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BASQUETE

Alba/Lençóis 
vence Hebraica 
fora de casa

Os garotos sub-16 do Alba/Len
çóis fizeram história no sábado 20, 
pelo Campeonato Paulista da FPB. 
Os lençoenses viajaram a São Paulo 
e venceram com facilidade a forte 
Hebraica, por 80 a 54. Destaque 
mais uma vez para Alexandre, pelo 
terceiro jogo consecutivo o cestinha 
da partida. Com média superior a 
20 pontos por partida, ele assumiu o 
primeiro lugar em pontuação.

SAÚDE

Mais de 200 
tomaram vacina 
contra a gripe

No sábado, aconteceu em todo o 
país o Dia D vacinação contra a gri
pe. Em Lençóis Paulista, 241 pessoas 
foram até o Ambulatório de Especia
lidades que atendeu aos pacientes 
durante todo o dia. A procura neste 
ano foi maior que a de 2012, mas 
a Saúde ainda não vacinou toda a 
população do grupo prioritário. A 
campanha segue até sexta-feira em 
todas as unidades de saúde.

JovensTalentos
As equipes do Jovens Talentos dominaram a Copa Regional Infantil Troféu 
Carlos Alberto Mastrângelo Duarte. Os bauruenses levaram o título nas 
três categorias disputadas. Os jogos e a cerimônia de premiação acon
teceram no estádio Archângelo Brega, o Bregão, e contaram com a pre
sença de autoridades e do radialista e jornalista esportivo homenageado. 
Após os jogos, houve a premiação aos destaques do campeonato. As
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ADEFILP

Ministério libera R$ 500 mil 
para ginásio paradesportivo

Ministro dos Esportes, Aldo Rebe
lo liberou R$ 500 mil para construir 
o ginásio paradesportivo na Adefilp 
(Associação dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista). Ontem, a prefeita 
Bel Lorenzetti enviou projeto de lei à 
Câmara para ser votado em regime de 
urgência pelos vereadores. A Prefeitu
ra entra com contrapartida de R$ 117 
mil. Aprovado na Câmara, será aberta

licitação. A obra deve começar em 45 
dias, já que o prazo limite para início é 
junho. O ginásio adaptado e com três 
degraus de arquibancadas é um sonho 
da administração e da Adefilp. Em 
2010, o vereador Manoel dos Santos 
Silva e o diretor de Esportes José Lenci 
Neto estiveram com o então ministro 
da pasta, Orlando Silva, para pedir a 
verba para Lençóis Paulista.

Por licitações 
suspeitas, Justiça 
bloqueia bens de 
20 envolvidos
Para Ministério Público, Câmara teve gastos indevidos 
com empresas de contabilidade e de RH; bens 
bloqueados somam quase R$ 1 milhão ^
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ESGOTO

Sabesp inicia 
obras da ETE 
de Agudos

A Sabesp iniciou ontem as obras 
da Estação de Tratamento de Esgoto 
de Agudos. Com investimento estima
do de R$ 23 milhões, o projeto prevê 
coleta, afastamento e tratamento de 
esgoto. Serão construídas quatro uni
dades de bombeamento. A obra terá 
10 quilômetros de coletores troncos, 
1,3 quilômetro de galerias pluviais e 
1,73 quilômetro de linha de recalque. 
O sistema poderá tratar 107 litros de 
esgoto por segundo. Coordenador Re
gional da Sabesp, Mário Eduardo Par- 
dini Affonseca esteve no local (foto) 
com o diretor da empresa H. Aidar, 
Halim Aidar Junior, responsável pela 
obra. A ETE significa um avanço nas 
condições ambientais.

POLICIA

Acusado de roubar 
comércio é preso ^

DIA DAS MAES

Santa Esmeralda se 
apresenta no CEM ^
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É f o g o
Ontem, por volta das 17h30, àsmargens da ' rodovia 
Marechal Rondon, em L e n ç ó is P lÔ ^ , parte de 
matagal virou cinzas. N9^ Õm|Í^o'do inclddiÕ, 
o Corpo' de Bombeiros não sabia.-qua^eram a£ ■ 
causas, mas há hipótese de fõgtf.crimino ŝo.^^^ .-á
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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t26°C
414°C

97%
47%

QUARTA-FEIRA, 24/04
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t26°C ^  
415“C ÛR

97%
51%
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interagem com 
programas de TV
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LEVAM VOCE PARA CONHECER SEU IDOLO 
NO CAMARIM DA FACILPA 2013 Sorteio dos nomes será pelo Facebook da rádio Ventura FM e cupom impresso no jornal O ECO
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Cidades AUXILIO TRANSPORTE
O resultado final do auxílio transporte pode ser consultado 
na Diretoria de Assistência e Promoção Social até o dia 30, 
das 8h às 17h. Para os estudantes que tiveram o recurso 
deferido, os recibos dos meses de fevereiro, março e abril 
devem ser entregues no período acima.
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PRÓXIMA FASE
As equipes sub-14 e sub-i6 

de futebol mirim de Pederneiras 
venceram, no sábado, os jogos 
contra Torrinha. Com a vitória, 
os garotos finalizaram a primei
ra fase da 2̂  Copa Integração de 
Futebol Infantil.

PROGRAMA CIDADE DIGITAL
Barra Bonita discute sobre o 

programa Cidade Digital. O con
teúdo do projeto, que visa a in
clusão digital oferecendo a po
pulação acesso de navegar na 
internet sem custo já foi enviado 
ao Ministério das Comunicações 
e tem o objetivo de conseguir 
para a Estância Turística de Bar
ra Bonita os recursos federais 
necessários para a implantação 
efetiva do programa.

GINÁSIO DE ESPORTES
O Ginásio de Esportes Carlos 

Damasceno e Souza, de Maca- 
tuba, reformado há oito meses, 
passará por uma nova adequa
ção de exigência de segurança 
apontada pelo Corpo de Bombei
ros. O local que tem duas saídas 
na parte da frente deve ter mais 
uma saída de emergência na 
parte de trás.

DIA D MULHER
Foram realizados 1.235 aten

dimento, segundo a Saúde de 
Macatuba, no dia 6 de abril, em 
comemoração ao dia mundial de 
combate ao câncer (8 de abril) 
e dia nacional da mulher (30 de 
abril). O evento realizado no Pos
to de Saúde do Jardim Bocayuva 
teve 278 exames de papanico- 
lau, 462 exames de mama, 280 
mamografias solicitadas e agen
dadas, sete ultrassom de mama 
solicitadas e agendadas, 84 exa
mes de pele com dermatologis- 
ta, 63 atendimentos de manicure 
e 61 limpeza de pele. Uma uni
dade móvel do Hospital Amaral 
Carvalho esteve na cidade para 
realizar os exames.

CAMPANHA -  Segue a Campanha do Agasalho do Estado de São Paulo 'Rou
pa boa, a gente doa'. A diretoria de Assistência e Promoção Social pede a 
colaboração da população para procurar um dos pontos de arrecadação. Entre 
os diversos pontos de coleta das doações, o Jornal O ECO é um deles.
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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.
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FRASE
"Nova lista de aprovados tem 
mais de 200 nomes". Elizabeth 
Athanásio, sobre estudantes 
que tiveram pedido de auxílio 
transporte
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Venho a público agradecer a Liga Lençoense de 
Futebol Amador pela homenagem que recebi domin
go no Estádio Municipal Archangelo Brega, o velho 
Bregão. Confesso que fiquei emocionado o dia que 
recebi uma ligação do coordenador, Claúdio Abade, 
informando que os troféus das três categorias do 
Campeonato Infantil (sub-12, sub-14 e sub-16) leva
riam meu nome. Mas fiquei muito mais surpreso e 
emocionado no domingo ao receber um cartão com 
a homenagem da Liga. Para os que desconhecem a 
história, tenho certeza que contribui para divulgar o 
esporte de Lençóis Paulista. Antigamente na Rádio 
Difusora e atualmente no jornal O ECO e Ventura FM. 
Eu vi o auge do Clube Atlético Lençoense, com Ade
mir Rorato, o Mio Doce, presidindo o clube. Eu acom
panhei de perto quando o CAL era comandado pelo 
saudoso Francisco Alberto Gordono, que faleceu no 
último sábado. Eu vi José Antonio Foganholi, o Pardal, 
presidir o time do lençoense. Eu acompanhei o auge 
do clube com Isaías, Márcio e companhia. Não sai da 
minha memória uma tarde de domingo em que vaia
do Cláúdio Abade entrou em campo, meteu uma bola 
de cabeça contra o Jalesense, no gol de entrada do 
Bregão e saiu de campo como herói ao levar o time 
para a 2̂  divisão do futebol. Eu vivi fortes emoções 
com a vitoriosa equipe de basquete da Lwart. Mais 
recentemente, em dezembro retrasado, com apoio de 
muita gente conseguimos trazer o goleiro Marcos, do 
CAL e do Palmeiras, encerrar a carreira em Lençóis 
Paulista, onde começou. O campo es
tava superlotado.

Quando a gente trabalha 
com amor e seriedade não 
é com objetivo de ser reco 
nhecido, mas confesso que 
fiquei emocionado com a 
homenagem e convenci
do pelas palavras que ouvi, 
que realmente fiz por me
recer a homenagem.
Obrigado.

1
Proposta de regulamentação do trabalho 
doméstico deve ser apresentada nos próxi
mos dias. A previsão da comissão mista do 
Congresso Nacional que está preparando o 
texto é que ele seja votado já na quinta-fei
ra, dia 25. Depois da aprovação na comissão, 
o assunto vai precisar passar pelos plenários 
da Câmara dos Deputados e do Senado. A 
previsão é que a tramitação seja mais rápida 
que o normal.
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grátis!
Nome: RG:

Cidade: Fone:

Texto do classificado:

O class ificado n ão  deve rá  u ltrap assa r o  n ú m e ro  de  linhas deste  c u p o m . Todos os ca m p o s  são o b rig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 )  te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  d ado s  insu fic ien tes  o u  de  c o n te ú d o s  d u v id o so s . A  p ro m o ç ã o  n ão  é vá lid a  a través de  te le fone .

A  p ro m o ç ã o  n ã o  é v á lid a  p a ra  pessoa ju r íd ic a .

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020
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Opinião FRA SE
• Houve prorrogação das contratações mesmo após 
ciência do desfalque patrimonial.

Promotor Daniel Passanezi Pegoraro, sobre pedido 
de bloqueio de bens de políticos e empresários

PARA PEN SA R
• Aquele que duvida e não 
investiga torna-se não só 
infeliz, mas também injusto.

Pascal

Complexo esportivo

Lençóis Paulista dá mais um passo 
para concretizar o sonho de ter 
um complexo esportivo voltado - 

mas não exclusivo -  para a prática dos 
esportes paraolímpicos. Informação 
divulgada no final da tarde de ontem 

apontou para a liberação de R$ 
500 mil para a construção de um 
ginásio nas imediações da Adefilp 
(Associação dos Deficientes Físi
cos de Lençóis Paulista).

A verba foi liberada pelo Mi
nistério dos Esportes e é fruto 
do empenho do vereador Ma

noel dos Santos Silva (PSDB) e 
do diretor de Esportes José Lenci 

Neto, que estivem com o então 
ministro da pasta, Orlando Silva

em 2010. Segundo o próprio diretor, 
ouvido pela reportagem do jornal 
O ECO, um projeto foi encaminhado 
ontem para a Câmara em regime de 
urgência, para autorizar a liberação 
do dinheiro. Depois de aprovado, a li
citação da obra deve ocorre em -  no 
máximo -  45 dias.

Lençóis Paulista já é uma cidade 
que reconhecidamente respeita os 
direitos dos deficientes. A Adefilp 
é uma entidade exemplo pelo Go
verno do Estado de São Paulo. Esta 
obra apenas credencia ainda mais o 
município a - quem sabe - se tornar 
uma sede de treinamentos para os 
jogos paraolímpicos do Rio de Janei
ro em 2016.
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A sabiá do meu tio
Sandro Alponte
é jornalista

Muitos dizem que, com o passar 
dos anos, velhos hábitos vão 
se tornando cada vez mais en

raizados e difíceis de serem mudados. 
Mas, felizmente, na vida sempre há ex
ceções. E o meu tio é uma dessas feli
zes mudanças de hábito.

Se tem uma coisa que me deixa 
irritado é ver passarinho preso em 
gaiola. Já pensei várias vezes em sair 
por aí abrindo gaiolas e permitir que 
os pobres prisioneiros possam sair li
vres e voar. Mas, isso seria primeiro, 
invadir o espaço do meu próximo. E, 
segundo, tomar o que não é meu.

Pois bem. Dia desses, durante um 
churrasquinho de família, na casa des
se meu tio, perguntei a ele onde é que 
estavam os passarinhos que sempre 
estavam por ali. E, para minha feli
cidade, ele contou que havia soltado 
todos. A princípio achei que era algu
ma brincadeira, afinal de contas, criar 
passarinho é algo que ele fazia desde 
jovem. Tinha mais de 25 espécies. To
dos muito bem cuidados -  mas, isso 
não justifica mantê-los presos. Algo

em torno de R$ 5 mil era o preço de 
todos juntos.

E não é que era verdade. Para ter 
um pedido de graça atendido, prome
teu que iria libertar todos os passari
nhos que tinha independente do 'pre
juízo' que isso iria lhe causar. Um certo 
dia chegou em casa e abriu todas as 
gaiolas. Todos voaram. Imagine a ale
gria daquelas aves que podiam pela 
primeira vez sentir o prazer de bater 
asas e voar. Mas uma sabiá não foi. 
Ficou ali, talvez com medo de ganhar 
a liberdade.

Meu tio conta que ela saía da gaiola 
e logo voltava. Foi assim durante alguns 
dias. E meu tio não tirou a gaiola de 
onde estava. Deixou-a ali com as portas 
abertas. Um certo dia, meu tio percebeu 
que ela não mais voltou. Passados al
guns dias, eis que ela surge novamente 
na casa. E desta vez trouxe com ela um 
companheiro. Um sabiá. Ali, na edícula, 
construiu um ninho e chocou seus filho- 
tinhos. A vida seguiu seu rumo.

A sabiá mostrou uma lição de vida 
ao meu tio. E ele é quem afirma isso. 
Ninguém tem o direito de prender nin
guém. Ela ficou livre, mas voltou para 
mostrar que agora sim era feliz.

O Levante de Varsóvia e a luta pela dignidade

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

Nesse dia 19 de abril comemora
ram-se os 70 anos do Levante 
do Gueto de Varsóvia, um dos 

mais significativos capítulos da luta 
pela dignidade do ser humano. Nessa 
data, no ano de 1943, organizações ju
daicas iniciaram uma resistência arma
da contra os nazistas, que realizavam 
deportações em massa de judeus do 
Gueto de Varsóvia para campos de ex
termínio, como Treblinka.

O Gueto de Varsóvia foi implantado 
pelos nazistas em 1940, logo depois 
da invasão da Polônia, para confinar a 
população judaica do país. Entre 1940 
e 1943, a população do gueto foi redu
zida de quase 400 mil pessoas para 70 
mil, principalmente em decorrência da 
deportação de centenas de milhares 
de judeus para os campos de exter
mínio. Muitos também foram vítimas 
da fome e de doenças. Sem ilusões de 
vencer a máquina de guerra nazista, 
mas dispostos a resgatar a dignidade 
do povo judaico, militantes judeus sio
nistas e socialistas formaram a Organi
zação da Luta Judaica e a União Militar 
Judaica.

Menos de mil judeus se armaram 
com armas velhas e enferrujadas, al
guns artefatos caseiros para enfrentar 
três mil soldados bem armados e equi
pados. A revolta durou até 16 de maio,

quando os últimos resistentes foram 
cercados. Muitos se suicidaram para 
não serem deportados. Depois disso, 
dos quase 60 mil judeus remanescen
tes do Gueto, sete mil foram fuzilados 
e o restante enviado para os campos 
da morte.

A data nos remete a uma reflexão 
necessária, principalmente nos dias 
de hoje, quando a intolerância volta 
a ameaçar a todos e a vida parece se 
tornar algo cada vez mais banal. É ver
dade que hoje, felizmente, não temos 
mais regimes como o nazismo, mas o 
ódio racista e antissemita, infelizmen
te, ainda se manifesta em vários paí
ses, principalmente nestes tempos de 
crise econômica e social. Grupos ex
tremistas e xenófobos estão crescen
do, minando as conquistas democrá
ticas tão penosamente obtidas depois 
da derrota do III Reich. Mesmo no Bra
sil, país onde a convivência de povos 
e culturas é enraizada, manifestações 
de racismo e intolerância estão se tor
nando cada vez mais frequentes.

Temos que nos preocupar seria
mente com estas manifestações, de
vemos nos esforçar para educar pela 
paz e solidariedade, estabelecendo a 
confiança e respeito entre e com todos. 
Que o Levante do Gueto de Varsóvia 
seja um alerta sobre a importância da 
dignidade humana, mas que não ne
cessitemos mais pegar em armas para 
lutar pelos valores universais, como a 
liberdade, a democracia e a defesa dos 
direitos humanos.

Everton protocola pedido para 
construção de 89 casas populares

Na tarde de quinta-feira, 18 de abril, o prefeito de Agudos, Everton Octavia- 
ni (PMDB), esteve no Incra de São Paulo. O objetivo da viagem foi protocolar o 
pedido de conversão de área rural para área urbana para a construção de casas 
populares. O projeto prevê a edificação de 89 novas moradias na área do Pescineli, 
localizada ao lado do Jardim Santa Cândida.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Expectativa
Everton deu o primeiro 

passo para a construção 
de 89 casas populares; 
ele acredita que a libera
ção da área aconteça em 
breve.

Gratuitos
Nesta semana, o prefeito de 

Agudos cumpriu uma promessa 
feita durante a última campanha 
eleitoral para o ano de 2013. Ele en
tregou gratuitamente os uniformes 
escolares para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino.

Inimizade
E parece que a relação entre 

Sabesp e Octaviani dificilmente vai 
melhorar. Ontem, durante even
to que marcou o início da segunda 
etapa das obras de construção da 
ETE (Estação de Tratamento de Es
goto) de Agudos, o prefeito sequer 
apareceu.

Até que enfim
Após um período sem novi

dades, deram entrada ontem na 
Câmara de Lençóis Paulista dois 
projetos de lei do Poder Executivo 
Municipal. Um deles prevê a aquisi
ção de um ônibus escolar no valor 
de R$ 2 2 7  mil, através do programa 
Federal Caminho da Escola, do Go
verno Federal.

Generoso
Recentemente, o governador 

Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou 
um pacote de benefícios às cidades 
com menos de 30  mil habitantes. 
Conforme se aproximam a s elei
ções para presidente, governador e 
deputados, as benfeitorias crescem 
proporcionalmente.

Voltando...
O outro projeto que deu entrada 

ontem na Câmara de Lençóis prevê 
liberar a quantia de aproximadamen
te R$ 12 mil para ocorrer com as des
pesas de vacinação em campanhas 
contra a poliomielite, influenza, an- 
tirrábicas e de atualização, através 
do programa Piso Fixo de Vigilância e 
Promoção à Saúde.

Governador em Lençóis?
Por falar em Alckmin, já começam 

as especulações sobre a sua possível 
vinda à abertura da Agrifam (Feira 
da Agricultura Familiar e do Trabalho 
Rural) em 2013. De acordo com a as- 
sessoria de imprensa da Fetaesp, o 
governador ainda não confirmou a 
presença, mas a expectativa é enor
me, já que o tucano sempre esteve 
no evento.

Conforto e bem estar
Já em Macatuba, uma indicação 

do vereador José Antônio Tavano 
(DEM), o Zeca, promete gerar amplas 
discussões. Ele pede ao prefeito Tar
císio Abel (PP) que efetue a abertura 
das Unidades de Saúde para abrigar 
as pessoas que aguardam o início do 
atendimento.

Nem tão boa assim
A ideia de Zeca parece ser boa. No 

entanto, é difícil de imaginar que as 
Unidades de Saúde tenham estrutura 
para suportar todos os macatubenses 
que esperam nas filas por atendimento.
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O Speedtest disponibiliza 
para celulares e tablets 
Android e lOS app que 
permite testar a velocidade 
de sua conexão. O 
programa é gratuito.

'Segunda Tela' aumenta 
interação com programas de TV

FOTO: DIVULGAÇÃO

A sua TV já não cabe mais naquele aparelho 
o  ^  da sala chamado televisor. Ela se expandiu para, 

V w  @)^ agora sim, uma telinha: as de seu computador, 
celular e tablet. E, por saber que você está na 
frente de um desses dispositivos --ou nave
gando na internet enquanto assiste à progra
mação--, quem faz televisão não quer perder 
sua atenção. Segundo pesquisa feita pelo Ibope 
divulgada pela Folha de S. Paulo, 43% dos in- 
ternautas assistem à televisão enquanto nave- 

f  j  ^  gam; nos EUA, são 77%  das pessoas, de acordo 
com dados do Google. A consequência disso é a 
ascensão da chamada "segunda tela", 0 termo 
do momento entre as emissoras. Os aparelhos 
que se conectam ã web permitem ã audiência 

interagir com 0 que está passando na TV, 
seja acessando informações complemen
tares, sincronizadas à transmissão, seja 
comentando sobre a programação nas 

redes sociais. O jornal das 9h da TV Cultu
ra já incorporou esse recurso. Enquanto a 

apresentadora fala da notícia 0 portal "Segunda 
Tela" permite ver informações complementares 
ou comentar a reportagem. Alguns comentários 
são usados como perguntas para os debate- 
dores convidados do jornalístico. A Rede Globo 
também está atenta á tecnologia. Recentemen
te a emissora lançou o aplicativo Com_VC. Ele 
permiti interação de usuários com os programas 
principais da emissora como novela, jogos de 
futebol e corridas da F1. As séries "The Walking 
Dead" e "Hannibal", da Fox e da AXN, também 
permitem que os telespectadores tenham mais 
informações sobre a vida de um personagem 
que acabou de aparecer no episódio do dia.
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Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.
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NASCER E PÔR-DO-SOL: 6h31 Í^ 1 7 h 5 5

t 2 6 ° ^ -  0mm , U R 9 7 %  
l 1 4 o ^ ^ 0 %  Û R 4 7 %

m anhã ta rd e  n o ite  ▼  I H  w
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

QUARTA-FEIRA, 24/04 NASCER E PÔR-DO-SOL: L ^ 6 h 3 2  íg j l7 h 5 5

^  ^  t 2 6 “ ^ 0mm vU R 9 7 %
l i c o r  * ^ ^ 0 %  û r 5 1 %

m anhã ta rd e  n o ite  ▼  I  « I  w
Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia Corpo de
Militar Bombeiros

190 193
Lençóis Paulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

Agudos
Conselho Tutelar........3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos........ 3262-8500

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

SAMU

192
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância ....3267-1222
Pref de Borebi ...........3267-8900

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

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

Cotidiano FATALIDADE
Por volta das 17b de domingo, um homem de 30 anos morreu e 
outro de 28 anos ficou gravemente ferido após um acidente na 
rodovia João Comandante Ribeiro de Barro, em Pederneiras. Segundo 
a polícia o carro, com placas da cidade, foi encontrado em posição de 
capotamento. Nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente.

SAUDE

Campanha de vacinação contra a 
gripe recebe 241 pessoas no dia D
A campanha de vacinação teve início no dia 15 de abril e se estende até o dia 26, sexta-feira

Flávia Placideli
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ODia D de vacinação con
tra a gripe, realizado no 
sábado 20, recebeu bom 

movimento no Ambulatório de 
Especialidades que ficou aber
to durante todo o dia. Foram 
vacinadas 241 pessoas, núme
ro maior se comparado ao ano 
passado. "Acredito que isso se 
deva à data marcada para a va
cinação, que nos outros anos 
foram marcadas próximas ao 
dia da Facilpa, resultando em 
um número menor de vacina
ção. Esse ano várias pessoas 
compareceram no sábado para 
tomar a vacina” explica Josia- 
ne Maria de Souza, enfermeira 
do Centro de Especialidades 
da Avenida Brasil.

A campanha de vacinação 
teve início no dia 15 de abril 
e se estenderá até o dia 26, 
sexta-feira. Todas as unidades 
de saúde estarão abertas das 
7h até as 17h para administrar 
a vacina. O grupo prioritário 
a ser vacinado são as crianças 
de seis meses a dois anos de 
idade, gestantes, mulheres que 
tiveram filhos há 45 dias tam-

PREVENÇÃO -  Vacinação contra gripe para grupo prioritário segue até sexta-feira 26

bém podem receber a dose. 
Além disso, portadores de do
enças crônicas, como diabetes, 
problemas respiratórios, cardí
acos, pessoas com soro positi
vo, obesos e os idosos acima 
de 60 anos podem tomar a va
cina contra a gripe.

A vacina contra a gripe é

muito importante, a pessoa 
que esteja no grupo prioritário 
deve tomar, pois ela evita que 
a pessoa contraia o vírus da 
gripe mais forte. Importante 
que a população leve a carteira 
de vacinação até a unidade de 
saúde e quem não tem é preci
so pedir para fazer uma nova.

"No ano passado, foram 
vacinadas 9.670 pessoas. A 
gente espera que todos compa
reçam a uma unidade de saúde 
e não percam o prazo para a 
vacinação e que este ano mais 
pessoas possam ser vacinadas 
em Lençóis”, finaliza Josiane 
Maria de Souza.

ASSALTO

PM prende jovem acusado de roubar agropecuária
Jovens usaram simulacro de arma de fogo e fugiram de bicicleta

Carlos A lberto  Duarte

A  Polícia Militar prendeu 
um jovem de 20 anos sá
bado à tarde acusado de 

roubar uma agropecuária no 
Jardim Nova Lençóis. F.L.T.L. 
foi detido na Rodovia Mare
chal Rondon com uma bici
cleta tipo mountain bike. Com 
ele, a polícia apreendeu um 
celular roubado minutos antes 
e R$ 81,20 em dinheiro, tam
bém produto do roubo. Ao ser 
questionado, acabou confes
sando o crime praticado pouco 
antes na companhia de outro 
jovem. O jovem confessou ter 
consumido drogas antes da 
ação. Explicou que o dinheiro 
e o celular eram sua parte do 
assalto. O companheiro de cri
me ficou com cerca de R$ 200

lO IO : MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

APREENDIDO -  Polícias mostram produtos apreendidos com suspeito

roubados do estabelecimento 
comercial. Encaminhado à 
Delegacia de Polícia, o dele
gado Marcos Jefferson da Silva 
ratificou o flagrante de roubo e 
o jovem foi transferido para a

cadeia de Avaí.
O roubo aconteceu por vol

ta das 13h30. A vítima contou 
que estava arrumando alguns 
objetos da agropecuária, quan
do chegaram os dois jovens, um

deles armado.
Enquanto um deles mandou 

a vítima se ajoelhar, o outro se 
dirigiu ao caixa e pegou cerca 
de R$ 300. Imediatamente, a 
vítima acionou a PM através 
de 190. Os policiais foram até 
o local e através de imagens 
identificaram o jovem que já 
era conhecido.

A polícia foi até a sua re
sidência e a mãe contou que 
ele havia saído de bicicleta na 
companhia de outro rapaz. Em 
patrulhamento, os policiais 
conseguiram localizá-lo e detê
-lo. Além de parte do dinheiro e 
do celular, os policiais recupe
raram a roupa usada no roubo.

O jovem contou que o res
tante do dinheiro e o simulacro 
de arma de fogo ficou com o 
comparsa, que segue foragido.

Polícia Ambiental detém três acusados de caça ilegal
A Polícia Ambiental de 

Barra Bonita deteve três 
homens acusados de caça 
ilegal em uma fazenda de 
Lençóis Paulista no início 
da madrugada deste domin
go 21 de abril.

Com eles, foram apre
endidas armas e material 
de caça. A polícia chegou 
até as três pessoas, duas 
de São Manuel e uma de 
Areiópolis, após denúncia 
anônima. Eles foram enca
minhados à Delegacia de 
Polícia, onde o material foi

FOGO -  Armas 
apreendidas durante 
operação da Polícia 

Ambiental em 
Lençóis Paulista

recolhido, prestaram de
poimento e foram liberados 
após pagar fiança.

No local onde foram 
detidos, a polícia flagrou 
três "armadilhas” que eles 
teriam montado para caçar 
animais, além de quatro es
pingardas, facas, lanternas 
e munições.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Política MENSALAO
Em seu voto no julgamento do mensalão, o ministro 
do Supremo Tribunal Fereral, Luiz Fux sustentou que 
o ex-ministro José Dirceu comandou uma quadrilha 
que, segundo ele, tinha como objetivo "um projeto de 
poder de longo prazo de ilicitude amazônica".

LEGISLATIVO

Justiça bloqueia bens de políticos e empresários
Segundo Ministério Público, Câmara teve gasto indevido R$ 238 mil com contratos de empresas de contabilidade; 20 pessoas e empresas foram denunciadas

Carlos A lberto  Duarte

A  Justiça decretou, ontem, 
a indisponibilidade de 
bens de 20 pessoas e 

empresas suspeitas de fraudar 
licitação na Câmara de Lençóis 
Paulista. O alvo das denún
cias desta vez são os contratos 
de empresas de contabilidade 
e recursos humanos entre os 
anos de 2011 e 2012, durante a 
gestão do ex-presidente Ailton 
Rodrigues de Oliveira (PTB), 
o Juruna. Esta é a segunda vez 
que empresas, políticos e fun
cionários ligados às empresas 
têm os bens bloqueados pela 
Justiça. Em março de 2012, 15 
pessoas tiveram decretada a in- 
disponibilidade de bens devido 
às suspeitas na contratação de 
empresas entre os anos de 2009 
e 2010. A Justiça iniciou in
vestigação após reportagem de 
O ECO, de fevereiro de 2011, 
apontar indícios de irregulari
dades na contratação das em
presas de serviços.

O juiz Mário Ramos dos 
Santos acatou pedido de liminar 
de indisponibilidade até R$ 936 
mil, feito pelos promotores de 
justiça Daniel Passanezi Pegora- 
ro e Henrique Ribeiro Varonez, 
que investigam contratação de 
empresas pelo Legislativo sob 
suspeita de fraude.

Na ação, que levou dois 
meses para ser elaborada com 
inicial de 130 páginas, os re
presentantes do Ministério 
Público concluíram que não 
houve justificativa idônea para 
a contratação dos serviços de 
contabilidade e folha de paga
mento com custo mensal de R$ 
15.580, enquanto o vencimento

mensal de um contador era de 
R$ 4.168,42 em 2011.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Daniel Passanezi Pe- 
goraro disse que a Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulista 
gastou cerca de R$ 311 mil para 
obter serviços que custariam 
cerca de R$ 84 mil, uma dife
rença de R$ 228.231,60.

Ao justificar a ação, Pegora- 
ro relata que a pesquisa de pre
ços não condiz com a realidade 
das empresas contratadas. Se
gundo o promotor, algumas em
presas tinham sede em outras 
cidades, sem estrutura mínima

para prestação dos serviços 
constados nos contratos. Além 
disso, o objeto social de uma 
das empresas era impróprio 
para prestar serviços de conta
bilidade e folha de pagamento.

O promotor concluiu tam
bém que houve fracionamento 
das contratações para utilizar 
a modalidade de licitação de
nominada carta convite, mais 
simples e com menor publici
dade. O representante do MP 
concluiu que as empresas ven
cedoras em 2011, além de parti
cipar das fraudes nas licitações 
em 2009, denunciadas pelo

Ministério Público em março 
de 2012, já estavam prestando 
os mesmos serviços para os 
quais foram contratadas. "Hou
ve prorrogação das contratações 
mesmo após ciência do desfal
que patrimonial", relata em sua 
justificativa o promotor Daniel 
Passanezi Pegoraro.

DENUNCIADOS
Entre os denunciados pelo 

Ministério Público estão ex
-vereadores e servidores do 
Legislativo. Todos faziam parte 
da Mesa Diretora em 2011 ou 
eram membros da Comissão

FOTO ARQUIVO: O ECO

DUPLA -  Promotores Ribeiro Varonez (esq.) e Passanezi Pegoraro pediram bloqueio de bens de 20 suspeitos

'É decisão exclusiva do presidente', diz vereador
O jornal O ECO tentou 

contato com as pessoas e re
presentantes de empresas 
citadas nesta reportagem. 
Os ex-presidentes Ismael de 
Assis Carlos, o Formigão, e 
Ailton Rodrigues de Oliveira, 
o Juruna, não foram localiza
dos. O empresário Aparecido

Donizete da Silva, o Cidinho, 
afirmou que não tinha conhe
cimento da liminar e preferiu 
não comentar o assunto.

Apenas Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior retornou às ligações 
no início da noite de ontem. O 
vereador disse que não tinha 
conhecimento da ação civil pú-

blica e a liminar de indisponi- 
bilidade de bens deferida pela 
Justiça. Explicou que, à época, 
fazia parte da Mesa Diretora e 
não tinha como impedir a re
novação (prorrogação) do con
trato, cuja decisão foi exclusiva 
do então presidente da Câmara 
de Vereadores, o Juruna.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2014

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA A TODOS OS 
INTERESSADOS que estará realizando no dia 29 de abril de 2013, às 
19h30, no auditório do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), sito 
à rua Anita Garibaldi, 821, Audiência Pública para explanação da LDO -  
Lei de Diretrizes Orçamentária 2014.

Lençóis Paulista, 19 de Abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 048/2013 -  Processo n° 100/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de tijolos. Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e amostras: 06 de maio de 2013 às 14:00 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, 22 de abril de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

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, 23 de abril de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Valor

JOSÉ ALMIR DE 
LIMA

RUA: ANA MARIA 
MORETTO PACCOLA, 
LOTE: 25/ QUADRA: 

D, JARDIM SANTANA

23416/2690 R$ 84,00

OCIRE 
COMÉRCIO 
E SERVIÇOS 

LTDA.

RUA: GUARACIABA, 
LOTE: 40/ QUADRA: 

24, JARDIM 
ITAMARATY

12413/1088 R$ 168,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 049/2013 -  Processo n° 101/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote B). 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 
de maio de 2013 às 14:00 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, 22 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
- Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EXTRATO -  ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de 
sua Diretoria de Planejamento e do Conselho de Política Urbana, 
realizou audiência pública, em 10/04/2013, no CENTRO EDUCATIVO 
“TEREZINHA APARECIDA JESUS RAMOS”, sito à Rua Bahia, n° 
415, Jardim Cruzeiro, cujo objeto foi discussão e deliberação acerca da 
desafetação de área pública para construção de rotatória no cruzamento 
da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro 
Jardim Cruzeiro. Após expostas as justificativas, os projetos e todos os 
demais documentos referentes à obra, os participantes decidiram aprovar 
a realização da obra.

Lençóis Paulista 10 de abril de 2013.

LUIZ EDUARDO CONTI 
Diretor de Planejamento e 

Presidente do Conselho 
de Política Urbana

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de abril de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 142,28.

de Licitação da Casa. Na ação 
de improbidade administrativa 
por desvio de dinheiro públi
co e fraude em licitação foram 
citados o ex-presidente Ailton 
Rodrigues de Oliveira, o Juru- 
na, os ex-vereadores Ismael de 
Assis Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, Adilson Acácio (PMDB) 
e o vereador reeleito em 2012, 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), o Júnior Dentista.

Também figuram como 
réus na ação os servidores Ele- 
otério Martins Pereira, Selmo 
José de Matos e o ex-servidor 
Neoci Hélio Oliveira Antonio.

Além deles, foram denunciados 
pelas promotorias de Justiça e 
de Proteção do Patrimônio Pú
blico as empresas e seus sócios 
Leonel dos Santos Giacometi 
Ltda, Adilson Cesar Leonel dos 
Santos, Silene Aparecida Gia- 
cometi, ZAP RH Consultoria 
em Recursos Humanos, José 
Clemente de Rezende, Átria 
Serviços Contábeis, Digitações 
Águia Ltda, Edvaldo Amau- 
ri Ranzani, Santos Baptistella 
Serviços Contábeis, Augusto 
Marcos Baptistella, José Osmar 
Dias e Aparecido Donizete da 
Silva, o Cidinho.

Esta é a segunda 
vez que Justiça 
bloqueia bens

Esta é a segunda vez 
que a Justiça decreta a in- 
disponibilidade de bens de 
vereadores, empresas e seus 
sócios. Em março de 2012, a 
Justiça bloqueou bens como 
contas, veículos e imóveis 
de quatro vereadores, dois 
servidores do Legislativo, 
dos sócios e das empresas 
que prestavam serviços à 
Câmara de Lençóis Paulis
ta, num total de 15 pessoas. 
O alvo das suspeita também 
eram empresas que ofere
ciam serviços de contabili
dade e de recursos huma
nos à Câmara Municipal. 
Alguns dos envolvidos estão 
citados nas duas ações.

A juíza Ana Lúcia Gra
ça Aielo deferiu pedido de 
indisponibilidade de bens 
até R$ 961 mil feito pelo 
promotor de justiça Daniel 
Passanezi Pegoraro. Na ação 
movida contra vereadores, 
funcionários e empresários, 
o representante do Ministé
rio Público de Lençóis Pau
lista pediu a devolução de 
R$ 320 mil e multa de duas 
vezes o que foi gasto com a 
contratação de empresas, 
valor dos bens bloqueados.

Em março do ano passa
do, o promotor relatou que 
as licitações foram fraudu
lentas e que tiveram eviden
te propósito "o desvio do 
dinheiro público em bene-

fício de determinadas pes
soas". Ele apurou que uma 
das empresas foi constituída 
e considerada regularmente 
aberta seis dias antes de 
receber carta convite para 
participar da licitação da 
Câmara Municipal.

A empresa, segundo Pe
goraro, foi 'escolhida' pelo 
ex-presidente, Ismael de As
sis Carlos, o Formigão, para 
participar da concorrência. 
Apurou também que a Câ
mara Municipal efetuou o 
primeiro pagamento a uma 
das empresas antes mesmo 
de assinar contrato para 
prestação de serviço.

Na ação civil pública, 
o promotor relatou que a 
Câmara Municipal de Len
çóis Paulista tem cargo de 
contador com vencimentos 
fixados, mas quando assu
miu a presidência do Le
gislativo, ao invés de abrir 
concurso público para pre
encher o cargo, Formigão 
teria optado por contratar 
empresas através de Carta 
Convite, segundo o promo
tor, processo mais fácil de 
ser burlado. "O que se pa
gava a essas empresas era 
quase três vezes o salário do 
contador". A diferença entre 
o salário de um contador e 
o que foi pago às empresas 
entre 2009 e 2010 é de mais 
de R$ 200 mil.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2013 -  PROCESSO 23/13

Objeto: Aquisição de um rolo compactador para asfalto/solos -  Tipo: Menor 
Preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 06 de maio de 2013 
às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Setor de 
Licitações, a Rua XV de novembro n° 1.111, centro, em Lençóis Paulista, 
ou através do site: WWW.saaelp.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (14) 3269 7700. Lençóis Paulista, 23 de abril de 2013. José Antonio 
Marise -  Diretor.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de abril de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 28,71.

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


Esportes CIDADE DO LIVRO
No domingo 21, dois jogos movimentaram mais uma rodada da Copa 
de Futebol Cidade do Livro Troféu Rerold Carvalho, no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola, na Cecap. O Palestra goleou o Mensagem por 4 a 
0. O São José Bateu o Corinthians Caju por 1 a 0. No próximo final de 
semana, os jogos serão no Bregão.

REGIONAL INFANTIL

Jovens Talentos leva três títulos I
Equipe bauruense sagrou-se super-campeã e levou o título nas três categorias que disputou

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

As equipes do Jovens 
Talentos dominaram a 
Copa Regional Infantil 

Troféu Carlos Alberto Mastrân- 
gelo Duarte. Os bauruenses leva
ram o título nas três categorias 
disputadas. Os jogos e a cerimô
nia de premiação aconteceram 
no estádio Archângelo Brega, 
o Bregão, e contaram com a 
presença de autoridades e do

radialista e jornalista esportivo 
homenageado. Como em outros 
jogos, familiares e amigos dos 
jovens jogadores compareceram 
ao Bregão para apoiar os times.

Na primeira partida, a equi
pe sub-12 do Jovens Talentos 
não deu chances ao Botafogo de 
Barra Bonita e venceu por 6 a 
1. Vitor foi o destaque da parti
da com três gols. Hugo, Felipe 
e Carlos completaram o placar 
para os bauruenses e Guilher

me descontou para o Botafogo. 
O segundo confronto pela ca
tegoria sub-12 foi mais equili
brado. Apesar disso, o Jovens 
Talentos se impôs dentro de 
campo e venceu o C.A Botuca- 
tu por 3 a 0. Gabriel (2) e Luan 
marcaram os gols do jogo. Na 
última disputa de título, emo
ção do começo ao fim. Jovens 
Talentos e Botafogo disputaram 
o caneco novamente, desta vez 
pela categoria sub-16. No fim,

os bauruenses venceram pelo 
placar apertado de 3 a 2.

Após os jogos, houve a pre- 
miação aos destaques do cam
peonato. Na categoria sub-12, o 
artilheiro foi Lucas da equipe de 
Botucatu. Já na categoria sub-14 
quem levou o troféu foi Luis do 
Botafogo. No sub-16, o artilheiro 
foi Igor, também de Botucatu. 
Carlos, Matheus e Diego, todos 
do Jovens Talentos, foram os go
leiros menos vazados.

TAÇA -  O homenageado, Carlos Alberto Mastrângelo Duarte 
entregou o troféu à equipe campeã da Copa Regional Infantil

ARTES MARCIAIS

Mayron Aroca traz medalhas para Lençóis
Atleta diversifica nas

FOTO: DIVULGAÇÃO

BASQUETE

Alba/Lençóis consegue vitória histórica
FOTO: DIVULGAÇÃO

artes marciais para 
disputar competições 
de M M A  em 2014

Angelo Neto___________

Olençoense Mayron Aroca 
conseguiu excelentes re
sultados no mês de abril e 

começa a se destacar no cenário 
estadual. Atleta do projeto Karatê 
Social, o jovem de 17 anos pratica 
caratê há quase 15 anos. Ele co
meça a ingressar em outras artes 
marciais para disputar competi
ções de MMA em 2014.

Aroca foi o campeão em Pira
cicaba, no sábado 20, na Seletiva 
Paulista da FPK (Federação Pau
lista de Karatê), na categoria aci
ma de 61 quilos de 16 a 17 anos. 
Dessa forma, ele se classificou 
para o Campeonato Paulista que 
acontece na cidade de Valinhos, 
no dia 4 de maio. Além dele, Ra- 
faela Marçal (2° lugar) e Fernan-

HISTÓRICO -  Sub-16 do Alba venceu a forte Hebraica de São Paulo
SELECIONADO -  Mayron Aroca 
disputará Kung Fu e Caratê

do Toledo também estão classifi
cados para o estadual 2013.

Já nos dias 13 e 14 de abril, 
em Limeira, o atleta levou o 
bronze da Seletiva Paulista de 
Kung Fu. Com esses resulta
dos, o lençoense também vai 
disputar o Campeonato Paulista 
da modalidade, de 28 a 30 de 
junho, em Campinas.

O projeto Karatê Social tem 
o apoio da Prefeitura de Len
çóis Paulista, Grêmio Lwart, 
Ventura FM, Corcril, Padarias 
Padoka, Mezanino Informática, 
Drogaria Total, UME Unidade 
Municipal de Esportes.

Lençoenses 
venceram com 
facilidade; Alexandre 
é o maior pontuador

Angelo Neto___________

Os garotos sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista conse
guiram um resultado sur

preendente no sábado 20, pelo 
Campeonato Paulista, organiza
do pela FPB (Federação Paulis
ta de Basketball). Os lençoenses 
viajaram até São Paulo e ven
ceram com facilidade a forte 
equipe de Hebraica por 80 a 54. 

Durante a semana, os meni-

nos de Lençóis corrigiram defeitos 
de ataque e calibraram os arre- 
messos com treinamentos inten
sos. A equipe venceu os quatro 
quartos e mostrou superioridade. 
"Com certeza, os garotos da Alba 
fizeram a melhor apresentação do 
ano, com uma defesa implacável, 
jogo de transição veloz e um ata
que com poucos erros", afirma 
Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu, técnico do Alba.

O destaque da partida foi 
mais uma vez Alexandre, que 
pelo terceiro jogo consecutivo, 
foi o cestinha da partida. Com 
uma média superior a 20 pon
tos, o jovem assumiu o primeiro 
lugar em pontuação no ranking 
da Federação Paulista.

LUTO

Morre Chico Gordono, ex-vereador e presidente do CAL
Complicações do 
diabetes levaram o 
ex-vereador à morte; 
enterro foi no sábado

Carlos A lberto  Duarte

F'aleceu na sexta-feira 19 de 
abril, aos 66 anos, devido a 
complicações do diabetes,

Francisco Alberto Gordono, co
nhecido como Chico Gordono. 
Político e esportista, Gordono foi 
vereador por cinco anos, entre 
1983 e 1988, na administração do 
ex-prefeito Ideval Paccola. Chico 
Gordono sempre esteve ligado ao 
futebol de Lençóis Paulista. Foi 
diretor do Clube Atlético Len- 
çoense em 1983, ano em que a 
equipe subiu para a 2  ̂ Divisão 
do Futebol Paulista. No ano se-

guinte, assumiu a presidência do 
clube que trabalhou para manter 
nos campeonatos da Federação 
Paulista de Futebol.

Natural de São Manuel, por 
onde passou deixou amigos com 
seu jeito descontraído. Com ele à 
frente, o CAL ficou conhecido no 
Brasil, quando começou a parti
cipar do programa apresentado 
pelo narrador Silvio Luiz, na TV 
Record e no programa Perdidos

na Noite, apresentado por Fausto 
Silva na TV Bandeirantes.

Chico deixa a esposa Carmen 
e a filha Fernanda. Seu corpo foi 
sepultado às 14h do sábado, no 
Cemitério Municipal.

No domingo, a Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador prestou 
homenagem a Francisco Alberto 
Gordono com um minuto de si
lêncio antes da final do Campe
onato Infantil categoria sub-16.

èSAAE
r

Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, o 
interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público para 
o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda da 
vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 24 DE ABRIL DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

07 -  Ketyllen Cordeiro Lopes
08 -  Bruno Renan Bueno

Lençóis Paulista, 22 de abril de 2013

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 39,87.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, 
no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta, sob 
pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 23 de Abril de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Coopervap-Coop. Habit. Vale do 

Paraiba
Av. Jácomo 

Augusto Paccola 
próx. Jardim Grajaú

23544/2158

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 39,87.

REGIONAL O ECO

Expressinho perde de virada e está eliminado
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CAIU -  Grande favorito ao título deu adeus à competição

No outro jogo,
Alfredo Guedes 
conseguiu a vaga 
nos pênaltis

Angelo Neto___________

0 Expressinho deu adeus à 
7  ̂ Copa Regional O ECO 
de Futebol de Macatuba. 

A equipe lençoense saiu vencen
do a partida, mas permitiu a vi
rada da equipe de Areiópolis. Já 
a equipe de Alfredo Guedes ven
ceu nos pênaltis e garantiu uma 
vaga para as semifinais, que serão 
disputadas na próxima semana, 
no estádio Amadeu Artiolli.

No primeiro duelo, o equi
líbrio foi evidente. "O jogo foi 
bastante movimentado. A nossa 
equipe tinha consciência das di
ficuldades", afirma Vantoir Pro- 
vence, o Tuili, técnico de Alfre
do Guedes. A equipe do distrito 
saiu na frente com gol de André, 
mas o Maringá empatou logo em 
seguida com Wiliam. Após os

90 minutos, a decisão foi para 
os pênaltis. Nas cobranças, os 
lençoenses levaram melhor e se 
classificaram para as semifinais.

No segundo jogo do dia, o 
Expressinho entrou em campo 
contra o Areiópolis com um leve 
favoritismo. Apesar disso, o que 
se viu foi a equipe adversária 
mais concentrada e aproveitando 
melhor as chances de gols. Os 
lençoenses até saíram na frente 
do marcador, mas permitiram a 
virada. No final, o resultado de 
4 a 2 eliminou o Expressinho 
da competição. Bruno, Danilo, 
Alan e Jeferson marcaram para o 
Areiópolis, enquanto que Carli- 
nhos e Arthur descontaram para 
a equipe de Lençóis Paulista.

As semifinais começam já 
no próximo domingo 28. Alfre
do Guedes enfrenta o Caçula, 
enquanto que Areiópolis pega 
o Palestra. 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.

LENÇOIS 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 especfficos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio LuizPascheco e Fábio 
Alex
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Uniraed (CTU), parceria entre 
Unlmed 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 tniciação 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.

BOCHA - MASCULINO E FEMININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2“, 4‘ e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA - MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti 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 CAMPO - MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do  Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintílhano e Baraca- 
te, de 3“ a 6“ feira

TÊNIS DE MESA - MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2“,4“ e 6“ feira, das lOh ás 12h com o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ - MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2“, 4® e 6“ das 20h ás 22h hs e 3“ e 5‘ das 
17h30 ás 18h30, com o  professor Raphael 
Blanco
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Santa Esmeralda traz seus grandes sucessos ao CEM

Baile das Mães prom ete lotar o clube; ingressos começam ser vendidos no dia 4  de maio

O  Dia das Mães será agita
do no CEM (Clube Esporti
vo Marimbondo). Mais uma 
vez, o baile em comemora
ção a essa data tão especial 
deve lotar as dependências 
da sede social. E neste ano, a 
atração é a Santa Esmeralda 
Banda e Coral, que promete 
surpreender e emocionar os 
presentes no dia 18, a partir 
das 21h.
A  venda de mesas começa no 
dia 4 de maio, com opções de 
6 a 8 lugares. Sócios com a 
apresentação de carteirinha 
pagam R$ 50 e visitantes R$ 
80. Os ingressos limitados 
devem ser retirados na se
cretaria do CEM. Será servi
do um buffet completo e ilha 
de batidas.
Como em outros anos, a ex
pectativa do Clube é de casa 
cheia. A  Banda Santa Esmeral
da é conhecida em toda a re
gião pelos seus belos shows 
que oferecem aos expecta- 
dores um repertório bastan
te rico com danças, jogo de 
luzes e fantasias.

S U C E S S O  - Santa Esmeralda Banda e Coral é a atração do Baile das Mães no CEM

FOTO; DIVULGAÇÃO

O  CEM inaugurou 
na última semana 
uma nova quadra 
de vôlei de areia. 
Os associados já 
podem desfrutar de 
mais essa atração.

COPA FRIGOL DE FUTEBOL-LIVRE - RESULTADOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Quartas de Final - 2° Jogo - Sábado 20
LP NET-TODESCHINI 5

□ □
FS VEICULOS- 
-FRIGOL

MS SPORT-TRIGAL 3 X I HEM OLAB-HOT
I07

Quartas de Final - 2° Jogo - Domingo 21
Ás 08:45 P A M E LA B -C O LÉ G IO  

SÃO JOSÉ
2

□ □
ALL SPORT-VEN- 
TURA FM

Ás I0:45 M ARIM BO NDO -
BAOBÁ

4 X 6 BOX 9-GIGA  
EXPRESS

///////////////////////////////̂ ^̂ ^
PROXIMOS JOGOS (semifinais
Semifinal - 1 ° jo io  - Sábado 27
As I6h ALL SPORT- 

VENTURA FM
Semifinal - 1° Jogo - Domingo 28 
Ás 09h30 MS SPORT-TRIGAL

FUTEBO L SO CIETY MASTER

X

X

LP NET- 
TODESCHINI

BOX 9-GIGA  
EXPRESS

RESULTADOS
Terça-Feira 16 MILAN 3 X 2 BARCELONA

liJUVENTUS 2 X  5 CHELSEA
Quinta-Feira 18 MANCHESTER
PRÓXIMOS JOGOS

LHoie
As I9h 
Á s20h I5  
Quinta-Feira 25

INTER DE MILÃO  
MILAN H

3 X 7

X  L
i ^ i

REAL MADRID

CHELSEA 
IREAL MADRID I

JUVENTUSAs I9h I5  
///////////////////////////////////^ ^ ^ ^

1 ^ 1 MANCHESTER

Classificação n
B~~l1 EQUIPES ][pg : ]J : [ DD |g p  I GC 1SG 1
f I°- 'BARCELONA I2 6 4 0 2 22 I3 9
[2^ 1 REAL MADRID ] [ r |24 1 I6 18 1
3° MANCHESTER 9 5 3 0 2 26 I6 I0
4° 11 MILAN 1 I3 1 I7  1-4 1
5° JUVENTUS 6 5 2 0 3 I2 I4 I7
6° 11 INTER DE MILÃO ] [ □ ] [ r |9 1 I7  1-8 1
7° CHELSEA 3 5 I 0 4 I8 3I -I3
///////////////////////////̂ ^̂ ^̂

TEMPORADA 2 0 1 3
lASCI

V enha p artic ipar d a  m a io r noite de negócios do  esporte  
lençoense e reserve um  espaço p a ra  sua m arca  no  
co ração  do torcedor.

N esta te m p o ra d a  terem os 4  cotas por eq u ip e , sendo  
ap en as  u m a  m arca  a deten tora  do n o m e do  tim e.

Reserve seu lu g a r neste g ra n d e  evento a té  ho je , 2 3 /0 4 ,  
na A gênc ia  A titude, pelos telefones  
3 2 6 4 - 9 0 0 8  o u  9 8 3 4 - 6 4 9 4 .

ESPO^;.

ESmiQUi! n

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade TRIO DA 
BELEZA
Perla, Eliana e 
Cibele

SANT^LARA
0- Materiais Eletficos

PROMOÇÂOIMPERDU/EL
fCABOFLEXIVEL4,OOMM^ y 

R $h150M ETR 0  
CABO flexível  6,00MM^ 
R$ 1,70 O METRO 
CABO flexível  10,00MM^ 
R$2,990METRQgf^-

*ENQUANTO DURAREM  
OSESTOQUES

O melhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

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
www.rogete.com.br

R u a C el. J o a q u im  
A n s e lm o  M artin s , 337  

L e n ç ó is  P a u lis ta

Máxima Qualidade

■ i

inpxida^ei#  

GornniaoJeteQifas

II

iFailiiiiiiiiiiiiyiri9lisi|iî
GQi ĵerLCialle
lllllillllllllllíB
n e s id e n iG ia l

(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

O  ] ^ ( EG;ÃO!O% |;)

(14) 3269-3311

ORGANIZAÇÃO
FOTO: DIVULGAÇÃO

Foi um sucesso o desfile 
de moda beneficente que 
aconteceu na quarta-feira 
17, na Four. Gente bonita que 
colaborou com uma das mais 
importantes entidades de 
Lençóis Paulista, a Rede de 
Combate ao Câncer. Na foto, 
os organizadores Evandro, 
Eliane, Perla, Pirikito e Eduardo.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• SANCHER
Os empresários Perla e Sano 
Chermont inauguraram, no 
dia 20 de abril, mais uma 
Sancher, desta vez em Jaú.
A loja vai levar as melhores 
marcas do mercado, com 
linha completa da moda 
íntima, confecções e 
vestuário em geral. A filial 
fica na rua Coronel Joaquim 
de Oliveira Matozinho, 26, 
no Centro de Jaú. Telefones: 
(14) 3416 9917, 3416 9916.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: STUDIO A FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Caio, de 7 
meses, abre 
um sorrisão 
de dar 
inveja.

I §

• Raul D 
Oliveira 
Rodrigues 
comemorou 
ontem mais 
um ano de 
vida. O pai, 
avós e o tio 
parabeni
zam Raul 
pelos seus 7 
anos

A S S IN E

UM SENHOR JORNAL

[ E G A N H E
1 > B 0 L S A

ASSINATURA ANUAL

R$120,”
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40,°
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista

http://www.rogete.com.br

