
f i  T T * r ^ f i■  ■
O E C ; ! ©

A voz DA REGIÃO

UM SENHOR JORNAL
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •

LENÇÓIS PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013 *  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.119 R$ 1,00

AGASALHO

Campanha quer 
arrecadar 15 mil 
peças de inverno

FOTO: DIVULGAÇÃO

Começou na sexta-feira a Campa
nha do Agasalho 2013. Para arreca
dar as peças, a Diretoria de Assistên
cia e Promoção Social distribuiu na 
cidade caixas identificadas com car
tazes da campanha. Ao todo, 450 fa
mílias de Lençóis Paulista e do distri
to de Alfredo Guedes recebem todos 
os anos as doações da ação social. A 
expectativa é que sejam arrecadadas 
mais de 15 mil peças este ano.

AGUDOS

Fundo Social e Sabesp 
recolhem doações <31̂

Adefilp confirma tradição 
e conquista 15 medalhas
Circuito é prévia de com petição  nacional; lençoen se quebrou reco rd e  dos 100 m

FOTO: DIVULGAÇÃO

A equipe PCD da Adefilp (foto 
acima) trouxe excelente resulta
do, neste final de semana, da eta
pa regional São Paulo do Circuito 
Caixa de Atletismo e Natação. As 
competições foram disputadas no 
complexo desportivo Constâncio

Vaz Guimarães (Ibirapuera) e no 
Centro Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa. No total, foram 15 meda
lhas (seis de ouro) conquistadas pe
los atletas que levaram o nome de 
Lençóis Paulista para todo o Estado. 
É na etapa regional que os atletas

têm a primeira oportunidade de 
ingressar nas seleções dos esportes 
que são convocados nas etapas na
cionais. O destaque ficou por conta 
de Diusaleia Oliver, que quebrou o 
próprio recorde brasileiro nos 100 
metros rasos (cadeirante) -  T34.

ECONOMIA

Empresas de 
aviação sondam 
área em Lençóis

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

As futuras instalações da Volato 
Aeronaves em Lençóis Paulista desper
tam o interesse de outros empreendi
mentos do ramo aeronáutico. Empre
sas parceiras já entraram em contato 
com a Prefeitura local para pedir in
formações sobre a cidade e solicitar 
áreas para se instalarem. Há alguns 
dias, representantes da Volato estive
ram em Lençóis para acertar detalhes 
do acesso dos aviões à pista. G

RELIGIÃO

Começa hoje tríduo 
a Santo Expedito G

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Começou ontem a vacinação contra a gripe. As doses estão disponíveis em todos 
os Postos de Saúde, das 7h às 17h. O grupo prioritário que será vacinado abrange 
gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos, idosos a partir de 60 anos, indígenas, 
presidiários, profissionais da saúde, doentes crônicos ou imunodeprimidos e 
mulheres até 45 dias após o parto.

VIOLÊNCIA A N IM A L

Dupla pode ter que 
prestar serviços 
à comunidade

Dois homens - de 38 e 40 anos - 
são acusados de matar um cão com 
golpes de machado e barra de ferro 
e podem ter que prestar serviços à 
comunidade. Inquérito instaurado 
pela Polícia Civil investiga o caso. 
Os dois aparentavam embriaguez 
no sábado por volta das 19h e alega
ram que, ao tentar alimentar o cão, 
foram atacados. O animal estava 
com eles havia 10 dias.

SEGURANÇA

Conseg vai ao Júlio 
Ferrari na sexta <3)

Grêmio Cecap cai e 
está fora da semifinal

Palestra bateu Cecap  
por 2x1; jogadores  

lam entaram  elim inação.
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C&T
4G vai desafogar 
redes 3G; 
investimento em 
antenas é desafio

Rá d io
Cresce número 
de mulheres 
que bebem com 
frequência
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LEVAM VOCE PARA CONHECER SEU IDOLO 
NO CAMARIM DA FACILPA 2013

* RECORTE ■, 
ESTE CUPOM - E 

DEPOSITE NA 
URNA NO lORNAL 

O ECO PARA 
PARTICIPAR DA ' 

PROMOÇÃO. 4

QUAL ARTISTA VOCE QUER CONHECER?
Escolha o seu artista (você só pode escolher um por cupom) :

Andre & 
Matheus 

(2/5 quinta)

Gustavo Lima 
(3/5 sexta)

Humbeito e 
Ronaldo 

(4/5 sabado)

Lucas Feiieiia 
e Cezai e 
Paulinho 

(5/5 domingo)

Ba
Lençoenses 

(6/5 segunda)

Seitanejo Raiz 
+ Oiquestia 

Boca do 
Seitao 

(7/5 teiça)

Damaies 
(8/5 quaita) a? e 

eus
(9/5 quinta)

Victoi e Léo 
(10/5 sexta)

Munhoz e 
Maiiano 

(11/5 sábado)

Séigio Reis 
e Renato 
Teixeiia

(12/5
domingo)

(  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )

Sorteio dos nomes será pelo Facebook da rádio Ventura FM e cupom impresso no jornal O ECO
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C idades CULTURA
Macatuba oferece na quinta-feira, das 13b às 
iyh, a oficina Fotografar para Contar, através 
do Ponto MIS. Os interessados devem entrar 
em contato no Centro Cultura da cidade. A 
oficina é gratuita.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

"DENGUE, AQUI NAO"
O selo social, "Dengue, Aqui 

Não" está afixado em todos os 
imóveis que colaboraram com 
o Dia Municipal de Combate à 
Dengue, em Agudos. A ação, 
realizada no sábado passou 
pelas casas em busca dos fo
cos do mosquito Aedes aegypti 
e eliminou os materiais inser- 
víveis.

DENGUE
Até semana passada, Agu

dos tinha 80 casos de dengue 
confirmados, com expectativa 
de chegar a 100 com resul
tado de novos exames. Mas 
o caso mais grave ocorre em 
Bauru, são mais de 2 mil casos, 
com duas mortes suspeitas de 
terem sido provocadas pela 
dengue. A Diretoria de Saúde 
intensifica o trabalho de orien
tação, mas a população precisa 
ter consciência e ajudar a evi
tar os criadouros do mosquito, 
transmissor da dengue.

SESSÃO DE CINEMA
Lençóis Paulista e Agudos 

são as duas cidades da região 
onde circula O ECO que vão 
receber o projeto da Duratex 
Casinha de Filmes e Cine Mo- 
viola para exibição de filmes 
digitais. Em Agudos o progra
ma será desenvolvido, a partir 
de amanhã na Emef Coronel 
Leite. Em Lençóis Paulista a ini
ciativa começa na quarta-feira, 
na Emef Prof. Ézio Paccola. As 
sessões de cinema serão gra
tuitas e pretendem inicialmen
te atender apenas os alunos 
das instituições. O acervo é 
composto por temas educati
vos, clássicos, animações, en
tre outros.

EM ORDEM -  Na tarde de ontem, uma equipe contratada pela empresa Rodo
vias do Teitê, responsáveis pela Rodovia Marechal Rondon, faziam o trabalho 
de poda, no canteiro central da Rodovia.

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.

í

FRASE
"A comunidade precisa se conhecer 
e nos ajudar". Capitão Paulo Cesar 
Valentim, sobre reunião do Conseg 
na Escola Maria Zélia Camargo 
Prandini, nesta sexta-feira

I

Cresce número de 
mulheres que bebem 
com frequência

As mulheres estão cada vez melhores de copo. É o 
que revela o levantamento nacional de álcool, realizado 
pela universidade Federal de São Paulo. De acordo com 
ele, o número de mulheres que bebem com frequência 
subiu dez pontos percentuais na última década. Para se 
ter uma ideia, em 2006, de cada dez mulheres, três di
ziam beber uma vez por semana ou mais. No ano pas
sado, esse número subiu para quatro. Os dados gerais 
mostram também que houve um aumento de 20% na 
proporção de bebedores frequentes. Além da constân
cia, o estudo indica que as pessoas estão bebendo em 
maior quantidade. A quantia de álcool em um período 
curto de tempo aumentou 31%, e as mulheres estão 
de novo na frente. Segundo os 
pesquisadores da universidade, 
dois em cada dez bebedores 
frequentes apresentaram cri
térios para abuso ou depen
dência de álcool. Na pesquisa, 
foram ouvidas cerca de 4,5 mil 
pessoas com idade superior a 14 
anos, espalhadas por 149 
cidades do País.

1 Pesquisas mostram que a maioria da popu
lação é a favor da diminuição da idade pe
nal, mas o ministro da Justiça é contra. José 
Eduardo Cardoso diz que a redução é incons
titucional, sem revelar que é possível uma 
mudança na Constituição. Há no Congresso 
Nacional mais de 150 propostas de diminui
ção da idade penal.

O governador de São Paulo, Geraldo Alck- 
min, também está preparando um projeto 
para enviar ao Congresso, depois da reper
cussão do assassinato de um universitá
rio por um menor de 17 anos. O jovem foi 
morto, sem qualquer reação. Pesquisa feita 
pelo Ibope em 2011 mostrou que quatro em 
cada 5 brasileiros entrevistados concordam 
que a maioridade penal deve ser reduzida 
para menos do que os 18 anos atuais. Países 
como Estados Unidos e Inglaterra têm leis 
que permitem a prisão até de crianças.
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Nome: RG:
Cidade: Fone:
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
Ao lado da comunidade

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

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

Coleta e Rerrefíno
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de
alta qualidade

LWART
L U B R I F I C A N T E S www.lwartlubrificantes.com.br

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.lwartlubrificantes.com.br


O pinião C
FRASE
• A polícia não pode resolver tudo sozinha. 
Precisa do apoio da comunidade. 
capitão Paulo Valentim, comandante da 5̂  

Cia da Polícia Militar de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
• Sob a direção de um 
forte general, não haverá 
jamais soldados fracos.

Sócrates

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

Boas perspectivas para o futuro

0 jornal O ECO traz hoje uma reporta
gem confirmando o interesse de outra 
empresa do setor aeronáutico que de

seja vir no bojo da instalação da Volato em 
Lençóis Paulista. Segundo o proprietário da 

Volato, outros empresários desse ramo 
já demonstraram interesse em vir para 
a cidade. Esse fato confirma editorial 
publicado por este jornal, quando do 
anúncio da instalação da empresa 
de avião em Lençóis Paulista. Acredi- 
távamos que mais do que o investi
mento trazido por uma empresa -  que 

até não será muito grande, é verdade 
-  sua chegada poderia representar uma 

ponte entre Lençóis e todo esse setor, 
que cresce a cada ano no Brasil.

Ainda não há nada certo. Porém, em
presários de uma empresa que produz 
o motor do avião -  setor que já envolve 
maior domínio da tecnologia -  realmente 
demonstrara interesse em se instalar em 
Lençóis, conforme confirmou o diretor de 
Desenvolvimento, Geração de Emprego e 
Renda, Altair Toniolo, o Rocinha.

O jornal O ECO acredita que não é um 
exagero dizer que a cidade pode -  aos 
poucos -  se tornar um ponto de referência 
na área da aviação civil. As boas condi
ções do aeroporto municipal, a proximida
de da cidade com Botucatu -  um polo já 
consolidado nessa área -  e as condições 
sociais e econômicas de Lençóis a creden
ciam para tais investimentos.

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

Pré-escola obrigatória, direito das famílias ou das crianças?
Erika de Souza Bueno

O
8 )

u

é Editora do Portal Planeta Educação

Art. 4o: Educação básica obrigatória 
e gratuita dos quatro aos dezessete 
anos de idade, organizada da se

guinte forma: pré-escola, ensino funda
mental e ensino médio (Diário da União, 
04/04/2013).

A lei sancionada pela presidenta Dilma 
Rousseff, publicada no Diário da União no 
último dia 04, exigirá a matrícula de crian
ças no ensino infantil a partir dos 4 anos 
de idade.

A notícia foi recebida com alegria por 
muitas famílias que anseiam ter um lugar 
seguro para deixar seus filhos no momen
to de saírem para trabalhar. Contudo, há 
alguns pontos que precisam ser consi
derados, pois, muito mais do que terem 
obrigação de matricularem suas crianças 
na pré-escola, continua também sendo 
previsto que os pais ou responsáveis se
jam os principais responsáveis pela edu
cação delas.

É indispensável que os pais ou respon
sáveis tenham a perfeita compreensão de 
que a ideia primordial da obrigatoriedade 
da educação infantil é tratar a infância 
com o respeito e os cuidados necessários.

Diante das características atuais, as 
quais dizem respeito aos trabalhos reali
zados fora do lar por todos os familiares, 
sempre existiu grande interesse de famí
lias no que se refere ao período de aten
dimento de crianças pelas pré-escolas. Já 
faz bastante tempo, inclusive, que alguns 
setores buscam conseguir obrigatorieda-

de para uma educação infantil que atenda 
a crianças durante a noite, nos finais de 
semana e no período de férias.

Diante desse pensamento, não se con
sidera apenas a educação das crianças, 
mas também a necessidade que os entes 
delas têm de se ausentarem de casa para 
trabalhar, vendo-se em grandes apertos 
para administrar o período que passam 
trabalhando longe de casa e o período 
que os filhos ficam na escola.

Toda essa realidade não pode, de 
modo algum, ser desconsiderada, mas 
a escola de educação infantil (seja pré- 
-escola, creche ou outra) não pode ter 
caráter assistencialista. Tem que se as
sumir como escola, fornecendo à crian
ça a educação de que ela realmente 
precisa, não eximindo a família de sua 
grande e indispensável responsabilida
de em seu relacionamento com os pró
prios filhos e escola.

Sendo assim, existem muitos pontos 
que ainda precisam ser pensados, que 
precisam de abordagens em várias frentes 
sociais, pois do mesmo modo que as crian
ças têm necessidades educacionais a ser 
contempladas pela escola, o país também 
precisa de mão de obra disponível para a 
continuidade de seu desenvolvimento.

É, enfim, necessário envolver nessas 
discussões outros setores (não apenas 
os educacionais), da mesma forma que é 
indispensável o comprometimento de to
dos com a educação infantil estendida à 
criança, pois um percurso educativo que 
impactará toda a sua vida é um direito 
que não lhe pode ser negado.
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Tecnologia desde cedo
Luiz Gonzaga Bertelli______________
é presidente Executivo do Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE)

Enquanto crianças brasileiras se reú
nem nas salas de aula para aprender 
a ler e escrever e a fazer as primei

ras contas de aritmética (assim mesmo 
com altos níveis de deficiência), em al
gumas escolas primárias da Inglaterra 
as atividades estão mais avançadas. Os 
alunos aprendem a linguagem de com
putadores, começando com os exercí
cios de linguagem básica aplicados a um 
jogo e depois interagem com os coman
dos, podendo modificar a estrutura do 
game. A justificativa para a empreitada 
é precisa: as crianças de hoje nasceram 
e viverão na era digital, e nada mais na
tural do que formar desde pequeno essa 
identidade. Para os especialistas ingle
ses, a intenção é mostrar às crianças 
que podem ser produtoras do conteúdo 
digital e não apenas seus consumidores, 
tornando-se pessoas mais criativas e 
preparadas para o futuro.

De fato, os ganhos são enormes. Tanto 
assim que grandes empresas de tecno
logia já estão apoiando projetos, caso da 
Dell e da Mozilla. Com a alfabetização di
gital, que vem ganhando força no mundo,

as nações mais desenvolvidas mostram 
o quanto dão importância para uma edu
cação de qualidade e para a formação de 
uma geração preparada para atuar em um 
mercado de trabalho cada vez mais tec
nológico. Além disso, mantêm-se como 
potências que detêm os conhecimentos 
da alta tecnologia, exportando seus pro
dutos eletrônicos para as nações menos 
desenvolvidas e ávidas desses produtos.

Com grande déficit de profissionais em 
tecnologia, o Brasil pode tirar uma lição 
importante dessas experiências: apesar 
do gigantesco potencial do mercado con
sumidor, o país pouco produz para a era 
digital. Ficamos à mercê dos chips e de 
outros componentes eletrônicos impor
tados dos Tigres Asiáticos e de nações 
tecnológicas que estão anos-luz à frente, 
e não vemos uma movimentação no âm
bito educacional que sequer proponha so
luções a curto, médio ou mesmo a longo 
prazo para a formação de pessoal qualifi
cado para o setor.

Por isso que investir desde cedo, como 
no exemplo citado das escolas inglesas, 
pode ser uma alternativa interessante 
para uma nação que pretende crescer e 
se manter entre as maiores do planeta. Só 
que, sem tecnologia de ponta, esse dese
jo pode não passar de um sonho distante.

PSDB da região de Bauru 
escolhe seus representantes

Em encontro regional no sábado passado, dia 13, as coordenadorias do PSDB 
de Bauru, Lins e Jaú escolheram seus representantes nos Diretórios Estadual e 
Nacional. Apesar do tempo chuvoso, mais de 100 filiados compareceram à Casa 
do Médico, no Jardim América, em Bauru, para a eleição dos membros titulares 
e seus suplentes. Os militantes tucanos escolheram Antonio Carlos Affonso Pi- 
notti, de Promissão, para a vaga de delegado titular no Diretório Nacional. Como 
primeiro e segundo suplentes foram eleitos a ex-prefeita de Itaju, Fátima Guima
rães, e o ex-vereador de Bauru, Ricardo Carrijo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cury
Para o Diretório Es

tadual, o ex-prefeito de 
Pederneiras e atual sub
secretário da Casa Civil, 
Rubens Cury, foi eleito 
delegado titular. A vaga 
de suplente ficou com a 
militante tucana Eliza An- 
dréia Rodrigues Pontes de 
Sene, integrante do Dire
tório Municipal do PSDB 
de Macatuba.

Ninhotucano
Por fim, o prefeito de Lins, Edgar 

de Souza, foi eleito membro titular 
do Diretório Estadual como repre
sentante dos prefeitos tucanos do 
Estado de São Paulo. Seu suplente 
será o ex-prefeito de Jaú, João San- 
zovo Neto.

Atribuições
Na condição de membros dos 

Diretórios Estadual e Nacional, os 
eleitos terão, entre outras atri
buições, o poder de decidir sobre 
questões cruciais para o partido, 
como as eleitorais e administrati
vas, por exemplo.

Bem me quer...
No começo de seu mandato como 

presidente da Câmara, Humberto José 
Pita (PR) elegeu Ailton Tipó Laurindo 
(PV) como o grande aliado durante 
sua gestão. Tudo parecia ir às mil ma
ravilhas até que...

...mal me quer
Pita deixou claro que há um 

grande mal estar entre o PR e o PV 
locais. Falta saber agoraqu e tipode 
migração partidária haverá na Câ
mara e quais serão as uniões. Se é 
que elas vão existir.

Caindo
Difícil afirmar que o sublime racha 

seja um jogo de cena combinado entre 
Tipó e Pita. O fato é que o vereador do 
partido verde não é mais unanimidade 
nem dentro do grupo opositor à prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB).

Até tu
O único que demonstra estar 100% 

do lado de Tipó é seu companheiro de 
PV, Anderson Prado de Lima. No entan
to, até Prado já demonstrou algumas 
vezes o descontentamento com as re
centes atitudes do colega verde.

Luz na rua
Os vereadores Jonadabe José de 

Souza (PSC) e Manoel dos Santos Sil
va (PSDB), Manezinho, viajam hoje a 
São Paulo, onde participam de debate 
sobre a responsabilidade dos municí
pios pela gestão do sistema de Ilumi
nação Pública.

Erro de digitação
No sábado 13, a Terceira Coluna 

trouxe um pedido de Humberto José 
Pita (PR) ao deputado estadual Pedro 
■ ^̂ bias de R$ 30 mil ao Hospital Nos
sa Senhora da Piedade. Na verdade, 
o montante é de R$ 300 mil. Pedimos 
desculpas pela falha.
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Morte
virtual

Google lança 
serviço para 
administrar 
dados da conta 
após a morte 
do usuário.

Rede 4G pode 
desafogar 3G

FOTO: DIVULGAÇÃO
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As empresas que venceram a licitação 
para oferecer o 4G têm de disponibilizar a 
tecnologia nas seis cidades-sede da Copa das 
Confederações até 30 de abril deste ano, con
forme cronograma da Anatel. Em sua primeira 
avaliação trimestral de qualidade após o blo
queio de vendas de chips, as operadoras não 
atingiram completamente as metas de aces
so à internet móvel estabelecidas pela Ana
tel (Agência Nacional de Telecomunicações). 
Quem tenta se conectar à rede 3G sabe que 
0 problema é antigo - depende de investi

mento das operadoras e esbarra na natu
reza da própria tecnologia. Além disso, 
às vésperas da chegada do 4G, a rede 
que poderia ajudar a descongestionar 0 

3G enfrenta os mesmos problemas que 
sua "irmã mais velha": leis que atrasam 

a implantação de novas antenas. De acordo 
com Eduardo Tude, presidente da consultoria 
Teleco, a chegada da nova rede possa aju
dar a "desafogar" 0 acesso ã internet móvel. 
Isso porque os usuários que desejam inter- 

^  net móvel mais veloz tenderiam a migrar de 
^  seus planos 3G para o 4G, cuja velocidade de 
^  conexão pode chegar a 50 Mbps (megabits 
^  por segundo), liberando "espaço" para outros 
^  se conectarem à rede antiga. Quanto menos 
^  pessoas conectadas a uma mesma "célula" 

da rede, maior é sua velocidade para trafegar 
dados. "A tendência com a chegada do 4G é a 
melhoria da rede como um todo", frisa.

u m i E^n
Tecnologia  da In fo rm ação
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Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.

MicrDSoftPa rtner NetWork’ l ã A K O n e

A MELHOR
\(o  que nunca.

(14) 3263-3637
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Lençóis P au lis ta  B orebi
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-

IA g u d o s
Conselho Tutelar.......3262-1162
Hospital de Agudos... 3262-1444 
Pref de Agudos.........3262-8500

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar...... 3298-3036
Santa Casa................ 3298-9200
Ambulância.......... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P ed e rn e ira s
Conselho Tutelar...... 3284-6426
Santa Casa.................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia MORTE
A dona de casa Belina Gameiro, de 41 anos, 
morreu na tarde do domingo 14, no hospital onde 
estava internada na cidade de Bauru. Existe a 
suspeita de que ela tenha sido vítima de dengue 
hemorrágica -  a forma mais grave da doença.

SEGURANÇA

Conseg fará reuniões nos bairros
Primeiro encontro para debater segurança acontece nesta sexta-feira, na escola do Júlio Ferrari

Carlos Alberto Duarte

0 Conseg (Conselho Comu
nitário de Segurança) fará 
reuniões nos bairros de 

Lençóis Paulista. O primeiro en
contro acontece na escola Maria 
Zélia Camargo Prandini, no Con
junto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari, nesta sexta-feira 19 de 
abril, a partir das 19h. O capitão 
Paulo Cesar Valentim, coman
dante da 5̂  Companhia da Polí
cia Militar, disse que a intenção 
é levar as reuniões do Conselho 
Comunitário de Segurança para 
todos os bairros da cidade.

Ele explicou que as reuni
ões vão servir para orientar a 
população onde há maior inci
dência de delitos. Disse que um 
dos objetivos é que a comuni
dade se conheça. Na opinião 
de Valentim, a tecnologia tem o 
lado perverso. Ele lembra que 
cada vez mais as pessoas ficam 
dentro de casa no computador, 
celular, videogame e não co
nhecem sequer o vizinho. “A 
polícia não pode resolver tudo 
sozinha. Precisa do apoio da co
munidade", afirmou. Pediu que 
os moradores do bairro partici
pem, já que ninguém melhor 
que o morador para conhecer 
os indivíduos que cometem 
delitos. Atualmente, o Conseg é 
presidido pelo advogado crimi- 
nalista Joaquim Paulo Campos.

FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

COMBATE -  Comandante da Polícia Militar, capitão Paulo Valentim, anuncia reunião do Conseg

ATIVIDADE DELEGADA
O capitão Ézio Carlos Viei

ra de Melo, do 4° BPM-I (4° 
Batalhão da Polícia Militar do 
Interior) se reúne nesta quinta
-feira 18 de abril, com a pre
feita Bel Lorenzetti (PSDB). O 
oficial vem expor à prefeita o 
programa atividade delegada, 
cujo convênio com Estado está 
prestes a ser firmado.

Na semana passada, se
gundo informou a Polícia 
Militar, dois municípios te- 
riam assinado convênio para 
implantação do programa que 
permite que policiais milita
res trabalhem para a Prefeitu
ra nas horas de folga.

Embora em Lençóis Paulis
ta o processo esteja adiantado, 
é possível que Agudos seja o

primeiro município da região 
a implantar o projeto aprovado 
pela Câmara de Vereadores da
quele município em 2010.

O prefeito Everton Octavi- 
ni (PMDB) confirmou em en
trevista ao ECO 90.1 Notícias 
que aguarda chamado da Se
cretaria de Segurança Pública 
para assinar o convênio nas 
próximas semanas.

VIOLÊNCIA

Homens podem responder por crueldade contra animais
Cachorro foi morto a 
golpes de machado 
e barra de ferro no 
bairro Júlio Ferrari

Carlos Alberto Duarte

A .G.M, 38 anos, e A.F., 
de 40, podem responder 
por crueldade contra 

animais, contravenção penal, e 
podem ter que prestar serviços 
à comunidade. Por volta das 
19h de sábado, eles atacaram 
um cachorro sem raça definida 
e de grande porte com golpes 
de machado em uma residência 
no Conjunto Habitacional Ma
estro Júlio Ferrari.

O cachorro foi encontrado 
agonizando, com cinco cortes

FOTO: MARCIO MOREIRA /O  ECO

SEM DEFESA -  Cachorro foi atacado por dois homens 
armados com machado; violência revoltou moradores do bairro

na cabeça e com um dos olhos 
saltados. Diante do insucesso do 
socorro prestado, houve a neces
sidade de sacrificar o animal.

De acordo com informações

da polícia, os serventes estariam 
embriagados e afirmaram que o 
cachorro, Max, de 5 anos, e que 
estaria com os dois há apenas 
10 dias, avançou contra eles

quando chegaram na residência 
localizada na rua Joaquim Hen
rique Moreira e foram colocar 
ração para o animal.

A Polícia Civil registrou 
boletim de ocorrência de vio
lência contra animais. Os dois 
foram ouvidos e liberados. O 
crime deixou indignados inte
grantes da Associação Protetora 
Amigos dos Animais da cidade, 
que foram até a Delegacia de 
Polícia pedir Justiça.

O promotor Henrique Ri
beiro Varonez disse que vai 
aguardar a conclusão do in
quérito policial. Admitiu que 
os 'proprietários' do cachorro 
poderão ser punidos com pe
nas restritivas de direito, como 
multa, doação de cestas bási
cas e até prestação de serviços 
à comunidade.

MORTE

Acidente faz vítima fatal em Barra Bonita
Motorista perdeu 
o controle de 
caminhão e bateu em 
carro de passeio

Da redação

Um acidente envolvendo 
um caminhão e um Gol 
na manhã de ontem, em 

Barra Bonita, fez vítima fatal 
Ana Paula Prestupa Massari, 
32. O motorista do caminhão 
e a acompanhante do carro, 
também Ana Paula, sofreram

ferimentos leve e grave, respec
tivamente. O acidente aconte
ceu por volta das 8h na rodovia 
Otávio Pacheco de Almeida 
Prado (SP 255). As duas moças 
ficaram presas na ferragem e só 
foram retiradas com o auxílio 
do Corpo de Bombeiros de Jaú.

De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária, o mo
torista do caminhão trafegava 
pela vicinal que liga Mineiros 
do Tietê à Barra Bonita e ao ten
tar entrar na SP 255 perdeu o 
controle de direção, chocou-se 
contra a mureta do acostamento 
e colidiu transversalmente com

o carro. O caminhão tombou 
em cima do veículo.

Massari morreu no local. A 
acompanhante foi levada pelo 
Samu (Serviço de Atendimen
to Móvel de Urgência) à Santa 
Casa de Jaú em estado grave.

Apesar de morar e trabalhar 
em Barra Bonita, a vítima era 
natural de Bauru e seria velada 
no final da tarde de ontem.

COLISÃO
A SP 255 teve outro aci

dente neste fim de semana. 
Foi no sábado 13, por volta 
das 10h30, envolvendo dois

caminhões. Um estava com 
container e o outro levava car
ga de fertilizante.

Os veículos transitavam 
em sentido contrario, quando 
um dos condutores perdeu o 
controle da direção e a carreta 
atravessou a pista, fazendo um 
'L'. O caminhão que ia sentin
do São Manuel, para desviar, 
acabou colidindo na lateral e 
tombando na pista.

Os dois motoristas tiveram 
ferimentos leves, mas um de
les precisou ser hospitalizado e 
ficou em observação por algu
mas horas.

http://www.uniontecnologia.com.br


C otidiano MÍNIMO
O salário mínimo deverá passar para R$ 719,48 
no próximo ano. O valor consta no projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, 
enviado na segunda-feira 15 pelo Executivo ao 
Congresso Nacional.

CAM PANHA DO AGASALHO

Diretoria de Assistência pretende 
arrecadar mais de 15 mil peças

AGUDOS

Fundo Social recolhe agasalhos nas casas

Campanha do agasalho já começou e Secretaria de Promoção Social 
faz parceria com a Sabesp para recolher os agasalhos nas casas

Com o tema Roupa 
boa a gente doa, 
a meta é superar 
doações de 2012

Welinton Barros_____

A Diretoria de Assistência e 
Promoção Social de Len
çóis Paulista deu início, na 

sexta-feira 12, à Campanha do 
Agasalho 2013. Com o tema Rou
pa boa a gente doa, a mobilização 
pretende atender às famílias ca
rentes de Lençóis.

Caixas identificadas com car
tazes foram colocadas nos pontos 
de arrecadação.A população pode 
fazer sua doação. A sede da dire
toria também é ponto de coleta. A 
diretora Elisabeth Athanásio, lem
bra que as peças devem estar em 
bom estado. ”As pessoas que tive
rem interesse, podem colaborar 
com a roupa usada, bem conser-

vada ou cobertores. Empresas ou 
pessoas sensibilizadas com a cam
panha, que queiram participar e 
gostam de colaborar com roupa 
nova ou cobertores novos também 
são muito bem-vindos", explica.

A maior dificuldade está na 
doação de roupas para crianças 
e adolescentes, alertou a diretora. 
Todos os anos, o número de do
ações de agasalhos desse tipo é 
menor, o que dificulta a vida das 
famílias que têm pessoas mais jo
vens em casa.

No ano passado, a diretoria 
contabilizou 15.409 peças de rou
pas e 767 cobertores. Uma parte 
desses cobertores foram com
prados pela própria diretoria. Ao 
todo, 450 famílias de Lençóis e do 
distrito de Alfredo Guedes rece
bem todos os anos as doações da 
campanha. A expectativa é de que 
neste ano, sejam arrecadadas mais 
de 15 mil peças.

Para receber as doações, a 
pessoa deve estar cadastrada no

serviço social de Lençóis Paulista. 
O cadastro pode ser feito na Dire
toria de Assistência e Promoção 
Social, que fica na rua Ignácio An
selmo, 239, Centro. É necessária a 
comprovação de renda familiar e 
apresentação do comprovante de 
residência e do cartão cidadão. 
Mais informações podem ser ob
tidas pelo telefone (14) 3263 1482.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

•  Diretoria de Assistência e 
Promoção Social
•  Prefeitura Municipal
•  Centro de Formação Profissional 
Prefeito Ideval Paccola
•  Senai/Lençóis
•  Batalhão da Polícia M ilitar
•  OAB
•  Zilor
•  Lwart
•  Suzano Celulose e Papel
•  Supermercado Jaú Serve
•  Supermercado Santa Catarina
•  Jornais da cidade 

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

Welinton Barros_____

A Secretaria de Promoção 
Social de Agudos já deu 
início à Campanha do 

Agasalho. Os interessados em 
colaborar podem fazer suas 
doações de roupas e cobertores 
nos postos de arrecadação, es
palhados pelo comércio, setores 
da Prefeitura Municipal, sede 
da Secretaria de Assistência So
cial e Sabesp.

Em casos de doações em 
grande número, equipes da 
Sabesp e da Secretaria estão 
à disposição para recolher os 
agasalhos nas residências dos 
moradores. No ano passado, o 
Fundo Social de Solidariedade 
arrecadou mais de 14 mil pe
ças. A meta para este ano é que 
a arrecadação ultrapasse os 15 
mil agasalhos.

A diretora de Promoção So
cial, Simone De Bortolli, falou

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SOLIDARIEDADE -  Campanha do Agasalho começa na região; a sede 
jornal O ECO é um dos pontos de coleta

da parceria entre a secretaria e 
a Sabesp. ”Nós temos uma par
ceria muito importante com a 
Sabesp, eles disponibilizam ve
ículos que recolhem as doações 
nas casas dos doadores, facili
tando assim o transporte de do
ações em alto número", explica. 
Segundo Simone, a campanha

atende mais de 600 famílias da 
cidade que se encontram em 
vulnerabilidade social.

Os interessados em fazer as 
doações devem entrar em con
tato com o Fundo Social para 
que as equipes possam recolher 
os agasalhos. O telefone para 
contato é o (14) 3261 4070.

r 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° 038/2013; DATA ASSINAT: 04/04/2013; CONTRATADO: Ni
valdo Maria de Oliveira; CPF: 090.869.258-71; ENDEREÇO: Fazenda Faxi- 
nal, s/n, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros 
alimentícios para a merenda escolar; VALOR: 8.400,00 (oito mil e quatro
centos reais); VIGÊNCIA: 03 (três) meses; MODALIDADE: DISPENSA n° 
009/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 039/2013; DATA ASSINAT: 08/04/2013; CONTRATADO: Ju
liana Sentinares Dal Ben; CPF: 339.129.098-65; ENDEREÇO: Rua Tiraden- 
tes, n° 132, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel 
para abrigar o CREAS; VALOR: 15.936,00 (quinze mil, novecentos e trinta 
e seis reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 
010/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 040/2013; DATA ASSINAT: 09/04/2013; CONTRATADO: L.G 
Lopes Engenharia - ME; CNPJ: 09.295.045/0001-05; ENDEREÇO: Rua 
Cyro Wenceslau, n.° 11-39, município de Bauru/SP; OBJETO: contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de manutenção dos equipa
mentos de retransmissão de sinais de televisão, que encontram-se instalados 
nos seguintes locais: Praça da Justiça; Bairro Jardim Itamaraty; e Distrito 
de Alfredo Guedes; VALOR: 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 019/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 041/2013; DATA ASSINAT: 09/04/2013; CONTRATADO: Por
tal Equipamentos e Serviços Ltda.; CNPJ: 10.578.242/0001-10; ENDERE
ÇO: Estrada da Ponte Alta, n.° 62A, município de Extrema/MG; OBJETO: 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de refor
ma completa de um coletor de lixo Equitran 15m ,̂ série 4364 fabricação 
2002; VALOR: 29.925,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco re
ais); VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 004/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 042/2013; DATA ASSINAT: 10/04/2013; CONTRATADO: Pro- 
este Sertanejo Pop Produções Artísticas Ltda.; CNPJ: 17.314.491/0001-48; 
ENDEREÇO: Avenida Papa João Paulo II, n.° 48, no município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: contratação da dupla “André e Mateus” e sua equipe 
de músicos e produção técnica, para realizar apresentação musical na Facil- 
pa 2013; VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) 
dias; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE n.° 008/2013; FUNDAMENTO: 
Art. 25, III da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 043/2013; DATA ASSINAT: 10/04/2013; CONTRATADO: A.H 
Nacbar Eventos - ME; CNPJ: 14.987.961/0001-46; ENDEREÇO: Rua Um, n.° 
112, no município de Mineiros do Tietê/SP; OBJETO: contratação da cantora 
“Damares” e dos cantores “Sérgio Reis” e “Renato Teixeira” e suas equipes 
de músicos e produção técnica, para realizar apresentação musical na Facilpa 
2013, nos dias 08 e 12 de maio respectivamente; VALOR: R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDA
DE: INEXIGIBILIDADE n.° 009/2013; FUNDAMENTO: Art. 25, III da Lei 
Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 044/2013; DATA ASSINAT: 10/04/2013; CONTRATADO: M.C

Basso Produções - ME; CNPJ: 14.699.554/0001-33; ENDEREÇO: Rua Anto- 
nio Alves, n.° 7-41, no município de Bauru/SP; OBJETO: apresentação dos 
espetáculos teatrais infantis dentro da Programação de Festival de Bonecos 
em Lençóis Paulista, que serão realizados nos dias 20 a 27 de abril de 2013 
na Casa da Cultura; VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); VIGÊN
CIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE n.° 010/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 25, III da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 079/2013; DATA ASSINAT: 03/04/2013; 
CONTRATADO: Araçasfalto Comércio de Asfalto Ltda - ME; CNPJ: 
12.470.482/0001-22; ENDEREÇO: Estrada de São Roque a Araçariguama, 
n.°. 100, município de Araçariguama/SP; OBJETO: registro de preços para 
aquisição de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30; VIGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 035/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 080/2013; DATA ASSINAT: 03/04/2013; CON
TRATADO: M&E Cartuchos e Toners Ltda - EPP; CNPJ: 04.890.048/0001- 
73; ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, n.° 679, município de 
Botucatu/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de suprimentos 
de informática (cartuchos/toners); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n.° 034/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 081/2013; DATA ASSINAT: 03/04/2013; CON
TRATADO: Flavor Tec -  Aromas de Frutas Ltda.; CNPJ: 00.997.636/0001- 
50; ENDEREÇO: Avenida Bela Vista, n.°. 971, município de Pindorama/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de suco concentrado natural para 
merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 026/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos 
n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 082/2013; DATA ASSINAT: 03/04/2013; 
CONTRATADO: Frutti Life Indústria e Comércio de Sucos Ltda.; CNPJ: 
10.492.244/0001-92; ENDEREÇO: Av. Humberto Bessi, n.°. 189, município 
de Matão/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de suco concen
trado natural para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO n.° 026/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 083/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Antonio Angelo Masseran- ME; CNPJ: 65.571.309/0001-87 2; 
ENDEREÇO: Rua Edy Eurípedes Coneglian, n.°. 74, município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para execução da fase laborato
rial dos serviços de confecção de próteses dentárias, (total ou parcial), para 
atendimento aos pacientes encaminhados pela rede de saúde pública muni
cipal de Lençóis Paulista; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 037/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 084/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Gráfica Coelho Bauru Ltda - EPP; CNPJ: 60.220.118/0001-57; 
ENDEREÇO: Rua Capitão Gomes Duarte, n° 6-18, município de Bauru/SP; 
OBJETO: registro de preços para os serviços de impressão de informativos 
institucionais da Diretoria de Educação; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n.° 032/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 085/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: A A Soares dos Santos Papelaria e Informática - ME; CNPJ:

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de abril de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 326,48.

14.669.123/0001-24; ENDEREÇO: Rua Benedito Soares da Vinha, n.°. 746, 
município de Limeira/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de pa
pel sulfite A-4; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
038/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 086/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Uniformes Campinas Eirelli - EPP; CNPJ: 01.703.270/0001-21; 
ENDEREÇO: Rua Álvaro Ribeiro, n.° 59, município de Campinas/SP; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de uniforme profissional; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 087/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Gustavo Henrique Rodrigues - ME; CNPJ: 08.308.353/0001- 
65; ENDEREÇO: Rua Tocantins, n.° 4324, município de Votuporanga/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de uniforme profissional; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2013; FUN
DAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 088/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; 
CONTRATADO: Macoury Negócios Empresariais Ltda - EPP; CNPJ: 
13.384.122/0001-70; ENDEREÇO: Rua Piraju, n.° 20, município de Cam
pinas/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de uniforme profissio
nal; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 036/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 089/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Fabiano Nadoti Molina - ME; CNPJ: 14.372.481/0001-70; EN
DEREÇO: Rua Tibagi, n.° 2.774, município de Votuporanga/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de uniforme profissional; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 036/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 090/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: Água Viva Uniformes Ltda; CNPJ: 14.860.221/0001-44; EN
DEREÇO: Rua Mariuza Keiko Rolim de Oliveira, n.° 1151, município de 
Apucarana/PR; OBJETO: registro de preços para aquisição de uniforme 
profissional; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 
036/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 091/2013; DATA ASSINAT: 05/04/2013; CON
TRATADO: MRP Indústria e Comércio Ltda.; CNPJ: 13.382.079/0001-04; 
ENDEREÇO: Rua São Marcos, n.° 117, município de Santas Bárbara D’ 
Oeste/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de uniforme profissio
nal; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 036/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 092/2013; DATA ASSINAT: 11/04/2013; CON
TRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Paulista Ltda; CNPJ: 
52.706.900/0001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 367, município 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos 
tipos de frios para a merenda escolar e lanche dos funcionários; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 040/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 16/04/2013.



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Munici
pal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferi
das por lei, ratifica a contratação da Companhia Paulista de Força e Luz: 
CNPJ:33.050.196/0001-88 para prestação dos serviços de instalação de 
rede secundária multiplexada e instalação de 09 postes para ampliação da 
rede de iluminação pública na Avenida José Boso, no Jardim Village, VA
LOR: R$ 10.735,55 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
cinco reais), cuja despesa ocorrerá através da MODALIDADE: DISPEN
SA n.° 011/2013, FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXII da Lei Federal 
n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

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, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades. Como não houve manifestação do proprietário ou responsá
vel, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado 
a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 16 de abril de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

NEXUS
PARTICIPAÇÕES 

S/C LTDA.

RUA: ARTUR CANOVA, 
LOTE: 18/ QUADRA: F, 

JARDIM GRAJAÚ
25497/4995 R$

119,50

EDSON
CAMARGO

RODRIGUES

RUA: ANTONIA 
FOGANHOLI PACCOLA, 
LOTE: 13/ QUADRA: 20, 

JARDIM MARIA LUIZA II
24903/5660 R$

84,00

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA -  SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JULIANO MAZZETTO, Escrevente Autorizado 
do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de Sâo Paulo.

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, CNPJ MF n° 
46 200 846/0001-76, com sede na Praça das Palmeiras, 55, centro, nesta cidade, 
depositou neste cartório os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n® 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para o registro do loteamento denominado “LENÇÓIS 
PAULISTA E” , com a área de 29.721,25 metros quadrados, aprovado pela Prefeitura 
Municipal em 27 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 18 de dezembro de 2012, o Certificado 
n° 686. O imóvel é de propriedade da loteadora por força do registro n® 01 da matrícula 
n° 26.694, e tem acesso pela Avenida Lázaro Brígido Dutra e pela Rua Henrique 
Moretto. Foi aberta a Rua 1 e prolongadas as Ruas Lázaro Benedito de Camargo, 
Américo Luiz Casali e Benedito de Souza Nogueira do Conjunto Habitacional Ibalé, em 
virtude do que o imóvel ficou dividido em 04 quadras, sendo 02 (duas) designadas com 
as letras do alfabeto, “A” e “B", subdivididas em 23 e 16 lotes, respectivamente, num 
total de 39 lotes, totalizando 8.462,86 m ,̂ e as outras 02 (duas) destinadas a Área 
Verde, com 6.010,77 m* e Área Institucional, com 5.997,28 m .̂ O arruamento ocupou 
9,250,34 m^

E, para/ qüe chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital que será puplicado pela imprepsailo^í, poqendo o registro 
ser impugnado no prazo de 15 dias contado^s da última^ubliéaçãc. !

I I  ̂ /  / / '
Lençó^ paulista,A2 ^ r i l  de/2013. j

/ / Ã > '  ' '
Zíísá JULlÂ pWzErTO -

I  j  l Escrevente Autorizado ,

-/localização do imóvel -  ■

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

COMUNICADO

O Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil comunica aos funcionários públicos abaixo relacionados que ainda não receberam o relatório (resultado) da 
avaliação de desempenho referente ao ano de 2012, para comparecerem na sede administrativa localizada no prédio que também abriga o Setor de Medicina(Avenida 
Brasil, 862, centro) nos dias 17, 18, e 19 de abril a fim de retirarem.
O não comparecimento no prazo estabelecido implicará no arquivamento do relatório, não havendo mais possibilidade de recurso quanto ao resultado.

ADRIANA APARECIDA JORGINO FLAUZINO
ADRIANA FERREIRA
ALEXANDRE DALGESSI MAXIMIANO
AMANDA PAVANELLO
ANA CAROLINA AFONSSO
ANDRE ATAIDE DOS SANTOS
ANDREA MORAES DE O L RODRIGUES ALVES
BEATRIZ SABINO TEIXEIRA
CAMILA CHAVES DE SOUZA
CARINA DOS SANTOS
CARLA NAIRA ANTUNES DA SILVA
CASSIANE APARECIDA VIOTTO FRAGOSO
CLAUDIO CELESTINO
CLAUDINEIA DEBORA CHAPNI
CRISTIANO HELENO DA SILVA
DAIANE CAROLINA DE PONTE
DANIELA LOUISE ARNOLD
DEBORA RAQUEL MONGELOS VAZ
DANIZE RAQUEL GUILHEN
EDNA MARIA DO PRADO
EDUARDO ANDRE LAZARI
ELBA RODRIGUES DOS SANTOS
ELEN DE FATIMA BERBONE MORIELI
ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS DIAS
ELIVANDRO ALVES DOS SANTOS
FERNANDO GALERANI BUONO
FLAVIA REGINA RODRIGUES PONTES
FRANCIELE CRISTINA PACCOLA ROSSINI
FREDERICO CHILIO
GIANCARLO BAPTISTELLA BOAVENTURA
GIOVANA PACCOLA
GISLAINE CRISTINA DAMICO
JOAO BOSCO DA SILVA
JOAO LUIZ CORREIA
JOSE ALBERTO GIOVANETTI
JOSILENE SANTOS DA SILVA
JUDITE GONCALVES CANTARIO DA SILVA
KAREN CRISTINA PAVANI
LIANA MARIA DE CARVALHO
LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS
LUCIA FERNANDES DOS SANTOS
LUCIANA PARECIDA FARINHA
LUCIANA VALERIA PEDROSO RICI

LUIS FABIANO MORELLI
MAFALDA RAMOS ARCANJO
MARCELINA ALBERTO DA SILVA
MARCELO NUNES LOPES
MARCIA CRISTINA DA COSTA DOS SANTOS
MARCIA LUCI COMIN
MARCIO RODRIGUES DE PAULA
MARIA ALICE APARECIDA PALMA DE MELLO
MARIA APARECIDA DAMICO
MARIA HELENA PINTON VICENCOTTE
MARIANA ROSSI POLA
MICHELLE BOAVENTURA CORDEIRO
MICHELLE LOUISE DE HOLANDA OLIVEIRA
NATALIA RAMOS GIANGARELLI
NATALIA REGINA TUDICAKI
NEREIDE PELEGRIN
NOEL DA SILVA BUENO
NORMA LINI
PAULA APARECIDA CHAGAS 
PAULA APARECIDA DE OLIVEIRA 
RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 
RAUL VIEIRA NOGUEIRA 
RENATA CAROLINA DE SOUZA 
RITA APARECIDA FERNANDES PROENCE 
RODOLFO LUIZ GUIARI 
SANDRA ESTER ALVES CORREA 
SILMARA DE FATIMA FERRAZ 
SILVIA APARECIDA ARRUDA 
STEFANIA SACCOMAN
TERESINHA DE FATIMA STANIZIO DE OLIVEIRA 
THAIS PAULA DE CARVALHO 
VAGNER RICARDO TEIXEIRA 
VANESSA DE OLIVEIRA GERONIMO 
VANESSA FELIZ
WASHINGTON FELIPE PEREIRA DOS SANTOS 

É o que tínhamos a informar

Lençóis Paulista, 15 de abril de 2013.

MARCOS NORABELE 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 044/2013 -  Processo n° 096/2013 

Objeto: Registro de Preços para transporte de alunos portadores de neces
sidades especiais. -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e ses
são de lances: 26 de abril de 2013 às 10:00 horas -  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, 15 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NO
GUEIRA -  Diretor de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
Leilão n° 001/2013, Processo n° 086/2013, cujo o objeto é a venda de ve
ículos usados da Municipalidade (um caminhão e uma máquina esteira), 
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, 15 de abril 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA -  SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSE JULIANO MAZZETTO, Escrevente Autorizado 
do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo.

FAZ SABER, a todos guantos o presente virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, CNPJ MF n° 
46 200 846/0001-76, com sede na Praça das Palmeiras, 55, centro, nesta cidade, 
depositou neste cartório os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para o registro do loteamento denominado “LENÇÓIS 
PAULISTA F” , com a área de 16.822,76 metros quadrados, situado na Vila Alfredo 
Guedes, aprovado pela Prefeitura Municipal em 27 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo 
de Análise e Aprovação de Projetos Flabitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 18 
de dezembro de 2012, o Certificado n° 687. O imóvel é de propriedade da loteadora por 
força do registro n° 01 da matrícula n° 26.142, e tem acesso pelas Ruas José Ramos 
Campos, Vilma Foganholi Martins e José Lourenço da Silva do Conjunto Habitacional 
Dona Maria do Carmo Cagnon Gasparini, em virtude do que o imóvel ficou dividido em 
03 quadras, sendo 02 (duas) subdivididas em 30 e 03 lotes, respectivamente, num total 
de 33 lotes, totalizando 7.030,20 m", e a outra destinada a Area Verde, com 3.085,27 
m7 Junto à quadra de 03 lotes, acima referida, estão a Área Institucional, com 1.044,83 
m’ e Área Verde, com 279,29 m̂ . O arruamento ocupou 6,383,17 m7

Á
E, para ^ue chegue ao conhecimeqto de todos, 

expediu-se o presente edital que será publicado pela imprensa loçal, podendo o registro
ser impugnado no prazo de 15 dias contados da últim£| publicação. '

I J  '/ 'Lehçóte F|áülista, 12 abril/de^0,13. .

j í  I ! I y  ' /  '
- UsÉÍiluitANOjfi^ETTO -

I .Escrevent^^Áuforizado

-f lopalizaçâo do imóvel -

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Subs
tituto da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado 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 Or
gânica do Município, torna pú
blico os seguintes atos oficiais: 
Decreto 158 de
11.04.2013 ....Dispõe
sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente no valor de 
R$ 17.000,00.
Portaria 524 de
15.04.2013 ...Nomeia
Adriana Martins Rodrigues para 
o cargo de Agente de Saúde. 
Portaria 525 de
15.04.2013 ...Nomeia
Sandra Mara Garcia para a fun
ção temporária de Cozinheiro.

Lençóis Paulista, 12 de abril de 
2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo 

Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 436,97.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA

CONVOCAÇÃO À
POPULAÇÃO DE 

MACATUBA

Convocamos toda a sociedade 
civil, clubes de serviço, asso
ciações de bairros, sindicatos, 
ONGs, do Município de Maca- 
tuba, para a Audiência Pública 
para discussão e elaboração da 
Proposta da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercí
cio de 2014, no dia 17 de abril, 
às 14h30, no auditório do Paço 
Municipal.

Tarcísio Mateus Abel
Prefeito de Macatuba

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista - SP

Edital de Loteamento 
(Lei n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

José Juliano Mazzetto, Escrevente Autorizado do Serviço de Registro de Imóveis e 
Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.
Faz Saber, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
Terra Imóveis Ltda, CNPJ MF n° 01 294 597/0001-97, com sede na Rua Piedade, 
160, centro, nesta cidade, depositou neste cartório os documentos exigidos pelo 
artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro do loteamen
to denominado ”Jardim Carolina“, com a área de 184.196,89 metros quadrados, 
aprovado pela Prefeitura Municipal em 05 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo de 
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB, que expediu, em 
13 de novembro de 2012, o Certificado n° 570. O imóvel é de propriedade da lote
adora por força da matrícula n° 26.880, e tem acesso pelas Ruas Armando Veronezi 
e Regina Rissato Paccola. Foram abertas 10 ruas, designadas com números ordinais 
e prolongadas as Ruas Regina Rissato Paccola e Armando Veronezi, em virtude 
do que o imóvel ficou dividido em 22 quadras, designadas com letras do alfabeto, 
de ”A“ a ”V“ e ”W“. As quadras de ”A“ a ”O“ foram sudvididas em 452 lotes, 
num total de 98.961,03 m2. Foram destinados para Ãrea verde 30.845,63 m2, dos 
quais 6.152,17 m2 para área de preservação permanente do Ribeirão Cachoeirinha; 
6.266.56 m2 para Sistemas de Lazer; 627,86 m2 para Ãrea Institucional e para o 
arruamento 47.329,22 m2; uma área de 166,59 m2 ficou destinada para permutar 
com a Prefeitura.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será 
publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
dias contados da última publicação.

Lençóis Paulista, 08 de abril de 2013.
-José Juliano Mazetto- 
Escrevente Autorizado 
-localização do imóvel-

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista


E conom ia

AVIAÇAO

Empresas aeronáuticas 
demonstram interesse em Lençóis
Parceiras da Volato já procuraram a Prefeitura para tentar viabilizar as instalações na cidade

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

As futuras instalações da 
Volato Aeronaves em 
Lençóis Paulista come

çam a despertar o interesse de 
outros empreendimentos do 
ramo aeronáutico. Em entrevista 
ao jornal O ECO, o diretor Luiz 
Antônio Sola, o Zizo, revelou 
que algumas empresas parceiras 
já entraram em contato com a 
Prefeitura Municipal para pedir 
informações sobre a cidade e so
licitar áreas para se instalarem.

Há alguns dias, representan
tes da Volato estiveram em Len
çóis Paulista para acertar alguns 
detalhes relacionados ao acesso 
dos aviões da empresa à pista 
do aeroporto. “Apresentamos 
um cronograma, pois as obras 
do aeroporto precisam andar 
paralelamente ao nosso. Não vai 
adiantar montar um hangar para 
montagem de aeronaves sem ter 
o acesso à pista, mas isso já está 
encaminhado." A Diretoria de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda informou que 
a Prefeitura está tomando todas 
as providências para facilitar o 
transporte das aeronaves.

Durante a reunião, a Volato 
apresentou uma de suas empre
sas parceiras, da cidade de São 
Carlos, que estaria interessada 
em se transferir para Lençóis 
Paulista. “É uma empresa de 
motores aeronáuticos parceira 
da Volato e que quer ficar ao 
nosso lado".

O diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego e 
Renda de Lençóis Paulista, Al- 
tair Aparecido Toniolo, o Roci
nha, confirmou o contato com a 
empresa e ainda adiantou que 
já solicitou toda a documenta
ção necessária para ceder uma 
área ao lado do aeroporto, pró
xima à Volato. “Essa é nossa in-

SUBINDO -  Volato Aeronaves começou a construção do hangar para 
montagem de aviões; obras devem terminar no início o segundo semestre

Volato estará na Facilpa
A empresa foi convidada 

a participar da Facilpa (Fei
ra Agropecuária Comercial 
e Industrial de Lençóis Pau
lista). Dessa forma, a Volato 
poderá expor aos lençoenses 
uma de suas aeronaves. “Ire
mos mandar uma aeronave

Volato 400. Estamos muito 
felizes com o convite", afir
ma Zizo Sola.

O diretor ainda revela 
que já tem um grande cari
nho pela cidade de Lençóis 
Paulista. “Esse pouco tempo 
de relacionamento nos dei-

xou apaixonados pela cidade. 
A administração de é mara
vilhosa. Hoje, a Volato é um 
bebê no berço, mas no futuro 
pode ser um gigante. A Prefei
tura está acreditando no nosso 
trabalho e nós estamos traba
lhando para isso", completa.

tenção, de que várias empresas 
do setor venham para Lençóis, 
atraídas pela empresa. Quem 
sabe, um dia Lençóis Paulista 
não se torne um polo da aviação 
nacional", programa.

Para Zizo Sola, em breve, 
essa será uma realidade porque 
as empresas desse setor gos
tam de estar próximas. “Várias 
empresas parceiras da Volato

fazem contato com a diretoria 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda. Tem bas
tante gente interessada em ir 
para Lençóis com o intuito de 
montar empresas do ramo aero
náutico", destaca.

A Volato começou há alguns 
dias a construção de um dos 
hangares, próximo ao aeropor
to municipal. A expectativa de

Zizo Sola é de que a primeira 
etapa fique pronta no início do 
segundo semestre. “A chuva nos 
atrapalhou um pouco, mas a 
previsão é que a primeira etapa 
(hangar de montagem das aero
naves) fique pronta em julho ou 
agosto". O início da montagem 
dos aviões modelo Volato 400 
deve começar após a conclusão 
das obras.

LUTO

M orre pai do m edalhista Claudinei Quirino
'O que ele ensinou para gente era crescer para ser pessoas boas', diz o atleta no enterro ontem

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Foi enterrado na tarde de 
ontem, no Cemitério Mu
nicipal de Lençóis Paulis

ta, José Quirino da Silva, pai 
do ex-velocista e medalhista 
olímpico Claudinei Quirino 
da Silva. Com 78 anos, ele fa
leceu no domingo, segundo os 
familiares, de repente. “Tentei 
falar com ele às 14h, mas esta
va dormindo. Depois levantou, 
estava dando risada e morreu", 
conta o filho. “Ele estava so
frendo, já amputou uma per
na, fez sete cirurgias, tomava 
injeção de insulina todo dia. 
Acabou descansando".

Deixando seis filhos, Silva 
foi exemplo de vida, princi
palmente para o ex-velocista. 
“Meu pai foi um cara rústico, 
que aprendeu com a vida. O 
mais importante dele é que ele 
sabia trabalhar muito, era esfor
çado. Trabalhou em quase tudo

TRISTEZA -  Ex-velocista vem a Lençóis para enterro do pai; José Quirino da Silva morreu aos 78 anos

em Lençóis, foi coletor de lixo, 
guarda, jardineiro", diz o filho. 
“O que ele ensinou para a gente 
era crescer pessoas boas". 

Claudinei chegou a Lençóis

às 13h30 de ontem, e logo após 
o velório já teve que voltar para 
a cidade onde mora, Presidente 
Prudente por questões profissio
nais. “Tenho palestras que é difí-

cil de desmarcar, mas meu gran
de sonho é voltar para cá. Não sei 
o dia, mas quero trazer um proje
to de esporte para cá, onde tudo 
começou no esporte", finaliza.

BALANÇA
A balança comercial brasileira registrou superávit de 
US$ 627 milhões na segunda semana de abril, informou 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. O resultado não foi o suficiente para reverter o 
quadro negativo do ano.

RELIGIAO

Começa a 7̂  Festa em 
Louvor a Santo Expedito
Tríduo em honra 
ao padroeiro 
acontecem de 16 
a 18 de abril

Flávia Placidelli

Começam nesta terça
-feira as missas de 
Santo Expedito na Ca

pela. O tríduo Pascal e as 
missas do Santo Expedito 
serão realizadas nos dias 16, 
17 e 18 de abril, às 19h30, 
na Capela de Santo Expedi
to. No dia, 16, o tema será 
Santo Expedito e a virtude 
do Crer. No dia 17, San
to Expedito e a virtude do 
Confiar. No terceiro dia do

tríduo, 18 de abril, o tema 
da missa será Santo Expedi
to e a virtude do Amar, sen
do todos os dias celebrados 
pelo padre Silvano Palmera.

Na sexta-feira 19, a partir 
das 8h, haverá adoração ao 
Santíssimo Sacramento, que 
se estenderá durante o dia 
todo na Capela de Santo Expe
dito. Às 19h30 será realizada 
a solenidade: Santo Expedito 
e a virtude da fé, com o tema 
Se tivésseis a fé do tamanho 
de um grão de mostarda, diria 
a montanha, joga-te ao mar e 
ela se lançaria (Lc 17,6).

A quermesse também 
acontece no sábado 19. No 
local haverá venda de pas
téis, kibe e bebidas após a 
Santa Missa.

DISCUSSÃO

Seminário vai debater direitos 
da criança e do adolescente
Evento acontece 
no Centro de 
Convivência da 
M elhor Idade

Carlos Alberto Duarte

OCDMA (Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Criança e do Ado

lescente) de Lençóis Paulista 
promove nesta quinta-feira, 
18 de abril, seminário sobre 
o fortalecimento do Sistema 
de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A 
programação acontece das 8h 
às 17h, no Centro de Convi
vência da Melhor Idade, na 
Cecap. O evento contará com 
palestras, apresentações, mesa 
de debates e conta com o 
apoio do CMDCA de Lençóis 
Paulista e da Diretoria Regio
nal de Assistência e Desen
volvimento Social de Bauru. 
Também estará presente o 
presidente do Condeca de São

Paulo, Esequias Marcelino da 
Silva Filho. A expectativa é 
que representantes de 30 ci
dades da região participem do 
encontro em Lençóis.

Os convidados serão 
recepcionados às 8h para 
credenciamento e café da ma
nhã. Às 9h acontece abertura 
solene, seguida de apresenta
ção do material didático do 
seminário. O encontro tem 
sequência com palestras sobre 
o histórico do Sistema de Ga
rantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente, a sistemática 
da destinação de Imposto de 
Renda ao Fundos de Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
Após intervalo para almoço, 
às 13h30 está prevista mesa de 
debates com as atribuições do 
Conselho Tutelar e do Conse
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e o 
Sistema Nacional de Atendi
mento Socioeducativo (Sinase). 
À 15h haverá debates e avalia
ção do seminário, com encer
ramento previsto para 17h.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.266

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e Comarca de Macat^ba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, CAIO DONIZETI DA SIT.VA e HIL
DA MARIA LEITE RODOLPHO.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 02 de julho de 1993, operador de rot^ladora, 
solteiro, domiciliado à Avenida Coronel Virgilio Rocha, n° U-24, Jardim Europa, Maca
tuba/SP, filho de VALDEMIR DONIZETI DA SILVA e CÉLIA MARIA BERTUOSO 
DA SILVA.
Ela, natural de Lençóis Paulista/SP, nascida aos 12 de outubro de 1991, do lar, solteira, do
miciliada à Avenida Coronel Virgilio Rocha, n° U-24, Jardim Europa, Macat^ba/SP, filha 
de MÁRIO ANTONIO RODOLPHO e MARIA DO CARMO LEITE RODOLPHO. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macat^ba - SP, 12 de abril de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

EXTRAVIO
O. D. M. MONTAGEM S/C LTDA, CNPJ 05.241.471/0001-05, comunica 
extravio de 1 talonário de Notas Fiscais de Prestação de Serviços de n° 001 a 
050 sem uso, não se responsabilizando pelo uso indevido do mesmo.

20 VARA JUDICIAL LENÇÓIS PAULISTA - EDITAL de CTTAÇAO de MARCOS 
DINIZ BARBOSA , com prazo de 20 (vinte) dias. O Dr. MARIO RAMOS DOS 
SANTOS , MM JUIZ DE DIREITO da 2  ̂Vara da Comarca de Lençóis Paulista . FAZ
SABER a MARCOS DINIZ BARBOSA , CPF/MF n° 227.816.578-08, que BANCO 
HSBC BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO ., CNPJ/MF n° 01.701.201/0001-89, a ju i
zou Ação de BUSc A E A p REEn SÃO , Processo 319.0l.2008.007452-7 , n. ordem 
1760/08 , para apreensão do veícu lo  Omega Suprema GLS, ano de fabricação/ 
modelo 1993, verde, chassi n° 9BGVP35BPPB219092, placas JGM-1000 ou para 
o Requerido pagar as parcelas mensais vencidas do contrato de financiam ento 
e a be rtu ra  de c ré d ito  40330091425 , com c láu su la  de a lie n açã o  fid u c iá r ia , 
tota lizando no valor de R$ 8.039,49, à época, alegando, em síntese, que Marcos 
Diniz Barbosa não pagou as prestações vencidas a partir de 10/08/2008 até a 
presente data, apesar de ser devidamente notificado por intermédio do cartório 
competente. Marcos Diniz Barbosa está em local ignorado e incerto, vez que não 
fo i encontrado no endereço constante  dos autos, dai sua c itação  por ed ita l 
para, querendo, no prazo de 05 dias pagar a integralidade da dívida pendente, 
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, para obter a restituição 
do bem ou no prazo de 15 dias contestar mencionada ação, sob pena de revelia 
E, como consta dos autos que o Requerido encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, expediu-se o presente edita l, com prazo de 20 dias, pelo qual fica  o 
m esm o c ita do  para  os te rm os da ação, podendo c o n te s tá - la  no prazo de 
15(quinze)dias após o prazo do edital, sob pena de revelia e julgamento proce
dente da ação nos term os da in ic ia l. E, para que chegue ao conhecim ento de 
todos, especialmente do citando, expediu-se o presente edital que será publica
do e afixado na forma da lei. Lençóis Paulista/SP, 11 de abril de 2013. Eu, Maísa 
Kich Grecco , Escrevente , d ig ite i. Eu, Edson José Teixeira Barros , Escrivão 
jud ic iá rio , m atrícu la  308.263-A, conferi e subscrevi.



E sportes
MÁRCIO MOREIRA/O

DECISÕES
As finais do Campeonato Infantil Regional Troféu Carlos Alberto 

Mastrângelo Duarte será no domingo 21, no Bregão, a partir das 8h30. Pela 
categoria sub-12, o Jovens Talentos enfrenta Barra Bonita. Logo em seguida, 
o sub-14 do Jovens Talentos encara C.A Botucatu. No jogo de fundo, pelo 
sub-16, novamente Jovens Talentos decidem o título contra Barra Bonita.

REGIONAL O ECO

De virada, Palestra vence e elimina Grêmio Cecap
Em clássico truncado e nervoso, palestrinos levaram a melhor; Ajax perde nos pênaltis e também dá adeus à competição

Angelo Neto
MÁRCIO MOREIRA/O ECO

T runcado, nervoso e im
previsível. Assim foi 
o clássico lençoense 

entre Palestra e Grêmio Ce
cap pelas quartas de final 
da 7® Copa Regional o ECO 
de Futebol de Macatuba, no 
domingo 14. A vitória de vi
rada por 2 a 1 sobre um dos 
favoritos ao título e a classi
ficação para as semifinais foi 
comemorada pelos jogadores 
do Palestra como se fosse 
um título. No outro jogo, o 
MAC, antigo Ajax/MAC, úni
co representante de Macatu- 
ba nas quartas de final, per
deu nos pênaltis e deu adeus 
à competição.

O Grêmio Cecap entrou 
em campo com um leve fa
voritismo. Já o técnico do 
Palestra, Manuel Roberto 
Ferreira, adotava um discur
so cauteloso e de que em um

GOL DA VITORIA
-  Fabinho fez, de 
pênalti, o gol da 
virada e que deu 
a classificação ao 
Palestra

clássico tudo poderia aconte
cer. Aconteceu. No primeiro 
tempo, João Gregório abriu 
o placar para a equipe azul. 
No segundo tempo, o Palestra 
precisou para o jogo e logo 
empatou com Ronildo. Fàbio, 
de pênalti, virou o marca
dor e garantiu a vitória e a 
classificação dos palestrinos 
para as semifinais. No fim 
do jogo, Ronildo foi expulso 
após levar o segundo cartão 
amarelo.

“Após eliminar um dos 
favoritos, nós passamos a ser 
credenciados ao título. O Pa-

lestra vem em uma fase de as
censão. Sabíamos que o jogo 
seria difícil, mas tivemos ca
pacidade para reverter o mar
cador e levar a classificação. 
Iniciamos o jogo com caute
la, mas acabamos tomando 
o gol de cara. No segundo 
tempo, conseguimos virar o 
jogo e manter o placar até o 
final", lembra Roberto.

No segundo jogo, o MAC, 
mesmo com o apoio da tor
cida e que esteve presente 
no estádio Amadeu Artiolli, 
foi eliminado pelo Caçula. 
No tempo normal, as duas 
equipes não saíram do em
pate por 0 a 0. A decisão foi 
para os pênaltis e a equipe de 
Agudos levou a melhor por 
4 a 3. A 7® Copa Regional O 
ECO de Futebol Amador de 
Macatuba é organizada pela 
LLFA (Liga Lençoense de Fu
tebol Amador) e conta com o 
apoio do jornal O ECO.

JOS E JOCI

Lutepel vence competição de pescaria
Marcos Roberto Santos ficou com a medalha de ouro; Zabet faturou a competição de tiro ao alvo

Angelo Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

O final de semana foi bas
tante movimentado pelo 
JOS (Jogos do Sesi) e 

JOCI (Jogos do Comércio e da 
Indústria. Duas modalidades 
já revelaram seus medalhis
tas e o número de participan
tes foi considerado acima do 
esperado pela Diretoria de 
Esportes de Lençóis Paulista, 
que organiza o evento.

No sábado 13, a modali
dade Tiro ao Alvo foi dispu
tada no Grêmio da Lwart, a 
partir das 10h. Cerca de 40 
participantes mostraram suas 
habilidades, em uma compe
tição bastante empolgante. A 
medalha de ouro ficou com 
Luís Fernando de Assis Du
arte, da empresa Zabet. A 
segunda colocação foi para 
Valter Pinheiro Sanches, da 
Lwarcel, e Raul Ramos da Sil
va, que representa a Prefeitu

TIRO CERTO -  Prova de tiro ao alvo teve grande número de participantes; Luís Fernando (Zabet) levou o ouro

ra de Lençóis, conquistou a 
medalha de bronze.

A competição de pesca
ria levou aproximadamente 
65 participantes ao Espaço 
Lazer da Lwart, no domingo

13. “Foi um número bastante 
expressivo, apesar de não ter 
saído muito peixe", afirma 
o coordenador de Esportes, 
Adolfo Martini. O campeão 
foi Maikon Aparecido Alves

da Lençóis Equipamentos. 
Marcos Roberto Santos, da 
Lutepel, ficou levou a prata e 
Adilson Teodoro Lopes, tam
bém da Lutepel, ficou com o 
terceiro lugar.

Expressinho vence com dificuldades, mas garante vaga na final
O Expressinho teve di

ficuldades para vencer o 
Grêmio da Vila, pelas se
mifinais da Copa Lençóis

Sport Shoes 2013. A equipe 
comandada pelo técnico 
Clóvis Gino Pereira, o Mos
ca, venceu por 2 a 1 e ga-

rantiu a vaga na decisão da 
competição.

O adversário do Expres- 
sinho sai do confronto entre

Grêmio Cecap e Alfredo 
Guedes, em data ainda a ser 
definida pela LLFA (Liga Len- 
çoense de Futebol Amador).

Sub-13 vence a segunda na LBC
A equipe sub-13 do Alba/ 

Lençóis Paulista conseguiu a 
segunda vitória em dois jogos 
pela LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista). Os ga
rotos dominaram praticamen
te os quatro períodos e bate
ram Presidente Prudente por 
46 a 41, no ginásio da escola 
Bianchini, na Cecap.

Já a equipe sub-16 viajou 
para encarar dois desafios 
pela FPB (Federação Paulista 
de Basketball). No sábado 13, 
a equipe jogou mal e perdeu 
por 80 a 54. Já no domingo, 
lençoenses viajaram a Tauba- 
té, onde perderam novamen
te por 60 a 59. “Chegamos 
a abrir 16 pontos durante o

jogo. Faltando dez segundos, 
vencíamos por dois pontos 
de diferença, mas levamos a 
virada", lamenta Leonardo 
Henrique de Oliveira, o Dudu 

O Alba é mantido pela 
Prefeitura Municipal através 
da diretoria de Esportes e pa
trocinada pelo grupo Lwart e 
Lutepel.

RODADA

RESULTADOS DE DOMINGO 
15 DA COPA MUNICIPAL DE 
FUTEBOL CIDADE DO LIVRO 
TROFÉU REROLD CARVALHO 
(NO ESTÁDIO DISTRITAL 
EUGÊNIO PACCOLA, NA 
CECAP)

GRUPO B
São Cristovão 0 x 2 Asa Branca 
Grêmio Cecap 2 x 2 Sport 

Ferrari

OUTROS RESULTADOS DO FINAL DE 
S E M A N A  DO JOS E JOCI

^  SABADO 13
Local: Tonicão 
Modalidade: Futsal Livre 
Prefeitura de Lençóis 3 x 2
Rolamar, Prefeitura de Borebi 9 
x 6 Duraflora, Santa Cataria 9 
x 4 Elizline, Zabet B 0 x 8 Lwart 
Química A, Lwart 4 x 0 Z ilo r B, LP 
Net 4 x 1 Lwarcel, Baptistella B 2 x 
5 Lençóis Equipamentos

^  DOMINGO 14
Local: Vagulão
Modalidade: Futebol de Campo 
Lwarcel 1 x 3 Z ilo r B, LP Net 0 x 2 
Lwart Química

Local: Grêmio da Lwart 
Modalidade: Futebol de Campo 
Lwart 2 x 1 Zabet, Santa Catarina 3 
x 4 Rolamar

^  AGENDA ESPORTIVA 
JOS E JOCI

^  HOJE
O que: Congresso Técnico Tênis de 
Campo

Horário: às 20h 
Onde: Tonicão

O que: Futsal M á s te r 
Horário: a partir das 20h 
Onde: Tonicão
Jogos: Lwart x Lwart Química 
(20h), Z ilo r x Duraflora (21h)

^  QUINTA-FEIRA
O que: Futsal M á s te r 
Horário: a partir das 20h 
Onde: Tonicão
Jogos: Lwart x Z ilor B (20h), Zabet 
x Prefeitura de Borebi (21h)

^  SEXTA-FEIRA
O QUE: Futebol Sete Livre 
HORÁRIO: a partir das 19h 
ONDE: Espaço Lazer Z ilor 
JOGOS: Campo 1 - Lençóis 
Equipamentos x Baptistella (19h), LP 
Net x  Zabet (19h50), Lwart Química 
x Z ilo r (20h40),
Campo 2 - Lwart x  Lwarcel (19h), 
Rolamar x Elizline (19h50), Duraflora 
x Prefeitura de Lençóis(20h40),
Santa Catarina x Angicos (21h30)

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®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 l lh  com 0 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 0 
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 loão 
Paulo Paschoarelll, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e 0 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, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian
chini e CESEC.

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

CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM INI
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 Campo de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladíslau 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 -  MASCULINO 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 ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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Jogos equilibrados deixam campeonato indefinido
Semifinalistas serão conhecidos no fim de semana; duas equipes estão mais perto da vaga

As quartas de final da Copa 
Frigol de Futebol Categoria 
Livre, no CEM (Clube Es
portivo Marimbondo), mos
traram o equilíbrio entre as 
oito equipes participantes. 
Os quatro jogos do últi
mo final de semana foram 
emocionantes e deixaram a 
competição totalmente em 
aberto. Os confrontos de 
volta acontecem já no pró
ximo final de semana.
No primeiro jogo, no sába
do 13, Box 9 Giga Express 
e Marimbondo/Baobá mos
traram muita raça. A alter
nância no placar mostrou 
que ambas as equipes não 
queriam sair com a derro
ta. O empate em três a três 
acabou sendo bom para o 
Marimbondo Baobá, que 
joga por outro empate. No 
segundo jogo do dia, o ALL 
Sport/Ventura FM bateu o 
Pamelab/Colégio São José 
por 4 a 3 e pode perder 
por até um gol de diferença 
no final de semana que ga
rante a vaga.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Q U A SE  L A  - Hemolab/Hot 107 joga pelo empate no final de semana para garantir a vaga

No domingo 14, outra 107 joga por mais um em- equipe vencedora entra em 
igualdade. O Hemolab/Hot pate no confronto de volta. campo podendo perder por 
107 e o MS Sport/Trigal fi- Logo em seguida, LP Net/ até dois gols de diferença 
caram no empate em 3 a 3. Todeschini derrotou o FS que garante o passaporte 
A equipe do Hemolab/Hot Veículos/Frigol por 2 a 0. A para as semifinais.

P R Ó X IM O S  JO G O S

Quartas de Final - 2° Jogo - No(s) dia(s) 20/04/13 - Sábado

às 15:15 

às 17:00

LP NET-TODESCHINI 

MS SPORT-TRIGAL

FSVEICULOS-FRIGOL 

HEMOLAB-HOT 107

Quartas de Final - 2° Jogo - No(s) dia(s) 21/04/13 - Domingo

às 08:45 

às 10:45

PAMELAB-COLÉGIO SÃO JOSÉ 

M ARIM BONDO-BAOBÁ

ALL SPORT-VENTURA FM 

BOX 9-GIGA EXPRESS

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

F U T E B O L  S O C IE T Y  M ASTER

CLASSIFICAÇÃO GERAL |
1 II EQUIPES l ^ GD J ] E I ] [ ge [Gç : I ^ G ]

1° BARCELONA 12 5 4 0 1 20 10 10

2° II MANCHESTER 1 ^ [ T ~ ] E I ] [ ÕZ ] ^ L lE I ]
3° REAL MADRID 7 4 2 1 1 17 13 4

r 4° liJUVENTUS 1 ^ [ T ~ ] [ ÔZ 1 ^ ]
5° MILAN 6 4 2 0 2 10 15 -5

6° II INTER DE MILÃO 1 ^ [ T ~ ] E E Iir8~ ]
CHELSEA 0 0 13 29 -16

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

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA
Tem -feira 09 1

JU V E N T U S 1 I X  1 3 IN T E R  D E  M ILÃ O
M A N C H E S T E R 1 1 X  1 2 B A R C E L O N A

Quinta-feira, 11 1
R E A L  M A D R ID X C H E LS E A

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

CONFIRA OS PROXIMOS JOGOS:
H o je

às 19h 

às 20h15

M ILA N

JU V E N T U S

B A R C E L O N A

C H E L S E A

I Q u in ta -fe ira  18

às 19h15 M A N C H E S T E R X R E A L  M A D R ID

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

O

A

m Ê m m a
D j

Venha participar da maior noite de negócios do esporte 
lençoense e reserve um espaço para sua marca no 
coração do torcedor.

Nesta temporada teremos 4 cotas por equipe, sendo 
apenas uma marca a detentora do nome do time.

l A H H
Reserve seu lugar neste grande evento até dia 22/04, 
na Agência Atitude, pelos telefones 
3264-9008 ou 9834-6494.

7

9 3

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade SORRISO QUE 
NÃO ACABA
Vitória e Lavínia, 
na Compania da 
Esfiha

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

PROMOÇÂOIMPERDÍVEL

rCABOFLEXIVEL4,OOMM^  ̂
R$h150M ETR0  

CABO flexível 6,00MM^ 
R $170 O METRO 

CABO flexível IO.OOMM^ 
R$2,99 O METRCL^’

ife*

*ENQUANTO DURAREM  
OS ESTOQUES

O melhor preço de Lençóis 
Paulista e regido!

Faça um orçamento sem compromisso

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

Loja 2: Rod. Osny Matheus,
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
wrww. rogete. CO m. br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Máxima Qualidade

i i i i i
lEapricafab 
raüipamentos 
! inpxiaaveisf

Gornpapeppifas

lil iljtiiiiiiiitiiiiiily 

Gonietciai e

liillitiiiiiiiifiiiiiiiliisiiíliniii

(14)3264-3707
9116-9545

R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 31 UD.UBIRAMA 

LENÇÓIS PAULISTA

E lC E!;Ãi!OMÍ ii)

(14) 3269-3311

IDADE NOVA
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Taiane Coneglian, esposa 
do empresário e fotógrafo, 
Wagner Macedo, completou 
ontem mais um ano de vida. 
Ela recebe os parabéns de 
toda família, equipe do Studio 
A e também dos amigos. Força 
e saúde nessa nova fase da 
vida de vocês.

FOTO: O ECO

•  URIS PACCOLA
Há mais de 50 anos no 
mercado, a relojoaria Úris 
Paccola oferece relógios, jóias, 
alianças em ouro e prata, 
pulseiras, troféus, medalhas, 
cartões de prata, canetas 
e carteiras em couro além 
de gravações em geral. O 
pagamento pode ser dividido 
em até 10x nos cartões. A 
Úris Paccola fica na rua XV 
de Novembro, 705, Centro. 
Telefone (14) 3263 3433. Na 
foto, Toninho, Estefani, Úris, 
Jéssica, Viviane e Geada.

FOTO: STUDIO A

o  Daniele, Graciela, 
Alexandre e Rodrigo, na 
Compania da Esfiha 
©  Eliza Prado e Bruna, na 
Companhia da Esfiha 
©  Gabriel e Fernando, na 
Companhia da Esfiha 
O  Davi, Everton, Keller e 
Rosana, na Companhia da 
Esfiha
©  Gessica e Franklin, na 
Companhia da Esfiha 
©  Érica, Laís e Gilberto, na 
Companhia da Esfiha

• A bela 
Fernanda 
completou 
18 anos. 
Felicidades 
à gorota 
e muito 
sucesso para 
sua vida

• O simpático 
Luiz Otávio 
completou 10 
meses de vida 
para alegria 
dos pais.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

[ÍE GANHE
1 ' B 0 I S A

ASSINATURA ANUAL

R$120”
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R $ 4 0 ;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Pau lista

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A


