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ENCHENTE

Lençóis recebe 
repasse para 
reconstruir ponte

Está na Câmara de Lençóis Paulis
ta o projeto de licitação para recons
tru ir a ponte sobre o córrego Faxinal, 
na estrada que liga o município a Bo- 
rebi. A ponte atual, improvisada há 
dois anos, substitui a que foi danifica 
pelas chuvas de 2011. A obra está or
çada em R$ 612 mil, sendo R$ 405 mil 
provenientes do Governo Federal e R$ 
207 mil de recursos próprios da Pre
feitura. A previsão, segundo o diretor 
de Obras e Infraestrutura de Lençóis, 
Antonio Silveira, é que a obra fique 
pronta em quatro meses.

CEM

Clube lança, dia 25, 
espaços publicitários ®

AGUDOS

Rádio comunitária 
nega problemas 
apontados por 
associação c?

OPERAÇÃO

Polícia M ilitar 
detém três jovens 
com drogas

A PM de Lençóis deteve, ontem à 
tarde, três pessoas - entre eles, um  ado
lescente - com porções de maconha. 
Todos são conhecidos dos meios poli
ciais e o menor estava com a interna
ção decretada pela Justiça. O menor é 
reincidente no tráfico de drogas. Todos 
foram levados à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão tomaria as 
providências para o caso. No início da 
noite de domingo, um  posto de com
bustíveis às margens da rodovia Mare
chal Rondon foi roubado pela segunda 
vez nas últimas semanas. O  ladrão 
fugiu levando cerca de R$ 350. O as
saltante chegou a ser perseguido pelo 
frentista, que suspeitou que ele estives
se desarmado, mas conseguiu fugir.

R$ 1,00
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Jogada
CERTA
O final de semana revelou mais 
medalhistas no JOS (Jogos do 
SESI) e JOCI (Jogos do Comércio e 
da Indústria) de Lençóis Paulista.
No sábado e no domingo foram 
disputadas as modalidades damas 
e xadrez, no Grêmio da Lwart. Mais 
uma vez, o destaque ficou por parte 
da Zabet e Lwarcel. As competições 
seguem esta semana com jogos do 
futebol master. Hoje, a partir das 
20h, no Tonicão, Lwart e Duraflora se 
enfrentam. Logo em seguida, Lwart 
Química pega a Zilor A.

EXCLUSIVO

Confiança compra terreno 
de R$ 2 milhões em Lençóis
Supermercado dá mais um passo para instalação de loja na cidade; terreno fica no Jardim Europa e tem 20 mil m2

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A rede Confiança Supermercados, 
do empresário Jad Zogheib, deu mais 
um  passo para abrir loja em Lençóis 
Paulista. A JITZ Empreendimentos 
comprou 20 mil metros quadrados no 
Jardim Europa (foto), antes pertencen
te à Jaupavi Terraplanagem e Pavimen
tação. A transação de R$ 2 milhões 
ocorreu no início de março e já  está 
registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis. Consulta feita à Junta Comer
cial do Estado de São Paulo mostrou 
que JITZ Empreendimentos -  que 
atua na locação, compra e venda de 
imóveis -  tem  como um  dos sócios o 
empresário Jad Zogheib e está situada

no mesmo endereço da sede da grande 
rede supermercadista, na Vila Falcão, 
em Bauru. O ECO entrou em contato 
com a assessoria de imprensa do Con
fiança, que confirmou a compra do ter
reno. Em nota oficial, a empresa disse 
que “não há previsão de instalação da 
loja em Lençóis Paulista". O grupo tem  
sete lojas em Bauru, uma em Jaú, uma 
em Marília e uma em Pederneiras. Du
rante o lançamento da loja em Peder
neiras, em setembro de 2012, Zogheib 
disse ao O ECO que a previsão de lan
çamento da loja em Lençóis era 2014. 
Antes disso, estava prevista a instalação 
de uma unidade em Botucatu.

PREVENÇÃO

Estudantes vão receber aula de educação no trânsito
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Cidades AÇÃO JOVEM
Participantes do programa Ação Jovem, de 
Pederneiras, visitaram o Centro de Educação 
Ambiental-Rio Batalha, em Bauru. O programa 
promove inclusão social de jovens com foco 
na preparação para o mercado de trabalho.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

TRÂNSITO
Entre janeiro e março, o Demutran 

de Lençóis Paulista instalou 138 no
vas placas de sinalização nas ruas dos 
bairros e centro. No mesmo período, 
o setor recuperou e instalou mais 332 
placas. O departamento é responsável 
pelo trabalho de recuperação da sinali
zação de solo e incluiu serviços de pin
tura de guia amarela, estacionamento, 
faixa de pedestres, pare, faixas para 
veículos leves, médios e grandes, pas
sagem elevada, faixa branca contínua, 
guias, embarque desembarque e faixa 
do idoso.

BARZINHO DE JESUS
Acontece no sábado a 2̂  edição 

Barzinho de Jesus, em Agudos. É uma 
promoção do Grupo de Oração Jovem 
Mensageiros da Divina Misericórdia 
e conta com praça de alimentação, 
música e sorteio de brindes. O evento 
acontece no salão de festas da Paró
quia Santo Antônio a partir das 2oh. A 
entrada custa R$ 2. Informações pelo 
telefone (14) 8129 7605.

PEDERNEIRAS
A Prefeitura prorrogou até 30 de 

abril o prazo para inscrição no REFIS, 
que beneficia pessoas físicas e jurídi
cas para que possam liquidar débitos 
tributários e não-tributários, como Ta
xas de Serviços Urbanos e IPTU. Os dé
bitos serão corrigidos monetariamente 
até a data de pagamento e poderão 
ser quitados em até cinco parcelas, 
em moeda corrente, com desconto de 
100% no valor dos juros e multa. Para 
pagamentos em até 10 parcelas, o con
tribuinte terá desconto de 50% sobre 
os juros e multa da dívida.

NOVO PROJETO
Agudos faz parte de projeto da 

Unesp de Bauru para ter um centro 
histórico diferenciado, com conceito de 
superquadras. O projeto "Agudos, uma 
cidade em transformação: o projeto 
particularizado do centro histórico e a 
coletivização do espaço privado" é ini
ciativa do arquiteto e professor da Fa
culdade de Arquitetura, Artes e Comuni
cação da Unesp, Adalberto Retto Júnior 
e do urbanista italiano Bernardo Secchi.

NATURAL -  Às margens do Rio da Prata, uma mina de água cristalina mostra 
toda a exuberância da natureza perto de construções no Jardim Europa.

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

FRASE
"Vamos levar aulas de trânsito 
nas escolas". Capitão Paulo Cesar 
Valentim, comandante da 5® 
Companhia da Polícia Militar, sobre 
Escolinha de Cicilismo Buscapé

Tomate vira hit na internet
Preço do tomate bate recorde e vira alvo de brinca

deira nas redes sociais. Para se ter uma ideia, nesses 
primeiros dias de abril, o valor do fruto teve um au
mento de 1 5 0 %  em Goiás, maior produtor do país. Nos 
últimos 12 meses, a alta do preço do tomate chegou a 
90%  em todo Brasil. Os motivos seriam as fortes chu
vas, as pragas e a redução da área plantada, o que fez a 
produção do tomate cair e o preço disparar. Na semana 
passada, o valor da hortaliça nos estabelecim entos de 
Goiânia variou entre oito e nove reais. Segundo a Fe
deração de Agricultura, o preço médio 
da caixa com 22kg, que até 0 mês 
passado estava sendo negociada 
em 40 reais no Ceasa da cidade 
passou para 110 reais no início 
deste mês. O preço do fruto virou 
um hit nas redes sociais. Charges 
transformam 0 tomate em sím bo
lo de riqueza e até de inte
resse dos assaltantes.

1 Cientistas do Japão encontraram  uma m a
neira de decifrar parcialm ente as im agens 
dos sonhos. Segundo estudo divulgado 
na publicação Science, m em bros do Labo
ratório de N eurociência de Kyoto usaram 
um escâner de ressonância m agnética 
para identificar qual área do cérebro fica 
ativa no início do sono. Em seguida, os 
voluntários eram acordados e descreviam  
as im agens com as quais tinham  so n h a
do. Isso foi feito 200 vezes até que fosse 
estabelecido um padrão. Com base nas 
análises do escâner, eles conseguiram  
identificar com 6 0 %  de acerto, o que as 
pessoas envo lvidas nos testes tinham  s o 
nhado. E o acerto chega a 7 0 %  quando os 
sonhos tratavam  de indivíduos, palavras 
e livros. A am bição agora dos japoneses 
é conseguir identificar cheiros, em oções 
e até cores nos sonhos.

A Justiça de Lençóis Paulista condenou 
mais um acusado de tráfico em Lençóis 
Paulista. O homem foi condenado a dez 
anos de cadeia. Ele foi preso na segunda 
grande operação de combate às drogas 
realizada ano passado pela Polícia Civil. 
M ais uma vez, o delegado Luiz Cláudio 
M assa, alertou que a justiça local está ri
gorosa com este tipo de crime.

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis

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

• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

m

www.lwarcel.conn.br

Celulose
produzida com 
respeito ao 
meio ambiente
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Opinião 6 FRASE
• O principal objetivo é ensinar as crianças como se 
comportar corretamente com bicicletas no trânsito. 
Paulo Cesar Valetim , comandante da 5  ̂ Companhia 
da Polícia M ilitar de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
• "Quem não 
estima a vida não a 
merece"

Leonardo da Vinci

Paz no trânsito é o que todos desejam

O jornal O ECO traz hoje uma reporta
gem que mostra o lançamento de 
um programa que será desenvol

vido pela Polícia Militar de Lençóis Pau
lista com objetivo de diminuir a violência 

no trânsito. O programa vai envolver 
crianças e adolescentes da rede mu
nicipal de ensino. A medida dificil
mente terá impacto imediato sobre 

a situação do trânsito atual exigem 
medidas mais pontuais, mas, sem 
dúvida, é  uma boa iniciativa que 
deve ser louvada. Só o trabalho 

com a criança representa uma me
dida totalmente eficaz para melhorar 

a situação do trânsito. Só através 
da introdução de conceitos como a

direção defensiva, o conhecimento básico 
das leis de trânsito e o incentivo à cul
tura da paz para quem está atrás de um 
volante ou um guidon podem contribuir 
decisivamente para baixar os índices de 
violência no trânsito.

A Diretoria de Saúde também estuda 
medidas pontuais que serão realizadas 
com o mesmo fim. Contudo, além dessas 
medidas preventivas extremamente im
portantes também é necessário pensar 
medidas que tenham efeito imediato. As 
blitz realizadas com a finalidade de veri
ficar documentação e situação dos veícu
los, sem dúvida, é uma maneira de agir. 
Além disso, essas operações têm o papel 
de coibir a mistura álcool e direção.
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Acesso facilitado
Luiz Gonzaga Bertelli
é presidente Executivo do Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE) e 
diretor da Fiesp

A educação à distância já é uma reali
dade, não só no Brasil. As duas prin
cipais instituições superiores dos 

Estados Unidos -  Universidade de Harvard 
e Instituto de Tecnologia de Massachuset- 
ts (MIT) -  criaram, no ano passado o edX, 
uma plataforma de cursos abertos que já 
conta com 800 mil alunos inscritos -  sen
do 23 mil brasileiros -  em 23 cursos: 7 do 
MIT, 6 de Harvard, 6 da Universidade da 
Califórnia e 4 da Universidade do Texas.

A ideia dos cursos à distância é pro
mover o acesso de alunos de qualquer 
lugar a um ensino de qualidade. Mesmo 
aqueles que moram nas regiões mais re
motas, se tiverem acesso à internet, po
dem acompanhar as aulas com o mesmo 
conteúdo daqueles que estão nas grandes 
metrópoles. Essa democratização do ensi
no está beneficiando milhares de pesso
as pelo mundo, em especial aquelas que 
vivem em regiões com menos oferta de 
educação de qualidade.

Porém, há quem critique a falta de ca
lor humano e o distanciamento entre pro
fessor e aluno. Os especialistas em edu
cação a distância consideram que atuais 
gerações de alunos cresceram nas redes

sociais, enviando mensagens e batendo 
papos virtuais e, por isso, sentem-se con
fortável para receber os conhecimentos 
via web. Numa pesquisa realizada pelas 
instituições norte-americanas citadas, 
36% dos alunos disseram que a experi
ência online foi melhor que a presencial e 
63% a acharam tão boa quanto.

Claro que o ensino à distância não deve 
substituir integralmente o presencial. Os 
campi das grandes universidades brasilei
ras ainda têm papel importante na forma
ção educacional e profissional dos jovens. 
A educação à distância é mais um recurso 
que favorece aqueles que têm dificuldade 
de locomoção, de tempo ou moram lon
ge dos grandes centros. No entanto, para 
alcançar resultados satisfatórios, é neces
sário muita disciplina e organização. Quem 
não desenvolver um método eficaz para o 
aprendizado, não obterá bons resultados.

Desde 2005, o CIEE registra ótimo 
aproveitamento dos cursos online que 
oferece para capacitação de jovens com 
vistas a um melhor rendimento nos pro
gramas de estágio e aprendizagem e na 
própria inserção no mercado de trabalho. 
Cursos como Excel, matemática financei
ra, atualização gramatical, como se com
portar em entrevistas, administração do 
tempo e mais 30 temas estão disponíveis 
gratuitamente para os alunos cadastrados 
no portal da entidade (www.ciee.org.br).

A Educação e seus desafios no Brasil de hoje
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Erika de Souza Bueno
é Editora do Portal Planeta 
Educação (www.planetaeducacao. 
com.br)

A educação brasileira sempre se viu 
desafiada frente a importantes 
temas, tais como a qualidade da 

educação básica, o acesso à educação su
perior e a formação de seus professores. 
Além desses temas, há grande destaque 
para as metas do PNE (Plano Nacional de 
Educação), no qual grandes e polêmicos 
desafios se mostram à nossa educação.

Apenas para dimensionar para o leitor 
essas metas, o Plano prevê universalizar, 
até 2016, a Educação Infantil a crianças de 
4 a 5 anos, Ensino Fundamental de nove 
anos para todos entre 6 e 14 anos, bem 
como ofertar ensino médio à população 
de 15 a 17 anos.

Somando-se a essas metas, há tam
bém o objetivo de alfabetizar todas as 
crianças, no máximo, até o final do 3° ano 
do Ensino Fundamental, e, ainda, oferecer 
Educação em Tempo Integral em, no míni
mo, 50% das escolas públicas. Há grande 
destaque, ainda, para a Formação Conti
nuada e valorização dos professores.

Esses e outros desafios previstos no 
PNE não podem ser desconsiderados, 
dado que estamos falando de vidas, ou 
seja, de inúmeras crianças e jovens que, 
dia a dia, estão diante de nós. Eles não

podem ser frustrados, precisam encontrar 
na escola seu porto seguro, um lugar que 
promova a cidadania por meio do conhe
cimento e que sabe respeitar as formas 
de aprender de cada um deles.

Para vencer qualquer entrave que pos
sa surgir no caminho, municípios de várias 
regiões do Brasil têm, por meio de parce
rias com a Planeta Educação, conseguido 
elevar o nível da qualidade da educação 
ofertada aos seus cidadãos, o que se dá, 
por exemplo, a partir de metodologias 
inovadoras como os Programas Educação 
em Tempo Integral, Cinema e Educação, 
Ensino de Línguas, Qualificação de Gesto
res, Pró-Família, Matemática Descompli- 
cada, Aprendizagem Sistêmica, Informáti
ca Educacional, entre muitos outros.

A Educação em Tempo Integral, por 
exemplo, conta com diversas oficinas, 
com métodos inovadores que estimulam 
os alunos a desejarem o conhecimento. 
Entre esses meios, são destaque as ofi
cinas de Alfabetização e Letramento, Li
teratura e Leitura, Artes Visuais, Dança, 
Música, Fanfarra e várias modalidades de 
Esportes.

Tudo isso comprova que os desafios 
da educação brasileiros podem ser ven
cidos e superados por meio do contato, 
da conversa e da troca de experiências, 
o que envolve alunos, pais, professores, 
coordenadores, gestores e, claro, a comu
nidade em que a escola faz parte.

Everton participa do 
Congresso de Municípios

O prefeito de Agudos, Everton Octaviani (PMDB), participou semana passada, 
em Santos, do 57° Congresso Estadual de Municípios de São Paulo. Na terça-feira 
2, dia da abertura do congresso, Everton se encontrou com políticos importan
tes do cenário nacional, como o vice-governador do Estado, Guilherme Afif, o 
deputado Celso Giglio, presidente da APM (Associação Paulista dos Municípios), 
Roque Citadini, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e o prefeito de San
tos, Paulo Barbosa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Companhia
O prefeito de Agudos 

foi à Baixada Santista 
acompanhado de uma co
mitiva de vereadores.

Ilustres
O evento reuniu o governador do 

Estado de São Paulo, Geraldo Alck- 
min, o deputado federal Milton Monti, 
o ministro da Educação, Aloizio Mer- 
cadante, do ministro do Esporte, Aldo 
Rebelo, e o senador Aécio Neves.

Sessão
A sessão da Câmara de Agudos 

ontem de manhã foi rápida e com 
pouco material apresentado. Alguns 
vereadores fizeram o uso da tribuna 
para parabenizar a atleta agudense 
Bruna Honório, campeã de vôlei jo
gando pela Unilever.

E os projetos?
Mais uma vez, a sessão da Câmara 

em Macatuba foi tomada por requeri
mentos e indicações. Nenhum projeto 
do Executivo nem dos vereadores, foi 
apresentado durante o trabalho de 
ontem dos parlamentares.

Tempos de Zezo
A cidade de Macatuba, aliás, sen

te falta de José Gino Pereira Neto, o 
Zezo. Quando o trabalho do Legis
lativo seguia para uma monotonia, o 
ex-prefeito e ex-vereador utilizava a 
palavra livre e "salvava" as sessões.

M ais um!
Já em Lençóis Paulista, o presi

dente da Câmara, Humberto José Pita 
(PR), estuda a possibilidade de contra

tar mais um funcionário para a Casa.

Assistente
De acordo com ele, a contratação 

seria de uma estagiária que iria au
xiliar na relação com a secretaria de 
Assistência e Promoção Social.

Redução onde?
Aos poucos, Pita começa a refazer 

todo o quadro de funcionários demiti
dos no começo de seu mandato. Isso 
porque a redução nos gastos era prio
ridade em seu governo.

Promessa cumprida
Uma coisa tem que ser dita e es

crita. Pita prometeu que iria diminuir 
o quadro de funcionários da Câmara e 
o fez. Manter o quadro reduzido já é 
outra questão...

Pingado
A estratégia de Pita é clara. Aos 

poucos, o presidente vai anunciando 
os cargos e, dessa forma, deixando a 
Câmara abarrotada de funcionários e 
novos assessores. São contratações 
ao estilo conta gotas.

Tempo limitado
No entanto, acredita-se que essa 

tática deva durar pouco. O grupo con- 
^^ário às contratações deve em breve 
começar a se manifestar perante aos 
recentes acontecimentos relaciona
dos aos gastos da Casa.
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Fatia
Após um ano, 
Instagram tem metade 
dos usuários usando 
Android. Programa era 
exclusivo para usuários 
do iOS.

Google faz oferta de US$ 1 
bilhão por WhatsApp

O Google pode dar mais um passo 
em direção às plataformas móveis e 
estuda adquirir o aplicativo de men
sagens WhatsApp, segundo informa o 
site especializado em tecnologia Di
gital Trends. O serviço, que permite o 
envio gratuito de conteúdos em texto, 
fotos, vídeos ou áudio via Wi-Fi ou 3G 
(pacote de dados), também é alvo da 
rede social Facebook. De acordo com 
a reportagem, as duas empresas es
tão em negociações há mais de um 
mês. O único obstáculo encontrado, 
até 0 momento, é relativo ao valor 
do negócio. Estima-se que 0 gigante 

de buscas US$ 1 bilhão pelo What
sApp. Hoje, a companhia funda
da por Sergey Brin e Larry Page 
apresenta vários serviços de 

mensagens instantâneas: Google 
Talk, Google+, Hangouts, Google 

Voice, Google Chat, Gmail Chat. Em 
maio, 0 Google pretende unificar to
dos esses recursos a um projeto cha
mado de Babble. Essa não é a primeira 
vez que 0 WhatsApp é alvo de nego
ciação entre gigantes de tecnologia. 
Em dezembro, o TechCrunch revelou 
um interesse do Facebook. Segundo o 

^ site, o próprio CEO e fundador da rede 
^ social Mark Zuckerberg estaria em 

contato direto com a companhia. As 
negociações, contudo, não foram con- 

^ cretizadas. Estima-se que 100 milhões 
de pessoas já aderiram ao recurso.

U M íO n
T e c n o lo g ia  da  In fo r m a ç ã o

www.uniontecnologia.com.br Â

Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.

MteroaoftPartnerNetwork-
^  É k  n  B u s in e s sSAP O ne

(14 ) 3263-3637
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..............  ^ 1 9 ° ^  80%m anhã ta rd e  n o ite

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

(5̂ 110%

QUARTA-FEIRA, 10/04

m anhã ta rd e  n o ite
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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192
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

I

I
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 ROUBO
Na noite de sexta-feira 5, uma loja de R$ 1,99 foi roubada na 
rua Júlio Sacoman, em Igaraçu do Tietê. As vítimas contaram 
que dois indivíduos com capuz e armados com revólver, 
anunciaram o assalto. Um deles adentrou o balcão e subtraiu do 
caixa aproximadamente R$ 3 mil. A Polícia Civil investiga o caso

PREVENÇÃO

PM vai levar educação de trânsito às escolas
Estudantes serão orientados sobre como se comportar com bicicletas nas ruas da cidade

Carlos Alberto Duarte

0 capitão Paulo Cesar Va- 
letim, comandante da 5  ̂
Companhia da Polícia Mi

litar de Lençóis Paulista, disse 
que a partir das próximas sema
nas alunos da rede municipal de 
ensino vão receber aulas de edu
cação no trânsito. O oficial se reu
niu com a prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) no último fim de semana 
para decidir qual será a primeira 
escola a ser beneficiada com o 
programa denominado Escolinha 
de Ciclismo Buscapé. O oficial 
também foi à Câmara Municipal 
ontem para falar sobre o projeto, 
além de trazer à pauta novamente 
a atividade delegada.

De acordo com Valentim, o 
4° Batalhão da Polícia Militar do 
Interior - 4° BPM-I - vai enviar 
25 bicicletas e equipamentos de 
segurança para que o programa 
seja desenvolvido em Lençóis 
Paulista. “O principal objetivo é 
ensinar as crianças como se com
portar corretamente com bicicle
tas no trânsito", explicou, ao afir
mar que entre outras coisas, as 
crianças vão aprender até a ma-

FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

AÇAO -  Comandante da Polícia Militar de Lençóis Paulista 
anunciou ação para diminuir violência no trânsito

neira de, ao cair, evitar traumas 
mais sérios. Além disso, os PMs 
vão orientar como utilizar corre
tamente equipamentos de segu
rança e ensinar as crianças sobre 
sinalização básica de trânsito e 
funcionamento dos semáforos.

Informado que a Diretoria de 
Saúde pretende realizar campa
nha contra a violência no trânsi-

to, Valentim disse que a PM será 
parceira na conscientização dos 
motoristas para reduzir índices 
de acidentes no município.

A reunião entre o oficial da 
Polícia Militar e o diretor de Saú
de, Márcio Santarém, pode ocor
rer nos próximos dias. O capitão 
disse que solicitou levantamento 
de locais de maior incidência de

acidentes e o perfil dos motoristas.
Com base em dados da pró

pria PM, concluiu que 0,2% da 
frota de veículos da cidade se 
envolve ao menos em um aci
dente por ano. Lençóis Paulista 
registra mais de 700 acidentes 
de trânsito por ano.

SAÚDE
Na semana passada, o diretor 

de Saúde de Lençóis Paulista, Már
cio Santarém, afirmou que parale
lamente à campanha antiviolência 
contra mulheres, deverá realizar 
campanha pela paz no trânsito, 
orientando motoristas, motociclis
tas, ciclistas e pedestres como se 
comportar em vias públicas.

Santarém lembrou que, na 
maioria das vezes, os acidentes 
deixam sequelas irreparáveis. Tan
to o diretor de Saúde quanto o co
mandante da PM lamentaram as 
mortes provocadas por acidentes 
de trânsito recentemente.

Somente este ano, quatro 
pessoas perderam a vida em aci
dentes ocorridos na cidade. Nos 
últimos dois anos, 14 pessoas 
morreram vítimas de acidentes, 
média de sete por ano.

h o m ic íd io ?

Rapaz é encontrado carbonizado em Pederneiras
Corpo de jovem foi encontrado em veículo em chamas; exame de DNA confirmará identificação

Da Redação

N
a noite da sexta-feira 5, 
o corpo de um jovem 
de 23 anos foi encon

trado carbonizado dentro de 
um veículo em Pederneiras.

De acordo com dados da 
Polícia Militar, um pedestre, 
que passava pela avenida 
Nossa Senhora Aparecida, 
no Jardim  Planalto 3, viu o 
carro em chamas e acionou o 
Corpo de Bombeiros. O cor-

po da vítima foi encontrado 
totalmente queimado no ban
co do motorista.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal da 
cidade, mas sua identidade 
não pode ser confirmada, de-

vido à  situação do corpo.
A polícia fará exames de 

DNA e de comparação da ar
cada dentária para confirmar 
a identidade. A polícia tam
bém investiga se o acidente 
foi homicídio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 27-2013 - 
PROCESSO: 44-2013- OBJETO Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de ultrassonografias, através de registro de preço, 
durante o período de 12 meses, destinado ao atendimento da população 
carente do município, conforme especificações descritas no ANEXO II 
deste Edital. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 24.04.2013 
às 08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de 
Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, 
nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo 
e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 09 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura convida para a Audiência Pública de apresentação do plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município 
de Lençóis Paulista.

Data: 19 de Abril de 2013 (Sexta-feira)
Horário: 09h30
Local: Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
Rua Anita Garibaldi, 821 -  centro

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de abril de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 27,11.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
por lei, ratifica a contratação da locação de um imóvel localizado nesta 
cidade de Lençóis Paulista, sito à Rua Anita Garibaldi, n.° 443, Centro, 
de propriedade de Juliana Sentinares Dal Ben, inscrito no CPF/MF 
sob n° 339.129.098-65, para abrigar o CREAS -  Centro de Referência 
Especial da Assistência Social, por 12 (doze) meses, cujo custo mensal 
será de R$ 1.328,00 (um mil, trezentos e vinte e oito reais), cuja despesa 
correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 010/2013, Processo 
n.° 084/2013, com íundamento no disposto no artigo 24, inciso X da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 08 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação - Leilão n° 001/2013 - Processo n° 086/2013

Objeto: Venda de veículos usados da Municipalidade (um caminhão e uma 
máquina esteira). -  Tipo: maior lance ou oferta -  Sessão de lances: 24 de 
abril de 2013 às 09:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 
55 -  Lençóis Paulista -  Fone: 14-3269-7088/3269-7022 -  Fax: 14-3263
0040. Lençóis Paulista, 08 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEI
RA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 043/2013 -  Processo n° 085/2013 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização dos serviços 
de limpeza do Centro do Empreendedor. Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 22 de abril 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, 08 de abril de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de abril de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 79,41.

http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Cotidiano AMPLIAÇAO
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista contratou mais profissionais para o Ambulatório de Saúde 
Mental, para o RAIS e para o Ambulatório de Especialidades da avenida Brasil. O RAIS Mulher, 
a partir deste mês, amplia o atendimento com mais um ginecologista. O Ambulatório de Saúde 
Mental passa a contar com três psiquiatras, após contratação de outro profissional. No AE houve a 
contratação de um oftalmologista e um otorrinolaringologista.

REPASSE

Projeto de construção 
de nova ponte é 
enviado à Câmara
Obra será feita na estada municipal que liga 
Lençóis Paulista a Borebi; mais de R$ 600 mil 
foram encaminhados pela Defesa Civil

FOTO ARQUIVO: O ECO

W elinton Barros

A  Prefeitura enviou ontem 
à Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista o proje

to de licitação para construção 
da ponte do córrego Faxinal, 
que liga Lençóis ao município 
de Borebi. A ponte fica na es
trada municipal e está improvi
sada há dois anos.

As chuvas registradas em 
janeiro de 2011 danificaram a 
ponte, que precisou ser substi
tuída por uma estrutura impro
visada, feita de madeira e que 
está no local até hoje.

O projeto de licitação da 
obra foi enviado ontem à Câ
mara Municipal. Ele autoriza 
a abertura de crédito especial 
para a utilização de recursos do 
Ministério da Integração Nacio-

nal, através da Secretaria Esta
dual de Defesa Civil.

A obra está orçada em 
R$ 612.809,30, sendo R$ 
405.000,00 provenientes do Go
verno Federal e R$ 207.809,30 
de recursos próprios da Prefei
tura lençoense.

Diretor de Obras e Infraes- 
trutura de Lençóis Paulista, An- 
tonio Silveira disse que a obra 
tem o prazo de quatro meses 
para ficar pronta. "O projeto 
de licitação foi enviado, a obra 
demora cerca de quatro meses 
para ficar pronta. Nós adotamos 
uma alternativa de construir a 
nova ponte de concreto ao lado 
da ponte já existente. Assim não 
prejudicamos o tráfego de veí
culos naquela região durante a 
construção", explicou.

Silveira ressalta que, devido

PONTE -  Silveira 
confirmou liberação de 

recursos para construção 
de ponte na área rural

ao grande volume de águas do 
córrego, a ponte de concreto 
que mede oito metros de lar
gura por vinte e três metros de 
comprimento vai proporcionar 
mais segurança em casos de 
chuvas mais fortes e elevação 
do nível do rio.

"As chuvas que caíram em 
2011 elevaram o nível do córre
go, o que resultou em grandes 
danificações na cabeceira da 
ponte", lembrou o diretor.

AGUDOS

Diretoria de rádio comunitária nega irregularidades

Diretora diz que 
as acusações 
da Abraço não 
procedem

W elinton Barros_______

A disputa pelo comando da 
rádio comunitária 87,9 FM 
de Agudos parece longe de 

uma solução. Na quarta-feira 2, 
representantes da Associação Bra
sileira de Radiodifusão Comunitá
ria (Abraço) estiveram na cidade e 
enviaram à diretoria da emissora 
321 assinaturas de pessoas que 
desejam participar da vida social 
da rádio.

Segundo representantes da 
entidade, a Associação Rádio 
Comunitária do Terceiro Milê
nio -  responsável pela operação e 
manutenção da rádio - não coloca 
em prática o papel social de uma 
rádio comunitária. "A rádio comu
nitária de Agudos foi concedida 
para que seja um instrumento da 
participação popular no desenvol
vimento local. Entretanto, venho 
acompanhando há alguns meses a 
forma como a rádio vem atuando 
e ela não está cumprindo a parte 
da participação social da comu
nidade de Agudos na sua progra
mação", explica Jerry de Oliveira, 
coordenador estadual da Abraço.

Em nota, a diretora da rádio, 
Isabel Cristina Dupim Viotto ne
gou irregularidade e disse que a 
briga pela rádio é interesse pes
soal. "Quantos às eventuais de
núncias de irregularidades, que 
teriam sido formuladas por alguns 
interessados não perfeitamente 
identificados, aguardamos que as 
apurações das autoridades com
petentes os identifiquem devida
mente, possibilitando que sejam 
compelidos a comprovarem tais 
fatos, sob pena de responsabilida-

de pessoal", afirma.
A nota diz que "a atual gestão 

da Diretoria da Rádio Comunitá
ria do Terceiro Milênio de Agudos 
tem total interesse em trabalhar 
pela comunidade agudense, as
sim como sempre tem feito, bus
cando melhorar cada vez mais 
os serviços prestados". A direção

da emissora registrou boletim 
de ocorrência na Polícia Civil de 
Agudos contra o diretor da Abraço 
por calúnia e difamação. "A partir 
do momento em que ele denuncia 
um crime, tem que provar. Solici
tamos boletim de ocorrência para 
que o delegado possa analisar a 
conduta", explica Isabel.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONCURSO N°. 01/2013

PUBLICAÇÃO DE GABARITOS
A Comissão Municipal de Serviço Civil informa aos interessados 
que encontram-se disponíveis no átrio da Prefeitura e no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br, o gabarito das provas escritas ocorridas no dia 
07/04/2013, referentes aos cargos constantes do presente Edital.

Lençóis Paulista, 8 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de abril de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 27,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGA
ÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CV. 03-2013 PROC: 36-2013 ÓRGÃO: Pre
feitura M. Macatuba Objeto: Aquisição de diversos pneus, câmaras de ar e 
protetores, destinados aos veículos da frota municipal. A Prefeitura de Ma
catuba torna público, que o Sr. Prefeito Municipal homologou o processo em 
referência, adjudicando o objeto em favor de CiAL AUTOMOTIVA LTDA, 
ítem 4- 10 Pneu 750 R 16, no valor unitário de R$ 425,00, item 10 -  08 
PNEUS 185/60 R14, no valor unitário de R$ 183,00 e ítem 13- 14 PNEUS 
175/70 R 13, no valor unitário de R$ 115,00, todos da marca Goodyear; 
totalizando R$ 7.324,00, GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA, 
item 01 -  08 Pneu 1100 R 22, no valor unitário de R$ 1.226,00, ítem 02 - 
04 Pneus 1000 -  20 borrachudo, no valor unitário de R$ 852,00, ítem 03 
-  30 Pneus 1000x20 liso, no valor unitário de R$ 787,00, ítem 05- 06 Pneu 
205/75 R 16C, no valor unitário de R$ 447,00, ítem 06 -  04 Pneu 205/70 R 
15, no valor unitário de R$ 372,00, ítem 08 -  02 Pneu 225/75 R 15, no valor 
unitário de R$ 296,00, ítem 09 -  02 Pneu 275/80 R 22,5, no valor unitário 
de R$ 1.007,00, todos da marca Pirelli, ítem 18 -  02 Camaras de ar 17,5x25, 
no valor unitário de R$ 178,00, da marca Qbom; ítem 19 -  10 Protetores 
1100 R 22, no valor de R$ 20,00 e ítem 20 -  60 Protetores 1000 R 20, no 
valor unitário de R$ 16,00, da marca Ralflex, totalizando R$ 45.118,00 e 
REDE RECAPEX PNEUS LTDA, item 07 -  04 Pneu 215/75 R16C, no va
lor unitário de R$ 650,00, ítem 11 - 18 Pneus 185 R 14, no valor unitário de 
R$ 246,00, ítem 12 -  12 Pneus 175/70 R 14, no valor unitário de R$ 183,00, 
todos da marca Firestone, ítem 14 -  10 Camaras de ar 1100 R 22 no valor 
unitário de R$ 66,00, ítem 15 -  60 Camaras de ar 1000 R20 no valor unitá
rio de R$ 54,00, ítem 16 -  20 Camaras de ar 750-16 bico simples no valor 
unitário de R$ 25,00, ítem 17 -  10 Camaras de ar 750-16 bico ferro,no valor 
unitário de R$ 29,00, todas da marca JFF, totalizando R$ 13.914,00, encer
rando a presente licitação em R$ 66.356,00 (sessenta e seis mil, trezentos e 
cinqüenta e seis reais).

Macatuba, 08 de abril de 2.013 
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

VOCE EM DIA COM O IPTU
LENCOIS MELHORANDO 

TODOS OS DIAS PARA VOCÊ

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

V E N C IM E N TO  D IA  
15 DE ABRIL



Esportes
rnin: divulgacao

CLASSIFICADO
O Grêmio Cecap se classificou para a terceira fase 
da Copa Lençóis Sport Shoes 2013, neste domingo 7, 
no estádio Archângelo Brega, o Bregão. Em um jogo 
bastante m ovim entado e com várias alternativas, a 
equipe bateu o Paulistano por 3 a 2.

JOS E JOCI

Lwarcel é campeã no xadrez
Na disputa de damas, 
Prefeitura de Lençóis 
Paulista levou a 
medalha de bronze

Angelo Neto___________

O final de semana revelou 
mais medalhistas no JOS 
(Jogos do SESI) e JOCI 

(Jogos do Comércio e da Indús
tria) de Lençóis Paulista. No sá
bado e no domingo foram dis
putadas as modalidades damas 
e xadrez, no Grêmio da Lwart. 
Mais uma vez, o destaque ficou 
por parte da Zabet e Lwarcel.

No sábado 6, na disputa de 
damas, o campeão foi Valdemir 
Benedito Rezende, da Prefeitura 
de Lençóis Paulista, que levou o 
título pela terceira vez. Ele ven
ceu na final Edvaldo Bernardo, 
da Zabet, que ficou com a pra

rnin: márcio moreira/o k

ESTRATÉGICO -  Competições de damas e xadrez foram disputadas no Grêmio da Lwart

ta. A medalha de bronze ficou 
com Carlos Roberto, também 
da Zabet.

Já no domingo 7, quem le
vou colocou a medalha doura
da no peito foi Rodrigo Fantini, 
da empresa Lwarcel, campeão 
pela sexta vez. O vice-campeo-

nato ficou com Vanderson Fa- 
brício Pereira, da Lwart Quí
mica. Luis Carlos Zangarelli, 
também da Lwarcel, levou a 
medalha de bronze.

As competições seguem 
essa semana com jogos do Fu
tebol Master. Hoje, a partir das

20h, no ginásio Antônio Loren- 
zetti Filho, Lwart encara Du- 
raflora se enfrentam. Logo em 
seguida, Lwart Química pega a 
Zilor A. Na quinta-feira, tam
bém a partir das 20h, Lwarcel 
pega a Zabet e Zilor B enfrenta 
a Prefeitura de Borebi.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO DO 
CONTRATO 05-2010 FINALIDADE: Apostilar valores para o próximo 
período (Objeto: fornecimento, pela Contratada, de livros didáticos integra
dos, assessoria e capacitação pedagógica, bem como acesso a um portal edu
cacional) CONTRATANTE: Município Macatuba CONTRATADA: Editora 
Positivo Ltda VALOR (do termo): R$ 2.510,55 VIGÊNCIA: até 31/12/2013 
FUND. LEGAL: art. 65, § 8° da Lei 8666/93 ASSINATURA: 04/04/2013 
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

EXTRAVIO
MONTEIRO & SOUZA MONTAGENS INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL S/C LTDA, CNPJ N° 04.184.250/0001-80, IE N° 416.031.632.114, 
estabelecida à Rua Luiz Ferreira, n° 143 -  Rondon em Lençóis Paulista -  SP 
comunica o extravio dos talões de NF série G do n° 001 a 150.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SICOOB CRED-ACILPA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Lençóis 
Paulista -  SICOOB Cred-Acilpa, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 754 (setecentos e cinqüenta e 
quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no auditório da Acilpa, por absoluta falta de espaço em sua sede social, à Rua 
Piedade, 161, Centro de Lençóis Paulista -  SP, no dia 19/04/2013, obedecendo aos seguin
tes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que 
determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 09:00 horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 10:00 horas, com a pre
sença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 11:00 horas com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Reforma ampla do Estatuto Social para adequação ao modelo do Sicoob Confederação;
2. Informações acerca da declinação do processo de incorporação
3. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 09 de Abril de 2013 
João Luiz Boarato

Diretor Presidente do SICOOB Cred-Acilpa

NOTA (I): Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu artigo 30, as demonstrações 
contábeis do exercício de 2012 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores indepen
dentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

REGIONAL O ECO

Com time misto, Expressinho goleia
Quartas de final 
da competição 
começam no fim 
de semana

Angelo Neto___________

Com a vaga assegurada 
para a próxima fase da 
7^ Copa Regional O 

ECO de Futebol Amador de 
Macatuba, o Expressinho en
trou com o tim e misto contra 
o União F.C. no domingo 7, 
no estádio m unicipal Ama
deu Artiolli. No outro jogo, 
o XX de Janeiro não compa
receu e o Ouro Verde venceu 
por W.O.

Em um jogo bastante 
nervoso e com três expul
sões, a equipe lençoense não 
teve dificuldades e venceu 
os m acatubenses por 5 a 1. 
Os gols dos do Expressinho 
foram m arcados por Fabio 
Teli, Jose Carlos, H enrique e 
Jossone (2). Genivado da Sil
va descontou para o União.

JOGOS DAS QUARTAS DE 
FINAL DA 7̂  COPA REGIONAL 
O ECO DE FUTEBOL DE 
MACATUBA

(NO ESTÁDIO MUNICIPAL 

A M A D EU  ARTIOLLI)

DOMINGO 14
^  Grêmio Cecap (1° A) X 
Palestra (2° C), às 8h30

^  Ajax/MAC (2° A) X 
Caçula (1° C), às 10h

DOMINGO 21
^  Maringá (1° B) X 
Alfredo Guedes (2° D), às 8h30

^  Areiópolis (2° B) X 
Expressinho (1° D), às 10h

/ m m m m m í m m í m m y

“Testamos alguns valores 
nesse jogo e as experiências 
foram boas. Não foi o resul
tado que nós esperávamos, 
pois tivemos várias chances 
e o placar poderia ser ainda 
mais elástico", afirma o téc
nico Clóvis Gino Pereira, o 
Mosca.

Com a m elhor cam panha 
da prim eira fase, o Expressi- 
nho chega às quartas de final 
como um dos favoritos ao tí
tulo. "É uma longa para um 
grande salto. Com trabalho 
e sinceridade vamos conse
guir o nosso objetivo que é a 
taça", completa Mosca.

As quartas de final come
çam já no próximo final de 
semana. Nessa fase, os sem i
finalistas serão conhecidos 
em jogo único. Caso haja 
empate no tempo normal, a 
decisão vai para os pênaltis. 
A 7^ Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Maca- 
tuba é organizada pela LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador) e conta com o apoio 
do jornal O ECO.

BASQUETE

Sub-12 se 
recupera 
na lBc

O Alba/Lençóis Paulista ven
ceu a primeira pela LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Paulista). A 
equipe do técnico Leonardo Hen
rique de Oliveira, o Dudu, passou 
fácil por Tupã, 40 a 15, no ginásio 
da Escola Bianchini, na Cecap. 
"Estamos trabalhando para 2014. 
A maioria dos meninos nasceu em 
2001. Vamos tentar o título nessa 
categoria no próximo ano com 
esses mesmos jogadores", afirma.

Já o sub-16 perdeu mais uma 
pelo Campeonato Paulista organi
zado pela FPB (Federação Paulista 
de Basketball) desta vez para São 
Caetano, no ginásio Antônio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão. Os len- 
çoenses venciam por um ponto de 
diferença a oito segundos do fim, 
mas um erro defensivo custou a 
vitória. No final, a derrota por 67 a 
66 deixou os lençoenses distantes 
da ponta da tabela.

O Alba é mantido pela Prefei
tura Municipal através da diretoria 
de Esportes e patrocinada pelo 
grupo Lwart e Lutepel.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 148 de 5.04.2013...........Nomeia Nádia Nicoletti Moretto para compor
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis 
Paulista.
Decreto 149 de 8.04.2013...........Dispõe sobre a homologação da Resolução n.°
02, de 8 de abril de 2013, expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista.
Decreto 150 de 8.04.2013........... Regulamenta o art. 84-B, inciso I, da Lei
Municipal n.° 3.660 de 20 de dezembro de 2006 -  Estatuto dos Funcionários 
Públicos.
Portaria 462 de 8.04.2013..............Declara vago o cargo de Professor de Educação
Infantil em razão da aposentadoria de Maria Isabel Lopes Quadrado.
Portaria 463 de 8.04.2013................Declara vago o cargo de Agente
Administrativo em razão da aposentadoria de Maria Helena Bianchi de Souza.
Portaria 464 de 8.04.2013................Declara vago o cargo de Agente de Serviços
Gerais em razão da aposentadoria de Laurinda Aparecida Rancura.
Portaria 465 de 8.04.2013................Declara vago o cargo de Agente de Serviços
Gerais em razão da aposentadoria de Angela Maria Lopes Palma.
Portaria 466 de 8.04.2013................Concede licença gestante a Jéssica de
Oliveira Godoy, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 467 de 8.04.2013................Convalida o afastamento concedido a Andréa
Cristina de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 468 de 8.04.2013...................Prorroga o afastamento concedido a Agente
de Serviços Gerais.
Portaria 469 de 8.04.2013................Prorroga o afastamento concedido a José
Aparecido Gomes Pereira, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 470 de 8.04.2013................Prorroga o afastamento concedido a Márcio
Rodrigues de Paula, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 471 de 8.04.2013................Afasta, para tratamento de saúde, Rosa Maria

de Campos, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 472 de 8.04.2013................Afasta, para tratamento de saúde, Daniela
Louise Arnold, Agente Administrativo.
Portaria 473 de 8.04.2013................Afasta, para tratamento de saúde, Carolina
Ribeiro Gomes, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 474 de 8.04.2013................Afasta, para tratamento de saúde, Silvana
Aparecida Macedo, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 475 de 8.04.2013................Afasta, para tratamento de saúde, Lucimara
da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 476 de 8.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Aparecida de Castro da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 477 de 8.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Amarildo Cardoso, Encanador.
Portaria 478 de 8.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Marcelina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais,
Portaria 479 de 8.04.2013................Prorroga o afastamento concedido a Loide
Cordeiro de Souza, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 480 de 8.04.2013................Prorroga o afastamento concedido a Daniela
Fernanda de Souza Cordone, Professor de Ensino Fundamental I,
Portaria 481 de 8.04.2013................Nomeia Adriana Paula da Silva Moraes para
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II-Português.
Portaria 482 de 8.04.2013................Nomeia Susi Carla Barbosa Leite para a
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II-Português.
Portaria 483 de 8.04.2013................Nomeia Maria Angela Romanholi para a
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 484 de 8.04.2013................Nomeia Thiago José Batista de Almeida para
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II-Ciências.
Portaria 485 de 8.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Terezinha de Fátima Stanízio de Oliveira, Agente Administrativo.
Portaria 486 de 8.04.2013..................Cessa o afastamento preventivo concedido
a servidor público municipal.

Lençóis Paulista, 8 de abril de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 95,95.

LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO;
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo luraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2“ e 4‘ das 8h ás llh ;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3* e 5* das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

CA POEIRA -  M ASCULINO E FEM IN I
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetü Füho, de 
3“ e 5“ feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAM PO -  M ASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo 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 -  M ASCULINO E FEM I
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 -  M ASCULINO E FEM ININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
m ento 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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C om ercia lização  e m  p a rcer ia  d o s  e sp a ç o s  
p u b lic itá r io s  co m eça m  d ia  2 5  d e  a b ril
N o  d ia  2 5 , o  C E M  a p re s e n ta  as co tas  p u b lic itárias  p a ra  p a rc e r ia  d o  p ro je to  d e  m a rk e tin g  p u b lic itá r io  d o  C a m p e o n a to  d e  F u te b o l 2 0 1 3

No próxim o dia 25 de abril, 
acontecerá no salão do Clube 
Esportivo Marimbondo a apre
sentação das cotas publicitárias 
para Parceria do Projeto de Ma
rketing Publicitário do campeo
nato de futebol 2013. Trata-se 
de uma reunião para apresentar 
aos em presários interessados, 
as cotas, espaços, condições e 
valores para fortalecerem  suas 
marcas na temporada que se 
inicia em junho e será finalizada 
em dezembro de 2013.

N o ano passado, o evento foi 
um sucesso e 80% das cotas 
foram  com ercializadas logo 
após a apresentação dos espa
ços e preços.
Foi o prim eiro ano desta parce
ria publicitária e várias m elho
rias e ajustes foram  realizados 
para aperfeiçoar os resultados 
em 2013. M uitos anunciantes 
da últim a tem porada manifes
taram  o interesse em continu
ar. A  d iretoria reuniu todas as 
sugestões e pôs em prática a

m aioria delas que foram  viáveis 
para o form ato atual.
O  número de inscrições para 
a temporada 2012 foi recorde, 
resultado de um trabalho que 
durou meses e somado ao no
vo campo com iluminação pro
fissional e sistema de drenagem 
e irrigação digno de campos de 
grande porte. “ Percebemos o 
orgulho dos associados em jo
gar em um campo semelhante 
aos campos profissionais.”
A  adesão das cotas só poderá

aco ntecer a p a rtir do evento 
de apresentação.
“ N ão tem os com o garantir 
o espaço para ninguém, so
m ente a p a rtir do evento” 
com entou Fausto M orales, 
p residente do CEM  
“Trata-se de uma ótima oportu
nidade para impactar um público 
form ador de opinião. Basta com
parar o valor da temporada com 
as demais mídias que temos em 
nossa cidade para perceber que 
o custo-benefício é altamente

atrativo para as empresas ex
porem suas marcas para um 
público form ador de opinião” , 
afirmou Chrystian Duarte, pro
prietário da agência Atitude, em
presa responsável pela comuni
cação do CEM .
“ Esta nova forma de com erciali
zação do campeonato é positiva 
para todos: as empresas criaram  
um canal de comunicação com 
um público selecionado, o CEM  
foi desonerado de investimen
tos no campeonato e os atletas

associados certam ente foram 
beneficiados em vários aspectos 
com a adoção do novo modelo. 
Esta é uma administração ino
vadora nos moldes de Clube 
Empresa” citou Luis Fernando 
Capelari, d iretor de Marketing e 
Relações Públicas do CEM .
O  evento acontecerá no dia 
25 de abril e, para confirm ar a 
presença na apresentação, os 
interessados deverão contatar 
a agência Atitude pelo telefone 
3264 9008 (falar com Fred).

ESPORTE

Copa Frigol de Futebol Categoria Livre chega à reta final
Ú lt im o s  classificados d o  to r n e io  fo ra m  c o n h e c id o s  n o  final d e  
sem ana; q u a rta s  d e  final c o m e ç a m  n o  sábado

Estão definidos os confrontos de 
quartas de final da Copa Frigol de 
Futebol Categoria Livre, no CEM 
(Clube Esportivo Marimbondo). 
No último final de semana, quatro 
jogos e 25 gols movimentaram a 
quinta e última rodada da primei
ra fase do campeonato que con
tou com grandes disputas.
No sábado 6, o LP Net/Todes- 
chini empatou em 3 a 3 com o 
Masster Veículos/Sport Shoes e

garantiu a terceira vaga do grupo 
A . Logo em seguida, valendo a li
derança do mesmo grupo, o A LL 
Sport/Ventura FM goleou o Box 
9/Giga Express por 7 a 1.
Já no domingo 7, pelo grupo B, o 
FS Veículos/Frigol bateu o Marim- 
bondo/Boabá por 5 a 1 e ficou 
com o segundo lugar: No jogo 
de fundo, o Hemolab/Hot 107 
ratificou a liderança ao vencer o 
Pamelab/Colégio São José por 3 a

2, em um jogo bastante disputado. 
As quartas de final começam já 
no próximo final de semana. O s 
semifinalistas serão conhecidos 
após dois jogos (ida e volta). As 
equipes com melhores campa
nhas na primeira fase jogam por 
dois empates. Caso haja igualdade 
em número de vitórias e também 
no saldo de gols, se classifica a 
equipe com melhor campanha na 
primeira fase.

FOTO: DIVULGAÇÃO

OGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA FRIGOL DE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE

M A R IM BO N D O -BA O B A
SÁBADO 13
às I5 h l5 B O X  9 -G IG A  EXPRESS
às I7h A L L  SPO RT-V EN TU R A  FM
DOMINGO 14
às 8h45 H EM O LA B -H O T 107
às I0h45 FS V E IC U LO S -FR IG O L

I I  PA M ELA B -C O LEG IO  SA O  JO SE

H  MS SPO RT-TR IG A L 
I  LP N ET-TO D ESC H IN I

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

COPA SOCIETY DE FUTEBOL MASTER

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA
Terça-feira 2
às I9h M A NCHESTER 9 [ X  2 M ILA N
às 2 0 h l5  REAL M A D R ID  3 [ X  3 INTER DE M ILA O
Quinta-feira 4/04/13
às I9 h l5  CHELSEA 3 RX  6 B A R C E LO N A

PRÓXIMOS JOGOS
H oje
às I9h JUVENTUS | 
às 2 0 h l5  M ANCHESTER

INTER DE M ILA O  
B A R C E LO N A

QUINTA-FEIRA 11
às I9 h l5  REAL M A D R ID CHELSEA

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

CLASSIFICAÇÃO GERAL

CHUVA DE GOLS -  Prim eira fase Copa Frigol de Futebol Categoria Livre teve muitos gols

EQUIPES PG J V E D GP GC SG
1° M AN CH ESTER 9 3 3 0 0 22 7 15
2° BA R C ELO N A 9 4 3 0 1 18 9 9
3° JU VEN TU S 6 3 2 0 1 9 6 3
4° M ILAN 6 4 2 0 2 10 15 -5
5° REAL M ADRID 4 3 1 1 1 8 10 -2
6° IN TER  DE M ILÃO 1 4 0 1 3 6 16 -10
7° CH ELSEA 0 3 0 0 3 10 20 -10

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

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade CARINHO
BOM
Thiago e 
Luciana, no Açaí 
do Lago

SANT^LARA
p- Materiais Eletficos

PROMOÇÂOIMPERDÍVEL
fCABOFLEXIVEL-4;OOMM^-^ 

R $h150M ETR 0  
CABO flexível  6,00MM^ 
R$ 1,70 O METRO 
CABO flexível  10,00MM^ 
R$2,99 O M ETR^-^  ^
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*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
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(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

(14) 3269-3311

PARABÉNS
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O querido amigo Wanderley 
Placideli completa hoje mais 
um ano de vida. Wanderley é 
a memória -  e que memória!
-  viva dos acontecimentos da 
imprensa lençoense ao longo 
dos quase 40 anos de trabalho 
no jornal O ECO. Ele recebe 
os sinceros parabéns de seus 
familiares e também da equipe 
de O ECO. Junto, os desejos de 
saúde e paz e que mantenha 
sempre seu tão peculiar senso 
de humor. Na foto, Wanderley 
e a esposa Marta.

FOTO: O ECO

•  VIVO
A Vivo autorizada Lençóis 
Paulista esta sob nova direção 
e oferece a seus clientes 
todos os serviços Vivo tais 
como: recarga, mudança 
de plano, configuração de 
aparelhos, venda de aparelhos 
e acessórios, mudança de 
endereço, habilitação e troca 
de chip. Confira todos os 
serviços e conheça a nova 
equipe que atende na rua 
Ignácio Anselmo, 100 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 4001. Nova 
direção, novo atendimento e 
os melhores serviços Vivo.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: STUDIO A

O  Quem completou idade 
nova na sexta-feira foi a 
Maria Ângela Almeida Leonel 
As alunas do artesanato e 
amigos desejam felicidades! 
©  Jonatas e Ariany, no 
Açaí do Lago 
©  Leo, Emanuelle e Gui, 
no Açaí do Lago 
O  Thamyris, Carla e Camila, 
no Açaí do Lago 
©  Maicon e Emanuela, 
no Açaí do Lago 
O  Mlojo e Daia, no Açaí 
do Lago

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Aline,com 
sua alegria, 
nos
proporciona
motivações
felizes!
Amamos
Você. De
seus pais e
avós

• Dona 
Iria Artioli 
de Freitas 
Comemora 
mais uma 
primavera 
e recebe os 
parabéns dos 
familiares 
e sócios do 
clube da 3̂  
idade.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

, E G A N ® J

i «b o l s a
S i t t o r n á v e l

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

