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DECISÃO
Jogador do 
Caçula perde y  
cobrança de \  
pênalti

..... ......

A GU D O S

Aldo Rebelo 
libera R$ 1 milhão 
para Agudos

O M inistro  dos Esportes Aldo 
Rebelo v isitou a região no ú ltim o 
final de sem ana. No sábado 4, 
Rebelo acom panhou as obras do 
estádio A ntonio M aury  Filho, o 
Picão, em  Agudos, onde anunciou  
verba de R$ 1 m ilhão para  a obra. 
A lém  de Agudos, o m in istro  tam 
bém  passou pelas cidades de Ma- 
catuba, onde liberou  R$ 250 m il, e 
tam bém  p o r Pederneiras O

LENÇÓ IS

Casas Bahia vai 
fechar 25 lojas no 
estado de SP

A fusão entre as redes Ponto Frio 
e Casas Bahia, resulta na criação da 
maior empresa de varejo do país, a Via 
Varejo. Porém, aprovou com restrições 
o negócio e a Casas Bahia terá que fe
char 74 pontos comerciais em 54 muni
cípios brasileiros, sendo 25 lojas no Es
tado de São Paulo. A rede não informou 
quais unidades serão fechadas. Na 
região, apenas Lençóis Paulista conta 
com unidade da gigante varejista. O

RÁDIO

PM registra dois 
roubos e um furto

-= Na em o ção  d o S

PÊNALTIS
O Troféu Elpidio Artioli ficou- , 
com a equipe de Areiópolis, 
campeã da Copa Regional O >
ECO de Macatuba. O' jogo, que i 
aconteceu no estádio Amadeu 
Artioli teve a presença da torcida, 
do prefeito, vice, presidente da 
Câmiara e vereadores da cidade.
As duas equipes, Areiópolis e ^  
o Caçula de Agudos chegaram 
invictas à final e mostraram 
evolução ao longo dos jogos. a6
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'Daqui para 
frente, vai sobrar 
tempo para eu me 
dedicar à região', 
diz Pedro Tobias
PSDB elegeu no domingo novo presidente estadual; 
deputado diz que vai continuar sendo interlocutor de 
pleitos da região junto ao governador Geraldo Alckmin

No domingo, 5, a Facilpa registrou o maior número de público, desde quinta. 
Segundo a ARLP, cerca de 50 mil pessoas passaram pelo recinto até domingo. As 
provas de três tambores, prova de laço e projeto Criança Feliz, agitaram a tarde de 
domingo. À noite, a dupla Cezar & Paulinho e o cantor Lucas Ferreira encerraram o 
primeiro fim de semana. Hoje tem apresentação de Orquestra Boca do Sertão.

Neste domingo 5, o PSDB elegeu 
o novo comando do Diretório Pau
lista, em convenção na Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 
A presidência estadual do partido 
ficou com o deputado federal D u
arte Nogueira e a secretaria geral 
com o secretário estadual do Meio 
Ambiente, Bruno Covas. As articu
lações que levaram Covas à  secreta
ria tiveram  intensa participação do 
deputado estadual e ex-presidente 
da sigla Pedro Tobias. Em entrevis
ta ao O ECO, o tucano explicou os 
motivos pelos quais não se candida
tou à reeleição. ”Eu estava lutando 
para haver eleição direta, com a 
participação dos m ilitantes do par
tido para escolher a Executiva, mas 
infelizmente não conseguimos apro-

var o estatuto nacional que serviria 
para esta eleição e, por isso, recusei 
sair candidato''. Tobias lem bra que o 
evento foi calmo e elogia o novo pre
sidente estadual tucano. ”O Noguei
ra é parceiro nosso. O Bruno Covas 
tem  folha de serviço e o DNA de 
M ário Covas. O partido vai ganhar 
com isso." Mesmo com sua saída do 
diretório estadual, o deputado acre
dita que a região não vai perder com 
isso. "Daqui para frente, vai sobrar 
tem po para eu m e dedicar à região. 
Vamos continuar esse elo entre re
gião, partido e Estado". O presiden
te do partido em Lençóis Paulista e 
vice-prefeito, José Antônio Marise, a 
prefeita Bel Lorenzetti e o vereador 
Francisco de Assis Naves estiveram 
presentes no evento.
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Cidades CIDADE LIMPA
Durante esta semana, o projeto Cidade 
Limpa percorre todos os bairros e distritos de 

Pederneiras. Os moradores interessados em 
dispensar materiais inservíveis devem colocar na 
calçada para que o caminhão possa recolher.
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O I Roubos e furtos
o

FRASE
"Lençóis Paulista é uma extensão da 
nossa casa -  Paulinho, da dupla Cezar 
& Paulinho, antes de se apresentar na 
Facilpa, doze anos depois. A última 
vez foi em 2000".

HOMENAGEM PARA AS MÃES
A Diretoria de Saúde realiza 

nos dias 8 e 9 deste mês, uma 
homenagem, pelo Dia das Mães 
às usuárias da rede pública das 
ESFs (Estratégias Saúde da Famí
lia) e UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde). Parte da homenagem é 
uma visita dos alunos do curso de 
Teatro da Casa da Cultura Prof^
Maria Bove Coneglian, regado a 
muita poesia. Para finalizar, será 
distribuída uma lembrancinha 
para as mães presentes.

MÉDICO NA ESCOLA'
Começou no mês passado o 

projeto 'Médico na Escola', reali
zado pela Prefeitura de Agudos.
O projeto oferece atendimento 
de rotina para cerca de 140 crian
ças entre três e dez anos das es
colas municipais de ensino fun
damental e infantil. O objetivo é 
estender o projeto para outras 
escolas da cidade.

ACIDENTE
Ocorreu na sexta-feira 3, um 

acidente de trânsito por embria- 
guês ao volante na Avenida Ti- 
radentes, em Pederneiras. Após 
solicitação, policiais foram até o 
local do acidente envolvendo um 
Gol e uma motocicleta Honda.
Policiais e testemunhas do local 
constataram embriaguês visí
vel do condutor do veículo Gol, 
que foi levado ao Pronto Socor
ro Municipal para laudo clínico.
O condutor da motocicleta foi 
medicado e liberado. O veículo 
Gol foi recolhido. O condutor foi 
encaminhado ao DP e responde 
por flagrante em embriaguês ao 
volante e lesão corporal culposa. 
// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /// // /// /^ ^ ^ ^

SEGURA PEÃO -  Comissão Organizadora prepara touro para a final do Ro
deio Copa Brahma Barretos, que aconteceu domingo, na Facilpa.

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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A Polícia Militar registrou dois roubos e um furto no fim de 
semana. Três pessoas foram presas. Um identificado como au
tor de roubo a pedestre, outro por embriaguez ao volante e o 
terceiro por furto em interior de veículo. Na manhã de ontem, a 
PM também localizou um Gol roubado em uma chácara no bair
ro Virgílio Rocha.Todas as ocorrências foram registradas no do
mingo, 5 de maio. Por volta das i6h45, gerente de uma loja de 
rede da cidade descobriu furto ao estabelecimento comercial. 
O ladrão ou ladrões entraram pelo forro da loja e subtraíram 
quantia em dinheiro do caixa não divulgada. No início da noite 
de domingo, a PM atendeu um chamado de roubo a pedestre 
no Jardim Europa. Um jovem de 21 anos roubou R$ 200,00 da 
vítima armado com um caibro. Antes, a vítima foi agredida com 
tijolo depois de se recusar o dar um cigarro para o autor do 
crime. O jovem que já era procurado pela polícia foi preso na 
Cecap pela equipe da Força Tática. O delegado Marcos Jefferson 
da Silva ratificou a prisão em flagrante. Por volta das 2ih, um 
homem foi preso por embriaguez ao volante. Ele se envolveu 
em acidente de trânsito na Avenida 25 de Janeiro. Se recusou ao 
teste do bafômetro e ao exame de sangue e foi autuado. Um 
homem foi preso por furto na Avenida Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola. Ele subtraiu caixa de som da marca booster do interior 
de um veículo. A polícia conseguiu identificar o autor e a vítima 
recuperou o objeto furtado. Uma família foi rendida por dois in
divíduos encapuzados em uma 
chácara no bairro Virgílio Ro
cha. Eles foram surpreendi
dos quando chegavam da 
igreja. Os ladrões fugiram 
com 0 veículo Gol da víti
ma com dois televisores de 
42" uma de 46", monitor 
de computador, entre outros 
objetos. 0 Gol foi localizado 
na manhã de ontem na 
Rodovia Juliano Lo- 
renzetti (LEP 60).

Nenhuma ocorrência grave foi registrada 
no interior e no entorno da Facilpa. Quinta
-feira, dois jovens foram detidos por tráfico 
de drogas. A polícia localizou 40 gramas de 
maconha com um deles. A droga foi apreen
dida na Delegacia de Polícia.

C o le ta  e R e rre fin o
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade
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Opinião i FRA SE
• Estávamos focados nesse título já há algum as rodadas. Nós 
m erecem os esse título. Agradeço o apoio de todos os nossos familiares 
e o povo de Areiópolis
Rafael de Deus, técnico do Areiópolis, vencedor da Copa Regional O ECO

PARA PEN SA R
o Nas grandes batalhas da 
vida, o primeiro passo para a 
vitória é o desejo de vencer.

Mahatma Gandhi
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Decisão que pode afetar Lençóis
J ornal O ECO traz hoje uma notícia 
j que pode afetar Lençóis Paulista. 

Uma decisão do CADE (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômico) 

obrigou o Grupo Pão de Açúcar -  que 
recentemente se associou ao grupo 
que é proprietário das Casa Bahia -  a 
vender 25 lojas da gigante varejista 
de bens duráveis no Estado de São 
Paulo. Lençóis Paulista é uma das 
menores cidades do estado onde 

foi instalado uma loja das Casas 
Bahia. Evidentemente que a decisão 

de quais unidades serão fechadas 
já foi tomada, com base no fatura

mento das empresas e também nos crité
rios definidos pelo próprio CADE.

Entretanto, por questões de confi
dencialidade, nem a empresa nem o 
Cade, procurados pelo jornal O ECO pu
deram informar quais filiais seriam fe
chadas obrigatoriamente.

A única coisa que podemos fazer é 
torcer para que a unidade de Lençóis 
Paulista permaneça aberta. Além dos 
empregos gerados de forma direta e in
direta a cidade só tem a ganhar com a 
maior concorrência no setor de bens du
ráveis. Seria uma lástima se esta unidade 
fosse fechada.
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Desentendimentos do desequilíbrio
Arnaldo Jardim
é deputado federal pelo PPS-SP e 
presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Infraestrutura

O s recentes conflitos entre o Legislativo 
e o Judiciário expostos na Imprensa 
necessitam ser vistos além de fatos 

específicos pois revelam na verdade as 
tensões que emergem da necessidade de 
aperfeiçoamento e consolidação da vida 
republicana e do extenso rol de obrigações 
que precisamos ainda cumprir em decor
rência das amplas propostas aprovadas na 
Constituição de 1988. Também são conse
quência de notáveis situações de desequi
líbrio entre os três Poderes da República 
(além dos já citados, também o Executivo).

No melhor dos mundos -  para onde 
espero que continuemos caminhando, ou 
seja, o das instituições estáveis e legitima
das -  esse equilíbrio é nutrido e reforçado 
pela militância da sociedade participativa 
e atuante. No Brasil, a democracia ain
da está sendo consolidada e a sociedade 
pouco se mobiliza, descrente de suas força 
e das instituições. Ao mesmo tempo a am
plitude de direitos e prerrogativas consti
tucionais oferecidas aos cidadãos sem as 
devidas perspectivas de atendimento têm 
gerado novas demandas que acabam acu
muladas às portas do Judiciário. Ali o bra
sileiro tem ido atrás tanto do direito fun
damental à saúde, por exemplo, como o 
da garantia de receber o eletrodoméstico 
adquirido pela internet.

O Legislativo, onde atuo há muito tem
po, tem, como se diz, suas culpas no cartó
rio. Às vezes por inércia outras por ativismo 
oposicionista vazio, como aconteceu com a

criação de muitas Comissões Parlamentares 
de Inquérito, que no jargão popular termi
naram em "pizza". Garroteado pelo Executi
vo onipresente, por sua iniciativa legislativa 
exagerada e por seu propósito de estabe
lecer uma base de apoio automática e sub
missa, o Legislativo acaba não fazendo a 
política mais substancial e as leis, abrindo 
espaço para o Judiciário fazê-las.

Por esse largo caminho abre espaço 
também e se submete ao Executivo, tra
dicionalmente pronto a usar a mão pesada 
para realizar os projetos políticos dos gover
nos ou mesmo para fazer andar a emperra
da e atrasada máquina do Estado brasileiro, 
que usa e abusa dos atos administrativos 
travestidos de leis e das medidas provisó
rias inventadas pelos governos militares 
como eficazes ferramentas contra as pre
tensões de independência do Congresso.

São discussões que interessam ao aper
feiçoamento do Pacto Federativo, com a 
revalorização e protagonismo dos estados 
e municípios face à União; a descentraliza
ção dos poderes e a promoção municipal e 
regional ao centro das decisões políticas e 
soluções dos problemas dos cidadãos, ali 
onde vivem, exigem seus direitos e cum
prem seus deveres.

Nesse ponto e apesar de todas as bar
reiras de natureza política e partidária que 
ainda precisamos superar, ocorreram avan
ços e conquistas de pequenos e médios 
municípios decorrentes do constante exer
cício eleitoral (não interrompido nem pela 
ditadura), mas sobra o desafio urgente do 
fortalecimento e do equilíbrio entre os po
deres e a necessidade do chamamento da 
sociedade local a participar da construção 
do seu futuro.
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Democracia e comunicação
Ruy Martins Altenfelder Silva________
é presidente da Academia Paulista de 
Letras Jurídicas (APLJ) e do Conselho 
Diretor do CIEE Nacional

0 marco regulatório existe para pautar o 
funcionamento dos setores nos quais 
os agentes privados prestam serviços 

de utilidade pública, estabelecendo assim 
condições para a defesa dos direitos do ci
dadão e o controle das empresas conces
sionárias. Áreas estratégicas como trans
porte, petróleo, energia e telefonia seguem 
essas normas. No entanto, o importante 
setor de comunicação ainda não tem seu 
marco regulatório. A legislação atual é ex
tremamente obsoleta, dispersa e confusa, 
composta de várias leis que não dialogam 
uma com as outras, causando um cenário 
de ausência de regulação. Muitas delas sur
giram nos anos 60, como o Código Brasileiro 
de Radiodifusão, que rege o rádio e a TV. 
Não é preciso nem dizer o quanto as dire
trizes estão desatualizadas nesse campo. 
A legislação arcaica e defasada também 
deixa um vácuo grande na regulamenta
ção das novas tendências midiáticas, fruto 
das abundantes inovações tecnológicas dos 
últimos anos, como o advento da internet, 
das redes sociais e do universo digital.

As leis vigentes beneficiam apenas as 
poucas empresas que se favorecem da 
concentração do setor, impedindo, muitas 
vezes, a circulação livre de ideias, pontos 
de vista contrários e, por conseguinte, 
o pleno exercício da democracia. Nes
ses casos, não bastam apenas combater

e denunciar as ações de censura ou atos 
contrários à liberdade de expressão, mas 
propiciar meios para que todos os cidadãos 
tenham condições para exercê-la. Por isso, 
a urgência da elaboração de um marco re
gulatório que consiga abarcar a nova reali
dade da comunicação brasileira.

Mas, apesar da iminência desta ques
tão, alguns articulistas ainda confundem 
a necessidade de elaboração das novas 
normas com o que chamam de "uma ten
tativa de controle da imprensa ou censura 
propriamente dita", o que não é o caso. As 
grandes nações desenvolvidas ensinam que 
a implementação desse conjunto de leis é 
um importante instrumento democrático. 
Em países como Estados Unidos, Reino Uni
do, França e Alemanha, o marco regulatório 
na comunicação não significou censura. Pelo 
contrário, traz embutido um sentido maior 
de liberdade de expressão. A legislação es
pecificamente criada para regular a comuni
cação facilitou o direito à informação a todos 
os cidadãos, assegurando a pluralidade de 
opiniões e a livre manifestação do pensa
mento, garantidos pelos princípios constitu
cionais, além de promover a transparência 
e o amplo acesso às informações públicas.

No Brasil, ainda não há uma definição 
governamental quanto a dar ou não priori
dade à aprovação das novas normas regu- 
latórias para a comunicação. A Constituição 
de 1988 fixou algumas regras que precisam 
de regulamentação para os meios de co
municação, nos artigos 220, 221, 222 e 223. 
Isso precisa ser feito para garantir, ai sim, a 
liberdade de expressão.

Aldo Rebelo é recebido 
com festa em Agudos

A cidade de Agudos preparou uma verdadeira festa na recepção ao Ministro 
dos Esportes Aldo Rebelo. Ele esteve no município no sábado 4, onde anunciou 
verba de R$ 1 milhão para a construção do estádio municipal Antonio Maury da 
Silva, o Picão. Rebelo foi recebido pelo prefeito Everton Octaviani (PMDB), na 
entrada do município e seguiu em uma carreata até o local das obras do estádio, 
que fica na Vila Chácara Avato. Fogos de artifício, caminhão de som e crianças 
das escolas municipais deram um clima de descontração ao evento.
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Gingado
O ministro ficou à von

tade em meio ao batalhão 
de fotógrafos e jornalis
tas. Em um momento de 
animação, Rebelo tocou 
berimbau com alunos do 
projeto Crescer e Edificar 
e mostrou bom desem pe
nho na brincadeira.

Tentou
Juntamente com o prefeito Oc- 

taviani, Aldo arriscou algumas em - 
baixadinhas durante a visita. Ele e o 
chefe do Executivo até tentaram al
guns passes no meio de campo, onde 
foram aplaudidos pela população.

Gostou
No final do evento, o ministro 

agradeceu a recepção e se disse es
pantado com a animação dos agu- 
denses. Após as visitas ao estádio, 
acompanhado de políticos da região, 
eles seguiram para um almoço que foi 
servido na Estância Bonanza.

Quem, eu?
Por falar em Agudos, os v e 

readores Adriano Defino da Silva 
(PMDB) e Omar Omero Cunha (PTN) 
negaram que houvesse qualquer 
discórdia entre ambos. Apesar d is
so, o clima durante as sessões não 
parece estar tão tranquilo quanto 
os dois dizem.

Relembrando
Vale lembrar que os ve reador^s 

teriam marcado de brigar em frente 
a Câmara Municipal, o que teria mo
tivado o presidente da Casa, Auro

Aparecido Octaviani (PMDB), a adiar 
o trabalho dos legisladores de segun
da-feira 22.

Quem cala, consente
Na sessão de ontem, nenhum dos 

vereadores comentou o caso. Talvez 
eles não quisessem reascender o as
sunto, ou então evitar outra polêmica.

Excluídos
Em Lençóis Paulista, parece que é 

definitivo. Os vereadores verdes An- 
derson Prado de Lima e Ailton Apare
cido Tipó Laurindo não colocam mais 
os nomes dos companheiros republi
canos José Pedro de Oliveira, o Coroné 
Bentinho, e Humberto José Pita, nos 
requerimentos e indicações.

Mandatário
Pita, aliás, tem tomado as deci

sões sem mais consultar seu ex-guru 
Tipó. Quando necessário, o presidente 
da Casa tem recorrido à própria mesa 
diretora.

Bom demais!
O republicano tem mostrado pulso 

mais firme do que o habitual. Talvez 
a discussão com Tipó tenha sido boa 
para o presidente da Câmara.
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Vídeo feito pela Nasa 
mostra erupção solar 
gigantesca. Segundo 
cientistas, partículas foram 
lançadas a mais de 1,6 milhão 
de quilômetros por hora

Temperatura do planeta 
avançou até 2° C em 2012

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O ano de 2012 foi um dos dez mais quentes 
de toda a história. O alerta é da OMM (Orga
nização Meteorológica Mundial), que publicou, 
nesta quinta-feira 2, sua avaliação sobre a si
tuação climática e o avanço do aquecimento 
global. Entre os destaques está o Nordeste 
brasileiro, que viveu em 2012 a pior seca em 
meio século. Foi uma das anomalias climáti
cas mais importantes do planeta no ano, que 
afetou 1,1 mil municípios, um quinto de todas 
as cidades brasileiras. Na América do Sul e no 
Brasil, a onda de calor fez as temperaturas mé
dias ficarem entre i°C  e 2°C acima do normal. 
Apesar do impacto do La Nina, no início do ano, 
reduzindo as temperaturas em várias partes 
do mundo, 2012 entra para os registros como 
0 nono ano mais quente já identificado pelos 
cientistas. Em média, registraram-se tempe
raturas terrestres e da superfície dos oceanos 

o,45°C acima da média de 14°C do período 
entre 1961 e 1990. Por 27 anos consecuti
vos, a média registrada tem ficado acima 

^  do período de comparação. Na América 
do Sul, 0 impacto da elevação de tempe

raturas foi ainda maior. A onda de calor que 
atingiu 0 Brasil foi destacada pela entidade. Já 
a Argentina viveu seu ano mais quente desde 
1961. O caso do Nordeste é alvo de um espe
cial alerta dos especialistas e, para a entidade 
ligada á ONU, é um exemplo da intensificação 
dos fenômenos extremos no clima mundial. O 
auge da seca teria sido registrado entre março 
e maio, com um déficit de chuva de 300 milí
metros. "Isso teve um impacto severo sobre a 
população da Região Nordeste", indicou o infor
me. "A seca severa afetou mais de 1,1 mil cida
des, ameaçando a vida das populações locais 
e seus abastecimentos de alimento", apontou.

///////////^ /////////////////^ ^ ^ ^
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FASES DA LUA
M A IO

Fase
Quarto Minguante 
Lua Nova 
Quarto Crescente 
Lua Cheia

Dia
2
9

18
25

Hora
8:15
21:30
1:36
1:26

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
A M A N H Ã

5 6
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

!

Polícia Corpo de SAMU
M ilita r Bom beiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar..... .3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade. .3269-1033 Emerg Ambulância .,... 3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi ....... ..3267-8900

Agudos M acatuba
Conselho Tutelar..... .. 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos.. .3262-1444 Santa Casa.............. . 3298-9200
Pref de Agudos.. ..3262-8500 Ambulância..........0800-7701192

Pref de Macatuba....3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar...... 3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar...... 3284-6426
Pref de Areiópolis....3846-9900 Santa Casa.................3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano
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VISITA
Antes de deixar Macatuba em visita ocorrida no 
sábado, 4, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo 
descerrou uma placa que marca sua passagem 

pela cidade. Aldo Rebelo agradeceu a recepção 
em seu discurso de quase 30 minutos

DECISÃO  CADE

Grupo Pão de Açúcar terá que fechar 25 
lojas das Casas Bahia em São Paulo
Para Cade, compra 
de Casas Bahia 
representou 
monopólio

Angelo Neto___________

OCade (Conselho Admi
nistrativo de Defesa Eco
nômica) aprovou no final 

de abril a fusão entre as redes 
Ponto Frio e Casas Bahia, em
presas especializadas em eletro- 
eletrônicos. A operação resulta 
na criação da maior empresa 
de varejo do país, a Via Vare
jo, uma associação entre Grupo 
Pão de Açúcar e Casas Bahia.

A aprovação da operação, no 
entanto, tem algumas restrições, 
de acordo com o TCD (Termo 
de Compromisso de Desem
penho). Nele, a Via Varejo se 
compromete a vender 74 pontos 
comerciais em 54 municípios 
brasileiros (cerca de 3% do vo
lume de vendas de 2012), onde a 
empresa atua com as bandeiras 
Casas Bahia e Ponto Frio. Deste 
total, 25 estão localizados no Es
tado de São Paulo. A Via Varejo 
e o CADE informaram por meio 
de suas assessorias de imprensa 
que as lojas, bem como os muni
cípios, são confidenciais.

A condição imposta pelo 
Cade foi necessária, pois Ca
sas Bahia e Ponto Frio, juntas, 
apresentam participação de

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O ECO

DECISÃO Decisão- do Cade obrigou 
grupo Pão p e Açúcar a vender 25 lojas 

, da rede Casas Bahia no Estado de São 
Paulo; lojas não foram divulgadas

mercado superior a 60% nesses 
municípios. A decisão permiti
rá às empresas avançar em seus 
programas de capturas de siner
gias e melhoras operacionais. A 
Cia vai se organizar para estru
turar a alienação das lojas den
tro do prazo determinado pelo 
órgão. Demais informações são 
protegidas por confidencialida
de. ”Possuímos um plano de 
expansão para a empresa, mas 
por questões estratégicas, não 
podemos dar detalhes", lem
brou a assessoria da Via Varejo.

A fusão entre Casas Bahia 
e Ponto Frio é decorrente de 
duas operações notificadas ao 
Cade em 2009. A primeira, 
aprovada sem restrições, trata

da aquisição, pela Companhia 
Brasileira de Distribuição (em
presa integrante do Grupo Pão 
de Açúcar) de 70,24% da Glo- 
bex Utilidades S.A (empresa do 
Grupo Globex), que atua sob a 
marca Ponto Frio.

A segunda submetida à as
sinatura do TCD, é referente 
à associação entre Grupo Pão 
de Açúcar e Casas Bahia para 
a integração de seus negócios 
no setor de varejo de bens du
ráveis. Após a consolidação de 
ambas as operações, o Grupo 
Pão de Açúcar criou a holding 
Via Varejo para administrar as 
redes Ponto Frio e Casas Bahia, 
além da Nova Ponto com, em
presa de comércio eletrônico

responsável pelas vendas das 
três marcas na internet.

Na região em que o jornal 
O ECO circula, apenas Lençóis 
Paulista conta com uma unida
de da Casas Bahia. Na época 
da abertura da loja na cidade, 
a assessoria de comunicação da 
rede informou que a empresa 
dá prioridade para instalar suas 
lojas em cidades com mais de 
100 mil habitantes. No entanto, 
a decisão de abrir uma unidade 
em Lençóis -  que tem aproxi
madamente 62 mil habitantes, 
segundo dados do IBGE -  se 
baseou em critérios como ren
da per capta e também no perfil 
de consumo da cidade elabora
do através de pesquisa.

A GU D O S

Aldo Rebelo anuncia R$ 1 milhão para obras de estádio
Ministro dos Esportes esteve em Agudos no sábado 4; Aldo passou ainda por Macatuba e Pederneiras

W elinton Barros_______

0 ministro dos Esportes 
Aldo Rebelo, visitou a re
gião neste sábado 4. Ele 

marcou presença nas cidades 
de Agudos, Macatuba e Peder
neiras, onde foi recepcionado 
por prefeitos e autoridades lo
cais e participou de algumas 
reuniões na região.

O ministro chegou de carro, 
por volta das 13h, em Agudos. 
Ele foi recebido pelo prefeito 
Everton Octaviani (PMDB) com 
grande festa, que contou com a 
participação de autoridades de 
toda região, alunos de escolas 
municipais e moradores da ci
dade. Rebelo esteve nas obras 
do Estádio Municipal Antonio 
Maury da Silva, o Picão, onde 
anunciou a liberação de R$ 1 
milhão. As obras do estádio já 
estão em andamento.

O ministro -  que recebeu 
das mãos do prefeito o título de 
hospede oficial do município 
-, falou sobre o andamento da 
obra e parabenizou a adminis
tração pelo empenho no traba
lho esportivo. "Agudos tem se 
desenvolvido, com indústrias, 
com o comércio e também 
precisa se desenvolver com o 
esporte. O esporte como uma 
plataforma que democratiza 
a vida da sociedade e a vida 
das cidades e dos municípios. 
A cidade tem se empenhado e 
pode contar com o Ministério 
dos Esportes e com o Governo 
Federal", disse.

BATE-BOLA - Ministro dos 
Esportes, Aldo Rebelo, bateu 

bola com o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB) nas obras 

do Estádio Municipal Antonio 
Maury Filho, o Picão

O prefeito Octaviani agra
deceu a presença do ministro e 
citou a importância dos inves
timentos no esporte da cidade. 
"Além dos recursos que o gover
no anuncia através do ministro 
Aldo Rebelo, a presença dele é 
algo que serve de incentivo aos 
esportistas agudenses e para as 
crianças dos nossos programas 
de escola de formação esporti
va. É uma figura que está par
ticipando hoje ativamente de 
grandes eventos a nível mundial 
e tê-lo aqui é uma honra muito 
grande", explicou Octaviani.

O prefeito esteve em Bra
sília, no Ministério dos Espor
tes, solicitando a verba para 
a construção do estádio, que 
está orçado em cerca de R$ 
1,5 milhão. O Governo do Es
tado também contribuiu com 
a construção com R$ 500 mil 
que já foram destinados pelo 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB).

O estádio terá capacidade 
para mais de 11 mil espectado
res e contará com alambrado, 
arquibancada parcialmente co
berta, vestiários para atletas e 
campo com dimensões oficiais. 
A obra deve ser entregue em 
julho do ano que vem.
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Aldo também passou por Macatuba
O prefeito Tarcisio Ma

teus Abel (PP) recebeu na 
noite do sábado 4, a visita 
do ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo. Ele foi recep
cionado no salão nobre da 
Prefeitura por prefeitos da 
região, funcionários da ad
ministração, autoridades ci
vis e militares e população 
em geral.

Antes de falar com os 
convidados, Rebelo se reu
niu com o prefeito Tarcisio 
e os prefeitos de Boraceia 
(Marcos Vinícius Bilancie- 
ri), Bocaina (José Carlos 
Soave) e Arealva (Paulo Pa- 
danosque), no gabinete do

macatubense. Ali os prefei
tos entregaram pedidos de 
recursos e também conver
saram sobre a realização da 
Copa do Mundo no Brasil 
em 2014.

O ministro recentemen
te liberou R$ 250 mil para 
infraestrutura do estádio 
Celso Monteiro, o Nenzão, 
e grande quantidade de 
materiais esportivos. O co
ordenador de Esportes do 
município, Fabrício José 
Gino Pereira, agradeceu o 
ministro. "É um recurso 
que vai nos permitir inves
tir num espaço melhor para 
o esporte da cidade", disse.

http://www.uniontecnologia.com


Economia REDUÇÃO
A presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou nesta segunda-feira 

6, que a taxa de juros do crédito para m icroem preendedores 
individuais será reduzida. De acordo com a presidente, a taxa 

do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado, o Crescer, 
passará de 8 %  para 5 %  no fim deste mês.

FEIRA

50 mil visitam Facilpa em 4 dias
Recinto recebeu 
maior público no 
domingo

Carlos Alberto Duarte

Da quinta-feira 2 de maio até 
o domingo 5, a 36^ Facilpa 
(Feira Agropecuária, Co

mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) recebeu público de 50 
mil pessoas, segundo estimati
vas da ARLP (Associação Rural 
de Lençóis Paulista), responsável 
pela organização do evento. Como 
tradicionalmente tem ocorrido 
nos últimos anos, o Recinto de 
Exposições José Oliveira Prado, 
recebeu o maior público no do
mingo 5, data que teve entrada 
gratuita.

A movimentação começou 
cedo, com o público prestigiando 
as provas de três tambores e se 
estendeu durante todo o dia com 
provas de laço e o projeto Criança 
Feliz, voltado para o público in
fantil. Nem a chuva forte no início 
da tarde atrapalhou a chegada do 
público que cresceu no início da 
noite e invadiu a madrugada de 
segunda-feira.

A dupla André & Matheus 
abriu a grade de shows da expo
sição. Cerca de cinco mil pessoas, 
ouviram antigos e novos sucessos 
e a inédita "Sonho" que integra o 
novo CD da dupla que está em 
produção no Rio de Janeiro por 
Ricardo Feghali, do grupo Roupa 
Nova.

A grande expectativa do pri
meiro fim de semana ficou por 
conta do show de Gusttavo Lima, 
que teve público de cerca de 13 
mil pessoas, abaixo da estimativa 
para a fama do ídolo do sertane
jo universitário do momento. O 
cantor desembarcou em Lençóis 
Paulista acompanhado da noiva, 
a modelo Andresa Suita, e apre
sentou um show mais romântico e 
menos dançante como os últimos 
que vinha realizando.

PRO GRAM AÇÃO

Hoje tem Boca 
do Sertão

Orquestra promete 
animar o público com 
sertanejo raiz; show 
com a cantora gospel 
Damares é amanhã

Priscila Pegatin e 
Welinton Barros______

Para os amantes do serta
nejo raiz, a 36^ Facilpa 
(Feira Agropecuária, Co

mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) traz na programação 
de hoje o show com a Orques-

A surpresa ficou para o sába
do. Humberto & Ronaldo embar
caram por volta das 22h em Bra
sília, onde se apresentaram em 
uma casa noturna. Chegaram ao 
Recinto de Exposições da Facilpa 
para o show por volta da 1h30 de 
domingo. A alteração de última 
hora na agenda desagradou a co
missão organizadora da Facilpa e 
o público presente que vaiou a de
mora da dupla após apresentação 
de Matheus e Cauã, que segura
ram o público na arena. A festa 
de Ribeirão Preto teve o mesmo 
problema (atraso) com o sertanejo 
Gusttavo Lima. O artista também 
participou do mesmo evento que 
Humberto & Ronaldo em Brasília.

Domingo à noite, a primeira 
dupla a se apresentar foi Cezar & 
Paulinho. Com 39 anos de car
reira, os artistas deram show de 
humildade. Atenderam rádios, 
jornais e emissoras de Rece
beram fãs com muita simpatia e 
fizeram questão de rever amigos, 
como João Dias, Benedito Luiz 
Martins, Mário Silvio Baptistella 
e Milton Moretto.

Enquanto se apresentavam no 
palco, o lençoense Lucas Ferreira 
recebeu a imprensa e empolgadís- 
simo com a ascensão, falou sobre 
a gravação de uma música com 
Eduardo Costa, que será lançada 
amanhã em todo país, e da agen
da de apresentações, entre elas 
participação no show em home
nagem aos 60 anos de carreira de 
Ângela Maria na segunda-feira, 
13 de maio, em São Paulo, junto 
com Roberto Carlos, Jorge & Ma
teus e outros grandes nomes da 
música brasileira. Lucas Ferreira 
entrou no palco por volta dos 30 
minutos de segunda-feira com 
excelente público jovem e adulto 
que o aguardava.

A 36^ Facilpa termina no pró
ximo domingo, 12 de maio, Dia 
das Mães, com expectativa de pú
blico recorde nos shows de Jorge 
& Matheus, Victor & Léo e Mu- 
nhos & Mariano, os donos do su
cesso musical, Camaro Amarelo.
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LOTADO -  Público marcou presença e lotou arquibancadas para 
acompanhar show da dupla sertaneja Cezar &  Paulinho, no domingo

Final da Copa Brahma de Rodeio definiu 
classificados para Super Bull

No domingo 5, aconteceu 
a final da Copa Brahma de Ro
deio, no recinto da Facilpa. A 
seletiva que dava direito a par
ticipar do Brahma Super Bull 
PBR, o circuito de rodeio mais 
importante do Brasil, contou 
com 40 competidores de todo 
o estado que disputaram cinco 
vagas. A premiação da primei
ra etapa foi de R$ 17 mil. Na 
segunda etapa o prêmio che
gará próximo a R$ 100 mil. O 
Brahma Super Bull PBR come
ça na quinta-feira 9, e segue até

domingo 12.
O Brahma Super Bull é o 

maior campeonato de monta
ria em touros do Brasil, pro
movido pela Professional Bull 
Riders PBR Brasil. A Copa 
Brahma de Rodeio, que teve 
início na quinta-feira,2, é for
mada por eventos direciona
dos a competidores e touros 
que ainda não são ranqueados 
pela PBR. Seu papel principal 
é revelar novos nomes para o 
Brahma Super Bull.

CLASSIFICAÇÃO DO RODEIO PARA A  DISPUTA NO 
PRÓXIMO FIM DE SEMANA:
1° LUGAR -  Rodolfo Alves Rodrigues -  Lençóis Paulista - SP 
2° LUGAR -  Elton José de Souza -  Pompéia - SP 
3° LUGAR -  Marcio Pedro Aquino -  Mogi Guaçu - SP 
4° LUGAR -  Tiago Vitor Rodrigues -  Floreal - SP 
5° LUGAR -  Tiago Diogo de Faria -  Floreal -  SP
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MODã O -  Orquestra Boca do Sertão é a atração de hoje da 36® Facilpa; grupo promete boas modas de viola

tra lençoense Boca do Sertão.
"A apresentação acontece 

a partir das 21h30. A orques
tra é composta por 22 pessoas, 
doze violas, nove violões e um 
contrabaixo", explica o maestro 
Marcos Maganha. No repertório 
a Orquestra promete músicas 
como Mágoa de Boiadeiro, Mer-

cedita e Menino da Porteira.
"São músicas que marcaram 

época e marcam até hoje. Essa 
vai ser uma apresentação espe
cial porque estamos na nossa 
cidade, na Facilpa. A orquestra 
vai estar uniformizada, com 
chapéu e bota, bem a cara da 
nossa região que antigamente

era apelidada de boca do sertão.
Amanhã, a apresentação 

principal é da cantora gospel 
Damares, a partir das 22h. O 
público pode conferir canções, 
como Diamante, O maior Tro
féu e Sabor de Mel, eleita me
lhor música gospel e mais ven
dida em 2012.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 8A
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 

862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de maio de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Evaldete Pereira R. Dias dos Santos

Lençóis Paulista, 6 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 4C
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 

862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de maio de 2013.
Horário: 8h30

01 -  João Victor Oliver

Lençóis Paulista, 6 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 9
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 

862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de maio de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Elisabete Regina Brasilio Alves

Lençóis Paulista, 6 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto 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 187 de 3.05.2013.................. Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 58.280,00.

Decreto 188 de 3.05.2013.................. Institui a Comissão Municipal
de Avaliação da Indicação do Método Definitivo.

Decreto 189 de 3.05.2013.................. Nomeia a Comissão Munici
pal de Avaliação da Indicação do Método Definitivo.

Portaria 620 de 6.05.2013............. Reintegra Renato Biancato Perei
ra no emprego de Agente de Serviços Gerais.

Lençóis Paulista, 6 de maio de 2013.

Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo Substituto

P u b licad o  no  jo rn a l  O E co , no  d ia  7  de  M aio  de  2013. N a  p ág in a  A5. 
V alor da  p u b licação  R $  140,36.
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UM DOS MAIS ESPERADOS
- Na noite de quinta-feira 2, o 

sertanejo universitário Gusttavo 
Lima levantou o público de 

Lençóis Paulista e região 
com sucessos como Balada 
e Gatinha Assanhada, além 
de músicas consagradas do 

universo sertanejo.

ESTREIA -  Lençoense, 
Lucas Ferreira fez sua 

primeira apresentação 
na Facilpa, no domingo, 

após o show a dupla 
Cézar e Paulinho



Esportes SU RPRESA
Pela Copa Municipal de Futebol Cidade do Livro Troféu 
Rerold Carvalho, no estádio Archângelo Brega, o Bregão, 
o Palestra foi surpreendido pelo São José e perdeu por 
3 a 1. Já no outro jogo da rodada, o Corinthians Caju 
empatou com o M ensagem por 1 a 1.

REGIONAL O ECO

Areiópolis é campeão nos pênaltis
Após empate com 
o Caçula no tempo 
normal, equipe 
venceu nos pênaltis 
e levou a taça

Angelo Neto___________

O Areiópolis é o grande 
campeão da 7  ̂ Copa Re
gional O ECO de Futebol 

de Macatuba, Troféu Elpídio 
Artioli. A equipe levou o ca
neco após bater nos pênaltis o 
Caçula da cidade de Agudos. 
No tempo normal, o jogo termi
nou empatado em 1 a 1. Como 
era esperado, o público lotou as 
arquibancadas do estádio Ama
deu Artioli. O prefeito, Tarcísio 
Abel (PP), o vice Odair Álvares 
Funes (PT), o Sargento, o pre
sidente da Câmara, Julio César 
Saes (PP) e vereadores também 
estiveram presentes para presti
giar o evento.

As duas equipes chegaram 
invictas à final e mostraram uma 
evolução ao longo dos jogos.

Abrão Ayub, técnico do 
Caçula, lembrou do equilí
brio do campeonato e, princi
palmente, da decisão. ”Todo 
mundo saiu ganhando. Pelo 
o que apresentaram durante

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

É CAMPEÃO - Equipe do Areiópolis levanta a taça de campeão

o campeonato, as duas equi
pes mereceram chegar à final. 
Se o título viesse para nossa 
equipe, também estaria de 
bom tamanho", completou.

Após o título, o técnico 
Rafael de Deus fez questão de 
agradecer. "Estávamos focados 
nesse título já há algumas roda
das. Nós merecemos esse títu
lo. Agradeço o apoio de todos 
os nossos familiares e o povo de 
Areiópolis. Agradeço também a 
LLFA (Liga Lençoense de Fute
bol Amador), a secretaria de Es
portes de Macatuba e ao jornal 
O ECO", lembra.

O secretário de Esportes,

Fabrício José Gino Pereira, 
avalia como positiva a parceria 
para a realização do campeona
to. "Queremos levantar nova
mente o esporte de Macatuba 
e estamos no caminho certo. 
Hoje é um dia muito especial, 
porque ontem (sábado) rece
bemos a visita do ministro dos 
Esportes, Aldo Rebelo e hoje 
(domingo) realizamos uma bela 
final", completa.

Após o jogo, foram entre
gues os troféus para goleiro 
menos vazado, artilheiro, vice- 
-campeão e campeão. Os filhos 
de Elpídio Artioli, Beto e Sérgio, 
receberam uma placa em home-

nagem ao pai. A 7^ Copa Regio
nal O ECO de Futebol de Ma- 
catuba, Troféu Elpídio Artioli, 
foi organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador) 
e apoiada pelo jornal O ECO.

O JOGO
A decisão foi equilibrada, 

com dois tempos bastante dife
rentes. Na primeira etapa, o Ca
çula dominou as ações e chegou 
próximo do gol várias vezes. 
Apesar disso, os atacantes não 
conseguiram balançar as redes. 
"Entramos com o time errado 
dentro de campo, uma falha 
minha e da comissão técnica. 
No segundo tempo, acertamos 
o time e conseguimos buscar o 
empate", confessou Rafael de 
Deus, técnico do Areiópolis.

Na etapa final, o Areiópolis 
equilibrou a partida, mas quem 
saiu na frente foram os aguden- 
ses. Elton Bueno, em bela co
brança de falta, abriu o placar 
aos 10 minutos. Aos 25, Fábio 
Cardoso, dentro da pequena 
área, empatou para o Areiópolis 
e levou a decisão do título para 
os pênaltis. "Faltou um pouco 
de tranqulidade para nossa 
equipe, principalmente quando 
estávamos com o marcador fa
vorável", lamentou Ayub.

Nas cobranças, o Areiópolis 
venceu por 5 a 4 e levou a taça.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Para Abade, final equilibrada marcou campeonato
Cláudio Abade, diretor 

da LLFA, faz um balanço 
positivo da 7^ Copa Regio
nal O  ECO de Futebol de

M acatuba. "Foi um excelen
te cam peonato, seis equipes 
lençoenses e seis da cidade 
de M acatuba, num  total de

20 equipes de oito cidades 
da região. A final foi bastan
te equilibrada e o público 
presente pode presenciar

um grande espetáculo. O 
futebol serve como um  lazer 
para a família e isso vale a 
pena ressaltarmos".

Sub-12 e sub-13 vencem fora pela LBC
No último sábado 4, as equi

pes sub-12 e sub-13 do Alba/ Len
çóis Paulista, viajaram para Ma- 
rília, onde enfrentara as equipes 
da casa (Sesi) pela LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Paulista). 
Já a equipe sub-16, que disputa o 
Paulista da FPB (Federação Pau
lista de Basketball), perdeu para 
Baureri, também no sábado.

Na disputa do sub-12, os ga
rotos lençoenses fizeram um jogo 
muito disputado. No primeiro

tempo, o Alba saiu em desvan
tagem, mas na etapa final conse
guiu virar o placar e vencer por 
33 a 28. "O jogo mudou comple
tamente. Eles voltaram no segun
do tempo com tudo para tentar 
virar e vencer o jogo", lembra o 
técnico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu.

Na segunda partida do dia, 
os meninos do sub-13 de Lençóis 
Paulista entraram em quadra 
com muita disposição e vence-

ram com tranquilidade por 42 
a 22. Com mais essa vitoria, a 
categoria já soma quatro vitórias 
em quatro jogos no campeonato.

PAULISTA
Também no sábado 4, a equi

pe sub-16 viajou para Barueri 
para enfrentar a equipe local, 
segunda colocada no Campeona
to Paulista, organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Basketball)

O jogo começou com a equipe

da casa indo para cima e abrindo 
boa vantagem no placar. Aos pou
cos, a equipe de Lençóis entrou no 
jogo e terminou o primeiro tempo 
perdendo por apenas sete pontos.

Apesar da reação, os lenço- 
enses não conseguiram evitar a 
derrota por 89 a 64.

O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Mu
nicipal através da diretoria de 
Esportes e patrocinado pelo 
grupo Lwart e Lutepel.

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 [uraci 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 1 Ih;
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 U h com o professor Raphael Blanco

NATAÇAO 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 PaschoarelU, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxihares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3‘ e 5“ das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3" e 5“ das 13h30 ás

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

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 campo 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 Wagner 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

MURO - O repórter Angelo Neto, de O ECO, entrega trofeu para o goleiro 
Rogério Rondina, do Caçula, pela defesa menos vazada

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

GOLEADOR - O jogador de Alfredo Guedes, Jeferson Tiago Roda, foi o 
artilheiro da competição com seis gols; Manezinho entregou trofeu

EDITAL DE INTIMAÇAO

ISAIAS RANDO JÚNIOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista -  SP
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, ou interessar possa, que fica INTIMADO a Sra. DOROTEIA CA- 
ROLINA RANZANI IMBUZEIRO -  CPF MF n° 096.248.698-12, a pagar 
a importância de R$ 13.797,58, corrigida até a data do efetivo pagamento e 
despesas com a cobrança, intimações e publicações.
A importância supra refere-se a parcelas do financiamento concedido para 
aquisição do imóvel situado no(a) Rua Carlos Ranzani, n°189, Jd. Lago da 
Prata, nesta cidade, objeto da matricula n° 12.083 e alienado fiduciariamen- 
te à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -  CEF (R12/M.12.083), sendo que 
a mesmo não foi intimada pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito no Registro de Imóveis desta cidade, situado 
a Rua 7 de Setembro, n° 1.033, no horário das 9:00 às 16:00hs, de segunda 
a sexta feira.
O não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias implicará na averbação da 
consolidação da propriedade em nome da fiduciária, CAIXA ECONOMI- 
CA FEDERAL -  CEF, nos termos do §7°, do Art.26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Lençóis Paulista, 03 de Maio de 2013 
Isaias Rando Junior 
Oficial Substito

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 056/2013 -  Processo n° 113/2013 
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para Ambulatório de Es
pecialidades. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 16 de maio de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras 
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 06 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

P u b licad o  no  jo rn a l O  E co , no  d ia  7 de M aio  de  2013 . N a  p ág in a  A 6. 
V alor d a  p u b licação  R $  23 ,92 .

è
SAAE
LCNÇãlS PAUUSTA

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 presen
te convocação implicará na perda da vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 08 DE MAIO DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

13 -  Vinicius Giovani Fernandes Pereira

Lençóis Paulista, 06 de maio de 2013 

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

P u b licad o  no  jo rn a l O  E co , no  d ia  7 de M aio  de  2013 . N a  p ág in a  A 6. 
V alor d a  p u b licação  R $  39,87.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Com goleadas, estão definidos os finalistas
A LL Sport/Ventura 
FM e MS Sport/Trigal 
venceram por 6 a 1 
e garantiram vaga na 
decisão

Duas goleadas e duas va
gas garantidas para a deci
são. Assim  foram os jogos 
de volta das semifinais da 
Copa Frigol de Futebol 
Livre no CEM  (Clube Es
portivo M arimbondo), rea
lizadas no final de semana. 
A L L  Sport/Ventura FM e 
MS Sport/Trigal golearam 
e carimbaram o passapor
te para o jogo que vai de
cidir o título. A  data e ho
rário do confronto ainda 
não foram definidos pela 
diretoria do CEM.
No sábado 4, o B O X  9/Giga 
Express tinha a difícil mis
são de vencer por três ou 
mais gols de diferença para 
se classificar. No entanto, o 
que se viu dentro de cam
po foi o um MS Sport/Trigal 
bastante superior e apro
veitando bem as chances 
de gols. A  equipe venceu 
por 6 a 1 e garantiu a vaga 
na decisão.
No domingo 5, a situação 
era praticamente a mesma. 
O  A LL  Sport/Ventura FM, 
que precisava apenas de um 
empate, goleou o LP Net/ 
Todeschini também por 6 
a 1 e ficou com a segunda 
vaga para a grande decisão.

FOTO: DIVULGAÇÃO
-m ARTILHEIRO

ARTHUR MENEGON
ALL SPORT/VENTURA FM G O LS: 9
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FU TEBO L SO C IE T Y  MASTER

PRÓXIM A RODADA
Quartas de Final - 1° Jogo - Hoje
Ás 19:00 BARCELO NA MILAN
Ás 20:15 REAL MADRID INTER DE MILÃO
Quartas de Final - 1° Jogo - Quinta-Feira 9
Ás 19:30 MANCHESTER JUVENTUS
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A RTILHEIRO

FINALISTA - MS Sport/ 
Trigal está na decisão da 
Copa Frigol de Futebol Livre

lèr'

JO ÃO  BORIN
MANCHESTER GO LS: 13
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ATIVID AD ES E HORÁRIOS N O  CEM

LIA N  K O N G
Terças e quintas-feiras, das 
I7h às I8h
Faixa etária: a partir de 
I2 anos

B A S Q U E T E
A Q U Á T IC O
Segundas e quartas-feiras, 
das I8h20 às 20h 
Faixa etária: a partir de 
I5 anos

T Ê N IS
Segundas, quartas e sextas-

-feiras, das I3h30 às I4h30 
Faixa etária: de sete a I2 

anos

T Ê N IS  DE M ESA
Segundas e quartas-feiras, 
das I9h às 2Ih  
Faixa etária: a partir de oi
to anos

X A D R E Z
Terças e quintas 17h às 
I9h
Faixa etária: a partir de se
te anos

B A LLE T
Segundas, terças, quartas e sex
tas-feiras, das 09h30 às I0h20 
(de três a seis anos)
Quartas e sextas-feiras, das I5h 
às I5h50 (de nove a dez anos) 
Quartas-feiras, das 17h às 
I7h50, sextas-feiras, das I7h 
às I 7h50 e aos sábado, das 
I0h às IIh50 e das I5h00 às 
I6h30 (a partir de II anos)

S T R E E T
Segundas e quartas-feiras, 
das I4h às I4h50 (a partir

de oito anos)
Sextas-feiras, das I4h às 
I4h50 (a partir de II anos)

D A N Ç A  D O  V E N T R E
Segundas-feiras, das I 7h às 
I 7h50 e aos sábados, das 
I4h às I4h50
Faixa etária: a partir dos I2 
anos

N A TA ÇÃ O :
Segundas, quartas e sextas
-feiras, das 9h30 às I0h20 e 
terças e quintas-feiras, das

I0h20 às I I h I 0  e das I5h às 
I5h50 (de três a cinco anos) 
Segundas, quartas e sextas
-feiras, das I0h20 às I I h I 0  e 
das I4h50 às I5h40 (de seis 
a nove anos)
De segunda à sexta-feira, 
das I6h às I6h50 (de nove 
a I4 anos)
Terças e quintas-feiras, das 
9h30 às I0h20 e das I9hI5 
às 20h05 e de sextas-feiras 
das I9hI5 às 20h05 (adulto)
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Estão abertas adesões para os espaços publicitários disponibilizados pelo clube:

uniforme das equipes, faixas de proteção, outdoor interno, jornal, informativo, 
site do clube, redes sociais e rádio. Participe!

C o D o y

PameLab
/  Uboratórlo dc Anillses Clinicas

B ^ r e s s

C e n te r  F is ia OPÇÃO BHOBH

T o d e s c h in i^  © S lS T o s é  / /  H e m g jg b

M í

P L R C C n
V I O R A Ç A R I A

M o n ta g en s  ™

■ MALHARIA 
' N!ARTE SPORT SHOES

U nim edTavares

TTÍSO
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Sociedade PRESENÇA
Flávio e Karina 
na 36^ Facilpa

SA N T^LA RA
/  Materiais Elétricos

PROMOÇÃOIMPERDiVEL
j CABOFLEXIVEL4,OOMM^  ̂

R$h150JVIETR0 
CABOFLEXIVEL6,OOMM^ 
R$ 1,70 O METRO 
CABOFLEXIVEL 10,00MM^

*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

© 3264-3479
vw w .ro g ete .co m .b r

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

EQUIPE
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O EC

Profissionais da rádio Ventura 
FM marcam presença na 
cobertura da 36  ̂ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista). 
A rádio sempre esteve 
antenada ao que está em alta 
no mundo da música, muitas 
vezes, antecipando atrações 
da feira em sua programação. 
Da esquerda para direita 
estão: Carlos Alberto Duarte, 
Erik Pisani, Márcio Henrique, 
Sidney Duarte, Alessandra 
Libanório e Bruno Braga.

FOTO: O ECO

•  PIETA
LIVRARIA E ARTE CATÓLICA
A Pietá é a referência 
da Igreja Católica em 
Lençóis Paulista e região.
Na loja, você encontra 
livros, imagens, camisetas, 
medalhas e folheados 
cristãos, além de contribuir 
com a evangelização. No 
último sábado, Monsenhor 
Carlos e o Padre Silvano 
fizeram a benção da 
loja acompanhados dos 
proprietários Mário e Bete, 
a filha Vivian, Dalva, clientes 
e amigos. A Pietá fica na 
rua XV de Novembro, 189, 
Centro. Fone (14) 3263 3083.

FOTO: O ECO

O  A driano, M ichele, 
Luiz Carlos e Isa na 36^ 
Facilpa
©  A m an d a, A na Clara 
e A na Lucia na 36^ 
Facilpa
©  Fabiano e V an essa  
na 36^ Facilpa 
O  Evandro, Gilson, 
Cesar e Cassola na 36^ 
Facilpa
©  Fátim a e Zé na 36^ 
Facilpa
O  Gaby, Bugio e 
Priscila na 36^ Facilpa

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

• A pequena 
Lívia
completou 5 
meses de vida

• Rafael 
completou 12 
meses de vida

1 ^ 0

p im o ç M
B ta a ia t

301
P O R A P iN A S

R$158, 00

Fone; ( 1 4 )  3 2 6 4 3 6 1 3  
Celular: 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  de Novembro, 
0 6  - Centro


