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Safra começa dia 10 e deve crescer 7%
Estimativa da Ascana é de colher 7,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar; mecanização neste ano pode atingir 90% da produção
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REEMBOLSO

Comissão divulga 
resultado do 
auxílio transporte

A lista dos alunos que solicita
ram o auxílio transporte de Lençóis 
Paulista foi divulgada ontem pela 
comissão que analisa o benefício. 
Do total, 411 tiveram o pedido acei
to e 455 estão indeferidos, mas po
dem recorrer. A consulta dos nomes 
deve ser feita até sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, no Centro de Ações 
Sociais. Os estudantes com reque
rimento deferido devem entregar 
os recibos dos meses de fevereiro e 
março, até o dia 15 de abril, das 8h 
às 17h, na recepção da Diretoria de 
Assistência e Promoção Social. Os 
estudantes com processos indefe
ridos podem recorrer, até o dia 5, 
preenchendo requerimento próprio.

POLICIA

Menor de 
bicicleta sofre 
acidente grave

Dois adolescentes se envolveram 
em dois acidentes graves no período 
de oito dias. Dia 22 de março, um jo
vem de 16 anos foi atingido por uma 
motocicleta na avenida 25 de Janeiro. 
Domingo, um menor de 17 anos inva
diu a preferencial e atingiu um carro 
na Cecap. Os dois menores permane
cem internados em Bauru. Em dois 
anos e dois meses, 17 pessoas perde
ram a vida no trânsito urbano. C4̂ MAR VERDE - Imagem aérea da região do Lageado mostra rio Lençóis e plantação de cana; acima, a Estação de Tratamento de Esgoto

DENGUE

Macatuba tem 
16 com dengue e 
Igaraçu, um caso

Macatuba registrou este ano 16 
casos de dengue, sendo dez contra
ídos no município e seis importa
dos. Marisa Martins, do IEC (Infor
mação, Educação e Comunicação), 
diz que para conter a doença foram 
intensificadas as ações contra cria- 
douros do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. Agentes de 
saúde realizam conscientização e 
nebulização em alguns pontos da 
cidade. Em Igaraçu do Tietê, a Se
cretaria de Saúde confirma o pri
meiro caso. Barra Bonita, segundo 
a Prefeitura, não tem dengue. A Di
retoria de Saúde de Lençóis Paulista 
confirmou o terceiro caso autóctone 
de dengue em 2013, nove no total.

MACATUBA

Tarcísio veta 
reajuste do 
próprio subsídio

Prefeito de Macatuba, Tarcísio 
Abel vetou o projeto de lei que reajus
ta seu subsídio, do vice e secretários. 
Para ele, não deve haver aumento real 
de 1%, mas apenas a correção da infla
ção de 2012 (6,2%). O reajuste do pre
feito, vice e vereadores é comum nesta 
época do ano na cidade. Desde 2005, 
os presidentes da Câmara entendem 
que agentes políticos são servidores e 
revisam seus subsídios. o
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Cidades CULTURA
Começa amanhã, às 15b, o projeto "EmCena", 
em Lençóis. Na programação tem contação de 
história, oficina, teatro e sessão de cinema. Na 
quinta-feira continua a maratona cultural das 
15h às 20h. Tudo de graça, na concha Acústica.
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FRASE
"Vou dizer a todos da Praça que fazer show 
em Lençóis Paulista é muito bom. O público 
é receptivo". Giovani Braz, após show 
Caixeiro do Riso, domingo no Clube Esportivo 
Marimbondo

,S | R$ 800 per capita
l @ ) |
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CONSUMO CONSCIENTE
O consum o inteligente de 

eletricidade será incentivado 
em  Agudos hoje e am anhã. 
A lunos e professores de e sco 
las contem pladas com o pro
gram a CPFL nas Escolas p o de
rão v is ita r a Unidade M óvel de 
Ensino M ultifuncional da CPFL 
Energia. O projeto, tra ta -se  de 
um cam inhão com um a série  
de equipam entos que m os
tram , de m aneira prática e d i
vertida, as origens da geração 
da energia elétrica e com o u tili
z á -la  de m aneira inteligente. O 
ve ícu lo  vai ficar estacionado no 
G inásio  M unicipal de Esportes 
D r° V icente Dam ante, que fica 
na rua Pedro Rudine, s /n .

SEMANA DA SAÚDE
Com eçou ontem  e vai até 

se x ta -fe ira  a Sem ana da Saúde 
em  Lençóis Paulista. Na progra
m ação hoje tem palestra sobre 
Le ishm aniose e am anhã sobre 
a Cam panha Saúde sim , V io lê n 
cia não. A s palestras aco nte
cem  nos períodos da m anhã e 
da tarde nas unidades da rede 
pública.

TESTE RÁPIDO
A inda com o parte da progra

m ação da Sem ana da Saúde, 
até se x ta -fe ira  tem teste rápi
do de sífilis e HIV no A m b u la 
tório de Especialidades, ESF do 
Júlio Ferrari, UBS do Ubiram a e 
ESF do Jardim Caju. O resultado 
sai em  apenas 15  m inutos. 
// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// /^ ^ ^ ^

ENTULHO -  Quem passa pela rua Minas Gerais se depara com uma grande 
quantidade de entulho deixada em uma calçada. Além de estar em local inde- 
vio, o lixo atrapalha quem precisa utilizar a calçada.

\ _____ ^

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG. I

Cada brasileiro pagou quase R$ 800 em impostos 
só em março. Dados do Impostômetro, da Associação 
Comercial de São Paulo, indicam que os governos mu
nicipais, estaduais e federal arrecadaram nada menos 
que R$ 149 bilhões. Ou seja, R$ 17  bilhões a mais que 
no mesmo período do ano passado. E por mais que o 
cenário seja ruim para o contribuinte, a tendência é  de 
piora. Para 2013, a previsão total de arrecadação passa 
de R$ 1,732 trilhão. Um crescimento de quase R$ 180 
bilhões. A Associação Comercial não se diz contra a 
cobrança de impostos, mas que defende 
um melhor uso do dinheiro público. A 
entidade alega que com 0 volume ar
recadado em março daria para forne
cer remédios para toda a população 
brasileira por quase cinco anos. Ou 
construir mais de quatro milhões 
de moradias.

Os primeiros beneficiados pelo Cartão 
Amigo do Idoso devem receber o documen
to no máximo até o mês que vem. O pro
grama, criado pelo Governo de São Paulo, 
prevê o pagamento de um auxílio mensal 
de R$ 100 à população de baixa renda com 
mais de 80 anos. O Governo do Estado deve 
investir R$ 40 milhões por ano, na comple- 
mentação da renda dos idosos.

Dados da Secretaria Nacional dos Direitos Huma
nos indicam que, em 2007, foram feitas 461 ado
ções internacionais no País. Quatro anos depois, 
em 2011, o número caiu para 315, uma redução 
de quase 32%. A queda foi mais significativa na 
comparação com os últimos 30 anos, embora o 
governo não tenha números consolidados.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 040/2013 -  Processo n° 075/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de frios para 
merenda escolar. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 11 de abril de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se dis
ponível 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, 01 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, 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 Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 139 de 1°.04.2013............Estabelece normas gerais para a
eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo e do Con
selho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulis
ta no exercício de 2013, para o mandato -  Biênio 2013/2015.
Portaria 430 de 1°.04.2013..............Nomeia Guilherme Ferro de Gra
va para o cargo de Médico Oftalmologista.
Portaria 431 de 1°.04.2013............... Nomeia Bruno Marcos Zeponi
Fernandes de Mello para o cargo de Médico Otorrinolaringologista.
Portaria 432 de 1°.04.2013............... Nomeia Fabiano Airão Barboza
para o cargo de Médico Psiquiatra.
Portaria 433 de 1°.04.2013............... Nomeia Humberto José Pita para
o cargo de Médico Ginecologista.
Portaria 434 de 1°.04.2013............... Nomeia Érika de Paula da Silva
Crisóstomo para o cargo de Cozinheiro.
Portaria 435 de 1°.04.2013...............Nomeia Cristiane Aparecida de
Moraes para o cargo de Cozinheiro.

Lençóis Paulista, 1° de abril de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de abril de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 55,82.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.264

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo. 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro // THIAGO 
ZERLIN SEGURA e GILIANE VATTIZA MONTE //.
Ele, natural de Barra Bonita/SP, nascido aos 26 de setembro de 1988, estudante, solteiro, domiciliado à Rua Antonio Aielo, 178, Vila Correa, Barra 
Bonita/SP, filho de PAULO DONIZETI SEGURA COIADO e ROSANGELA APARECIDA ZERLIN SEGURA.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 03 de fevereiro de 1989, auxiliar administrativo, solteira, domiciliada à Rua Ceará, 343, Jardim Veneza, 
MacatubaSP, filha de JOÃO MONTE e MARIA HELENA NUNES MONTE.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 27 de março de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

CLASSIECO
Ao la d o  d a  c o m u n id a d e

É fácil! É grátis!

MARMORARIA LEN- 
COIS LTDA - ME torna 
público que recebeu da 
CETESB a Renovação 
da Licença de Operação 
N° 7004529, válida até 
22/03/2016, para Produtos 
de marmoraria, fabricação 
de à AV MARECHAL 
DUTRA, 284, JD UBI- 
RAMA, LENÇÓIS PAU
LISTA.

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.

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

\ r -

Coleta e Rerrefino
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.conn.br
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Opinião FRASE
• A Ascana estima que a safra deve atingir mais ou 
menos 7,9 milhões de toneladas de cana na região. É 
uma produtividade superior do ano passado de 5 %  a 7 % .  

Luiz Carlos Dalben, diretor e conselheiro da Ascana

PARA PENSAR
• "Muitas coisas não ousamos empreender 
por parecerem difíceis; entretanto, são 
difíceis porque não ousamos empreendê-las."

Sêneca

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

A dengue preocupa 
novamente
Todos os anos, a dengue volta a se 

tornar uma ameaça. Isso geral
mente ocorria com a chegada do 

verão, mas nos últimos anos a trans
missão tem adentrado meses do outo
no. Se o mosquito tem se adaptado ao 
clima mais frio e mantido sua atividade 
em alta, o mesmo não se pode dizer 
da população que a cada ano repete os 
mesmos erros e permite que a doença 
volte a preocupar.

A região já vive uma situação preo
cupante da dengue. Na semana passa
da, o jornal O ECO noticiou que a vizinha 

Agudos estava quase batendo na 
casa dos cinquenta casos confirma
do de dengue. Em Macatuba, as au
toridades já realizam nebulização 

em toda cidade, porque com seus 
16 casos, já não é mais possível 
dizer que a transmissão está loca
lizada em apenas um bairro.

É obvio que as autoridades têm 
responsabilidade diante da doença. 

Cabe a ela fiscalizar e punir pes
soas que descartam lixo em lo-

cais inadequados que permitem maior 
proliferação do mosquito. Mas sem a 
participação -  e a conscientização -  da 
população qualquer iniciativa será inefi
caz. Exceto uma.

Por muitos anos foram realizadas 
campanhas de conscientização sobre 
a importância do sinto de segurança. 
Mas só a penalização -  por meio da 
multa- foi capaz que reduzir as mortes 
por falta do equipamento, que exige do 
motorista apenas um gesto simples. O 
mesmo ocorreu com a criminalização 
da bebida, embora este seja um tema 
mais complexo, que exige reflexão 
mais aprofundada, o que não é o caso 
nesse momento.

Já que com campanhas de conscien
tização não são suficientes para evitar 
novos casos, está na hora de começar 
a pensar em maneiras de punir a irres
ponsabilidade de quem mantém focos 
do mosquito da dengue em casa. Afinal, 
a falta de consciência um afeta a vida 
do outro. O interesse da saúde pública 
prevalece sobre a questão individual.

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

Mudança urgente 
nos Direitos Humanoso

D

<
Abraham Goldstein
é presidente da B'nai B'rith no 
Brasil, entidade dedicada à defesa 
dos Direitos Humanos

Desde o dia 07 de março, quando o 
deputado federal e pastor Marco 
Feliciano foi eleito para assumir 

a presidência da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara Fede
ral, inúmeras manifestações contrárias 
à sua eleição têm ocorrido diariamente, 
envolvendo ativistas, ONGs, políticos e 
inclusive artistas. A polêmica sobre sua 
presença segue fortemente nesta se
mana, justamente quando se celebra a 
"Semana Nacional de Memória e Direi
tos Humanos", convocada pelo Núcleo 
de Preservação de Memória Política.

Os registros públicos de declarações 
ofensivas aos homossexuais e aos ne
gros, por meio de redes sociais, além 
do fato de o parlamentar ser réu em 
uma ação penal por estelionato, colo
cam importantes questionamentos à 
sua escolha para o cargo. Como cida
dão brasileiro, ele tem todo o direito 
e a responsabilidade de ter opiniões e 
expressá-las, assim como todo e qual
quer cidadão de nosso país. No entanto, 
ocupando um cargo público e agindo 
como pastor de seu rebanho, o deputa
do Marco Feliciano não deveria incitar o 
ódio e desrespeitar as diferenças, pro
movendo a discriminação

O que nos perguntamos, com grande 
preocupação, é o fato de, neste episó
dio, interesses políticos terem preva
lecido acima do próprio propósito da 
criação dessa Comissão. Há grande res
ponsabilidade do fato nos ombros dos 
parlamentares que indicaram e votaram 
na indicaçãonomeação do deputado 
Marco Feliciano.

Mesmo sendo a situação conside
rada insustentável, estando na con
tramão de um pedido feito pela m i- 
nistra-chefe da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 
Maria do Rosário, para que o parlamen
tar ouvisse a sociedade e renunciasse, 
o deputado Marco Feliciano afirmou 
sua intenção de seguir no cargo, uma 
vez que sua escolha frente à comissão

ter sido colegiada e acertada por meio 
de um acordo partidário.

Criada em 1995, a comissão de Di
reitos Humanos da Câmara exerce papel 
fundamental para a garantia da cidada
nia no Brasil. Com a função de receber 
e encaminhar denúncias e de fiscalizar 
os órgãos de Estado, além de trabalhar 
como autora de proposições legislativas 
(projetos de lei, emendas, indicações, 
requerimentos) e subsidiar outros ór
gãos parlamentares, a comissão é um 
canal de extrema importância para pro
piciar aos cidadãos um ambiente em 
que se cultive, acima de tudo, o respeito 
e a cultura de paz.

Pela missão que traz, a condução 
dessa relevante comissão bem como a 
participação dos membros que a inte
gram devem (ou deveriam) ficar a cargo 
somente de reconhecidos respeitadores 
e praticantes dos Direitos Humanos, sa
bendo que esse tema envolve muito 
mais aspectos de atitudes do que as
pectos meramente legais. Num país 
onde, apesar do histórico positivo de 
tolerância e harmonia na diversidade, 
a desigualdade racial ainda é bem pre
sente, a comissão de Direitos Humanos 
deve atuar como a balança da Justiça. A 
escolha de Feliciano e, ainda mais gra
ve, a sua permanência no cargo mesmo 
com toda a pressão exercida por grande 
parte da sociedade, traz consigo o di
lema: igualdade e justiça serão valores 
realmente colocados em prática pela 
comissão com essa atual liderança?

Está aberta a discussão pela anu
lação da escolha do deputado Marco 
Feliciano como Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos. Ficam os votos de 
que a esperança para que a voz da so
ciedade ecoe e seja ouvida, encerran
do esse triste capítulo. Que a Comissão 
volte atenção total aos temas que tra
gam como resultado o que verdadeira
mente se espera dela : a garantia dos 
direitos e liberdades básicas de todos 
os seres humanos. Direitos Humanos é 
tema profundo e complexo. Não deve
ria ser pautado apenas como mais um 
instrumento de artimanhas políticas. 
Aproveitemos a Semana especial para 
tal reflexão.

I Senador confirma verba 
de R$ 200 mil à Saúde

O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) enviou ofício à prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) confirmando que Lençóis Paulista será contemplada com emenda parlamen
tar no valor de R$ 200 mil, destinada à estruturação da rede de serviços de atenção 
básica de saúde. O recurso foi conseguido pelos vereadores Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, Jonadabe José de Souza (PSC), José Santana (PSDB), o Dodô, 
em viajaram a Brasília no início do mês.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Certo
Aloysio Nunes já enviou documen

to confirmando emenda parlamentar 
de R$ 200 mil para a saúde.

Reunião
Nos próximos dias, os vereadores 

responsáveis pela verba devem se 
reunir com o diretor de Saúde, Márcio 
Santarém, para verificar qual a des- 
tinação que a verba deve ter, dentro 
das prioridades da pasta.

Igualdade
A proximidade entre as cidades 

de Lençóis Paulista e Macatuba faz 
com que algumas ideias sejam pa
recidas. Aliás, os vereadores ma- 
catubenses vêm tomando algumas 
atitudes semelhantes à dos parla
mentares lençoenses.

Requer, requer...
A estratégia da oposição de Maca- 

tuba parece ser a mesma de Lençóis 
Paulista. Ultimamente, os vereadores 
enchem o prefeito Tarcísio Abel (PP) 
de requerimentos solicitando infor
mações que, muitas vezes, são con
sideradas politiqueiras.

Segurança
A preocupação com a segurança 

pública também é um assunto co
mum entre os dois municípios. Nas 
últimas sessões, os vereadores de 
Macatuba já demonstraram preocu
pação com a questão.

Informações
A vereadora Sílvia Cristina Ferreira 

Pedroso (PSDB) fez um requerimento

no qual pede a adoção das medidas 
necessárias à realização de convênio 
com a Secretaria da Segurança Públi
ca para instituir a Atividade Delegada 
no município.

Caminhando
Vale lembrar que o processo para 

a atividade no município de Lençóis 
Paulista está emperrado há alguns 
meses devido a um problema bu
rocrático em âmbito estadual. Deve 
haver nos próximos dias uma reunião 
entre membros dos Poderes Execu
tivo, Legislativo e da PM para que o 
convênio volte a caminhar.

Preocupação
Outro que se mostra preocupado 

com o aumento no número de furtos 
e roubos na cidade é Marcos Góes 
(PP). Ele é o autor e uma indicação 
apresentada na sessão de ontem, 
na qual pede a realização de estu
dos visando instalar câmeras de se
gurança na avenida Coronel Virgílio 
Rocha para prevenir assaltos e atos 
de vandalismo.

Agradecimento
Por ocasião da renúncia do Papa 

Bento XVI, a Câmara Municipal de 
Agudos enviou ofício de agradeci
mento ao grande trabalho apostólico 
do agora Papa Emérito Bento XVI de
senvolveu no pastoreio da Igreja Ca
tólica Apostólica Romana.

Resposta
Em resposta, chegou àCâmara umofício de agradecimento da Santa 

Sé (Vaticano), em que o Santo Padre Bento XVI agradece a delicadeza e 
carinho da cidade ao qual retribui com votos de felicidades e bênçãos a 
toda população de Agudos.
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A Electronic Arts 
confirmou o 
lançamento do quarto 
capítulo da série de 
guerra "Battlefield" 
ainda para este ano.

Facebook habilita ligação gratuita 
em celular e tablet no Brasil

I

O Facebook passou a oferecer nesta quarta
-feira a usuários brasileiros a possibilidade de re
alizar chamadas telefônicas gratuitas via Wi-Fi ou 
3G (pacote de dados) a partir da última versão 
do aplicativo da companhia para dispositivos mó
veis com sistema operacional iOS (Apple) e An- 
droid (Google). O recurso é similar ao oferecido 
pelo Skype, parceiro do Facebook desde julho de 
2011. A diferença em relação ao Skype é que as 
chamadas pelo app do Facebook não permitem o 

o  ^  recurso de vídeo, só possível a partir das versões 
em desktop do Facebook. A ferramenta está ha
bilitada para os mercados dos Estados Unidos e 
Canadá desde janeiro. Com o app mais recente 
em seu smartphone ou tablet, o usuário deve 
acessar o Facebook Messenger e, depois, a lista 
de contatos presente no canto superior direito da 
tela. O passo seguinte é pesquisar pelo nome do 
contato para quem se deseja fazer a chamada: 
ao encontrá-lo, clique no nome -  será aberta a 
tela de conversas. Por fim, clique no botão "i" -  
também no canto superior direito. Caso 0 contato 
esteja disponível para conversas dentro de uma 
rede Wi-Fi ou 3G, basta tocar no botão "Ligação 

Gratuita", abaixo da foto. Versões antigas do 
aplicativo não possuem 0 recurso.

Rápidas
- MURALHA - Estreou no domingo a terceira tem
porada de "A Guerra dos Tronos". E, inspirados pela 
história dos "Sete Reinos", cientistas discutiram a 
possibilidade da Muralha existir em nosso mundo. 

^  A Muralha, caso você não saiba, é uma enorme 
^  parede de gelo de quase 500 km de extensão e 
^  com quase 200 metros de altura. Nos livros e na 
^  série, essa estrutura gigantesca teria sido feita e 
§  mantida por mágica. E, de acordo com os cientis- 
^  tas, para que ela ficasse em pé em nosso mundo, 
^  a mesma mágica seria necessária. O peso de uma 

muralha como essa provocaria constantes des- 
^  moronamentos, mesmo sob frio intenso.

/ //////////^ ///////////////////////^ ^ ^ ^
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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........... 3267-8900

A gudos
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 ern eiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia VIOLÊNCIA
Na madrugada de domingo, um lavrador de 48 anos foi 
atingido por oito facadas em frente à sua residência, na 
vila Manoel Rays, em Igaraçu do Tietê. Ele foi socorrido 
e encaminhado ao Pronto-Socorro de Barra Bonita, onde 
permaneceu internado em observação.

TRANSITO

Ciclista sofre ferimentos 
graves em acidente na Cecap
Foi o segundo registro envolvendo bicicleta e menor de idade em oito dias; 17 pessoas morreram 
vitimadas por acidentes em Lençóis Paulista nos últimos 26 meses, segundo registros da SSP

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DUAS RODAS - Dados da Secretária de Segurança Pública indicam maior número de acidentes em Lençóis Paulista envolveu motocicletas

Carlos Alberto Duarte

A  Polícia Militar registrou, 
na tarde do domingo, 
outro acidente envolven

do ciclista em Lençóis Paulista. 
Em período de oito dias, este 
foi o segundo acidente envol
vendo ciclista adolescente re
gistrado na cidade. O acidente 
aconteceu no início da tarde 
deste domingo, dia 31.

Segundo registro da PM, o 
menor colidiu de bicicleta con
tra um veículo em movimento. 
Testemunhas declararam que 
o menor não respeitou o sinal 
de parada obrigatória em um 
cruzamento do Núcleo Habita
cional João Zillo, Cecap.

Consta no boletim de ocor
rência registrado pela PM que 
P.A.S.Z. transitava pela rua Ban-

deira Tribuzi e, no cruzamento 
com a rua Jorge Amado, não pa
rou, colidindo com um Renault 
Logan, placas de Belo Horizonte.

O menor foi levado pelo 
SAMU (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) ao Pronto 
-Socorro Municipal. Posterior
mente, foi transferido para o 
Hospital de Base, em Bauru, 
onde permanece internado em 
uma UTI pós- cirúrgica.

No dia 22 de março, um 
ciclista de 16 anos ficou feri
do gravemente após ter sido 
atingido por uma motocicleta e 
arremessado contra um ônibus 
circular na avenida 25 de Janei
ro, no Centro da cidade.

O motociclista, de 22 anos, 
trafegava sentido centro-bairro, 
quando em um cruzamento, o 
adolescente cortou sua frente. A

moto atingiu o ciclista que foi 
jogado do outro lado da aveni
da contra um ônibus circular. 
O motociclista deixou o local 
e procurou a Delegacia de Po
lícia, por temer represálias de 
populares que se acumularam 
no local. O menor continua in
ternado em observação no Hos
pital de Base de Bauru, mas não 
corre risco de morte.

De acordo com dados da 
Secretaria da Segurança Pú
blica de São Paulo, 39 pessoas 
ficaram feridas em acidentes de 
trânsito na cidade nos dois pri
meiros meses de 2013.

Ainda de acordo com a SSP, 
ano passado 229 pessoas foram 
vítimas de lesões corporais cul
posas por acidentes de trânsito 
na cidade. Em 2011, o número 
de feridos no trânsito foi bem

menor: 171. Entre 2011 e 2012, 
14 pessoas perderam a vida em 
acidentes de trânsito no muni
cípio. Neste ano -  entre janeiro 
e fevereiro -, três pessoas mor
reram em acidentes de trânsito 
em Lençóis Paulista.

Preocupado com o aumen
to de acidentes de trânsito, o 
diretor de Saúde, Márcio San
tarém, anunciou na semana 
passada a campanha Paz no 
Trânsito. O objetivo é orien
tar motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres como se 
comportar em vias públicas.

O novo comandante da 5  ̂
Companhia da Polícia Militar, 
capitão Paulo Cesar Valentim, 
anunciou que a PM pretende 
desenvolver programas de trân
sito nas escolas, para trabalhar a 
questão da educação no trânsito.

Ladrão dispara contra frentista
Um homem atirou duas 

vezes contra a frentista de 
um posto de combustíveis na 
Vila Irerê, no início da noite 
de sábado 30, mas ninguém 
ficou ferido.

Por volta das 18h30, um 
homem com capacete, arma
do com revólver, roubou R$ 
600 em dinheiro do caixa. Na 
fuga, o ladrão chegou a efetu
ar dois disparos na direção de

uma funcionária, mas ela não 
foi atingida.

Na noite do feriado da 
Sexta-feira Santa, por volta 
das 22h50, dois homens rou
baram um notebook de um

motel localizado próximo às 
Chácaras São Judas Tadeu. 
Após o roubo, a dupla fugiu 
por um canavial.

A Polícia Civil investiga 
os dois casos.

ESTRADAS PAULISTAS

Operação Semana Santa tem queda de acidentes
Desde a Lei Seca, a fiscalização sobre uso de álcool foi intensificada para reduzir acidentes

Flávia Placideli

Caiu o número de acidentes 
de trânsito comparados ao 
ano de 2012 registrado nas 

rodovias estaduais, segundo a 
Polícia Rodoviária. A operação 
Semana Santa 2013, entre 28 a 31 
de março, teve uma diminuição 
de acidentes de trânsito. Foram

1.035 registros em 2011 contra 
867 neste ano. O número de fe
ridos também caiu de 569 para 
454 no mesmo período. Uma 
queda de 21%

Ainda segundo PR, foram 
tomadas várias medidas para 
manter as estradas seguras, re
alizadas pelos órgãos das Secre
tarias de Segurança Pública e

Logística e Transportes na cha
mada Operação Semana Santa. 
Com o objetivo de coibir con
dutas nocivas à segurança no 
trânsito e, consequentemente, 
reduzir ocorrências de aciden
tes, as ações de fiscalização fo
ram intensificadas, resultando 
em 16.528 autuações lavradas 
por infrações de trânsito diver-

sas em todo o Estado.
Enfatizando também que des

de a Lei Seca, aprovada em 2008, 
modificando o Código de Trânsito 
Brasileiro, a postura fiscalizadora 
em relação aos condutores sob o 
efeito de álcool foi intensificada, 
com o principal objetivo de redu
zir ocorrências de acidentes en
volvendo irresponsável conduta.

http://www.uniontecnologia.com.br


Economia CAIXA
MULTA
A Caixa Econômica Federal pode ser impedida de exigir aquisição de produtos 
ou serviços como condição para análise e concessão de financiamento 
imobiliário. A instituição pode, ainda, ser condenada a pagar uma multa de R$ 
10 mil por consumidor lesado, além de R$ 10 milhões por dano moral coletivo. 
A prática foi considerada venda casada.

CANA-DE-AÇUCAR

Safra começa dia 10 e deve crescer 7%
Ascana prevê colher 
7,9 mi de toneladas; 
mecanização deve 
atingir 90% da safra

Priscila Pegatin_______

Começa na próxima se
mana, dia 10, a safra de 
cana-de-açúcar na região. 

Segundo o diretor e conselhei
ro da Ascana (Associação dos 
Produtores de Cana do Médio 
Tietê), Luiz Carlos Dalben, este 
ano a expectativa é de uma pro
dutividade maior que a do ano 
passado. ”No ano passado, a sa
fra começou no início de maio 
porque tínhamos menos cana. 
Neste ano, como a produtivida
de está sendo maior, antecipou 
para o início de abril", explica. 
”A Ascana estima que a safra 
deva atingir mais ou menos 7,9 
milhões de toneladas de cana 
na região. É uma produtividade 
superior à do ano passado de 
5% a 7%, mas isso vai depen
der do que vai acontecer nestes 
dois meses seguintes", ressalta.

Outro fator relevante neste 
ano foi o grande volume de chu
va, aproximadamente 400 mm 
só no mês de março, segundo 
dados da Ascana, o que acabou 
prejudicando o plantio, mas 
ajudando na produtividade. ”O 
clima, a princípio, ajudou em 
termos de produtividade para a 
lavoura, que foi melhor que o 
ano passado, mas estamos com 
o plantio relativamente atrasa-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ESTIMATIVA -  Colheita mecanizada deve atingir 90% da produção neste ano

Boas práticas no campo 
já trazem resultados

As boas práticas no 
campo, sistema que alinha 
técnicas de agricultura com 
tecnologia e ajuda na melhor 
distribuição da água e preparo 
do solo, deve apresentar resul
tados positivos nesta safra. ”É 
um trabalho de início, a gente 
ainda segue com os estudos, 
análises e comparações, mas 
percebemos uma melhoria 
no que vinha acontecendo no 
passado", explica Luiz Carlos 
Dalben, diretor e conselheiro 
da Ascana (Associação dos 
Produtores de Cana do Mé

dio Tietê). ”O que aconteceu 
foi um ano muito chuvoso, já 
choveu próximo de 1.000 mm 
neste ano, fora as chuvas de 
dezembro e isso contribuiu de 
uma forma negativa para que 
a gente conseguisse fazer um 
trabalho melhor nas boas prá
ticas". Mas comparado ao ano 
passado, a evolução na con
servação de solo já foi maior. 
'Ainda temos uma área pe
quena de boas práticas, não 
tem 20% a 25% que está com 
esse novo sistema, mas já 
houve evolução", finaliza.

do", explica.
Sobre a colheita mecaniza

da, Dalben ressalta que neste 
ano deve atingir os 90%. "Ano 
a ano vem aumentando. Neste, 
a gente acredita que fique pró
ximo dos 90% e devemos ter 
uma área com PEQ (Programa 
de Eliminação de Queimadas) 
em torno de 18%", diz. "Esses 
números representam que esta
mos praticamente extinguindo 
a queima da cana e, junto com a 
extinção, introduzindo a colhei
ta mecanizada, porque o corta
dor de cana não corta a cana 
crua para a safra, é muito difí
cil e tem produtividade baixa. 
Então, estamos realocando esse 
pessoal para outras atividades", 
diz Dalben, que acrescenta que 
a safra deve terminar próximo 
do dia 20 de novembro.

PEDERNEIRAS

Vereador cobra 
explicações de presidente
Gastos com 
viagem para 
Brasília causa 
descontentamento

Da Redação_______

Uma viagem à Brasília, 
feita por vereadores da 
Câmara de Pederneiras 

no dia 20 de fevereiro deste 
ano, causa discussão entre 
situação e oposição no Poder 
Legislativo. Na semana pas
sada, o vereador José Carlos 
Pegatin (PSDB), o Zezé, usou a 
tribuna para mostrar seu des
contentamento com a viagem 
que custou aos cofres públicos 
R$ 10.707,42 em despesas de 
transporte e hospedagem de 
vereadores e assessores.

"Fiquei um pouco pre
ocupado com esses gastos, 
mas sei que o nosso presi
dente Ricardo (de Santelmo 
-  PV) é uma pessoa honesta 
e vai apurar se houve ou não 
abuso nos gastos", comentou. 
"Acho que em viagens assim 
não seria necessária a presen
ça de assessores da Câmara, 
como ocorreu. Fica caro para 
ficar hospedado em Brasília. 
Precisa fiscalizar para ver se 
não houve equívoco de quem 
organizou a viagem".

Uma das suspeitas de ir
regularidades é quanto à for
ma como foi paga a viagem, 
ou seja, o valor ultrapassa os

FOTO: DIVULGAÇÃO

CONFRONTO -  Zezé Pegatin 
criticou viagem paga pelo 
Legislativo de Pederneiras; 
para ele, há irregularidade

R$ 8 mil que a lei permite 
que se compre ou contrate 
sem licitação. Há suspeita de 
que o valor de quase R$ 11 
mil foi pago de forma direta 
para uma agência de viagens.

O presidente da Casa de 
Leis disse no final da sessão 
da semana passada negou 
irregularidades e disse que 
viagens resultam em bene
fício para cidade. "Desde 
meu primeiro mandato 
(2009-2012) que vou para 
Brasília e já consegui mui
tos recursos para a cidade. 
E tenho certeza que o que 
gastei não é nem um por 
cento do que trouxe para o 
município", justificou. "Sou 
uma pessoa honesta e nunca 
tive problema com a Justiça 
e estou aqui porque a popu
lação me conhece".

O ECO tentou conta
to depois da sessão com o 
presidente, mas ele não re
tornou nossas ligações para 
dar mais informações sobre 
os gastos de viagens.

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° 027/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CONTRATADO: Generati
va Gestão e Tecnologia Ltda.; CNPJ: 11.555.346/0001-72; ENDEREÇO: Avenida 
Nações Unidas, n.° 12.399 -  Conjunto 93-B, município de São Paulo/SP; OBJE
TO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de disponi- 
bilização de informações da Prefeitura e de suas autarquias em site tipo “Portal 
da Transparência” que atenda as exigências da Lei Complementar n° 131/2009; 
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); VIGÊNc IA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: CONVITE n.° 009/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 028/2013; DATA ASSINAT: 20/03/2013; CONTRATADO: GRC Brasil 
Ltda - ME; CNPJ: 08.896.492/0001-57; ENDEREÇO:Avenida Senador Saraiva, 
n.° 774, município de Campinas/SP; OBJETO: aquisição de um veículo tipo van, 
novo, zero quilômetro com capacidade para 15 passageiros para Diretoria de Saúde; 
VALOR: 88.534,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 027/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 029/2013; DATA ASSINAT: 22/03/2013; CONTRATADO: 3M do 
Brasil Ltda.; CNPJ: 45.985.371/0001-08; ENDEREÇO: Rodovia Anhanguera, Km 
110, município de Sumaré/SP; OBJETO: aquisição de um sistema de detecção ele
tromagnético para Biblioteca Municipal; VALOR: 56.991,80 (cinquenta e seis mil, 
novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: CONVITE n.° 010/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 030/2013; DATA ASSINAT: 26/03/2013; CONTRATADO: Comai Len- 
çoense Com. De Materiais para Construção Ltda - EPP; CNPJ: 04.452.547/0002- 
60; ENDEREÇO: Rua José Antônio Blanco, n.° 750, município de Lençóis Paulis- 
ta/SP; OBJETO: aquisição de materiais para realização da troca do telhado da UBS 
“Dr. Antônio Leão Tocci”; VALOR: 11.243,40 (onze mil, duzentos e quarenta e três 
reais e quarenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CON
VITE n.° 011/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 031/2013; DATA ASSINAT: 27/03/2013; CONTRATADO: Sérgio 
Gonçalves de Oliveira Locação - ME; CNPJ: 10.830.992/0001-38; ENDEREÇO: 
Rua Vitório Brigide n.° S803, município de Pederneiras/SP; OBJETO: locação, 
montagem e desmontagem de palco para mega shows no Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, n° 300, durante a realiza
ção dos eventos comemorativos do aniversário da cidade; VALOR: 25.000,00 (vin
te e cinco mil reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; m Od ALIDADE: c On ViTE 
n.° 012/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 032/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CONTRATADO: Starloc Lo
cação de Máquinas, Geradores e Veículos Ltda - Ep P; CNPJ: 10.532.296/0001-45; 
ENd EREÇO: Rua Valeriano Antônio Benato n.° 244, município de Piracicaba/SP; 
OBJETO: locação de 02 (dois) geradores de energia (250 KVA) para o evento da 
Facilpa 2013, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, n° 300, durante a realização 
dos eventos comemorativos do aniversário da cidade; VALOR: 9.500,00 (nove mil 
e quinhentos reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDAd E: CONVITE 
n.° 014/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 062/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CONTRA
TADO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001-

51; ENDEREÇO: Rod. Itapira-Lindóia, Km 14, Município de Itapira/SP; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); ViGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 063/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CONTRA
TADO: Aglon Comércio e Representações Ltda.; CNPJ: 65.817.900/0001-71; EN
DEREÇO: Avenida Visconde de Nova Granada, n.°. 1.105, município de Leme/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 064/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CONTRA
TADO: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; ENDEREÇO: 
Rua Mitsugoro Tanaka, n° 145, Município de Toledo/PR; OBJETO: registro de pre
ços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 065/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CON
TRATADO: Max Medical Com. De Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
07.295.038/0001-88; ENDEREÇO: Rua Evaristo Correa Vianna, n.°. 178, municí
pio de Campinas/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos 
(Lote A); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; 
Fu n d a m e n t o : Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 066/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CONTRA
TADO: Dakfilm Comercial Ltda.; CNPJ: 61.613.881/0001-00; ENDEREÇO: Rua 
Ouro Grosso, n.°. 1.343, município de São Paulo/SP; OBJETO: registro de preços 
para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 067/2013; DATAASSINAT: 19/03/2013; CONTRATA
DO: Dupatri Hospitalar Com., Imp., e Exportação Ltda.; CNPJ: 04.027.894/0003- 
26; En De REÇO: Rua Geraldo Gentil Aires n.°. 162, município de Catalão/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 068/2013; DATAASSINAT: 19/03/2013; CONTRATA
DO: Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 94.894.169/0001- 
86; ENDEREÇO: Rua Samuel Kruschim, n.°. 200, município de Santa Maria/RS; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 069/2013; DATA ASSINAT: 19/03/2013; CON
TRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0004-91; 
ENDEREÇO: Rua da Saudade, 45A, município de Poços de Caldas/MG; OBJE
TO: registTo de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 024/2013; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 070/2013; DATA ASSINAT: 26/03/2013; CONTRA
TADO: Cobauto Comercial Bauru de Aut. Ltda - ME; CNPJ: 71.919.989/0001-80;

ENDEREÇO: Rua Dário de Castro, n° 4-150, município de Bauru/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de diversos tipos de óleos lubrificantes e graxa 
para a frota de veículos da municipalidade; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n.° 029/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 071/2013; DATA ASSINAT: 26/03/2013; CONTRA
TADO: Na Ativa Comercial Ltda - EPP; CNPJ: 09.043.182/0001-52; ENDEREÇO: 
Rua Ângela Perioto Tolaine, n° 230, município Carapicuiba/SP; OBJETO: registro 
de preços para aquisição de diversos tipos de óleos lubrificantes e graxa para a frota 
de veículos da municipalidade; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MOd Al IDADE: 
PREGÃO n.° 029/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 072/2013; DATA ASSINAT: 26/03/2013; CONTRA
TADO: Fusion Comércio de Auto Peças Ltda - ME; CNPJ: 02.253.071/0001-21; 
ENDEREÇO: Rua Restinga, n° 52, município Tatuapé/SP; OBJETO: registro de 
preços para aquisição de diversos tipos de óleos lubrificantes e graxa para a frota 
de veículos da municipalidade; ViGÊNCIA: 12 (doze) meses; MOd Al IDADE: 
PREGÃO n.° 029/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 073/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CONTRA
TADO: Edison Antonio dos Santos - ME; CNPJ: 62.144.308/0001-68; ENDERE
ÇO: Rua Antonio Gobette, 2-40, município Bauru/SP; OBJETO: registro de preços 
para aquisição de materiais descartáveis; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n.° 028/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decre
tos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 074/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CONTRA
TADO: Comércio de Embalagens Quinze Ltda - ME; CNPJ: 04.041.600/0001-59; 
ENDEREÇO: Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, n° 539, município Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais descartáveis; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 028/2013; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 075/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CONTRA
TADO: Tica Com. De Produtos de Limpeza Ltda - EPP; CNPJ: 04.327.909/0001- 
00; ENDEREÇO: Avenida Marechal Castelo Branco, n.° 699, município Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais descartáveis; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 028/2013; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 076/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CONTRA
TADO: Dorival Stuginski Junior & Cia Ltda - ME; CNPJ: 02.785.214/0001-46; 
ENDEREÇO: Rua José Chab, n° 561, município Catanduva/SP; OBJETO: re
gistro de preços para aquisição de materiais descartáveis; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 028/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
02/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 077/2013; DATA ASSINAT: 28/03/2013; CON
TRATADO: Interplack Comércio e Indústria de Embalagens Ltda.; CNPJ: 
07.885.137/0001-10; ENDEREÇO: Avenida Antonieta Altenfelder, n° 1.481, mu
nicípio Marília/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais des
cartáveis; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 028/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 02/04/2013.
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FUTSAL
A equipe masculina de Lençóis Paulista entra em quadra 
hoje pela Copa TV Tem de Futsal contra Mineiros do 
Tietê, às 21h. Antes, Alfredo Guedes encara o Avaí, 
às 20h. Ambos os jogos são disputados no ginásio de 
esportes Antônio Lorenzetti Filho, o Tonicão.

MACATUBA

Tarcísio veta reajuste do próprio subsídio
Decisão inclui os salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários de primeiro escalão; reajuste de 7,2% para os vereadores já está valendo

Angelo Neto

O prefeito de Macatuba, 
Tarcísio Abel (PP), de
cidiu vetar o projeto de 

lei de reajuste do subsídio do 
prefeito, vice e secretários da 
cidade. A outra matéria que 
revisa o vencimento dos verea
dores não foi vetada e a lei já foi 
promulgada pelo presidente da 
Câmara, Júlio Cesar Saes (PP). 
Em ambos os casos, o reajuste 
é de 7,2% e foi aprovado por 
unanimidade pelos vereadores.

Tarcísio discorda do aumen
to real de 1%. Portanto, o prefei
to é favorável apenas ao reajuste 
de 6,2% referente à inflação 
acumulada de 2012. O veto foi 
encaminhado às comissões da

Câmara Municipal para apre
ciação e estava na pauta para vo
tação na sessão de ontem. Pelo 
que o jornal O ECO apurou, a 
expectativa é de que os vereado
res votassem favoravelmente ao 
veto e o presidente da Câmara 
elabore um novo projeto de lei 
sem o aumento real.

O reajuste do prefeito, vice 
e vereadores é comum nesta 
época do ano. A lei 2093/2005 
diz que todo mês de março, as 
remunerações e os subsídios 
dos servidores públicos dos 
Poderes Executivo e Legislativo 
do município, das autarquias e 
fundações públicas municipais 
serão reajustados.

Desde então, todos os presi
dentes da Câmara entendem que

VOTAÇÃO -  Tarcísio vetou 
aumento de seu vencimento 

e do vice-prefeito

os agentes políticos são servido
res públicos e, portanto, devem 
também ter os valores revistos.

Em 25 de fevereiro des
te ano, após o jornal O ECO 
apontar para um possível erro 
de interpretação na lei, Julinho 
Saes chegou a retirar os projetos 
de pauta da sessão do mesmo 
dia, votando apenas os reajus
tes dos servidores públicos. No 
entanto, após reunião com os 
outros vereadores e com o setor 
jurídico na Câmara, os projetos 
foram votados e aprovados.

fo to : Má r c i o  m o r e i r a / o eci

ESPORTE

JOS e JOCI começam na quinta-feira
Abertura será no ginásio Tonicão a partir das 19h30; modalidade cabo 
de guerra é a primeira competição disputada entre as empresas

Angelo Neto
foto  ARQUIVO: O ECO

Começa na quinta-feira 4 
mais uma edição dos JOS 
(Jogos do Sesi) e JOCI 

(Jogos do Comércio e da In
dústria), de Lençóis Paulista. A 
abertura das competições será 
no ginásio Antônio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, a partir das 
19h30, e está dentro da progra
mação oficial pelos 155 anos 
de Lençóis Paulista. Durante o 
evento já haverá disputa da mo
dalidade cabo de guerra.

São quatro meses de compe
tição em diversas modalidades 
como bocha, futebol, futsal, 
basquete, atletismo e vôlei. 
"Além da competição, há uma 
integração social entre os fun
cionários das empresas. Todas 
as empresas que participam 
das competições sempre acre
ditaram em nosso trabalho e 
vêm provando a cada ano que 
os jogos são de fundamental 
importância na cidade", lembra 
o coordenador da diretora de 
Esportes, Adolfo Martini.

DISPUTA - Modalidade Cantor é uma das competições nos JOS e JOCI

Martini ainda afirma que 
a abertura dos jogos este ano 
terá novidades. "Todo ano nós 
temos novidades na abertura e 
desta vez não será diferente. O 
salão será decorado de duas for
mas diferentes para que o pú
blico possa conferir", completa.

As competições serão dis
putadas no ginásio de espor

tes Antonio Lorenzetti Filho, 
Grêmio Recreativo do Grupo 
Lwart, ADC Espaço e Lazer, 
Cesec, estádio municipal Ar- 
chângelo Brega, Clube Esporti
vo Marimbondo e na Adefilp. A 
final da modalidade Cantor e o 
show de encerramento serão na 
Casa de Shows Four, ainda sem 
data definida.

BASQUETE

Lençoenses perdem mais uma no estadual
Equipe jogou bem os quatro períodos e, mais uma vez, os detalhes foram 
decisivos para a derrota

Angelo Neto

OAlba perdeu mais uma 
no Campeonato Pau
lista organizado pela 

FPB (Federação Paulista de 
Basketball). Dessa vez, os 
lençoenses foram superados 
pelo Rio Claro por 69 a 62, 
na casa dos adversários, no 
sábado 30. Com a derrota, a 
equipe do técnico Leonardo 
Henrique Oliveira, o Dudu, 
viu a diferença para os pri
meiros colocados aumentar, 
dim inuindo a possibilidade 
de classificação.

A partida foi disputada do 
começo ao fim. O Alba entrou 
em quadra bem concentrado 
e term inou o primeiro quarto 
vencendo por dois pontos de 
diferença, mas tomou a vira
da e foi para o intervalo três 
pontos atrás no marcador. Na 
volta para o terceiro quarto, 
os meninos de Lençóis Paulis
ta perderam o foco e deixaram 
a equipe adversária abrir oito 
pontos de diferença no placar. 

"No último quarto, a

AGENDA DA BOLA

RESULTADOS COPA LENÇÓIS
SPORT SHOES 2013

Expressinho 5 x 1 Sport (Expressinho classificado)
Alfredo Guedes 5 x 0 Nova Lençóis (Alfredo Guedes classificado)

RESULTADOS 7» COPA REGIONAL O ECO 
DE FUTEBOL AMADOR DE MACATUBA

Grupo A
Grêmio Cecap 3 x 2 Monte Mor 

Santa Luzia 0 x 2 Ajax/MAC

Grupo B
Atlético Macatuba 0 x 4 Areiopolis

equipe começou a jogar bem 
e chegou a encostar dois pon
tos atrás da equipe da casa, 
foi quando a arbitragem  in
terferiu  de forma negativa na 
partida e atrapalhou bastan
te", lamenta Dudu. Mais uma 
vez, o destaque foi o arm ador 
Alexandre, cestinha da parti
da com 23 pontos.

O sub-16 volta à quadra 
pelo Campeonato Paulista no 
domingo 7, no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
onde enfrenta a boa equipe do 
São Caetano, às 15h. O Alba é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinada pelo grupo 
Lwart e Lutepel.
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KARATÊ - A 5" Copa Cerquilho de Karatê, 1" etapa do Circuito 
ACAK (Associação Cooperativa das Academias de Karate) 2013, no 
dia 24 de março, reuniu 320 atletas de 26 academias de 20 cidades. 
Os lençoenses tiveram um ótimo desempenho em suas 
categorias. Rafaela Marçal foi 2° colocada e Mayron Aroca 
ficou em terceiro lugar. Os atletas do projeto Karatê Social estão 
sempre na ativa. No mês de abril, eles irão disputar a seletiva 
para o Paulista em Piracicaba. O projeto Karatê Social tem a 
colaboração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Ventura 
FM e Grêmio Lwart.

FOTO: d iv u l g a ç ã o

AMISTOSO -  No sábado 30, , a equipe de basquetebol feminina 
de Lençóis Paulista sub-13 disputou o seu primeiro amistoso do 
ano. O jogo aconteceu logo após o Festival de Páscoa, contra 
a forte equipe de Macatuba. As meninas lençoenses fizeram 
uma boa partida e venceram por 26 a 23. Neste ano, as equipes 
sub-13 e sub-15 que irão disputar os Campeonatos da Unimed, 
enquanto que e a equipe sub-17 vai jogar a Liga Regional contra 
São Carlos, Avaré, Marília, Bariri e Lençóis Paulista. A equipe 
feminina de basquete conta com o apoio da Unimed Lençóis e da 
diretoria de Esportes.

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, arremesses 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 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:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3» e 5® das 13h30 ás

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

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

CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM 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 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 -  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 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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SU CESSO  -
Cerca de mil 
pessoas compa- ! 
receram ao CEM 
para prestigiar 
show de standy- 
-up “Caixeiro do 
Riso -  Resista se

CAIXEIRO DO 
RISO leva m il 

essoas ao CEM
Giovani Braz ficou surpreso 

com a receptividade do 
público lençoense, que lotou 

as dependências do clube

O show de Stand-Up Co- 
medy “ Caixeiro do Riso 
-  Resista se for capaz” no 
CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo) superou todas 
as expectativas. O humoris
ta Giovani Braz levou aos 
cerca de mil expectadores 
muita alegria no domingo 
de Páscoa. Todas as cadeiras 
disponíveis foram ocupadas 
por sócios e não sócios que 
se divertiram com as piadas 
do artista da Praça é Nossa 
do SBT.
No fim do espetáculo, o 
ator que interpretou vários 
personagens como Gil Lete 
e Saideira, agradeceu à re
ceptividade dos lençoenses. 
“ Irei falar com meus amigos 
e colegas da Praça é Nossa 
que quando tiver show em 
Lençóis Paulista podem vir 
tranquilamente, pois o pú
blico é garantido e é muito

gostoso” , afirma Braz. Em 
vários momentos, o público 
aplaudiu e interagiu com o 
comediante.
Um dos pontos altos da 
apresentação foi a imitação 
do cantor Roberto Carlos. 
“Sou fã numero um dele. 
Tem uma música dele que 
está fazendo sucesso muito 
grande e eu fiz uma paró
dia. O Roberto é um grande 
compor e compositor. Foi 
uma brincadeira muito sa
dia” , lembra. Ao final, todos 
aplaudiram em pé a perfor
mance do artista.
O estilo humor vem sendo 
sucesso no clube. Tanto que 
a diretoria já estuda trazer 
outro artista de renome no 
segundo semestre. A  inten
ção é realizar eventos do 
gênero a cada dois meses 
e manter o ritmo até final 
do ano.

FU TEB O L S O C IET Y  MASTER CLA SSIFICA ÇA O  G ERAL ESPORTE

Resultados da 3̂  rodada
26/03/13 - Terça-Feira
Ás I9h REAL M A D R ID  2 X
Ás 2 0 h I5  CHELSEA 4 X
27/03/13 - Quarta-Feira 
Ás I9 h I5  B A R C ELO N A  6 X
Próximos jogos
4 “ Rodada - 02/04/13 - Terça-Feira 
Ás I9h M ANCHESTER X
Ás 2 0 h I5  REAL M A D R ID  X
4 “ Rodada - 0 4 /0 4 /I3  - Quinta-Feira 
Ás I9 h I5  CHELSEA X

CLA SSIFICA ÇÃ O  G ERAL

JUVENTUS
M ILAN

I INTER DE M ILÃO

M ILAN
INTER DE M ILÃO  

B A R C ELO NA

I Grupo A
EQUIPES PG J V E D GP G C SG

I° MANCHESTER 6 2 2 0 0 I3 5 8
2° B AR C ELO NA 6 3 2 0 I I2 6 6
3° JUVENTUS 6 3 2 0 I 9 6 3
4° M ILAN 6 3 2 0 I 8 6 2
5° REAL M A D R ID 3 2 I 0 I 5 7 -2
6° CHELSEA 0 2 0 0 2 7 I4 -7
7° INTER DE M ILÃO 0 3 0 0 3 3 I3 - I0

Equipes: MANCHESTER / Jogador: MAURICIO LEME / Gols: 4

COPA FRIGO L DE FUTEBO L-LIVRE

1 Próximos jogos
5“ Rodada - 0 6 /0 4 /I3  - Sábado
Ás I5 h I5  LP NET-TO D ESC HIN I X MASSTER VEICULOS-SPORT  

SHOES
Ás I7h ALL SPORT-VENTURA X B O X  9 -G IG A  EXPRESS

FM
15̂  Rodada - 07/04/13 - Domingo
Ás 08h45 FS VEICULO S-FRIG O L X M A R IM B O N D O -B A O B Á
Ás I0h45 H E M O LA B -H O T I07 X PAMELAB-COLÉGIO SÃO  

JOSÉ

G RUPO A
EQUIPES PG J V E D GP G C SG

I° ALL SPORT/ 
V E N T U R A  
FM

6 3 2 0 I I0 4 6

2° B O X  9 /G IG A  
EXPRESS

6 3 2 0 I 5 I2 -7

3° MS SPORT/ 
TRIG AL

4 4 I I 2 I8 I3 5

4° LP N E T /TO - 
D ESCH INI

4 3 I I I 7 7 0

5° M A S S T E R  
V E I C U L O S /  
SPORT SHO - 
ES

3 3 I 0 2 4 8 -4

G RUPO B
EQUIPES PG J V E D GP G C SG

I° H E M O L A B /  
H O T  I 07

7 3 2 I 0 8 5 3

2° M A R IM B O N 
D O /B A O B Á

6 3 2 0 I I2 4 8

3° P A M E L A B /  
C O L É G I O  
SÃO JOSÉ

6 3 2 0 I 7 8 -I

4° FS VEICULOS/ 
FRIGOL

4 3 I I I 8 8 0

5° P A U L I S T A 0 4 0 0 4 2 I2
S O M / PÃO E 
O P Ç Ã O

Artilheiro do Campeonato 
Equipe: MARIMBONDO/BAOBÁ  
Jogador: A L E X  (BATATA)
Gols: 6

Obs: Não houve rodada no último final de semana devido ao 
feriado de Páscoa

□

Vingadores é cam
peão do Biribol

FOTO: C IN T IA  FO TO G RA FIA S

PÓDIO - Equipe campeã do campeonato interno de Bi- 
ribol do CEM

No sábado 23, encerrou 
o campeonato inter
no de Biribol do CEM, 
evento que foi disputado 
em 4 quatro etapas e te
ve a participação de seis 
equipes. A  semifinal e fi
nal tiveram bom publico 
prestigiando.

Os finalistas foram Vinga
dores e Ubirama. Em um 
jogo disputadíssimo, o 
Vingadores venceu por 3 
a 2 e sagrou-se campeão. 
Dudu, Du Bosi, Tiago 
Trecenti, LLobet, Marcel 
e Pirikito fazem parte da 
equipe vencedora.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade DOMINGO
LEGAL
Douglas e 

Beatriz, no Açaí 
do Lago

SANT^CLARA
0- Materiais Elétricos

PROM OÇÂOIM PERDU/EL

! CABOFLE)aVEL4,OOMM^ '
R$ 1,15oMetro 
CABO flexível 6,00MM^
R$ IJOoM etro  
CABOFLE)aVEL W,OOMM^ 
R$2,99 o Metro

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
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim  
Anselm o Martins, 337 

Lençóis Paulista

Máxima Qualidade
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R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 31 IJD .U B IR A M A  

LENÇÓIS PAULISTA
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(14) 3269-3311

ANIVERSÁRIO
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A pequena Marina Isabel 
Camargo Tomazi comemora 
seus dois aninhos nesta 
semana. Xodó do avô Élio, a 
princesa mostra que tem estilo 
até mesmo para ir à escola. Ela 
recebe os parabéns dos pais, 
Érica e Kiko, dos avós e tios. 
Felicidades!

FOTO: O ECO

• DROGARIA TOTAL
No mercado há 16 anos e 
com mais de 180 lojas no 
Brasil, a rede Drogaria Total 
chegou a Lençóis. A Realfarma 
oferece preços acessíveis, 
selo Fármacia Popular, cartão 
fidelidade, insulina grátis aos 
diabéticos, entrega gratuita e 
máquina de cartão de crédito 
móvel. A Drogaria Total Fica 
na rua Momo Tranquilo, 146, 
Parque Rondon. Telefones (14) 
3264 6660 ou 3263 7435.

O  Iellen e Sandra, 
no Açaí do Lago 
©  Adinael e Silvana, 
no Açaí do Lago 
©  Ana e Elitiano, 
no Açaí do Lago 
O  Andréia, Fernanda e Carlos, 
no Açaí do Lago 
©  Ângela e Henrique, 
no Açaí do Lago 
O  Carlos Eduardo e Isabela, 
no Açaí do Lago

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• A linda 
Emanuelle, 
de três 
meses, 
trouxe 
felicidade 
e alegria 
para os 
pais corujas 
Adriano e 
Giovana.

• Douglas 
Carvalho 
aniversaria 
hoje e recebe 
os parabéns 
da esposa 
Solange, filha 
Eduarda e 
familiares!

IMPERDIVEL
OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO

•  RENDA ACIMA 
DE 10 MIL REAIS

•  EMPRESA DE 
RASTREADDR

VEICULAR

CONVITE
Participe da reunião de 
plano de negócios no 

vaias Plaza Hotel 
DIA 5 DE ABRIL ÀS 19H30 

CONTATD:
(14) 8102-9447 

9637-0638

ENTRADA FRANCA

B lC títí)
SORTEIO DE R$ 1.000

http://www.rogete.com.br

