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Para conter crise, Amarildo 
corta cargos de confiança

Aos poucos, o prefeito Amaril
do Fernandes Garcia tenta acertar a 
situação financeira da Prefeitura de 
Areiópolis. Ele anunciou o corte da 
função gratificada de nove funcioná
rios, o que irá representar uma econo
mia de R$ 264 mil por ano aos cofres 
públicos, segundo os cálculos oficiais. 
O tucano também informou que foi 
aberta licitação para escolher a opera
dora dos telefones fixos da Prefeitura,

que devem voltar a funcionar em - no 
máximo - 10 dias. Por falta de paga
mento, os telefones de órgãos públi
cos estão cortados desde meados de 
2012. A medida tomada por Amarildo 
faz parte dos vários cortes de gastos 
realizados e previstos para o pri
meiro quadrimestre de 2013. Como 
já divulgado pelo jornal O ECO, 
o prefeito herdou dívida de apro
ximadamente R$ 6 milhões.

Munhoz &  
Mariano toca 
hoje na praça

Barra Bonita completa hoje 
130 anos. Para festejar, abre 
o dia com ato cívico na praça 
da Prefeitura e homenagem ao 
barrabonitense Belmonte, da 
dupla Belmonte & Amaraí. A 
programação segue com missa 
em louvor a São José, padro
eiro da cidade, e encerra com 
show da dupla Munhoz & Ma- 
riano, na praça do Teleférico. 
Inimigos da HP (foto) levou 20 
mil à praça no sábado. a5

MACATUBA

Tarcisio se reúne 
com secretário 
da Ação Social

O resultado da reunião do pre
feito de Macatuba, Tarcisio Mateus 
Abel, e do secretário de Ação So
cial, Rodrigo Garcia, foi a autori
zação para implantação do projeto 
Centro de Convivência do Idoso 
na cidade. Durante a reunião, que 
ocorreu um dia antes do encontro 
dos prefeitos paulistas com o gover
nador Geraldo Alckmin, Tarcisio 
fez outros pedidos, como a libera
ção da creche escola e a construção 
do Centro de Referência de Assis
tência Social e da Casa Abrigo, no 
Jardim Bela Vista.

TRÁFICO

Seis pessoas 
são presas em 
Lençóis Paulista

Seis pessoas foram presas em Len
çóis Paulista no sábado. Cinco, entre 
elas, duas mulheres, de uma só vez na 
Vila São João. Outro rapaz foi detido 
com arma e drogas na Chácara São Ju
das Tadeu. No primeiro caso, a Polí
cia Militar recebeu denúncia anônima 
de que um rapaz que estaria usando 
drogas em uma residência na Vila São 
João. Na casa havia vários indivíduos, 
incluindo menores e mulheres fazen
do uso de bebida e drogas. Ainda no 
sábado, um jovem foi detido com dro
gas, armas e munições. ^ 4t

Marise anuncia que ETE está 
100% em operação desde ontem
Após investimento de R$ 18 milhões, sistema entra em operação e devolve água tratada para o rio Lençóis
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Desde as 0h de ontem, o sistema 
de tratamento de esgoto de Lençóis 
Paulista está em pleno funcionamen
to. A notícia foi dada na semana em 
que é comemorado o Dia Mundial da 
Água, dia 22 de março. ”Na verda
de, foi uma feliz coincidência. Hoje 
(segunda-feira), começamos o funcio
namento pleno de todo o sistema de 
tratamento de esgoto da cidade, com 
exceção do interceptor do ribeirão 
cachoeirinha, que a interligação deve 
ser feita nos próximos dias”, explica 
José Antonio Marise, vice-prefeito e 
diretor do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto). ”Isso represen
ta 600 m^/h de esgoto tratado que 
deixa de ser despejado in natura no 
rio Lençóis”, diz. A obra custou R$ 
18 milhões e levou dez anos para ser 
concluída. 'A Prefeitura, o SAAE e o 
Governo do Estado bancaram todo 
o sistema. O que mais atrasou foi o 
problema do vazamento da lagoa, ti
vemos uma infiltração em uma das 
bordas, era uma infiltração pequena, 
mas resolvemos interromper o pro
cedimento de enchimento e colocar 
revestimento com mantas plásticas 
que têm a função de não permitir 
que o esgoto atinja o lençol freático”, 
explica. ' Todo o sistema foi implan
tado por profissionais do SAAE”, res
salta o diretor que lembra que este 
é o ano da cooperação internacional 
para proteção da água, um movimen
to promovido pela ONU que procura 
conscientizar sobre a importância da 
conservação dos mananciais e trata
mento. ”É o que Lençóis passa a fazer 
a partir dessa data”, comemora.

JULGAMENTO

Acusado de queimar 
idosa vai a júri 0

COPA LENÇÓIS

Santa Luzia e Alfredo 
Guedes empatam
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Cidades MAIS UMA ETAPA
A Prefeitura de Lençóis Paulista concluiu a 
instalação e infraestrutura para climatização 
do Teatro Municipal. Nesta fase - tubulação 
para a distribuição do ar condicionado - foram 
investidos R$ 88.972,90.
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ÁGUA
Na sexta-feira, dia 22 de março, é 

comemorado o Dia Mundial da Água. 
Por isso, desde ontem a Diretoria de 
Agricultura e Meio Ambiente e o 
SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos), em Lençóis Paulista, vêm 
promovendo ações às turmas de 
4° anos da rede municipal de ensi
no. Cerca de 800 alunos vão rece
ber orientações sobre a importância 
da água para a população mundial, 
o uso racional e a realidade global, 
nacional e regional.

PEDERNEIRAS
As comemorações do Dia M un

dial da Água, em Pederneiras, co
meçam amanhã. A partir das i3h, 
haverá repovoamento na Prainha 
Municipal/Rio Tietê com soltura de 
50 mil alevinos de Pacu-guaçu rea
lizada pela empresa AES Tietê, logo 
após, a Prefeitura realiza, também 
na Prainha, o plantio de i i0  mudas 

nativas, tudo com a participação de 
estudantes das Escolas Municipais.

OFICINA
Na próxima quinta-feira, a Acil- 

pa (Associação Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista) organiza a 
"Oficina sei controlar meu dinheiro". 
O objetivo é capacitar o em preen
dedor individual a entender os con
troles financeiros, abordando temas 
como fluxo de caixa, diferença entre 
dinheiro da empresa e o pessoal. As 
inscrições devem ser feitas com an
tecedência pelo telefone (14) 3263 
0837. A oficina acontece no dia 21, 
às i5h, no prédio da Acilpa que fica 
na rua Piedade, 161 -  Centro.

ENTULHO - A reportagem do jornal O ECO flagrou na rua José Alfredo Corrad, 
Jardim Santana, um monte de entulho jogado em um terreno. Além de impos
sibilitar a passagem de pedestres, o entulho facilita a proliferação de animais 
peçonhentos e também do mosquito da dengue. O descarte do entulho deve ser 
feito nos locais apropriados.

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.

FRASE
"Achei muito interessante o Cartão Amigo do 
Idoso, que vai oferecer R$ 100,00 às pessoas a 
partir de 80 anos que não têm nenhuma renda". 
Bel Lorenzettl, prefeita de Lençóis Paulista, 
sobre Encontro de Prefeitos em São Paulo

Auxílio reclusão paga 18% a mais em 2012
Em 2012, as famílias de presidiários receberam R$ 434 

milhões de auxílio-reclusão da Previdência Social. Essa in
formação está no site Contas Abertas, que se baseou em 
dados do Ministério da Justiça. O valor pago no ano passado 
é 18% maior do que em 2011. O valor foi maior porque au
mentou o número total de presos. Em 2011, eram cerca de 
514 mil. Em 2012, passou para cerca de 549 mil. Os indica
dores revelam uma realidade que não é recente. Em 1992, o 
Brasil tinha 114.377 presos, o equivalente a 74 para cada 100 
mil habitantes. O aumento da população carcerária nas duas 
últimas décadas foi de 380,5%, um ritmo de crescimento só 
superado por países como Camboja (678%  em 17 anos) e El 
Salvador (385%  em 19 anos). Atualmente, a proporção é de 
288 presos a cada 100 mil habitantes.

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago 
à família do preso sob regime fechado ou semiaberto. Para 
que a família tenha direito a recebê-lo, o preso precisa estar 
em dia com as contribuições à Previdência Social. Além disto, 
o último salário de contribuição do segurado deve ser igual 
ou inferior a R$ 971,78, valor do benefício. Em caso de liber
dade condicional, regime semiaberto ou progressão para um 
desses regimes, não há direito ao benefício.

Não há exigência de tempo mínimo de contribuição para 
o recebimento do auxílio, mas o benefício não é cumulativo 
com outras remunerações proporcionadas pela Previdência 
Social, tais como auxílio-doença, aposentadoria ou abono de 
permanência em serviço. Além da comprovação de que o 
trabalhador é segurado, os dependentes devem apresentar 
à Previdência, trimestralmente, atestado de que este per
manece preso, mecanismo que serve para evitar fraudes e 
manter atualizado cadastro dos dependentes.

Com o passar do tempo, o benefício pode 
ser convertido em aposentadoria, au
xílio-doença e, em caso de óbito, em 
pensão por morte. O objetivo do au
xílio é garantir à família um mecanis
mo de sustento que compense a re
pentina ausência do familiar. Apenas 
6,5% das famílias de detentos rece
bem 0 benefício que, em janeiro, 
foi pago a 38.618 dependentes.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 
61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 
028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 016/2013; DATA ASSINAT: 28/02/2013; CONTRATADO: Unividas 
Veículos Especiais Ltda.; CNPJ:07.517.130/0001-45; ENDEREÇO: Rua Guilher
me Cyrienni, n° 321, município de Contagem/SP; OBJETO: adaptação de veículo 
furgão em Ambulância; VALOR: 27.167,00 (vinte e sete mil, cento e sessenta e sete 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 018/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 017/2013; DATA ASSINAT: 28/02/2013; CONTRATADO: Zum Ser
viços de Publicidade Ltda.; CNPJ:05.254.159/0001-56; ENDEREÇO: Rua 25 de 
Abril, n.° 52, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de manutenção diária, contínua e perma
nente do site institucional da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e também 
a substituição de linguagem de todo o site da Prefeitura de Ruby on Rails para a 
linguagem PHP; VALOR: 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais); VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 003/2013; FUNDA
MENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 019/2013; DATA ASSINAT: 06/03/2013; CONTRATADO: Roseli 
Dantas da Silva Cardoso do Prado - EPP; CNPJ:04.602.194/0002-37; ENDERE
ÇO: Q 912 Sul, Alameda 03 QI-C Lote 09, n° 04, município de Palmas/TO; OB
JETO: aquisição de aparelhos condicionadores de ar para a Diretoria Municipal de 
Cultura; VALOR: 9.252,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 021/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 020/2013; DATA ASSINAT: 08/03/2013; CONTRATADO: GL En
tretenimento Ltda - ME; CNPJ:13.867.859/0001-44; ENDEREÇO: Rua Coronel 
Xavier Toledo, n.° 264, no município de São Paulo/SP; OBJETO: Contratação da 
dupla “Cezar e Paulinho” e sua equipe de músicos e produção técnica, para realizar 
apresentação musical na Facilpa 2013; VALOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 
mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 
n.° 006/2013; FUNDAMENTO: Art. 25, III da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 021/2013; DATA ASSINAT: 08/03/2013; CONTRATADO: Proeste 
Sertanejo Pop Produções Artísticas Ltda; CNPJ: 17.314.491/0001-48; ENDERE
ÇO: Avenida Papa João Paulo II, n.° 48, no município de Lençóis Paulista/SP; OB
JETO: contratação do cantor “Lucas Ferreira” e sua equipe de músicos e produção 
técnica, para realizar apresentação musical na Facilpa 2013; VALOR: R$ 10.000,00 
(dez mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: INEXIGIBILI
DADE n.° 007/2013; FUNDAMENTO: Art. 25, III da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 022/2013; DATA ASSINAT: 11/03/2013; CONTRATADO: Cleide 
Aparecida Ciccone Lorenzetti; CPF: 300.624.508-32; ENDEREÇO: Rua Tiraden- 
tes, n° 132, no município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para 
abrigar o conselho tutelar; VALOR: R$ 44.112,00 (quarenta e quatro mil, cento e 
doze reais); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 008/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 023/2013; DATA ASSINAT: 12/03/2013; CONTRATADO: I.F Cruz 
Construções Ltda - EPP; CNPJ: 12.837.736/0001-06; ENDEREÇO: Rua Helena 
Bento de Oliveira Perantoni, n.° 271, no município de Lençóis Paulista/SP; OBJE
TO: contratação de empresa especializada para execução das obras de colocação de

piso no Centro Educacional Dona Terezinha A. J. R. Ramos; VALOR: R$ 34.114,81 
(trinta e quatro mil, cento e catorze reais e oitenta e um centavos); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 005/2013; FUNDAMENTO: Art. 
23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 024/2013; DATA ASSINAT: 12/03/2013; CONTRATADO: Bodo e 
Ferreira Construções Ltda - ME; CNPJ: 11.015.001/0001-26; ENDEREÇO: Aveni
da Emílio Pelegrin, n.° 454, no município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: exe
cução das obras de construção de uma casa interditada pela defesa civil com risco 
de desmoronamento, situado na Rua Júlio Toniolo, 73 -  Júlio Ferrari; VALOR: R$ 
37.827,83 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 007/2013; FUN
DAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 025/2013; DATA ASSINAT: 13/03/2013; CONTRATADO: Consesp Con
sultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda.; CNPJ: 07.056.558/0001-38; ENDE
REÇO: Rua Maceió n.° 68, município de Dracena/SP; OBJETO: contratação de em
presa especializada para a organização e elaboração de concurso público para provi
mento de diversos cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista; VALOR: R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais); 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE n.° 006/2013; FUNDA
MENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 026/2013; DATA ASSINAT: 18/03/2013; CONTRATADO: Giovani 
B. Cavassutti - ME; CNPJ: 11.462.594/0001-79; ENDEREÇO: Rua José Principe 
Penhafiel n.° 184, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de em
presa para execução dos serviços de recomposição florestal de áreas degradadas, 
nesta cidade de Lençóis Paulista; VALOR: R$ 79.466,68 (setenta e nove mil, qua
trocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 24 (vinte e 
quatro) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 008/2013; FUNDAMENTO: Art. 
23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/03/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de março de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 165,75.
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Opinião C
FRA SE
• São medidas difíceis de serem tomadas (o corte nos cargos de 
comissão), mas eu acredito que eles vão saber entender. Eu sei 
que é uma medida impopular, mas administrar é assim mesmo.

Amarildo Garcia Fernandes, prefeito de Areiópolis

PARA PEN SA R
• Devemos julgar um homem 
mais pelas suas perguntas 
que pelas respostas.

Voltaire

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

Boa notícia para Lençóis

E'mbora seja uma coincidência, o anún- 
icio do funcionamento total da Estação 
ide Tratamento de Esgoto de Lençóis 

Paulista não poderia ter ocorrido em melhor 
momento. Isso porque na sexta-feira, dia 22 
de março, será comemorado o Dia Mundial 
da Água, e o tratamento dos efluentes e a 

devolução de água limpa para o rio não 
deixa de ser uma forma de respeito ao 
meio ambiente.

Apesar dos inúmeros problemas vi
vidos para colocar em funcionamento 
uma ETE -  construída por iniciativa do 
município e com recursos próprios -, a 
operação do sistema representa uma 
grande vitória para a cidade que passará 

a tratar 100% de seu esgoto doméstico.
O Tratamento de Esgoto é um 

desafio grande para todos os mu
nicípios paulistas. Principalmente

para aqueles que têm sistema autônomo, 
como é o caso de Lençóis Paulista. Muitos 
municípios que tinham terceirizado o abas
tecimento para a Sabesp, a construção da 
estação de tratamento estava incluída no 
contrato. Nesse caso, a única dúvida que 
fica é com relação à qualidade do tratamen
to, mas isso é uma questão de fiscalização.

Segundo o vice-prefeito, José Antonio 
Marise (PSDB) foram investidos cerca de 
R$ 18 milhões no sistema ao longo de 10 
anos para que agora fosse possível realizar 
o tratamento. Grande parte desse dinheiro 
foi investido pelo município, seja com re
cursos próprios, seja através de emprésti
mos que serão pagos ao longo do tempo.

Essa não deixa de ser um a grande no
tícia, que vai marcar esse Dia Mundial da 
Água de 2013 pelo menos para os morado
res de Lençóis Paulista.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // // // // ^ ^ ^ ^
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Barra que está mais Bonita
Jair José dos Santos_______________
é professor

Numa manhã ensolarada de domingo, 
sentei-me com amigos numa lan
chonete que margeia o nosso ilustre 

Rio Tietê. Observei a eles, entre um copo 
e outro, o quão bela era aquela paisagem.

Num momento de êxtase ufanista, 
arrisquei dizer que nosso rio, em Barra 
Bonita, fazia inveja ao Sena e ao Tâmisa 
(rios localizados nas capitais da França e 
Inglaterra, respectivamente). Os amigos 
concordaram e passaram a destacar os as
pectos naturais da cena que admirávamos.

Comparações à parte, o fato é que a 
orla de Barra Bonita é um espetáculo sin
gular de beleza. Quem a vê pela primeira 
vez, de pronto apaixona-se por sua geo
grafia pitoresca e convidativa.

E é com esse privilégio natural hidro
gráfico e seu povo hospitaleiro, que a Es
tância Turística de Barra Bonita completa 
130 anos de emancipação política e admi
nistrativa. Uma cidade colorida e de mui

tas vocações!
Recebe o desenvolvimento que passa 

por suas águas, fomentando o turismo de 
navegação, proporcionando passeios pela 
Eclusa, cuja engenharia é conhecida mun
dialmente. A Hidrovia-Tietê-Paraná é fon
te alternativa e barata no transporte de 
mercadorias pelo Estado.

Simplesmente "Barra" ou Cidade Sim
patia, o município também possui usina 
de açúcar e álcool, cerâmicas, artesana
to, e uma história de gloriosas conquistas. 
O saudoso cantor sertanejo Belmonte, a 
cantou de forma magistral em "Saudade 
de Minha Terra", registro épico do amor 
que alguém pode ter por sua terra natal.

E assim caminha Barra Bonita, uma 
das mais importantes cidades do Centro- 
-Oeste-Paulista, contribuindo no desen
volvimento econômico-social do Estado.

A Ponte Campos Salles, seu símbolo maior, 
é o portal para todos que desejam conferir es
sas e outras virtudes, que dão muito mais que 
uma boa conversa de boteco.

Parabéns, Barra Bonita!
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Crack e a solidariedade paulista
Ronaldo Laranjeira,_______________
é coordenador da Unidade de 
Pesquisa em Álcool e Drogas da 
Unifesp

A dependência química é uma doença 
crônica do cérebro e que pode reci- 
divar, ou seja, a assistência médica 

e psicológica não garante 100% de cura. É 
também uma doença complexa e, no caso 
do crack, pode ter frequentemente um fi
nal trágico. Pesquisas da Unifesp mostram 
que mais de 30%  dos usuários morrem no 
curto prazo. Natural, portanto, as discus
sões em torno da melhor maneira de efe
tuar o tratamento.

O consumo de crack se alastrou particu
larmente na última década, com o notório 
aumento do número de dependentes em 
diversas capitais brasileiras e cidades médias 
do interior. É uma droga sabidamente devas
tadora, que provoca alterações na estrutura 
do funcionamento cerebral.

Não existe uma fórmula para se tratar 
igualmente todos os dependentes de crack. 
Muito embora o cérebro do usuário possa 
ser reparado, o atendimento requer múlti
plos recursos e a recuperação é, normalmen
te, de longo prazo. Há pessoas que chegam a 
passar cinco, sete anos sem crack e recaem 
no uso da droga, muitas vezes incentivados 
por algum fator externo, como decepções e 
outros problemas de fundo emocional.

O governo do Estado de São Paulo, re
conhecendo a questão do crack como sé
rio problema de saúde pública, implantou 
uma política de enfrentamento ousada e ao 
mesmo tempo polêmica. O Estado colocou 
o dedo na ferida e decidiu agir. A omissão 
do poder público, de longa data em todas 
as esferas do SUS (Sistema Único de Saúde), 
deu lugar, em São Paulo, ao compromisso 
inequívoco de adotar medidas urgentes

e necessárias para proteger os usuários e 
seus familiares.

Algumas experiências realizadas nos 
últimos anos pela Secretaria de Estado da 
Saúde, e que se mostraram satisfatórias no 
tratamento de dependentes químicos, vêm 
sendo articuladas e gradativamente expan
didas para todo o Estado, no sentido de in
tegrar e fortalecer uma rede composta por 
Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial -  
Álcool e Drogas), programas ambulatoriais, 
hospitais-dia, prontos-socorros de psiquia
tria, enfermarias especializadas, moradias 
assistidas, comunidades terapêuticas e ser
viços de reinserção social.

É o princípio de uma longa jornada, mas 
percebe-se, em São Paulo, uma positiva mo
vimentação que já começa a dar resultados. 
Após ampliar a rede de leitos de internação 
e assistência multiprofissional para depen
dentes químicos pelo SUS, que hoje somam 
910 vagas e chegarão a 1,2 mil até 2014, o 
governo uniu Judiciário, Ministério Público 
e Ordem dos Advogados do Brasil em um 
Plantão Judiciário montado no Cratod (Cen
tro de Referência em Álcool, Tabaco e outras 
Drogas), unidade de saúde estadual vizinha 
da Cracolância, para acelerar os processos de 
internação involuntária e compulsória, pre
vistas em lei federal, em casos de extrema 
gravidade e necessidade.

A internação "à força", como é conheci
da, não é um ato de cárcere-privado, mas de 
solidariedade, coerção com compaixão, que 
visa tentar salvar a vida de quem, no auge 
da sua dependência, não consegue discernir 
sobre quão grave é seu estado de saúde. Na 
Suécia, 30%  do tratamento psiquiátrico é 
compulsório. Os EUA têm pesquisas que de
monstram a eficiência desse tratamento e a 
classe média brasileira já adota isso há muito 
tempo. Por que não estender esse benefício 
também aos mais pobres?

Everton participa de sessão e 
suspende pagamento de taxa do lixo

Ontem de manhã o prefeito de Agudos, Everton Octaviani (PMDB), acompa
nhou a sessão da Câmara e fez uso da tribuna para explicar sobre a Taxa de Ser
viços Urbanos (TSU), conhecida como "taxa do lixo". Ele anunciou a suspensão do 
tributo por tempo indeterminado e informou que está recorrendo no Tribunal de 
Justiça para que a cidade seja isenta da cobrança. Na quarta-feira 12, a Prefeitura 
enviou boletos aos munícipes com uma "cobrança amigável", explicando que por 
determinação do TJ, a taxa que é decorrente dos anos de 1998 a 2000, deveria 
ser paga pelos contribuintes.

FOTO: ALESSANDRO ESTEVAM

NÃO PAGUE
Everton participou da sessão de 

ontem e utilizou a tribuna para expli
car sobre a Taxa de Serviços Urbanos 
(TSU).

Por completo
Os vereadores se mostraram sa

tisfeitos com a atitude do chefe do 
executivo. O vereador Paulo Vinícius 
Wolber (PMDB), o Paulinho do Pastel, 
pediu ao prefeito que ele lute para que 
a taxa seja extinta por completo. Pou
co depois do termino da sessão, Pau
linho postou em uma rede social na 
internet que a cobrança "já caducou".

Isento
O vereador Adriano Delfino 

(PMDB), o Drikão, lembrou que a co
brança imposta pelo Tribunal de Justi
ça é de mandados passados e isentou 
o prefeito Everton, que até então era 
tido como o criador da taxa.

Explicou
Everton explicou que, antes, a TSU 

vinha inclusa no carnê do IPTU. Por isso 
o contribuinte não percebia a a cobran
ça. Na época (de 19998 a 2000), o exe
cutivo optou pelo não pagamento.

Diretório municipal
O Partido Social Democrata Brasi

leiro de toda região escolheu, no do
mingo 17, a composição do diretório 
municipal e também a comissão exe
cutiva local. Em Lençóis Paulista, con
forme antecipou o jornal O ECO, o vice- 
-prefeito José Antonio Marise foi eleito 
presidente. A vice-presidência ficou 
com o vereador José Santana, o Dodô.

Fumaça branca
A eleição de M arisep ara ^ p re si- 

dência do PSDB local foi consensual. 
Os cardeais do tucanato local pena
ram para escolher o vice do diretório.

2 ou 1
Dois candidatos pleiteavam o car

go de vice-presidente mais que os de
mais. José Aparecido Santana, o Dodô, 
e Francisco de Assis Naves queriam a 
vice-presidência. A paz veio com base 
no estatuto do partido, que reza que o 
mais antigo filiado tem privilégio. O an- 
tigão, no caso, é Dodô. Com o critério de 
desempate, ele foi eleito vice de Marise.

Paz na base
Todos os cinco vereadores tucanos 

lençoenses saíram apaziguados do en
contro e domingo. Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, Emerson Carrit Co- 
neglia, André Paccola Sasso, o Cagarete, 
Dodô e Naves compõem a executiva, 
cada com um cargo de peso. A prefeita 
Bel Lorezentti também.

Consolidado
Em Pederneiras, a eleição do par

tido tucano consagrou o bom resul
tado nas urnas em 2012 da dupla José 
Eduardo Cury Salemi, o Zé da Purina, 
que substituiu Rubéns Cury na presi
dência, e Jonilce Pranas, o Joãozinho 
da Farmácia, que ficou como vice 
-presidente.

O cara
Mesmo tendo se filiado em 2010, 

o empresário Zé da Purina, teve rápi
da ascensão no ninho tucano na cida
de vizinha. A rápida decolagem pode 
ser atribuída à boa aceitação de sua 
candidatura pela população peder- 
neirense. Afinal, o "novato" na políti
ca teve mais de 8,7 mil votos, apenas 
3,5 mil a menos que o prefeito Daniel 
Camargo (PSB).
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Se você não é fã de 
alpinismo, o Google 
Street View começou 
a divulgar imagens 
dos lugares mais altos 
do planeta.

Concorrente do Google Reader 
recebe 500 mil novos usuários

Desde o anúncio do fim do Google Reader, 
leitor de feeds de RSS do Google, na última 
quinta-feira, o concorrente Feedly ganhou 500 
mil novos usuários, que migraram suas contas 
do serviço do Google. O Reader para de fun
cionar no dia 1° de julho, conforme anunciado 
pelo Google no dia 14 de março. Segundo o 
site Mashable, a promessa do Feedly é de uma 
transição sem traumas. O Feedly já aumentou 
sua banda em 10 vezes para dar conta do fluxo 
de novos cadastrados. O Feedly tem versões 
para o navegador Chrome (Google), para o 
Kindle (e-reader da Amazon) para dispositivos 
com as plataformas iOS (iPhone e iPad) e An- 
droid. Lançado oficialmente em 7 de outubro 
de 2005, 0 Google Reader era conhecido por 
ter uma interface limpa para a leitura de feeds 

RSS. O aplicativo tinha versão para celu
lares, integração com 0 navegador de 
internet Firefox e até uma edição para 0 

^  console de videogame Wii.

Rápidas
- TECNOLOGIA - Uma pesquisa desenvolvida no 
Rio Grande do Sul pretende colocar no merca- 

| |  do kits de inclusão que permitem que pessoas 
^  com paralisia nos membros superiores e infe

riores controlem um laptop com movimentos 
^  da cabeça, dos olhos e da boca. O Kit de In- 
^  clusão Digital para Lesões Cerebrais Severas é 
^  acoplado a uma cadeira de rodas e ajuda quem 
^  tem deficiências cognitivas a utilizar o compu- 
^  tador para acessar a internet e realizar ativida

des em programas educativos.

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

I
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

Polícia OU SA D IA
Por volta das 3h22 da madrugada de domingo, cerca 
de dez homens munidos, aparentemente, com pistolas, 
metralhadoras e fuzis chegaram em cinco carros e explodiram 
quatro caixas eletrônicos em um posto de combustíveis na 
Rodovia Castelo Branco, em Pardinho. Ninguém ficou ferido.

TRÁFICO

Cinco são presos na Vila São João
Polícia surpreendeu jovens vendo e consumindo drogas em casa na Vila São João

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

APREESAO -
Equipe da Rocam 
apreendeu armas e 
droga com rapaz de 
27 anos, morador da 
São Judas

Carlos A lberto  Duarte

Cinco pessoas foram presas 
na manhã de sábado 16, 
na Vila São João, acusa

das de tráfico e associação ao 
tráfico de drogas. Entre elas, 
duas mulheres. A Polícia Mili
tar recebeu a denúncia anôni
ma de que um rapaz que esta
ria usando drogas em uma casa 
na Vila São João.

Segundo a polícia, na casa 
havia vários indivíduos, in
cluindo menores e mulheres fa
zendo uso de drogas. No local, 
foram apreendidas três facas,

munições, R$ 89 em dinheiro, 
crack, maconha e cocaína e em
balagens para comercialização.

Com a chegada dos poli
ciais militares, os indivíduos 
tentaram fugir, mas os policiais 
conseguiram detê-los. Foram 
apreendidas duas mulheres com 
drogas dentro das bolsas, em 
uma delas 44 pedras de crack, e 
com a outra o dinheiro escondi
do no sutiã.

Na residência também fo
ram detidos três homens e 
quatro menores, sendo dois do 
sexo masculino e dois do sexo 
feminino. A casa era usada para

consumo e tráfico de drogas e 
estava toda depredada, segundo 
a polícia. Uma testemunha de
clarou que não suportava mais 
a situação no bairro, já que são 
vários os dependentes de crack.

ARMA E DROGA
Um jovem foi detido com 

drogas, armas e munições em 
sua residência, na manhã de 
sábado, no Bairro São Judas 
Tadeu, em Lençóis Paulista. A 
equipe da Rocam (Ronda Os
tensiva com Apoio de Motoci
cletas) se dirigiu à residência, 
onde com autorização dos mo

radores fez a revista na casa.
No quarto do rapaz de 27 

anos foi encontrado dentro de 
um sofá uma arma calibre 22, 
munições calibre 22, 28 e mu
nições de pistola 380 e um pote 
com várias porções de crack, 
maconha e cocaína. No pote 
também havia R$ 20 em di
nheiro. O jovem é suspeito de 
praticar roubos na cidade. Ele 
foi apresentado ao delegado de 
plantão Renzo Santi Barbin, 
que ratificou o flagrante de por
te ilegal de arma e tráfico de en
torpecentes. O rapaz foi transfe
rido para a cadeia de Avaí.

JULGAMENTO

Acusado de matar idosa será julgado na próxima sexta-feira
Ermelinda Boaventura, de 72 anos, teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos

Carlos A lberto  Duarte

arcos Roberto Quei
roz, 30 anos, vai a júri 
popular na próxima 

sexta-feira, dia 22 de março. Ele 
é acusado de ter matado Erme- 
linda Boaventura, 72 anos, em 
outubro de 2009.

Segundo a polícia apurou 
na época, a idosa teve o corpo 
queimado pelo morador de rua a 
quem teria negado ajuda. A vítima 
foi surpreendida em um domingo, 
por volta das 8h30, no quintal de 
casa onde morava sozinha.

O filho da vítima chegou à 
casa da mãe e se deparou com

ela em chamas. Ao lado da ido
sa havia fósforos e um frasco 
com álcool. A mulher sofreu 
queimaduras em 90% do cor
po e foi internada no Hospital 
Estadual de Bauru em estado 
gravíssimo.

Mesmo muito ferida, a mu
lher descreveu o autor do crime

para vizinhos e parentes. A PM 
localizou o acusado nas imedia
ções do local. Ele foi preso, ape
sar de negar a autoria do crime.

Segundo a polícia, o acusa
do tentou lavar as mãos, mas 
exalava forte odor de queima
do. A idosa faleceu por volta 
das 3h45 de 13 de outubro.

FOTO: ELIAS CASTELO BRANCO

ATENÇÃO REDOBRADA - Pouco depois das 17h de domingo, a chuva contribuiu para uma colisão seguida de capotamento no Jardim Monte 
Azul. A condutora do carro, de 37 anos, contou que transitava pela rua Humberto Pelegrini, quando ao fazer a rotatória próxima ao Cemitério 
Paraíso da Colina, devido à chuva, perdeu o controle do veículo que bateu no poste e capotou, próximo à rotatória Antonio Carlos Angélico. A 
vítima sofreu ferimentos leves.

http://www.uniontecnologia.com.br


Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Elvira Justiniano, 66 anos, professora aposenta
da de Samambaia (DF) -  Essas pessoas que ganham 
o Bolsa Família são escolhidas com base em quê? E 
como o governo as localiza e sabe se elas cumprem 
os requisitos para ter esse auxílio?

Presidenta Dilma -  Elvira, as pessoas que têm 
direito ao Bolsa Família são as extremamente po
bres, com renda mensal de até R$ 70 por pessoa 
da família, ou as pobres, com renda mensal entre 
R$ 70,01 e R$ 140 por pessoa. Para receber o be
nefício, a família tem que se cadastrar no Cadastro 
Único para Programas Sociais, organizado pelos 
municípios com informações sobre renda, esco
laridade, localidade, e outras. A família também 
precisa assegurar frequência escolar mínima das 
crianças e adolescentes, a vacinação das crian
ças e a realização do pré-natal pelas grávidas. A 
frequência é avaliada a cada dois meses e o não 
cumprimento leva à suspensão do benefício. O 
acompanhamento destas condicionalidades é fei
to pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, 
da Saúde e da Educação. Para identificar as famí
lias que têm direito ao Bolsa Família mas ainda não 
estão no Cadastro Único, foi criada a Busca Ativa, 
uma das ações do Brasil Sem Miséria, com foco 
em regiões isoladas e bolsões de pobreza urba
nos. Já encontramos 800 mil famílias. Neste mês, 
Elvira, alcançamos o feito de termos retirado da 
extrema pobreza 22 milhões de beneficiários do 
Bolsa Família, em apenas 2 anos. Nosso desafio 
agora é oferecer mais oportunidades para essas 
pessoas, pois o fim da miséria é só um começo.

Valderice do Nascimento, 18 anos, estudante de 
São Luis (MA) -  Gostaria de saber qual sua opinião 
sobre o baixo crescimento econômico do Brasil em 
2012 e quais medidas pretende tomar em 2013 para 
que essa realidade mude.

Presidenta Dilma -  Valderice, 2012 foi um ano 
positivo para o Brasil, mesmo com o cenário ex
terno adverso. Hoje, as condições econômicas de 
nosso país são mais sólidas e temos um mercado 
interno dinâmico, o que evita que a crise interna
cional nos paralise, como ocorria na década de 
90. Em 2012, crescemos menos que no ano an
terior, mas geramos 1,3 milhão de novos postos 
de trabalho. A taxa de desemprego alcançou os 
mais baixos níveis históricos e a renda real do tra
balhador aumentou 4,1%. Outros dados de 2012, 
como a expansão forte dos financiamentos habi
tacionais e para aquisição de veículos, que cres
ceram 38,2% e 8,8%, mostram a continuidade da 
melhoria das condições de vida dos brasileiros. 
Temos sinais de que o crescimento em 2013 será 
mais robusto, com os efeitos positivos de medi
das importantes já tomadas, como a redução sig
nificativa da taxa de juros e o reposicionamento 
do câmbio de forma a ajudar a indústria brasileira 
a resistir à concorrência externa provocada pela 
guerra cambial. Outras medidas que vêm sendo 
tomadas pelo governo, como a desoneração da 
folha de pagamento em 42 setores intensivos de 
mão de obra, a redução da tarifa de energia e a 
ampliação do financiamento ao investimento, já 
começaram a surtir os efeitos esperados. Por isto, 
tenho certeza que 2013 será um ano ainda melhor.

Mensagem da Presidenta Dilma sobre o resultado 
da seleção de R$ 33 bilhões em projetos para obras 
em Estados e municípios

Em 06 de março, anunciei os resultados de 
uma nova seleção para mais um conjunto de 
obras em nossas cidades, no montante de R$ 33 
bilhões, em cerimônia realizada no Palácio do Pla
nalto com a presença de governadores e prefei
tos. As obras de saneamento, fundamentais para 
a saúde pública e o meio ambiente, terão R$ 16,8 
bilhões, para capitais e municípios de regiões me
tropolitanas e municípios com mais de 250 mil ha
bitantes. Deste total, para esgotamento sanitário 
serão R$ 9,8 bilhões, beneficiando 93 municípios 
de 22 estados; e para abastecimento de água se
rão R$ 7 bilhões, beneficiando 79 municípios em 
20 estados. No PAC Mobilidade Médias Cidades, 
serão R$ 7,9 bilhões para implantar BRT, VLT, aero- 
móvel, teleférico e corredor de ônibus, obras que 
beneficiarão 66 municípios de 19 Estados. Foram 
contemplados também projetos de pavimenta
ção, com R$ 8,2 bilhões, em 330 municípios de 23 
estados e no Distrito Federal. E já iniciamos um 
novo ciclo de seleção para o PAC 2, com mais de 
R$ 30 bilhões, adicionais, para obras em creches e 
pré-escolas, saneamento, pavimentação, quadras 
esportivas nas escolas, Unidades Básicas de Saú
de, equipamentos para estradas vicinais, Minha 
Casa, Minha Vida, e outros. O prazo para apre
sentar propostas vai até 05 de abril, exceto para 
creches e quadras, que se estende até 31 de maio.

Regional MESTRADO
A FAAG iniciou uma parceria com a Faculdade do Porto para oferecer mestrado e doutorado 
para alunos de graduação e pós-graduação. Na próxima sexta-feira, 22 de março, a Faculdade 
fará uma apresentação sobre os programas de mestrado e doutorado para esclarecer dúvidas 
e os procedimentos necessários a quem deseja cursar alguma das duas extensões pela FAAG. 
Basta comparecer à instituição a partir das 20h e conferir a apresentação.

AREIOPOLIS

Amarildo anuncia corte de funções gratificadas
Economia será de R$ 264 mil por ano; telefones da Prefeitura devem voltar a funcionar em dez dias

Angelo Neto
FOTO: ARQUIVO JORNAL O ECO

Aos poucos, o prefeito Ama
rildo Fernandes Garcia 
(PSDB) tenta acertar a 

situação financeira da Prefeitura 
de Areiópolis. Ele anunciou na 
última semana o corte da função 
gratificada de nove funcionários, 
o que irá representar uma econo
mia de R$ 264 mil por ano aos 
cofres públicos da cidade. O tu
cano também informou que foi 
aberta licitação para escolher a 
operadora dos telefones fixos da 
Prefeitura, que devem voltar a 
funcionar em 10 dias. Por falta 
de pagamento, os telefones de 
órgãos públicos estão cortados 
desde meados de 2012.

A medida tomada por Ama- 
rildo faz parte dos vários cortes 
de gastos realizados e previstos 
para o primeiro quadrimestre 
de 2013. Como já divulgado pelo

CORTES -  De acordo 
com Amarildo, cortes no 
primeiro quadrimestre 
fazem parte de medidas 
para tentar organizar 
situação da Prefeitura

jornal O ECO, o prefeito herdou 
dívida de aproximadamente R$ 
6 milhões. Segundo ele, a deci
são não tem caráter político ou 
partidário. "São medidas difí
ceis de serem tomadas, mas eu 
acredito que eles vão saber en
tender. Eu sei que é uma medi
da impopular, mas administrar 
é assim mesmo. Nesse início 
de mandato, preciso acertar a

casa. São medidas econômicas 
visando organizar a folha de pa
gamento", afirma o prefeito. No 
início do ano, o tucano já havia 
anunciado o corte de doze car
gos de confiança.

O gasto com as funções gratifi
cadas giravam em torno de R$ 42 
mil por mês. Com os cortes, esse 
valor deve cair para R$ 22 mil. 
Os funcionários já foram comu-

nicados da decisão. "Eles foram 
comunicados na terça-feira 12 e 
estão trabalhando normalmente. 
A maioria das funções é de den
tro da Prefeitura. Eles souberam 
entender. É natural que estejam 
magoados". Por respeito e ética, 
Amarildo preferiu não divulgar os 
nomes. "As portarias já foram bai
xadas e serão publicadas dentro de 
alguns dias", avisou.

O prefeito também começa 
a quitar algumas dívidas da Pre
feitura. De acordo com ele, as 
pendências com a CPFL foram 
negociadas e há uma negociação 
para que a situação com a Sa- 
besp também seja regularizada. 
Na semana passada, foi aberta 
uma licitação para telefones fixos 
e celulares. "Após essas medi
das, vamos analisar quais foram 
os resultados e verificar quais os 
rumos que iremos tomar adian
te", completa Amarildo.

FESTA

Barra Bonita festeja os 130 anos hoje com desfile cívico e show na praça
FOTO: PEDRO MARINHO

Munhoz e Mariano
tocam no Teleférico

Sandro Alponte_________

A Prefeitura de Barra Bonita 
reservou para hoje à noite, 
a partir das 22h, a principal 

atração da programação festiva 
dos 130 anos do município, come
morados hoje. A dupla sertaneja 
Munhoz & Mariano deve agitar 
e atrair grande público para a 
Praça Waldemar Lopes Ferraz, o 
Teleférico. A expectativa dos orga
nizadores é de no mínimo 30 mil 
pessoas. A entrada é gratuita.

Os shows começaram no sá
bado, com o grupo Inimigos da 
HP. O tempo não ajudou muito, 
mas mesmo assim cerca de 20 
mil pessoas estiveram na praça.

COMEMORATIVA -  A Câmara de Barra Bonita fez uma sessão solene

No domingo, Zé Henrique & 
Gabriel também foram prejudi
cados pelo mau tempo.

O feriado municipal come
ça hoje com ato cívico na praça 
da Prefeitura, com participação 
de autoridades civis e militares e 
apresentações artísticas de alunos 
das escolas municipais, estaduais 
e particulares. Haverá uma ho-

menagem especial ao cantor bar- 
rabonitense, Belmonte, da dupla 
Belmonte & Amaraí. Às 19h30 
tem missa em louvor ao padroeiro 
da cidade, São José.

SESSÃO
Na sexta-feira 15, a Câmara 

Municipal se reuniu para sessão 
solene em comemoração ao ani-

versário do município. O evento 
ocorreu no Teatro Prof^ Zita De 
Marchi com a presença do prefeito 
Guilherme Belarmino (PP).

Na oportunidade foram en
tregues 19 títulos de cidadão bar- 
rabonitense. Dos 13 vereadores, 
oito fizeram a homenagem: José 
Jairo Meschiato (2), Ariovaldo Ari 
Gabriel (3), Marcos Oliveira dos 
Santos (3), Claudecir Paschoal 
(3), Gervásio Aristides da Silva 
(1), Lucas Antunes (3), Manoel 
Fabiano Ferreira Filho (1) e Ed
son Souza de Jesus (3).

"Mais um ano a Câmara se 
reúne para homenagear pessoas 
que contribuem para o engrande- 
cimento da cidade. E reconhecer 
aqueles que trabalham pelo nosso 
município é um gesto de gratidão", 
comentou o presidente da Casa de 
Leis, José Jairo Meschiato (PRB).

MACATUBA

Prefeito Tarcisio se reúne com secretário da Ação Social, em São Paulo
Prefeito fez pedidos 
para Rodrigo Garcia

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.

Prefeito de Macatuba, Tarcisio 
Mateus Abel (PP), na quarta-feira 
13, se reuniu em São Paulo com o 
secretário de Ação Social, Rodrigo 
Garcia. Saiu do encontro feliz com 
o resultado da conversa. O secre
tário autorizou a implantação do 
Centro de Convivência do Idoso

no município.
O centro é um projeto ligado 

ao Fundo Social de Solidariedade 
que por intermédio do Espaço 
Convivência, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Cultura. 
Oferece cursos e oficinas culturais 
para propiciar novas formas de 
participação de convívio social. O 
centro oferece cursos de informáti
ca, alfabetização, inglês, internet e 
até meditação.

Tarcisio fez outros pedidos, 
como empenho do secretário na

liberação da creche escola e a 
construção do Cras (Centro de Re
ferência de Assistência Social) e da 
Casa Abrigo, no Jardim Bela Vista. 
"O Rodrigo foi muito atencioso e 
disse que vai se empenhar para 
atender em breve todos os pedidos 
feitos para Macatuba", informou. 
"Também pedi um veículo para a 
Assistência Social", disse.

Ainda em São Paulo, o prefeito 
de Macatuba se reuniu com o pre
sidente da FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação),

Barjas Negri e pediu creche esco
la, que foi atendido no dia seguin
te por Alckmin, que anunciou a 
liberação durante o encontro com 
os prefeitos.

Na Capital, o prefeito assinou 
termo de adesão para aparelhos 
de ginástica para pessoas com de
ficiência. "Foram importantes as 
reuniões que tivemos na Ação So
cial e na FDE. Pudemos perceber 
a atenção que o Rodrigo Garcia e 
o Barjas Negri com os municípios 
menores", comentou Tarcisio.

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.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

CLASSIECO
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Empregos
Serviços
Diversos

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

A D EFILP
A equipe de atletismo da Adefilp participa entre os dias 12 e 14 
de abril, da fase regional São Paulo do Circuito Brasil de Atletismo, 
Halterofilismo e Natação. A delegação terá 15 atletas para a disputa 
das provas de atletismo e natação. Os atletas serão submetidos à 
avaliação e classificação funcional para a disputa das provas.

COPA LENÇÓIS

Em jogo de oito gols, Santa Luzia 
e Alfredo Guedes empatam
Equipe do Distrito chegou a estar perdendo por 4 a 1, mas conseguiu buscar igualdade no placar

A ngelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  rodada de domingo 17 da 
Copa Lençóis Sport Sho- 
es 2013 foi simplesmente 

emocionante. Foram dois jogos e 
doze gols no estádio Archângelo 
Brega, o Bregão. O Expressinho, 
que venceu o jogo de ida contra 
o Palestra por 3 a 2, se classificou 
para segunda fase após um em
pate na segunda partida. Santa 
Luzia e Alfredo Guedes também 
ficaram na igualdade, em um 
confronto cheio de alternativas.

No primeiro jogo do dia, o 
Expressinho entrou em campo 
podendo empatar para seguir 
no campeonato. A partida co
meçou bastante movimentada 
e logo aos oito minutos do pri
meiro tempo, Jossone abriu o 
placar para o Expressinho. Nos 
acréscimos da primeira etapa, 
Fabio empatou. Na segunda 
etapa, o Palestra conseguiu a vi
rada novamente com Fabio. A 
decisão caminhava para os pê
naltis, quando Henrique fez o 
segundo do Expressinho e deu 
a classificação a sua equipe.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.262

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de Ma- 
catuba, 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 Códi
go Civil Brasileiro, VANDERSON RI- 
GOLETO DO NASCIMENTO e MA
RIA GERALDA ALVES FERRAZ. 
Ele, natural de Salto Grande/SP, nascido 
aos 25 de fevereiro de 1993, pedreiro, 
solteiro, domiciliado à Rua Sergipe, n° 
2-27, Núcleo Vila Nova, Macatuba/SP, 
filho de VANDERLEI DO NASCI
MENTO e ROSANGELA RIGOLE- 
TO.
Ela, natural de Apucarana/PR, nascida 
aos 31 de maio de 1976, do lar, divorcia
da, domiciliada à Rua Sergipe, n° 2-27, 
Núcleo Vila Nova, Macatuba/SP, filha 
de ILDEMAR DE OLIVEIRA FER
RAZ e MARIA DO CARMO ALVES 
FERRAZ.
Se alguém souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei. Macatuba 
- SP, 14 de março de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

CHUVA DE GOLS -  Santa Luzia e Alfredo Guedes fizeram um belo jogo, mas 2 a 2 deixou a situação indefinida

No jogo seguinte, Santa Luzia 
e Alfredo Guedes se enfrenta
ram no jogo de ida da segunda 
fase. Aos 24 minutos, Rafael fez 
o primeiro da equipe do distrito. 
Dez minutos depois, o Santa Lu
zia empatou com Rodrigo. Tiago

voltou a colocar Alfredo Guedes 
na frente do marcador aos 38 mi
nutos. No segundo tempo, Paulo 
e Oliveira aumentaram o marca
dor. Após fazer várias substitui
ções, o técnico Helder Gotardi 
mudou o panorama da partida e

o Santa Luzia conseguiu o empa
te com Rodrigo, Helder e Stefan.

A segunda partida acontece 
no domingo 24, no Tonicão. No 
mesmo dia, Grêmio Cecap e 
Paulistano se enfrentam no jogo 
de volta da segunda fase.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumpri
mento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 
59 da Lei Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos oficiais: 
Decreto Executivo 127 de
15.03.2013...........Dispõe sobre a suple-
mentação de verbas do orçamento vigen
te no valor de R$ 30.000,00.
Portaria 391 de 18.03.2013...........No
meia Maria Inês Ramos para a função 
temporária de Professor de Ensino Fun
damental II -  Português.
Portaria 392 de 18.03.2013...........No
meia Renata de Cássia Carletti Vidal
para o cargo de Agente de Saúde.

Lençóis Paulista, 18 de março de 2013. 
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos 
termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regula
mentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, que já  foram 
NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos indis
pensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas pro
priedades. Como não houve manifestação do proprietário ou 
responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura 
Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em divida 
ativa.

Lençóis Paulista, 19 de Março de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreend. Ltda

Rua Décio Celso 
Campanari L09 

Q24 Maria Luiza 
IV

28304/5645 R$100,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Março de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 58,84.

BASQUETE

Mesmo jogando bem, Alba 
perde para o Paulistano

Equipe de São Paulo é considerada uma 
das favoritas ao título; lençoenses tiveram 
bom desempenho em quadra

A n g e lo  N eto

A  equipe sub-16 do 
Alba/ Lençóis Pau
lista entrou em qua

dra pela segunda vez no 
Campeonato Paulista orga
nizado pela FPB (Federa
ção Paulista de Basketball), 
no domingo 17, no ginásio 
Antônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. O jogo foi contra 
o forte Paulistano de São 
Paulo, equipe favorita ao 
título e que no ano de 2012 
foi campeão da categoria.

Como era esperada, a 
partida foi difícil para os 
m eninos lençoenses, mas 
os garotos lutaram  até o 
fim. A derrota por 73 a 
38 deixou a equipe de 
Lençóis em situação com-

RESULTADOS DE 
DOMINGO 17, DA 7̂
COPA REGIONAL O ECO 
DE FUTEBOL AMADOR 
DE MACATUBA

Ajax 1 x 0 Monte Mor 
Alvorada 1 x 4 Grêmio 
Cecap
Maringá 3 x 0 Borebi

RODADA SÁBADO 
16, CAMPEONATO 
REGIONAL INFANTIL 
2013 TROFÉU 
CARLOS ALBERTO 
MASTRÂNGELO 
DUARTE

SUB-12
Botafogo 1 x 0 Igaraçu do 
Tietê

SUB-14
Botafogo 3 x 0 Macatuba 

SUB-16
Botafogo 5 x 3 Macatuba

/íííííííííííííííííííííííííííííííí'

plicada no grupo. “Co
metemos alguns erros no 
ataque e na defesa, mas 
m ostram os m uita disposi
ção e entrega", lem bra o 
técnico Leonardo H enri
que de Oliveira, o Dudu. 
“Vale a pena lem brar que 
a equipe do Paulistano 
venceu o prim eiro jogo 
por 109 a 45". O destaque 
do Alba foi Alexandre que 
marcou 14 pontos.

O próximo jogo dos 
m eninos de Lençóis será 
sábado 23, às 15h no To- 
nicão, contra a equipe 
do E. C. Banespa de São 
Paulo. O Alba é mantido 
pela Prefeitura M unicipal 
através da diretoria de Es
portes e patrocinada pelo 
grupo Lwart e Lutepel.

CLASSIFICAÇAO
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LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÉ

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® e4 “ 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 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Tonlquinho 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, Tonlquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

BOCHA -  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.
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 FEM I
NIN O:
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 -  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 
0 atendimento dos alunos nos respectivos h o
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jovem, você que já  completou ou virá completar 18 anos no ano de 2013, 
compareça a Junta Militar mais próxima de sua residência, no período de 
2 de Janeiro à 30de Junho de 2013, munido da Certidão de Nascimento, 
comprovante de residência, 2 fotos 3x4 recente e a importância de R$ 2,40 
para o pagamento da Taxa Militar.

“Serviço Militar”
A segurança do Brasil em nossas Mãos.

CENTRO MUNICIPAL DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”
PORTARIAS 2013

Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 04/2013 de 13 de Fevereiro de 2013 -  Dispõe sobre a nomeação 
do Controle Interno para o exercício de 2013.

Portaria n° 05/2012 de 13 de Fevereiro de 2013 -  Dispões sobre a nomeação 
da Comissão Julgadora de Licitações e Descartes para o exercício de 2013.

Lençóis Paulista, 13 de Fevereiro de 2013.

Wanderley Francatti
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 35,09.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da To
mada de Preços n° 001/2013, Processo n° 050/2013, cujo o objeto é a aquisi
ção de material didático apostilado (kits educacionais), foi retificado. O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de março de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 033/2013 -  Processo n° 066/2013 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos através da Lei 
Municipal n° 2.980/2001. Tipo: Maior percentual de desconto -  Recebi
mento das propostas e sessão de lances: 01 de abril de 2013 às 14:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
b^ -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de março de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
CHAMADA PÚBLICA n° 002/2013

CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricul
tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para merenda escolar. Lei 
Federal n° 11947/2009, Art. 14, e Resolução n° 38 do FNDE de 16/07/2009, 
Art. 18. Tipo: menor preço -  Encerramento: 03 de abril de 2013 às 14:00 
horas. O edital encontra-se disponível no site no setor de Licitações, sito à 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de março de 2013. JOSÉ DENIL
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 51,04.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov
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Campeonato de Futebol Society 
Master inicia no Marimbondo

Jogos acontecem às terças e quintas-feiras; C opa Frigol de 
Futebol Categoria Livre também teve rodada

A semana esportiva no 
CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo) foi repleta de 
gols e grandes lances. Co
meçou na terça-feira 12, 
mais uma edição do Cam
peonato de Futebol Society 
Master no CEM (Clube Es
portivo Marimbondo). Já no 
final de semana, foram reali
zados jogos da Copa Frigol 
de Futebol Categoria Livre.

No primeiro jogo do so- 
ciety, o Real Madrid bateu 
o Barcelona por 3 a 2. Lo
go em seguida, o Manches- 
ter United goleou o Inter 
de Milão pelo placar de 5 a 
2. Já na quinta-feira, apenas 
um confronto. A  equipe do

Atração

Juventus venceu com tran
quilidade o Milan por 2 a 0.

A  segunda rodada inicia 
hoje com dois duelos. O  
Chelsea enfrenta o Man- 
chester United às 19h. Já o 
Barcelona mede forças con
tra o Juventus, às 20h15. Na 
quinta-feira 21, às 19h15, o 
Inter de Milão joga contra 
o Milan.

Pela Copa Frigol, no sá
bado 16, MS Sport/Trigal e 
LP Net/Todeschini ficaram 
no empate em 4 a 4. No 
segundo jogo, o Masster Ve- 
ículos/Sport Shoes perdeu 
por 3 a 1 para o Box 9/Giga 
Express. No domingo 17, o 
Hemolab/Hot 107 bateu o

Show de stand-up é 
atração no CEM dia 31
A to r Giovani Braz trabalha atualmente na Praça é Nossa, do 
SBT; sócios têm entrada franca e não-sócios pagam R $ 20

Está chegando o grande 
dia. O show “Caixeiro do 
Riso -  Resista se for ca
paz” , do humorista Giova
ni Braz, da Praça é Nossa 
do SBT, será no dia 31 de 
março. Giovani traz para 
o CEM (Clube Esportivo 
marimbondo) o show com 
o qual percorre o país. No 
espetáculo, o ator inter
preta Fafi Falafácil, Gil le- 
te, Josineide e Saideira (o 
bêbado) personagem que 
interpreta atualmente na 
Praça é Nossa às quintas
-feiras, no SBT.
Por onde passa, o espe
táculo agrada ao públi

co que dá gargalhadas o 
tempo todo. Caixeiro do 
Riso também faz uma re
flexão motivacional que 
geralmente é aplaudida 
de pé. Com imitações, im
provisos, música e intera
tividade com o público, o 
stand-up de Giovani Braz 
é sucesso por onde passa. 
Os sócios terão entrada 
franca e não sócios pa
ram ingressos no valor de 
R$ 20. Mesmo com entra
da gratuita, os sócios de
verão retirar convites na 
secretaria do clube. O es
petáculo é desaconselha
do para menores de 12

anos desacompanhados.
O stand-up é um espe
táculo de humor que se 
tornou bastante comum 
no Brasil. Ele é executa
do por apenas um come
diante, que se apresenta 
geralmente em pé, sem 
acessórios, cenários, ca
racterização, personagem 
ou o recurso teatral da 
quarta parede, diferen
ciando o stand up de um 
monólogo tradicional. 
O próprio material tem 
uma metodologia própria 
de organização, em tópi
cos, não obstante sendo 
bastante factual.

FOTO: DIVULGAÇÃO

SBT - Atualmente, Giovani Braz interpreta o personagem Saideira na Praça é Nossa

CLASSIFICAÇAO  CAMPEONATO DE FUTEBOL SO CIETY MASTER

Paulista Som/Pão e Opção 
por 2 a 0. No último jogo 
da rodada, o Pamelab/Co- 
légio São José venceu o FS 
Veículos/Frigol pelo placar 
de 4 a 2.

A  quarta rodada será no 
próximo final de semana. 
No sábado 23, o Hemo- 
lab/Hot 107 volta a campo 
contra o FS Veículos/Frigol, 
às I5h l5 . Logo em seguida, 
o Paulista Sim/Pão e Opção 
encara o Marimbondo/Bao- 
bá, às I7h. No domingo 24, 
às 8h45, o LP Net/Todes- 
chini joga contra o Box 9/ 
Giga Express. MS Sport/Tri- 
ga e ALL Sport/Ventura FM 
se enfrentam às I0h30.

EQUIPES PG J V E D GP GC SG
1° M ANCHESTER 3 1 1 0 0 5 2 3
2° JUVENTUS 3 1 1 0 0 2 0 2
3° REAL M A D R ID 3 1 1 0 0 3 2 1

4° CHELSEA 0 0 0 0 0 0 0 0
5° BAR C ELO NA 0 1 0 0 1 2 3 -1
6° M ILAN 0 1 0 0 1 0 2 -2

7° INTER DE M ILÃO 0 1 0 0 1 2 5 -3

CLASSIFICAÇÃO  COPA FRIGOL DE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE

EQUIPES PG J V E D GP GC SG
1° MS SPORT-TRIGAL 4 3 1 1 1 16 7 9

2° LP NET-TO D ESC HIN I 4 2 1 1 0 6 5 1
3° ALL SPORT-VENTURA FM 3 2 1 0 1 4 2 2
4° MASSTER VEICULOS-SPORT SHOES 3 3 1 0 2 4 8 -4

5° B O X  9 -G IG A  EXPRESS 3 2 1 0 1 3 11 -8

EQUIPES PG J V E D GP GC SG
1° H E M O LA B -H O T 107 6 2 2 0 0 5 2 3
2° PAMELAB-COLÉGIO SÃO JOSÉ 6 3 2 0 1 7 8 -1
3° M A R IM B O N D O -B A O B Á 3 2 1 0 1 7 4 3

4° FS VEICULO S-FRIG O L 3 2 1 0 1 5 5 0
5° PAULISTA SO M - PÃO  E O P Ç Ã O 0 3 0 0 3 2 7 -5

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade EM BOA 
COMPANHIA
Felipe e Pâmela, 
na C-ia da Esfiha

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim  
A n se lm o  M artins, 337  

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

LENÇÓIS PAULISTA

ELEITOS
FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

No domingo 17, o PSDB da região realizou eleições para definir sua comissão executiva municipal para os próximos dois anos. Na foto à esquerda estão 
o vice-prefeito José Antonio Marise e o vereador José Santana, o Dodô, que assumiram a presidência e vice do PSDB em Lençóis Paulista. Na foto da 
direita, estão Zé da Purina -  eleito presidente da legenda em Pederneiras -  com os vereadores tucanos Zezé Pegatin, Mauro Soldado e Chapéu.

FOTO: O ECO

• LUIZ AUGUSTO
O Luiz Augusto Cabelo e 
Maquiagem oferece os 
melhores serviços na área 
da beleza, como corte, 
penteado, química em geral, 
maquiagem, sobrancelha 
de henna e permanente de 
cílios. Cuide-se com o melhor 
profissional. O Luiz Augusto 
Cabelo e Maquiagem fica na 
rua Tiradentes, 647 - Centro. 
Telefones (14) 3264 7436 ou
9771 7149.

FOTO: STUDIO A

O  Ademilson e João Henrique, 
na Compania da Esfiha 
©  Ana Carolina e Helder, 
na Compania da Esfiha 
©  Ana Eglin e Carol, 
na Compania da Esfiha 
O  Betania e Anderson, 
na Compania da Esfiha 
©  Ellem e Greice, 
na Compania da Esfiha 
O  Eric e Priscila, 
na Compania da Esfiha

FOTO: STUDIO A FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Parabéns 
ao casal 
Thiago e 
Caroline pelo 
o batizado 
do pequeno 
Miguel, no 
dia 09 de 
março.

• Virgílio 
Franceschi, 
Abílio Salve e 
José Canella 
comemoram 
os 20 anos da 
Empresa- A 
Thermic de 
Pederneiras.
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

http://WWW.rogete.com.br

