três violinos, 
duas violas, um violão cello, 
contra-baixo, guitarra/violão, 
bateria, teclado, piano e vio
lão. A orquestra será regida 
por uma maestrina. A união do 
conjunto sinfônico com os três 
vocalistas da banda promete 
um show de muito glamour, 
romantismo e emoção.

EMPREGO

Nelson Paschoaloto abre 500 vagas de trabalho
Seleção está ocorrendo através de PAT; vagas se referem à expansão de empresa

Carlos A lberto  Duarte

O PAT (Posto de Atendi
mento do Trabalhador) 
abriu, esta semana, 

500 vagas de recuperador 
de crédito. De acordo com a 
supervisora do PAT, Juliana 
Placca, as vagas são ofereci
das em função da expansão 
da empresa Nelson Pascho- 
aloto. Ela disse que não há 
necessidade de experiência. 
O único requisito exigido é 
que o candidato tenha Ensi
no Médio completo ou esteja

cursando. A empresa oferece 
treinamento e transporte até 
Bauru, local do trabalho.

O processo seletivo 
acontece às quintas e sex
tas-feiras desta e da próxi
ma semana. Os candidatos 
passarão por entrevista e 
farão testes de digitação 
nestas duas semanas. Os 
aprovados serão encami
nhados para exame médico 
e treinamento.

A previsão é que os con
tratados comecem a traba
lhar no dia 18 de fevereiro.

Para se inscrever, os inte
ressados devem procurar o 
Posto de Atendimento do 
Trabalhador com Carteira 
de Trabalho, RG, CPF, nú
mero do PIS (Programa de 
Integração Social) e compro
vante de residência.

M AIS VAGAS
Além destas 500 vagas, 

o PAT tem outras 190 vagas 
de trabalho. O maior núme
ro de vagas é para linha de 
produção, com oito postos de 
trabalho. Oficial geral apa-

rece na sequência com seis 
vagas disponíveis. A terceira 
função com maior número 
de vagas (cinco cada uma) é 
para trabalhador rural e tra- 
torista agrícola.

Na maioria dos casos 
é exigido o Ensino Funda
mental completo, da 1® a 8® 
série. Algumas funções exi
gem Ensino Médio completo 
(3° Colegial) e outros cursos 
de especialização, caso de 
químico e gerente de ven
das, com graduação em ad
ministração e marketing.

http://www.uniontecnologia.com.br


Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Kátia Velar de Oliveira, 37 anos, auxiliar de escri
tório de Santo André (SP) -  Ganho R$ 998,00 e pago 
um aluguel de R$ 450,00. Gostaria de saber o que devo 
fazer para me cadastrar no programa Minha Casa, M i
nha Vida, pois sobra muito pouco pra poder sustentar 
minha filha e pagar outras despesas.

Presidenta Dilma -  Kátia, no programa Minha 
Casa, Minha Vida, as famílias com renda men
sal de até R$ 1.600, como é o seu caso, não pa
gam entrada e não comprometem mais de 5 %  
da renda com as prestações, pois o governo 
federal completa o pagamento. Para a sua ren
da, a prestação não pode ultrapassar R$ 49,90. 
Cada município é responsável por cadastrar e 
selecionar os beneficiários, de acordo com cri
térios estabelecidos pelo Governo Federal. Pro
cure a prefeitura da sua cidade para fazer o seu 
cadastro, que é gratuito. As famílias com renda 
entre R$ 1.600,00 e R$ 5.000,00 devem pro
curar diretamente as instituições financeiras do 
programa (Caixa e Banco do Brasil), para solici
tar o financiamento. Para a faixa de renda en
tre R$ 1.600,00 e R$ 3.275,00, o subsídio é de 
até R$ 25 mil e os juros são menores que os de 
mercado. Na faixa de renda entre R$ 3.275,00 
e R$ 5.000,00, pode ser financiado até o va
lor total do imóvel, com juros também subsi
diados. Desde o lançamento do Minha Casa, 
Minha Vida, em 2009, até 31/12/2012, já foram 
entregues 1,05 milhão de moradias e mais 1,2 
milhão já estão contratadas. Até o final de 
2014, vamos contratar mais 1,1 milhão de mo
radias, para realizar o sonho da casa própria de 
milhões de brasileiros.

Anderson de Vargas Hummel, 16 anos, estudante 
de Belém (PA) -  Como funciona o Sisu? Todos os estu
dantes são obrigados a fazer?

Presidenta Dilma -  Anderson, o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Edu
cação (MEC), permite a seleção automática dos 
candidatos às vagas das instituições públicas 
de ensino superior a partir das notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esse 
sistema informatizado torna mais democrático 
o acesso à educação superior, pois permite que 
os alunos que tenham interesse em fazer um 
curso superior concorram, de forma gratuita, a 
vagas em todo o Brasil, com um único exame, 
o Enem. A inscrição é feita exclusivamente pela 
internet, no endereço http://sisu.mec.gov.br/. 
Há dois processos seletivos por ano, no início 
de cada semestre. O estudante pode se inscre
ver em duas opções de curso, na ordem de sua 
preferência, e pode mudá-las até o término das 
inscrições, mas só poderá matricular-se em um 
curso. O candidato também escolhe se concor
rerá às vagas de ampla concorrência, ou às va
gas reservadas de acordo com a Lei de Cotas 
(Lei n° 12.711/2012) ou de outras políticas afir
mativas. O sistema seleciona automaticamente 
os candidatos mais bem classificados em cada 
curso, na quantidade das vagas disponíveis, de 
acordo com suas notas no Enem e eventuais 
ponderações (pesos atribuídos às notas ou bô
nus). Na primeira edição deste ano, Anderson, o 
Sisu ofereceu 129.319 vagas -  1 8 %  a mais em 
relação a 2012 -  em 3.752 cursos.

Rafael Moraes Vilela, 29 anos, consultor de ven
das em Governador Valadares (m G) -  Presidenta Dil
ma, a informatização do sistema tributário brasileiro 
diminuiu a sonegação e aumentou a arrecadação. 
Com essa nova realidade, incentivos como a redução 
de IPI poderiam se estender a outros impostos ou até 
mesmo tornar a alíquota vigente hoje definitiva?

Presidenta Dilma -  Rafael, temos reduzido tri
butos para estimular o investimento, a produção 
e o emprego, e também para baixar a carga de 
impostos para toda a população. Em 2012, de
soneramos R$ 45 bilhões, e neste ano a pre
visão é de mais R$ 40 bilhões. Nos setores de 
automóveis, linha branca e em móveis, painéis 
e afins, reduzimos temporariamente o IPI para 
incentivar o consumo num momento de vendas 
fracas que ameaçavam empregos. A mesma 
desoneração foi dada aos materiais de constru
ção e prorrogada até dezembro de 2013. Cami
nhões e bens de capital tiveram desoneração 
permanente. Também se tornou permanente a 
redução do imposto de renda dos caminhonei
ros e do imposto de renda cobrado sobre a par
ticipação nos lucros (PLR) e dos encargos previ- 
denciários sobre a folha de pagamentos de 40 
setores, e em breve serão 42. Ampliamos ainda 
faixas de enquadramento do Simples e do mi- 
croempreendedor individual (MEI), com redução 
dos tributos para pequenas e micro empresas.

Cotidiano LENÇÓIS
A Diretoria Educação informa que estão abertas as inscrições 
para o programa de Alfabetização de Jovens e Adultos 
"Aprender Não Tem Hora". Os interessados devem fazer sua 
inscrição na Diretoria Municipal de Educação, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 711, no Centro de Lençóis Paulista.

JUSTIÇA

Lençóis é 11̂  na fila para implantar Terceira Vara
Tribunal de Justiça 
do Estado pode 
atualizar a lista 
depois do carnaval

Carlos A lberto  Duarte

■  ençóis Paulista é a 11® ci- 
I  dade do Estado na lista de 
^ ■ prioridade para implantar 
a Terceira Vara de Justiça, anun
ciou o juiz de direito e diretor do 
Fórum, Mário Ramos dos San
tos. Ao O ECO, ele revelou que 
fez contato com a assessoria do 
Tribunal de Justiça no início do 
ano, quando foi informado sobre 
a posição de Lençóis Paulista na 
ordem de instalação de novas 
varas. Contou que deverá ter 
posicionamento definitivo do TJ 
após o feriado de carnaval.

"A situação é crítica em 
Lençóis Paulista, mas dez ci
dades do Estado estão em pior 
situação em relação ao número

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ADEQUADO -  Reformulado, prédio está pronto para receber a nova vara

de processos", disse, ao expli
car que o volume de processos 
é o critério utilizado pelo Tri
bunal de Justiça para classificar 
a ordem de prioridade entre os 
municípios paulistas.

Santos não revelou o núme
ro de processos acumulados em

Lençóis Paulista, mas o último 
levantamento feito pelo O ECO 
mostrava que passava dos 60 
mil. Mesmo na 11® posição em 
prioridade para instalação da 
Terceira Vara, o juiz disse que 
espera a instalação até o final 
deste primeiro semestre.

"Espero que se mantenha o 
planejamento do Tribunal", dis
se. O diretor do Fórum explicou 
que a vinda de mais um juiz de 
direito, promotor e servidores é 
um processo relativamente rá
pido. Daí sua expectativa de até 
o final do mês de junho a Ter
ceira Vara estar funcionando. 
"Estamos levando trabalho para 
casa", disse o juiz, ao reafirmar 
o acúmulo de trabalho nas duas 
varas de Lençóis Paulista.

Ano passado, através de 
parceria com a Prefeitura, o 
Fórum local foi reformado, ade
quando o espaço para receber 
mais um promotor, juiz e servi
dores do Judiciário. O espaço 
do Tribunal do Júri foi reduzi
do para construir novas salas. 
A instalação da Terceira Vara é 
uma necessidade antiga, mas a 
reivindicação por parte do juiz 
Mário Ramos dos Santos foi 
intensificada nos últimos dois 
anos com o aumento do número 
de processos na fila.

FOLIA

Carnaval começa sexta-feira no Jardim Nova Lençóis
Matinês vão ocorrer 
em quatro bairros; no 
domingo, tem Samba 
da Vela na praça

Carlos A lberto  Duarte

Em novo formato e com um 
dia a mais, o Carnaval 2013 
em Lençóis Paulista começa 

nesta sexta-feira 8 de fevereiro, 
na quadra de esportes do Jar
dim Nova Lençóis. Os bailes nos 
bairros vão acontecer sempre das 
18h às 21h. O único baile, a partir 
das 21h, acontece domingo 10 de 
fevereiro, na Praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, no 
Centro da cidade, com show da

AGENDA DA FOLIA

Sexta (dia 8)
» Quadra Nova Lençóis

Sábado (9)
» Quadra Ézio Paccola, Jardim 
Primavera

Domingo (10)
» Concha Acústica

Segunda (11)
» Centro de Convivência do I

Terça (12)
» Escola Guiomar Borcat, Jardim Caju

*exceto o baile de domingo que vai começar às 

21h, os demais bailes vão ocorre das IBh das 21h

banda Samba da Vela.
De acordo com o diretor de 

Cultura, Nilceu Bernardo, além 
do axé, as matinês vão resga
tar marchinhas populares dos 
velhos carnavais. Os espaços 
escolhidos oferecem infraes- 
trutura com sanitários para a 
comodidade dos participantes.

SHOW
No domingo 10 de fevereiro, 

a banda Samba da Vela se apre
senta na Praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, a 
partir das 21h. Nilceu Bernardo 
disse que os bailes populares 
realizados no Recinto da Fa- 
cilpa estavam ano a ano rece
bendo menos público, por isso 
a proposta de levar os bailes

para os bairros e o Centro. "O 
novo formato tem como objeti
vo aproximar mais as pessoas", 
disse, ao afirmar que a expecta
tiva é que cerca de mil pessoas 
brinquem cada matinê.

COMÉRCIO
Nos dias de Carnaval, o co

mércio terá horário de funcio
namento diferenciado. As lojas 
fecham no sábado e só reabrem 
na Quarta-feira de Cinzas, a par
tir do meio dia. De acordo com 
a Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista), 
o feriado de segunda-feira de 
Carnaval foi trocado pelo Dia 9 
Julho, Dia da Revolução Consti- 
tucionalista, quando o comércio 
funcionará normalmente.

CONCURSO
r
Últimos dias para inscrições no Festival Gastronômico Sabor de São Paulo

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.

Residentes de Bauru 
e região podem se 
inscrever com uma 
receita regional

Da Redação____________

Em fevereiro, a cidade de 
Bauru receberá a segunda 
etapa do Festival Gastronô

mico Sabor de São Paulo, evento

idealizado pela Secretaria de Tu
rismo do Estado de São Paulo, 
realizado pela revista Prazeres 
da Mesa, com o apoio educacio
nal do Senac São Paulo.

O projeto busca redescobrir 
quais são os pratos mais emble
máticos do Estado. Bares, restau
rantes, hotéis e até mesmo quitu- 
teiras dos 90 municípios próximos 
a Bauru têm até 10 de fevereiro 
para inscrever os pratos que con
sideram mais representativos dos

arredores, trazendo receitas que 
valorizem ingredientes, cores e 
sabores produzidos na região. As 
inscrições e o regulamento do 
festival estão disponíveis no site 
www.sabordesaopaulo.com.br.

A final regional acontecerá 
em 22 de fevereiro, no Senac 
Bauru, e terá a presença da che
fe Ana Luiza Trajano, do restau
rante Brasil a Gosto (São Paulo). 
O evento é aberto ao público e 
tem entrada no valor de R$ 10

que permite aos visitantes de
gustarem os pratos que estão 
participando do festival.

Os cinco melhores pratos 
eleitos por um júri composto de 
jornalistas, professores da área 
e a chefe convidada, farão parte 
do Guia de Turismo Gastronô
mico oficial da Secretaria de 
Turismo e estarão à venda em 
um grande festival popular que 
será realizado na cidade de São 
Paulo, de 28 a 30 de junho.

Cidade:

Texto do classificado:

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
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

T l .

N om e:

Fone

http://sisu.mec.gov.br/
mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
http://www.sabordesaopaulo.com.br


Esportes
FOTO: DIVULGAÇÃO

TITULO NA MÃO
A  equipe do Júlio Ferrari conquistou, no dom ingo 3, o título do 
Torneio de Futsal, ao vencer por 5 a 2 o tim e de Alfredo Guedes B, na 
categoria sub1-3. Pelo su b -16 , as sem ifinais estão program adas para 
o dia 16, com dois jogos: Caju e Alfredo Guedes e Sport Ferrari A  e 
Monte Azul. A s finais serão no dia 17  de fevereiro.

COPA CIDADE DO LIVRO

Última rodada define classificados para segunda fase
Na rodada de hoje, Atitude e Sukatão jogam pela última vaga do grupo C; Porto e Expressinho, já garantidos no grupo D, fazem o outro jogo da noite

A ngelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Quatro jogos definem os 
classificados para a pró
xima fase da 13  ̂ Copa 

Cidade do Livro de Futsal 
Troféu Luis Antônio da Sil
va, o Mixirica. Expressinho 
e Porto de Areiópolis já es
tão garantidos e se enfrentam 
hoje para ver quem fica com o 
primeiro lugar do grupo D . Já 
na quinta-feira 7, apenas um 
desastre tira o Açaí e Prefei
tura de Itapuí da próxima fase 
no grupo B. Todos os jogos são 
realizados no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

Hoje, dois confrontos pro
metem fortes emoções. Atitu
de e Sukatão de Agudos se en
frentam pela segunda vaga do 
grupo C, às 20h30. Ambas as 
equipes perderam na estreia 
para Presidente Alves, que 
garantiu a classificação ante
cipada em primeiro lugar. Os 
lençoenses carimbam a vaga

CLASSIFICAÇÃO - Porto de Areiópolis precisa do empate contra Expressinho para garantir a liderança do grupo

com um empate. Já o Sukatão 
precisa vencer por dois ou 
mais gols de diferença.

Logo em seguida, às 21h15, 
Expressinho e Porto de Areiópo- 
lis medem forças pelo grupo D. 
As duas equipes já estão classi
ficadas. Quem vencer termina

a primeira fase em primeiro do 
grupo. “Será um bom jogo. A 
expectativa é vencermos, mas 
se isso não acontecer, não tem 
problema. Um empate já nos 
dá o primeiro lugar do grupo. 
Nosso time já vem de alguns tí
tulos e vamos em busca de mais

esse", afirma Wiliam Góes, téc
nico do Porto.

Na quinta-feira, às 20h30, o 
Guache precisa apenas de um 
empate contra o A.F.L. para 
ficar com o primeiro lugar do 
grupo A. Já a missão do A.F.L. 
não é nada fácil. A equipe pre

cisa vencer por quatro gols de 
diferença para ficar com a se
gunda vaga. Amigos Futsal de 
Borebi é a outra equipe classi
ficado do grupo.

No segundo jogo da noite de 
quinta-feira, Açaí e Prefeitura 
de Itapuí já estão com a classi
ficação praticamente assegura
da. Uma vitória dá a qualquer 
das equipes o primeiro lugar do 
grupo B. Apenas uma goleada 
do Açaí por cinco ou mais gols 
de diferença tira a equipe de Ita- 
puí da próxima fase. “Jogamos 
bem o primeiro jogo e vamos 
para esse segundo confronto

AGENDA

com alguns reforços. Esperamos 
chegar longe nesse campeonato 
que é muito importante na re
gião", lembra o técnico da Pre
feitura de Itapuí, Fábio Ferraz. 
Na segunda fase, as equipes são 
divididas em dois grupos de 
quatro equipes. Todos jogam 
contra todos em turno único 
dentro do próprio grupo. Os 
dois primeiros passam às semi
finais da competição.

A 13  ̂ edição da Copa Cidade 
do Livro de Futsal Troféu Luis An
tônio da Silva, o Mixirica é organi
zada pela diretoria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista.

Jogos Copa Cidade do Livro (no Tonicão)

ATITUDE X SUKATÃO, às
20h30
Expressinho x Porto de 
Areiópolis, às 21h15 HOJE

Quinta-feira 7
GUACHE X A.F.L., às 20h30 
Açaí x Prefeitura Itapuí, às 
21h15

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

AM ADOR MACATUBA

Flamenguinho faz sete e vence União
Agudos mostrou 
bom futebol contra 
macatubenses e já 
se credencia ao título

A ngelo  Neto___________

Foram 27 gols em quatro jo
gos. Assim como na rodada 
de estreia, os torcedores 

que acompanharam os jogos de 
domingo 3, da 7̂  Copa Regio
nal O ECO de Futebol Amador 
de Macatuba, troféu Erpídio 
Artioli não se decepcionaram e 
viram grandes confrontos mes
mo debaixo de muita chuva. O 
Flamenguinho de Agudos pas
sou fácil pelo União, enquanto 
que o Expressinho teve dificul
dades no clássico contra Alfre
do Guedes.

Como era esperado, Expres- 
sinho e Alfredo Guedes fizeram 
um jogo digno do peso de suas 
camisas no estádio Amadeu Ar- 
tioli, pelo grupo D. Apesar do 
equilíbrio, a atual campeã do 
Campeonato Amador de Fute
bol série A de Lençóis Paulista 
levou a melhor e venceu por 5 
a 3. José Santos (2), Thiago Sil
va, Lucas e Eduardo marcaram 
para o Expressinho. André Luiz 
(2) e Jeferson Rosa descontaram 
para a equipe do distrito.

: MÁRCIO MOREIRA/O

No segundo jogo do dia, 
no Campo de Lazer, o Pales
tra não tomou conhecimento e 
venceu fácil o Ouro Verde por 
4 a 0 pelo grupo C. Fábio Sil
va e Wilian Costa, no primeiro 
tempo, e Thiago Mazani e Gui
lherme Pachelo, na etapa ini
cial, garantiram o placar para 
os lençoenses. “Nós entramos 
em campo sem saber como a 
equipe de Bauru jogava. Fize
mos um grande jogo e mostra
mos que estamos entrosados. O 
campeonato é longo e vamos 
em busca do título", afirmou 
o técnico do Palestra, Manoel 
Roberto Ferreira.

Já no jogo seguinte, pelo

grupo D, no estádio munici
pal, a equipe do Flamengui- 
nho mostrou que pode ser 
também considerada uma das 
favoritas ao título. Com um 
futebol objetivo e bom toque 
de bola, os agudenses golea
ram o União de Macatuba por 
7 a 1. Celso Melo, Ronaldo, 
Renaldo, Carlos, Romílton 
e Matheus marcaram para o

CHUVA DE GOLS -
Flamenguinho de Agudos não 
tomou conhecimento do União 
de Macatuba e venceu por 7 a 
1; rodada foi recheada de gols

Flamenguinho. O gol de honra 
dos macatubenses foi marcado 
pelo atacante Genivaldo.

A rodada terminou à tarde 
com mais um grande jogo pelo 
grupo C, também no estádio 
municipal. No segundo duelo 
entre agudenses e macatuben- 
ses, o Caçula levou a melhor e 
venceu o XX de Janeiro por 4 
a 3. Nigéria, Elton Luiz e dois 
gols contra garantiram a vitó
ria do Caçula, enquanto que 
Márcio, Michael e João Paulo 
de pênalti marcaram para o 
XX de Janeiro

A 7̂  Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Maca- 
tuba, troféu Erpídio Arioli, é 
organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador) 
e apoiada pelo jornal O ECO.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAM AS N° 4250 

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Re
gistro Civil das Pessoas Naturais do município 
e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo. 
Faço saber que pretendento converter a 
união estável em casamento, de conformi
dade com o artigo 8° da lei 9.278/96, tendo 
sido apresentos os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, itens I, II, III e IV do Có
digo Civil Brasileiro // SILVIO ROBER
TO DE OLIVEIRA PINTO e ODETE 
APARECIDA CAVALCANTE //.
Ele, natural de Penápolis/SP, nascido aos 
06/02/1955, torneiro mecânico, divorciado, do
miciliado na Rua Bélgica, n° 185, Jardim Euro
pa, Macatuba/SP, filho de JOSÉ DE SOUZA 
PINTO e ELPIDIA DE OLIVEIRA PINTO. 
Ela, natural de São Paulo/SP, nascida aos 
14/11/1962, assistênte social, solteira, do
miciliada na Rua Bélgica, n° 185, Jardim 
Europa, Macatuba/SP, filha de MANOEL 
HONORATO CAVALCANTE e MARIA 
DO SOCORRO CAVALCANTE.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba, 04 de fevereiro de 2013.
Priscila C orrêa Dias Mendes 

Ojficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4251 
Priscila C orrêa Dias Mendes, 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 e IV do Código Civil Bra
sileiro // M ARCOS HENRIQUE PAREN- 
TI BRAZ e RENATA DE M ARCO //.
Ele, natural de Botucatu/SP, nascido aos 
14/07/1983, engenheiro agronomo, solteiro, 
domiciliado na Rua Antonio Vieira, n° 416, 
Jardim São João, Lençóis Paulista/SP, filho 
de M ARCOS APARECIDO BRAZ e MA
RIA HELENA PARENTI BRAZ.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
01/01/1988, engenheira de alimentos, soltei
ra, domiciliada na Rua Dr. Pinheiro Macha
do, n° 1-034, Jardim Veneza II, Macatuba/ 
SP, filha de LUIZ RAFAEL DE MARCO e 
GISLENE FANTINI DE MARCO.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 04 de fevereiro de 2013.
Priscila C orrêa Dias Mendes 

O^cial

LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

ESCOLA 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 PaschoareUi, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio LuizPascheco 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 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5“ das 14h ás 16h, 
Nelson Brollo (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.

BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
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 -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Füho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po 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 -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os 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 -  MASCULINO E FEMININO: 
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

CLASSIFICAÇÃO 7̂  COPA REGIONAL O ECO DE FUTEBOL

GRUPO A
EQUIPE
GRÊM IO CECA P M  1
M O N TE MOR M  1
ALVO RADA 0 1
S A N T A  LUZIA
A J A X /M A C II H l  0 1 0 1 0

1 GRUPOB 1
EQUIPE I D D D D
M A R IN G Á 1 1 4
ATLÉTICO M A CA TU BA II 1 1 1 2
BOREBI II M l  1 0 1 -2
PAULISTANO II M l  1 0 1 -4
AREIÓPOLIS m M 0 0

1 GRUPOC 1
EQUIPE I D D D D
PALESTRA i m ^ 1 1 4
CA ÇU LA II M l  1 1 1 1
X X  DE JA N EIR O II M l  1 0 1 -1
OURO VERDE II M l  1 0 1 -4
IN D EPEN D EN TE m M 0 0

GRUPO D
EQUIPE I D D D D
FLAM EN GUIN HO i m ^ 1 1 1 6 1
EXPRESSIN HO II M l  1 1 1 2
ALFREDO G U EDES II M l  1 0 1 -2
UNIÃO II M l  1 0 1 -6
BAURUCEL m M 0 0

Legenda: P=pontos, J=jogos, V=vitória, S=saldo

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Pau ista 

- Alcred de Lençóis Paulista -  Em liquidação 
** CNPJ: 01.464.605/0001-04-Inscr. Est; Isema

Rua Piedade, 183 -  Centro -  CEP 18680-050 -  Lençóis Paulista -  SP 
E-mail: alcredlDta@lonet.com.br -  Fone/Fax: (14) 2363-6012

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA -  ALCRED DE LENÇÓIS 
PAULISTA -  Em liquidação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Liquidante da Cooperativa de 
Profissionais da Área da
liquidação, convoca os 145 (< 
devedores desta sociedade 
EXTRAORDINÁRIA, que será 
Unimed de Lençóis Paulista. : 
seguintes horários e "quorum”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Lençóis Paulista -  Alcred de Lenço s Paulista -  Em 

jcento e quarenta e cinco) associados e demais credores e 
cooperativa, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
realizada no próximo dia 18 de fevereiro de 2013, na sede da 
Sâo Paulo, na rua Manoel Amâncio n° 65 , obedecendo aos 
para sua instalação sempre no mesmo locai cumprindo o que 
às 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 

condições de votar; 2) às 19:00 horas, em segunda 
metade mais um dos associados em condições de votar, caso 

em primeira convocação; 3) às 20:00 horas, em 
de no mínimo 10 (dez) associados em condições de

dois terços dos 
convocação, com a presença de 
não tenha havido quorum para 
terceira convocação, com a 
votar, para deliberar sobre os

ORDEM DO DIA

1. Reposição e eleição do quadro de Conselheiros Fiscais em virtude de pedidos de renúncia
2. Prestação de contas
3. Formação de Condomínio ou Alienação do imóvel registrado sob o n“ 8981, no Cartório de 

Registro de Imóveis de Lençóis Paulista, para pagamento dos credores
4. Considerações sobre o encontro de contas (débitos e créditos) dos credores e devedores, 

com deliberação sobre utilização do capital social de cada cooperado para abatimento nas 
respectivas perdas

5. Outros assuntos

Lençóis Paulista, 04 de/fevereiro de 20d3.

DR. JOSÉMAíS e L GONÇALVES DE ANÇALVESL 
' LIQUIDANTE

OBSERVAÇÕES:
• O ingresso, na AGE, será restrito ao associado pessoa fisica e ao representante legal de 

associado pessoa jurídica.
• O representante legal de associado pessoa jurídica deverá comparecer à AGE, munido de 

documento que comprove esta representação.

'1

3
2

0 2
0 0 3

mailto:alcredlDta@lonet.com.br
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Ingressos para bailes e m atinês estão à venda
Na semana que antecede o carnaval, aumenta a procura por ingressos; sócios entram de graça e não sócios pagam R$ 30 (baile) e R$ 25 (matinê)

A menos uma semana do 
início do feriado prolongado 
do carnaval, os foliões já se 
animam e aumenta a procura 
por ingressos do tradicional

baile de salão do Clube Espor
tivo Marimbondo. Neste ano, 
o CEM vai premiar os foliões 
com baile em duas noites -  sá
bado 9 e segunda-feira 11 -  e

duas matinês -  domingo 10 e 
terça-feira 12.

Sócios entram de gra
ça, desde que apresentem a 
carteira na entrada do clu

be. Não-sócios pagam R$ 30 
(bailes) e R$ 25 (matinês). Os 
bailes começam às 23h e as 
matinês, às I6h.

A  animação neste ano fi

cará por conta da banda Mr. 
Zaap, que promete repertório 
variado e preparado especial
mente para o carnaval, com as 
tradicionais marchinhas, axé e

melhor do samba.
Para manter vivo o espírito 

e a alegria dos velhos carnavais, 
o clube também fará uma com
petição de blocos e fantasias.

SOCIAL

Happy Hour é sucesso de público no Marimbondo
Acústico Caverna 
e Banda animou 
associados em evento 
na sexta-feira

O  mês de fevereiro já come
çou com o pé direito para os 
associados do Clube Esportivo 
Marimbondo. Na sexta-feira 1°, 
aconteceu o Happy Hour com 
show de Caverna e Banda.

O Happy Hour começou 
em 2011 como opção cultural e 
o evento caiu rápido nas graças 
dos associados, que lotam o sa
lão do CEM a cada encontro.

Vale lembrar que o evento é 
gratuito e exclusivo para os as
sociados. Uma excelente opor
tunidade de relaxar, encontrar 
os amigos. Outra vantagem é 
que a família toda pode partici
par. O  Clube Marimbondo dis
ponibiliza monitores e brinque
dos para cuidar das crianças.

FO TO : CINTIA FOTOGRAFIAS FO TO : CINTIA FOTOGRAFIAS FO TO : CINTIA FOTOGRAFIAS

FO TO : CINTIA FOTOGRAFIAS FO TO : CINTIA FOTOGRAFIAS

D E S C O N T R A Ç A O
-  Embalados pelo som 
de Caverna e Banda, as
sociados aproveitam um 
momento de descontra- 
ção e boa conversa

BIRIBOL FUTEBOL

Torneio será dividido em 4 etapas Ainda dá tempo de participar da Copa Frigol
Começou no sábado 2 de 

fevereiro o campeonato inter
no de Biribol do CEM. Neste 
ano, o campeonato foi dividido 
em quatro etapas. A  primeira 
etapa aconteceu no sábado, 
com participação de seis equi
pes. Das I5h às I8h, foram rea
lizados dez jogos para definir a 
colocação de cada equipe, pois 
as equipes somarão pontos 
durante as três primeiras eta
pas. Os quatro primeiros colo
cados farão as finais da série A, 
de 5° a 8° farão as finais da sé
rie B.A quarta etapa será a final.

A  segunda etapa será dia 23. 
As equipes que não puderam

participar da primeira etapa 
poderão participar da segunda 
e o capitão deverá fazer sua 
inscrição até o dia 22 de feve
reiro, na secretaria do CEM.

Terminada a primeira etapa 
do campeonato interno de Bi- 
ribol do Clube Esportivo Ma
rimbondo, a classificação ficou 
da seguinte forma:

V e ja  a  p o n tu a ç ã o  d e  c a d a  e q u ip e

1° - V I N G A D O R E S  - 4 °  - B E R L IN D A  B IR IB O L
I0 pontos -  6 pontos

2° - U B I R A M A  - 5° - A N C O R A  B IR IB O L
8 pontos C L U B E  -  5 pontos

3° P O K E R  L E N Ç Ó IS  - 6 °  - T U R M A  D A  P E S A D A
7 pontos -  4 pontos

Estão abertas as inscrições 
para a Copa Frigol de Futebol 
de Campo, categoria livre (nas
cidos até I995), com jogos aos 
finais de semana, e a Copa Fri- 
gol Máster de Futebol Society

(nascidos até 1973), com par
tidas às terças e quintas-feiras.

As inscrições para os dois 
campeonatos vão até o dia I8 
de fevereiro e podem ser feitas 
no site do clube, na portaria,

sauna, lanchonete ou academia.
Os jogos da categoria li

vre começam no dia 23 de fe
vereiro. Na categoria máster, 
as partidas iniciam no dia 26 
de fevereiro.

NOTAS

T E N I S
Em virtude da chuva do do

mingo, não foi possível realizar 
as finais do Torneio de Tênis por 
idade masculino e feminino 20I3. 
Os jogos acontecerão durante 
esta semana, sendo que as finais 
e o churrasco de confraterni-

zação acontecerão na próxima 
quinta-feira, dia 7 de fevereiro.

T R U C O
A  temporada para os tru- 

queiros começará no dia 24 
de fevereiro com um torneio 
relâmpago com almoço. As

inscrições deverão ser feitas na 
lanchonete do Clube Marim
bondo, a partir de 7 até o dia 
23 de fevereiro. Para esse to r
neio, procurar o departamento 
de Esportes. A  taxa de inscri
ção para o Torneio com almo
ço custa R$ I0 por pessoa.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade A VID E 
BELA
Marcelo e 
Giovana, 
na Hábil

S A N T ^ L A R A
0  Materiais Elétricos

Lampada econômica 
Osram

10W* R$6,56 
16W* R$8,06 
23W« R$10,36

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 CO NTÁBIL

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

R u a C e l. J o a q u im  
A n s e lm o  M artin s , 337  
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(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

MAPA DO RIO
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  EC

A engenheira agrônoma 
Célia Regina Lopes Zimback 
e o presidente da Ascana, 
Pedro Luis Lorenzetti, 
conversam sobre o projeto 
Diagnóstico do Rio Lençóis. 
A apresentação ocorreu 
na segunda-feira 28, 
no auditório do Centro 
Municipal de Formação 
Profissional Prefeito Ideval 
Paccola, e contou com a 
presença de autoridades e 
administradores ligados ao 
setor agrícola de Lençóis 
Paulista.

•  WOLMEC
A Wolmec oferece aos seus 
clientes serviços de mecânica 
em automóveis leves e 
escapamentos, amortecedores, 
suspensão, protetor de cárter, 
engates e freios. Também faz 
alinhamento e balanceamento 
computadorizado. Na foto, 
Tatão, no comando da Wolmec, 
empresa que fica na rua Anita 
Garibaldi, 1532, em Lençóis. 
Telefone (14) 3263 0522.

O  Andréia, Nanci e Ana 
Carolina, na Pizzaria Hábil 
©  Carlos e Vinycius, na 
Pizzaria Hábil 
©  José Carlos, no 
Tempero Caseiro 
©  Miriam e Wágner, no 
Tempero Caseiro 
©  Alisson e Carol, na 
Pizzaria Hábil
O  Roseli e Rosemeire, no 
Tempero Caseiro

FOTO: STUDIO A
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• Camila é 
só alegria, 
com o filho 
Luiz Felipe

FOTO: STUDIO A

• Cassiane 
e Gustavo, 
com o 
filhão Ruan, 
de 1 mês

Rodízio de Pizzas 

Todas as Quintas, 

Sextas-feiras 

eSábados

em alto e 
bom som

FOTO: O ECO

FOTO: STUDIO A

http://www.rogete.com.br

