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Bel quer criar Condomínio Empresarial
Local será construído no Distrito Industrial e vai abrigar micro e pequenas empresas; segundo Rocinha, obra será feita em parceria com o Senai

A Prefeitura de Lençóis Paulista, 
em parceria o Senai, está na fase de 
planejamento de um Condomínio 
Empresarial para a cidade. O projeto 
será implantado no Distrito Empre

sarial e pretende oferecer estrutura 
para micro e pequenas empresas. As 
obras serão desenvolvidas por alunos 
do Senai dos cursos de pedreiro, en
canador, marceneiro e eletricista. ”Pre

tendemos usar essa construção, que 
irá beneficiar diversas empresas de 
nossa cidade para qualificar pessoas, 
principalmente na área da construção 
civil. Um projeto assim, não acontece

tão rápido, mas acredito teremos algu
ma coisa até o final de 2013. Até lá o 
projeto estará bem adiantado", expli
ca Altair Toniolo, o Rocinha, Diretor 
de Desenvolvimento. Em entrevista

recente ao O ECO, a prefeita Bel Lo- 
renzetti falou sobre o empreendi
mento que poderá, inclusive, abrigar 
empresas alojadas em áreas residen
ciais que geram ruídos ou poluição
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^  BALANÇO

VARIADOS CLIQUES - Acima, prefeita Bel e Ulysses com peão vencedor do rodeio; à esquerda crianças brincam no Parque de Diversão; 
à direita, e acima, Munhoz & Mariano interagem com público; à direita e abaixo, Léo entra literalmente no meio da galera
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'A 36 ̂  Facilpa superou as 
expectativas', diz Ulysses

Terminou no domingo, com a final do 
Rodeio Brahma Super Bull PBR e o show 
de Sérgio Reis e Renato Teixeira com a 
Orquestra Municipal de Sopros, a 36^ 
Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista). Neste 
ano, a Feira reuniu em onze dias, nomes 
consagrados da música brasileira e trou
xe, pela primeira vez, o circuito de rodeio

Brahma. ”Mas uma vez conseguimos fa
zer uma Feira melhor que a anterior. Esse 
é o grande desafio. A Feira superou as 
expectativas não só em quantidade como 
em qualidade dos shows e rodeios", diz 
o presidente da Facilpa, José Ulysses dos 
Santos. O presidente afirmou que , exceto 
o show de Victor & Léo, as demais atra
ções tiveram o público esperado

SUPERBULL M ISSA

Rodeio termina com Dia da Mães une
recorde de notas ® centenas de fiéis ®

COPA LENÇÓIS

Expressinho 
enfrente Alfredo 
Guedes na final

A vitória nos pênaltis decidiu o 
próximo adversário do Expressinho 
na Copa Lençóis Sport Shoes 2013. 
Alfredo Guedes foi o m elhor na dis
puta final e joga no próximo domin
go a grande final. Para o técnico da 
equipe do distrito, Vantoir Provence, 
o Tuili, a classificação foi merecida e 
a boa fase do goleiro Rafael foi deci
siva para Alfredo Guedes conseguir 
chegar à decisão.

LEGISLATIVO

Câmara põe portal da 
transparência no ar ®

MEIO AM BIENTE

Peixes mortos são 
encontrados no 
Rio Lençóis

Na tarde de ontem, peixes mortos fo
ram encontrados no Rio Lençóis, perto 
do bairro Mamedina. Segundo o diretor 
do SAAE, José Antonio Marise, equipes 
da autarquia foram enviadas ao local 
para vistoria. "Coletamos amostras da 
água e percorremos o trecho perto do lu
gar onde os peixes foram encontrados", 
diz Marise. "A diretoria de meio ambien
te também avisou a CETESB, mas ainda 
não sabemos qual o motivo das mortes".

TRAFICO

Menor é pego pouco 
antes de fazer 18 ®

C & T
Menino autista, gênio da física 
é cotado para prêmio Nobel; 
aos 14 anos, o adolescente vai 
obter seu mestrado

Fechamento 
desta edição: C í d
20hl5 ^

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Cidades CIDADE LIMPA
Durante a última semana a cidade de Pederneiras 

recolheu 500 toneladas de lixo e entulho. A ação visa 
estimular a população a descartar potenciais recipientes 

que possam servir de criadouro do mosquito da dengue

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FRASE
"Eu não estou fazendo favor em 
conceder entrevista a vocês. Vocês 
é que mantém meu nome em alta" 
Sergio Reis, antes do show 
Amizade Sincera

SEGURANÇA -  Ontem, mais uma barra de segurança foi instalada na ponte 
da rua 28 de abril. O local, que já tinha proteção é passagem de pedestre e 
está acima de uma passagem de linha do trem da cidade

& A r / MÁRCIO MOREIRA

FACOL
Acontece hoje, na Facol (Faculda

de Orígenes Lessa) a palestra do pro
fessor Gildásio Mendes, sobre o livro 
"Como fazer monografia na prática".
A proposta é mostrar uma nova me
todologia na elaboração de monogra
fias, trabalhos de conclusão de curso, 
relatórios de estágios supervisionados 
e trabalhos de iniciação científica em 
geral. A palestra, voltada para os alu
nos da faculdade começa às iph e as 
vagas são por ordem de chegada.

ETEC
Termina na quinta-feira a inscrição 

para o vestibulinho das Etecs (Escolas 
Técnicas Estaduais). Em Lençóis Paulista 
as vagas são para os cursos de química, 
no período da tarde e de contabilidade 
e administração à noite. O candidato 
precisa ter concluído ou estar cursan
do a partir do 2 ° ano do Ensino Médio 
regular para participar. A inscrição só 
será efetivada após o preenchimento 
da ficha, até as ish de quinta através 
do site www.vestibulinhoetec.com.br e 
o pagamento da taxa de R$ 25. O ma
nual do candidato, para a prova, está 
disponível na internet para download.
O exame acontece no dia 16 de junho.

NO CAMPO
Na quarta-feira, Lençóis recebe 

um evento para mostrar os resultados 
práticos da aplicação de herbicida em 
taxa variada, o HTV®, desenvolvido 
e patenteado pela APagri Consultoria 
Agronômica, e parceria comercial com 
a Dupont do Brasil. Na sequência, pro
dutores terão a oportunidade de assis
tir à palestra do phD em Engenharia 
Agrícola, Professor José Paulo Molin, 
coordenador do Programa de Pós-Gra
duação em Engenharia de Sistemas 
Agrícolas da USP/Esalq. O Dia de Cam
po acontecerá às 16 horas, no Trevo da 
Castelinho, sentido Usina São Jose. Já a 
palestra terá início às 18 horas, na As- 
cana - Associação dos Plantadores de 
Cana do Médio Tietê.

PALESTRA
A Prefeitura de Pederneiras, junto 

com o Departamento de Desenvolvi
mento e Assistência Social, promove 
na próxima quarta-feira, 15, a partir das 
i8h no Teatro Municipal "Flávio Razuk", 
a palestra "Rompendo o Silêncio Se 
Vence a Impunidade" com a presença 
do prefeito municipal Daniel Pereira de 
Camargo (PSB) e do palestrante e dele
gado Dr. Eduardo Herrera dos Santos. O 
evento deve abordar temas como a ex
ploração sexual contra crianças e ado
lescentes, tema principal da Campanha 
Nacional de Combate ao Abuso e à Ex
ploração Sexual contra Crianças e Ado
lescentes que está sendo promovida 
pelo Governo Federal em todo o país.

EM DISCUSSÃO
Uma nova lei está sendo elabora

da pelo Departamento de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura de Barra Bonita 
sobre o horário de funcionamento do 
comércio. Para discutir o assunto, será 
convocada uma nova audiência, ainda 
este mês, para concluir o projeto e en
caminhar novamente para a Câmara.

REGIONAL
O governo paulista anunciou a li

beração de R$ 955,5 mil extras para 
Santas Casas e entidades filantrópicas 
da região. Lençóis Paulista vai receber 
R$ 20 mil destinados a APAE; Macatu- 
ba recebe R$ 20 mil para a APAE e a 
mesma quantia para a Santa Casa; o 
Hospital de Agudos deve receber R$ 
31.604,76 e a APAE R$ 20 mil. 
//////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

DESCASO -  Apesar de ter coleta de lixo regular, alguns moradores ainda 
insistem em poluir o meio ambiente. A equipe do Jornal O ECO flagrou sacos 
de lixos jogados perto do Rio Lençóis no Centro da cidade.

Facilpa para 
todos os públicos

A 36^ Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) se transformou em uma festa para todos 
os públicos e não público para todos os dias. Senão vejamos: 
A abertura da exposição, quinta-feira retrasada, recebeu 
público família. Na sexta-feira, no show de Gustavo Lima, 
maioria público jovem. Jovem que chega na festa a partir das 
22h30, 23h. Sábado, outra vez o público jovem foi maioria. E 
os empresários da dupla Humberto & Ronaldo pisaram na 
bola com a diretoria da feira. Para o público foi uma frustra
ção esperar até as 2h para ver os artistas. Mas, mesmo com 
alguns protestos, a dupla Matheus e Cauã, segurou o públi
co na arena. No domingo 5 de maio, outra vez o público foi 
diferente. As famílias voltaram para o Recinto José Oliveira 
Prado. Foi movimentação durante todo o dia até a final do 
Rodeio Brahma e show de Cezar & Paulinho. O frio acentu
ado atrapalhou a presença do público na segunda e terça
-feira. Com shows regionais apenas fãs dos grupos de rock 
e das duplas sertanejas foram para a exposição. Diferente 
do que ocorreu na quarta-feira. Mesmo com o frio, o Recinto 
de Exposições da Facilpa recebeu grande público. A grande 
expectativa ficou para quinta-feira para apresentação de Jor
ge & Mateus. Não aconteceu nenhuma surpresa. Os jovens 
foram prestigiar a maior dupla do momento, com agenda de 
22 shows por mês. A dupla não decepcionou. Com baladas 
românticas e até música do Charlie Brown Júnior a galera foi 
ao delírio. A grande decepção de público ficou por conta da 
dupla Victor & Léo. Com super produção e desempenho irre
preensível de Victor no violão, mesmo com música de quali
dade não arrastou multidão como se esperava. Restava o sá
bado e domingo. Se não levaram público superior Munhoz & 
Mariano concorreu diretamente com Jorge & Mateus, quando 
20 mil pessoas foram prestigiar os donos do sucesso Camaro 
Amarelo. E Mariano abusou da dança. O público, a maioria o 
mesmo que costuma chegar em 22h30, 23h. O Dia das Mães 
foi coroado com o maior público da feira. Mais até que no 
primeiro domingo. Eram famílias inteiras que se revezavam 
o recinto da festa. Talvez pelo horário avançado do início do 
show, o público também não ficou para prestigiar os dois 
maiores nomes da música sertaneja (Renato Teixeira e Ser- 
gio Reis) junto com a Orquestra Municipal de Lençóis Paulista 
regida pelo maestro Marcelo Maga- 
nha. No show Amizade Sincera, 
os maiores clássicos da músi
ca brasileira executados pela 
primeira vez com orquestra.
0 show visto aqui em Lençóis 
Paulista será visto no próximo 
fim de semana pelos paulista
nos. Amizade Sincera de Rena
to Teixeira e Sergio Reis será 
apresentado na Virada 
Cultural Paulista.
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PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.
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O governador Geraldo Alckm in (PSDB) d e
verá desem barcar em Lençóis Paulista em 
breve. Segundo Fernando Padula de M ora
es, chefe de gabinete da Secretaria da Edu
cação, Alckm in poderá participar da inaugu
ração da creche do Jardim Santa Terezinha.

De acordo com Padula, a creche Iara M aria 
G iovanetti Cam panholi, é prim eira de mil 
creches do program a Creche Escola, par
ceria do Governo do Estado com a P re fe i
tura M unicipal.

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano 
caminhando juntos

Grupo Lwart w w w .g ru p o lw a rt.c o m .b r
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Opinião i
FRASE
• A maior bilheteria foi do Munhoz e Mariano. Um show 
no sábado onde a dupla interagiu com a platéia 
José Ulysses dos Santos, presidente da Associação Rural 
de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
• As grandes idéias 
surgem da observação dos 
pequenos detalhes 
Augusto Cury
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Termina mais uma Facilpa
rW l

|hegou ao fim mais uma edição da Fa
cilpa (Feira Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista). Como 

todos os anos a feira chega a seu desfe
cho sob críticas e elogios. Por mais um 
ano a Facilpa termina sem o registro de 
nenhuma ocorrência grave, como é co

mum nestes tipos de eventos. A gra
de de programação trouxe atrações 
que estão entre as mais tocadas do 
Brasil. Como era de se esperar Jorge & 

Mateus e Munhoz e Mariano tiveram 
casa cheia. O show na quinta, inclusive, 

quebrou uma paradigma de que era 
impossível trazer uma grande atração 
no meio da semana e ter bom público.

No roll das reclamações mais ou
vidas pela reportagem de O ECO a primeira 
colocada foi o preço das atrações. Muitas 
pessoas afirmaram que procuraram escolher 
os shows que desejariam assistir. Talvez isso 
explique o baixo movimento registrado no

show dos irmãos Victor & Leo. Como o que 
vale é o momento dos artistas, a maioria da 
juventude optou por assistir Jorge & Mateus 
e Munhoz & Mariano.

Mas a reclamação -  apesar de justa -  
também é de certa forma incoerente. Afinal, 
são os shows pagos que ajudam a financiar 
toda estrutura da feira que garante a mesma 
segurança, comodidade também nós dias 
gratuitos. Não existe uma Facilpa de portões 
abertos e outra nos dias fechados.

Apesar das críticas, a Facilpa ainda as
sim mantém saldo positivo. Cobrar alguns 
dias e ter outros com acesso gratuito ao 
recinto ainda é a melhor forma. Apostar 
em uma festa com shows do mesmo ní
vel e bancados exclusivamente pela pre
feitura é socializar uma dívida que é de 
apenas alguns. Quando a prefeitura paga, 
todos pagam. Mesmo aqueles que sequer 
conhecem as músicas de Munhoz & M a- 
riano e não pretendem conhecer.
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Lições de toda uma vida
O
D

<

Vanessa Martins de Almeida
é estudante de publicidade na USC 
h ttp ://m in h a s p ro m e s s a s .w o rd -  

press.com/

Hoje se inicia uma nova fase, trazendo 
mudanças, novas responsabilidades. 
Talvez muitos digam que não seja uma 

nova fase, e sim uma fase comum em que 
todos passam e que tudo ficará na mesma. 
Mas para mim cada fase como essa é única, 
e não terá outra igual.

Cada ano é diferente, tem suas próprias 
circunstâncias, fases próprias, e nenhuma 
dessas fases é igual a outra.

Para mim, esta fase é um tempo muito im
portante, assim como os outros foram, afinal ter 
chego até aqui é uma grande vitória, pois este é 
um tempo em que disseram que não chegaria, 
que eu poderia não estar aqui hoje, e que eu 
poderia até mesmo não estar andando hoje.

Há dez anos, minha vida virou de cabe
ça para baixo, trazendo surpresas que mu
daram a minha infância e todo o meu futuro 
para sempre.

Então em meio ao desespero de uma 
criança que estava ainda aprendendo a v i
ver, me ensinaram a ter fé, a ter esperança, 
e acreditar que toda aquela circunstância 
mudaria, e foi exatamente o que eu fiz. Mu
dei minha visão de vida e simplesmente co
mecei a lutar para viver e para vencer.

E se eu tivesse acreditado e aceito que 
não passaria daquela noite?E se eu tivesse 
desistido? Me entregado? O que seria de 
mim hoje? Provavelmente nada.

Confesso que me lembrar do passado 
não é tão fácil quanto parece, porém me or
gulho de ver o quanto fui forte, o quanto lu
tei, e agradeço a minha família que sempre

esteve ao meu lado em todo este tempo.
Tudo isso serviu para me transformar em 

tudo o que sou hoje, para entender o senti
do daquela frase que diz que há males que 
vem para o bem.

Aprendi nesses 19 anos, que existirão 
sempre momentos em que tudo pode pare
cer impossível, e que tudo diga que aquela 
circunstância não se resolverá, porém tudo 
depende de nós mesmos, do que nós acei
tamos, do que nós acreditamos.

Devemos sempre acreditar naquilo que 
nos faz bem, que nos encoraja e nos dá for
ças. Aquilo que nos faça ter fé, ter esperan
ças, decidir lutar, e tudo isso vai depender 
de como você enfrenta a sua vida e os pro
blemas que possa aparecer no meio dela.

Eu acredito em Deus, que ele cuida de 
mim e me ajuda a todo instante. Porém uma 
coisa eu recomendo, independente da re
ligião, que nunca perca as esperanças, es
colha a felicidade e aprenda a viver mesmo 
com as circunstâncias mais difíceis.

Foi assim que venci, e será assim que v i
verei os restos dos meus dias, lágrimas se 
transformando em risos, vendo o lado bom 
de tudo, valorizando as coisas do dia a dia. 
E é assim que vamos aprendendo a viver a 
cada dia, a cada fase, aprendendo a enfren
tar a cada obstáculo e os transformado em 
seus degraus para a sua felicidade.

Afinal como diz em Jó 36:15: "Mas Deus 
nos ensina por meio do sofrimento e usa a 
aflição para abrir os nossos olhos", e é as
sim que vamos adquirindo lições para a cada 
fase da nossa vida.

Não desista, continue a lutar, certas situ
ações servem para você amadurecer, pare 
de murmurar, simplesmente aprenda a v i
ver. Para ser feliz isto basta!

CM
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Avanço estratégico
Luiz Gonzaga Bertelli
é presidente Executivo do Centro 

de Integração Empresa-Escola (CIEE), 
da Academia Paulista de História 
(APH) e diretor da Fiesp

0 Brasil vive um momento inusitado na 
sua história. Houve um avanço consi
derável da posição brasileira no cenário 

mundial nos últimos anos -  muito pela crise 
que passou como um tsunami nos gigantes 
Estados Unidos e Japão e se concentra ago
ra em importantes países da União Europeia, 
como Espanha e Itália. Na ordem interna, boa 
parte da população das classes D e E emergi
ram, engordando a nova classe média, o que 
fez explodir o consumo, mantendo o merca
do interno aquecido. No entanto, a educação 
não acompanhou esse crescimento. Conti
nuamos com problemas crassos na quali
dade do ensino público; baixa quantidade 
de jovens nas salas de graduação, principal
mente em áreas estratégicas como ciência e 
tecnologia; além do pouco investimento em 
pesquisa. O impacto disso afeta diretamente 
a indústria e comércio: a falta de mão de obra 
qualificada no mercado de trabalho.

Para tentar conter as dificuldades e 
melhorar a formação do profissional brasi

leiro, o governo federal criou o Ciência Sem 
Fronteiras (CSF), um programa que visa a 
formação de jovens talentos em universi
dades do exterior. Após uma visita da pre
sidente Dilma Rousseff à Casa Branca, as 
principais universidades do planeta -  Har- 
vard e Instituto de Tecnologia de Massa- 
chusetts (MIT), anunciaram uma reserva 
de 1,5 mil bolsas de estudo integral até 
2015 para estudantes brasileiros cursarem 
o doutorado completo. As bolsas serão fi
nanciadas pelo governo federal. No entan
to, o inusitado da história: existe até agora 
uma baixa procura pelos cursos oferecidos.

Uma das dificuldades encontradas é a 
proficiência na língua. Os cursos exigem do
mínio do inglês, o que ainda costuma ser um 
entrave preocupante para profissionais bra
sileiros. No entanto, especialistas em línguas 
estrangeiras acreditam que o estudante que 
tiver nível básico de inglês precisaria estudar 
diariamente por um ano e meio para alcan
çar o patamar exigido pela seleção.

A presença de pesquisadores brasileiros 
nas principais universidades pode fazer o país 
avançar em áreas estratégicas para o cresci
mento econômico e colocar o Brasil na rota 
definitiva do desenvolvimento. Não se pode 
mais desperdiçar oportunidades como essa.

Arnaldo Jardim vista 
estandes na Facilpa

O deputado federal, Arnaldo Jardim (PPS), esteve em Lençóis Paulista no iní
cio da noite desta sexta-feira 10, onde visitou a 36® Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). Antes, ele se encontrou com várias 
lideranças políticas e canavieiras da região na sede da Ascana (Associação dos 
Plantadores de Cana do Médio Tietê). Em menos de um mês, é a segunda vez 
que o deputado visita a cidade.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Trabalho firme
Pedro Luis Lorenzet- 

ti, presidente da Ascana, 
Fernando Cury (PP), ir
mão do prefeito de Botu- 
catu, João Cury (PSDB), e 
pré-candidato a deputado 
estadual e o deputado fe
deral Arnaldo Jardim con
versaram e interagiram 
bastante durante cami
nhada pelo recinto

Canavieiro
Jardim é um dos maiores defensores 

de políticas consistentes que incentivem 
o crescimento da indústria sucroenergé- 
tica nacional e por isso é tão querido nas 
cidades da região.

Bravos
A sessão da Câmara de Agudos foi 

quente ontem de manhã, mas desta 
vez, não foram os parlamentares que 
brigaram entre si. Eles se reuniram 
para reclamar do serviço prestado 
pela CPFL (Companhia Paulista de For
ça e Luz).

Apagão
Os parlamentares pediram explica

ções da CPFL em relação a um corte de 
energia ocorrido na semana passada. 
Segundo eles, mais de 125 casas ficaram 
sem iluminação durante a noite, após 
um reparo feito pela empresa nas pro
ximidades do Jardim Europa.

Cobrou
Os vereadores Glauco Luis Costa 

Ton (PMDB), o Batata, e Nelson Assad 
Ayub (PP), o Nelsinho fizeram duras 
criticas à empresa e cobraram melhor 
atendimento e atenção com os mora
dores de Agudos.

Presença
O secretário de Educação de Agu

dos, Waldemir Rodrigues de Melo, 
acompanhado pelo vice-prefeito Altair

Francisco da Silva (PMDB), também es
teve presente na visita do secretário da 
Educação do Estado, Herman Voorwald, 
quinta-feira 9, em Lins.

Conquistas
Agudos conseguiu adesão e re

novação de convênios. No transporte 
escolar, a doação de um ônibus para 
o município. Na oportunidade, Walde
mir e Altair trataram de acertos finais 
para a construção de uma creche no 
bairro Jardim Cruzeiro.

Relembrando
Na edição de sábado, o jornal O ECO 

trouxe uma matéria sobre a intenção da 
cidade de Macatuba em implantar a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa.

Mudança
Na sessão de ontem, os vereadores 

de Macatuba votariam um projeto de 
lei vindo do Executivo que altera dis
positivos do Estatuto Municipal da Mi- 
croempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte -  EMME.

Valeu à pena
Essa alteração mostra claramente a 

intenção do prefeito Tarcísio Abel (PP) 
em finalmente colocar em prática o es
tatuto. Bom para os micro e pequenos 
empresários, bom para a economia do 
município. Só será preciso ver se o pre
feito conseguirá sair do campo abstra
to da lei para o prático. O tempo dirá.
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FOTO DIVULGAÇÃO

Os níveis de gás carbônico (CO2) na 
atmosfera atingiram um recorde.
Pela primeira vez, foi registrada 
uma concentração diária maior 
do que 400 partes por milhão de 
dióxido de carbono no ar

Menino autista gênio da física 
cotado levar prêmio Nobel

FOTO: DIVULGAÇÃO

Aos dois anos de idade, o jovem americano 
Jacob Barnett foi diagnosticado com autismo, e 
o prognóstico era ruim: especialistas diziam a 
sua mãe que ele provavelmente não conseguiria 
aprender a ler ou sequer a amarrar seus sapatos. 
Mas Jacob acabou indo muito além. Aos 14 anos, 
o adolescente estuda para obter seu mestrado 
em física quântica, e seus trabalhos em astrofí
sica foram vistos por um acadêmico da Universi
dade de Princeton como potenciais ganhadores 
de futuros prêmios Nobel. O caminho trilhado, no 
entanto, nem sempre foi fácil. Kristine Barnett, 
mãe de Jacob, diz à BBC que, quando criança, ele 
quase não falava e ela tinha muitas dúvidas so
bre a melhor forma de educá-lo. "(Após ser diag
nosticado), Jacob foi colocado em um programa 
especial (de aprendizagem). Com quase 4 anos, 
ele fazia horas de terapia para tentar desenvolver 
suas habilidades e voltar a falar", relembra. "Mas 

percebi que, fora da terapia, ele fazia coisas 
extraordinárias. Criava mapas no chão da 
sala, com cotonetes, de lugares em que 

^  havíamos estado. Recitava 0 alfabeto de 
trás para frente e falava quatro línguas." 

Jacob diz ter poucas memórias dessa época, 
mas acha que 0 que estava representando com 
tudo isso eram padrões matemáticos. "Para mim, 
eram pequenos padrões interessantes"

I Rápidas
^  VELOCIDADE- A Samsung anunciou nesta 
^  segunda-feira que testou com êxito um novo 

sistema de telefonia celular rápido de quinta ge- 
^  ração (5G), que permite aos usuários, por exem- 
I  pl° ,  fazer o download de um filme em segun- 
^  dos. Tecnologia é 13 vezes mais rápida que 4G

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

Política
FOTO: DIVULGAÇÃO

MP DOS PORTOS
Será votado até quinta-feira, pela Câmara 

e pelo Senado a Medido Provisória dos 
Portos. O Governo mantém o discurso 
otimista quanto à aprovação da proposta que 
pretende dar maior competitividade ao setor.

LEGISLATIVO

Após 2 anos, Câmara põe no 
ar Portal da Transparência
Lençoenses 
podem ter acesso 
a informações do 
Poder Legislativo; 
cumprimento da lei 
vem após dois anos

Angelo Neto__________

Após praticamente dois 
anos de promessas e 
descumprimentos da lei 

e em meio a tantos problemas 
e suspeitas, a Câmara de Ve
readores de Lençóis Paulista 
colocou no ar o Portal da Trans
parência. Nele, os cidadãos po
dem ter acesso a informações 
de receitas e despesas do Poder 
Legislativo, tais como gastos 
com funcionários, aquisição de 
bens, dentre outras. O link do 
portal pode ser acessado atra
vés do site www.camaralen- 
cois.sp.gov.br.

A obrigatoriedade da trans
parência na gestão dos recursos 
públicos foi determinada pela 
LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), editada em 4 de maio de 
2000. Para cidades com mais de 
50 mil habitantes, o portal deve
ria estar funcionando até maio de 
2011. Na época, o então presiden
te da Câmara, Ailton Rodrigues

de Oliveira (PTB), o Juruna, pro
meteu por diversas vezes que o 
portal seria colocado no ar, o que 
não ocorreu até o final de seu 
mandato, em dezembro de 2012.

Ao assumir a presidência, 
Humberto José Pita (PR) prome
teu colocar no ar o mais breve 
possível tanto o site quanto o Por
tal da Transparência.

O cidadão poderá encontrar 
todos os atos praticados pelas 
unidades gestoras no decorrer 
da execução da despesa, no mo
mento de sua realização, com 
a disponibilização mínima dos 
dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem 
fornecido ou ao serviço prestado, 
à pessoa física ou jurídica bene
ficiária do pagamento e, quando 
for o caso, ao procedimento lici- 
tatório realizado.

Com relação às receitas, 
será possível encontrar ainda 
o lançamento e o recebimento 
de toda a receita das unidades 
gestoras, inclusive referente a 
recursos extraordinários.

Genésio Simões, diretor geral 
da Câmara Municipal, afirma 
que com o portal, o cidadão pode 
fiscalizar as aplicações dos recur
sos do Poder Legislativo. “O len- 
çoense pode agora se tornar um 
fiscal do Pode Público. É uma 
ferramenta que vai ao encontro 
ao cidadão verificar o que ocorre

FOTO: MÁRCIO MOREIRA

Fiscais - Para Simões, cidadão poderá fiscalizar o trabalho do Legislativo

na Câmara".
Já com relação ao site oficial, 

Simões prefere não dar prazos, 
mas adianta que está em fase 
final de construção. “Nós en
contramos na Câmara uma série 
de situações que demonstram 
uma falta de gerenciamento da 
entidade enquanto empresa 
pública. Aos poucos estamos 
eliminando esses problemas. 
Estamos começando a montar o 
site do zero. Ele será uma fer
ramenta para que a população 
acompanhe a Câmara", finaliza.

Nas últimas sessões, o 
presidente da Casa de Leis,

Humberto José Pita (PR), 
reclamou da falta da parti
cipação popular durante o 
trabalho dos legisladores. O 
diretor geral acredita que o 
site vai ajudar neste sentido. 
“Nosso pensamento é que no 
final de semana, o cidadão 
entre no site, veja a pauta e 
compareça nas sessões".

A empresa responsável tan
to pela construção do site quan
to do Portal de Transparência é 
a 4R Sistemas de Administração 
Pública da cidade de Porto Fe
liz, vencedora da licitação que 
ocorreu no início deste ano.

CEI

Jurídico dá parecer e orienta parlamentares
Tecno log ia  da In fo rm aç ão
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Angelo Neto

0 assessor jurídico da Casa 
de Leis, Antônio Carlos 
Rocha, já emitiu o pa

recer em relação às acusações 
contra o vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho. Agora, falta a comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
também emitir o parecer sobre 
o assunto para que os membros 
da Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar dêem o encaminha
mento necessário para o caso.

Em entrevista ao jornal O

ECO, Rocha disse procurou 
orientar os parlamentares sobre 
os possíveis encaminhamentos 
do processo. “Tentei passar como 
funciona o expediente, como 
deve ser encaminhado. Quem 
tem competência exclusiva para 
abordar o tema, ou seja, se deve 
ou não ser aberta uma CEI é a 
comissão de Ética e Decoro Par
lamentar que vai dizer se ele é 
culpado ou não", explica.

O parecer de Rocha já está com 
o relator da comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação, Ailton Apa
recido Tipó Laurindo (PV), que vai

SAUDE

Campanha de vacinação contra 
a gripe é prorrogada

W elinton Barros_______

Devido à baixa procura pela 
imunização, o Ministério da 
Saúde orientou os municípios 

a prorrogarem suas campanhas de 
vacinação contra o vírus da gripe. A 
campanha que foi iniciada no dia 15 
de abril e recebeu duas prorrogações.

Em Lençóis Paulista, 6 mil pes
soas entre crianças, gestantes, idosos 
acima de 60 anos e trabalhadores de 
saúde, já receberam a dose da vaci
na. 3 mil pessoas com doenças crô
nicas também já foram vacinadas 
pela Diretoria. A meta para 2013 é 
de que 10.068 pessoas sejam imu-

nizadas.
A enfermeira da Vigilância Epi- 

demiológica, Josiane Maria de Sousa, 
explica que ainda há muitas pessoas 
a serem vacinadas. “O número de va
cinados já é considerado bom, porém 
temos muito que avançar. Gestantes e 
crianças ainda somam baixa adesão. 
Ainda tem bastante gente para ser vaci
nada, para que possamos atingir uma 
meta considerada excelente", disse.

A vacina contra a gripe é indica
da a gestantes; pessoas com 60 anos 
ou mais; mulheres até 45 dias após 
o parto; indígenas; crianças de seis 
meses a menores de dois anos; pro
fissionais de saúde

verificar a legalidade do processo e 
também dar seu parecer. O parla
mentar tem prazo entre 7 e 15 dias 
para cumprir esta etapa.

Logo em seguida, a comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar irá 
se reunir para decidir se sugere ou 
não a abertura da CEI (Comissão 
Especial de Inquérito). “Eles vão 
verificar a necessidade de novas 
provas favoráveis ou contrárias. 
Se não precisar de nada disso, a 
comissão vai decidir o que vai fa
zer, se vai aplicar a penalidade ou 
não", completa Rocha.

O relator da comissão de Éti-

ca e Decoro Parlamentar, Ander- 
son Prado de Lima (PV), já apon
tou que não vai mais prorrogar os 
prazos. A expectativa é de que o 
caso seja totalmente resolvido em 
no máximo duas semanas.

Manezinho esteve no Mato 
Grosso no fim do ano passado. 
Durante a viagem, foram registra
das várias ligações para o seu ce
lular coorporativo, pertencente à 
Câmara Municipal. Também não 
foi descontada no holerite a ausên
cia em uma das sessões realizadas. 
Os valores já foram descontados 
do contracheque do vereador.

POLICIA

Data de aniversário livra 
menor da cadeia

Carlos A. Duarte

Um adolescente deixou 
de ir para a cadeia do
mingo à noite por conta 

da data do aniversário. O 
menor foi abordado pela 
PM quando era transpor
tado por um mototaxi, por 
volta das 23 horas deste do
mingo 12 de maio. O jovem 
completou 18 anos ontem.

Com o adolescente, a PM 
apreendeu 10 porções de coca
ína. Ao ser indagado, o menor 
disse que tinha mais droga em

casa. Na residência, a polícia 
apreendeu 77 papelotes de co
caína e R$ 66 em dinheiro.

O rapaz foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia, onde 
a droga foi apreendida e o 
rapaz liberado.

Ao conferir os documen
tos do menor, a PM desco
briu que ele completou 18 
anos ontem, segunda-feira, 
13 de maio. Como a aborda
gem ocorreu antes da meia
-noite, o menor foi enqua
drado no ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

http://www.camaralen-cois.sp.gov.br
http://www.camaralen-cois.sp.gov.br
http://www.uniontecnologia.com.br
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Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 15 DE MAIO DE 2013 
HORÁRIO: 16:00 HORAS

14 -  Ricardo Felipe Jordan

Lençóis Paulista, 13 de maio de 2013 

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 41,38.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado 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 Municí
pio, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria 640 de 13.05.2013.......... Autoriza o Santuário Arquidiocesano
Nossa Senhora da Piedade a utilizar a Praça “Comendador José Zillo”.

Portaria 641 de 13.05.2013.......... Declara vago o cargo de Professor de
Ensino Fundamental II em razão da aposentadoria de Orlando Carlos Minetto.

Portaria 642 de 13.05.2013.......... Declara vago o cargo de Professor de
Ensino Fundamental I em razão da aposentadoria de Aparecida de Fátima Ca
valheiro.

Portaria 643 de 13.05.2013.......... Dispensa, sem justa causa, Maria Elena
Ludovico da função temporária de Alfabetizador Popular.

Instrução Normativa 002 de 10.05.2013.......... Dispõe sobre apresentação
de documentos comprobatórios de profissionais de Educação Física.

Lençóis Paulista, 13 de maio de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 41,38.

LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores [oão 
Paulo PaschoareUi, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxUiares 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®,6̂  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 Campo de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

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

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

Prefeitura Municipal de Areiópolis
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 339/2.013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

CONTRATADO:
I GLAUCIA FABIANA SILVA

Endereço: Rua 2, n.° 279, Plínio Targa
Cidade: Areiópolis-SP
CPF: 341.415.718-73

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036990000 1241 OUTROS SEVIÇOS DE PESSOA FISICA

Areiópolis, aos 02 de abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 34I/2.0I3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

CONTRATADO:
I OSNY BERNARDES

Endereço: Rua 28 de Abril, n.° 1.045, apartamento 71, Jardim Humaitá
Cidade: Lençóis Paulista - SP
CPF: 361.710.348-00

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para 
cadastramento de famílias no Cadastro Único da Bolsa Família, para atender a 
projeto da Assistência Social.

VALOR: R$ 5.920,00 (cinco mil, novecentos e vinte reais) em 08 (oito) parcelas 
de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) cada, para pagamento até o dia 10 (dez) 
do mês seguinte ao vencido.

PRAZO: O presente contrato vigorará a partir do dia 02 (dois) de abril de 2013 
(dois mil e treze) até 30 (trinta) de novembro de 2.013 (dois mil e treze), quando 
será considerado extinto de pleno direito.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel urbano 
localizado nesta cidade na rua Dr. Pereira de Rezende. n.° 215, centro, Areiópolis 
-SP, destinado à instalação e funcionamento da Diretoria Municipal de Educação.

VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser pago em parcelas 
iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o dia 10 
do mês seguinte ao vencido.

PRAZO: A presente locação será por prazo determinado a contar do dia 02 (dois) 
de abril de 2013 (dois mil e treze) e a vencer em 31 (trinta e um) de dezembro de 
2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado por livre acordo entre as partes, 
nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Areiópolis, aos 02 de abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036150000 487 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 343/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
I CELEIDA TERESA DOS SANTOS DOMINGOS ME

Endereço: Rua Duque de Caxias, n.° 322
Cidade: São Manuel-SP
CNPJ: 08.487.771/0001-67

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de 
monitoramento de alarmes de segurança instalados nas EMEFs “José Lourenço 
Blanco, Mario de Barros Aranha, Haydée Canavesi Lourenção, EMEI Pedro Pupo 
da Silveira e Diretoria Municipal de Educação”.

VALOR: R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais) a ser pago em 
parcelas iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta 
reais) cada, para pagamento até o dia 10 do mês seguinte ao vencido.

PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de abril de 2013 (dois 
mil e treze) até 31 (trinta e um) de dezembro de 2.013 (dois mil e treze), quando 
será considerado extinto de pleno direito.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 510 OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA J^TRIDICA___________________

Areiópolis, aos 02 de Abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 340/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
I SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA GARCIA

Endereço: Roque Tagliatella, n.° 362, Vila Cremer
Cidade: Areiópolis -  SP
CPF: 180.854.838-82

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços 
profissionais autônomos e fornecimento de material e equipamentos para atender 
toda a demanda na lavagem de uniformes para uso das equipes do Departamento 
de Esportes do município de Areiópolis/SP.

VALOR: R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), a ser pago em 
parcelas iguais, mensais e sucessivas no valor R$ 680,00 (seiscentos e oitenta 
reais) cada, para pagamento até o dia 10 do mês seguinte ao vencido.

PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de abril de 2013 (dois 
mil e treze) até 31 (trinta e um) de novembro de 2.013 (dois mil e treze), quando 
será considerado extinto de pleno direito.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036990000 969 OUTROS SERVIÇOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 342/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

DANIEL FRANCISCO PAFETTI ME

Endereço: Rua Dr. Napoleão Laureano, n.° 25, Vila Antártida

Cidade: Botucatu -  SP

CNPJ: 03.458.571/0001-62

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURIDICA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 20/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
MARINA RUIZ FERRAZ PENEDO EPP

Endereço: Avenida Santa Cruz, n.° 2800
Cidade: Areiópolis - SP
CNPJ: 01.817.380/0001-14

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados de implantação, configuração e manutenção em 03 (três) servidores 
de controle de acesso a conteúdos de internet, elaborado no software livre LINUX, 
localizados nas Unidades Escolares: José Lourenço Blanco, Mario de Barros 
Aranha, Haydée Canavesi Lourenção.

VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a ser pago em parcelas 
iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, para 
pagamento até o dia 10 do mês seguinte ao vencido.

PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de abril de 2013 (dois 
mil e treze) até 31 (trinta e um) de dezembro de 2.013 (dois mil e treze), quando 
será considerado extinto de pleno direito.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

OBJETO: Aquisição de combustível para uso da Frota Municipal sendo: 16.000 
(dezesseis mil) litros de óleo diesel comum e 13.000 (treze mil) litros de gasolina 
comum.

VALOR: R$ 76.691,00 (setenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais), que 
será pago quinzenalmente até 15 (quinze) dias após a entrega e faturamento da 
Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da 
Assinatura deste instrumento, vigorando a avença até 09 (nove) de julho de 2013 
(dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339030010000 159 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
AUTOMOTIVOS

339030010000 466 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
AUTOMOTIVOS

339030010000 538 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
AUTOMOTIVOS

339030010000 841 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
AUTOMOTJVOS

339030010000 1091 COm b u s t ív e iS e  l u b r if ic a n t e s
AUTOMOTIVOS____________________________

Areiópolis, aos 02 de abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

Areiópolis, aos 02 de abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

Areiópolis, aos 11 de abril de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

grátis!
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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 Antonio Boso, n.° 70, Distrito de Alfredo Guedes, 
de propriedade de Celso Luiz Costa, inscrita no CPF/MF sob n° 120.210.488
61, para abrigar o posto policial do Distrito de Alfredo Guedes, por 12 (doze) 

meses, cujo valor mensal de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais), 
cuja despesa correrá através da DISPEn Sa  DE LICITAÇÃO N.° 013/2013, 

Processo n.° 114/2013, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 13 de maio de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, 

conforme artigo 61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, 
inc. XX da Inst-TCU n° 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO

Contrato n° 074/2013; DATA ASSINAT: 13/05/2013; CONTRATADO: 
Rone Engenharia, Projetos, Construções e Comércio Ltda; CNPJ: 
07.412.218/0001-00; ENDEREÇO: Rua Albino Busnardo n.° 96, 

município de Jaú/SP; OBJETO: contratação de empresa especializada 
para execução das obras de construção de uma ponte de concreto 

armado sobre o Córrego Faxinal, na estrada vicinal Lençóis 
Paulista -  Borebi (LEP-050), no município de Lençóis Paulista; 

VALOR: R$ 497.151,09 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento 
e cinquenta e um reais e nove centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 003/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA 

PUBLIC: 14/05/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 72,79.

LE ILÃ O  DE IM Ó V E L  
G A LPÃ O  EM  M A C A TU B A

Trabalho

- Macatuba /SR Avaliação
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pelo - 3 5 5 0 - 4 0 6 6 .

1a VARA DO TRABALHO DE LENÇOIS PAULISTA / SP 
Juiza Titular: Adelina Maria do Prado Ferreira

EDITAL DE LEILÃO

A MM. DRA. ADELINA MARIA DO PRADO FERREIRA, Juiza Federal do Tra
balho Titular da 1" VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS PAULISTA, no uso de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou 
dele conhecimento tiver, que fará realizar LEILÁO (HASTA ÚNICA) onde serão 
ofertados lances por MEiO DA FERRAMENTA ELETRÔNICA www.lancetotal. 
com.br, do(s) bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos abaixo referidos, pelo 
maior lance oferecido, no dia 06/06/2013 à partir das 10:00 horas, a cargo dos 
leiloeiros oficiais , ora nomeados, Senhora Angélica Mieko Inoue Dantas, JUCESP 
747 e/ou Senhor André Sobreira da Silva, JUCESP 898, com escritório sito à Rua 
Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 190 -  Barra Funda -  São Paulo/SP, www.lancetotal. 
com.br. Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet 
através do site www.lancetotal.com.br, devendo para tanto os interessados efetua
rem cadastramento prévio. O lance inicial a ser ofertado é de 50% do valor de 
avaliação do bem. Findo os lances, caso o bem alcance oferta de 60% do valor de 
avaliação, o lance será automaticamente aceito e a venda concretizada. Se o lance 
atingir entre 50% e 59% estará condicionado a liberação pelo Juiz da execução 
(lance condicional). O licitante vencedor deverá depositar, à disposição do Juízo, 
20% do valor do lance no dia da hasta pública e, nas 24 horas seguintes, os 80% 
restantes, sob pena de perder o sinal em benefício da execução. Caso já se tenha 
encerrado o expediente bancário, o licitante deverá pagar o valor do sinal ou do 
lance diretamente ao Sr. Leiloeiro que, na condição de depositário fiel do montante 
a ele confiado, efetuará o depósito judicial nas 24 horas imediatamente seguintes, 
juntando aos autos cópia da respectiva guia. A comissão do leiloeiro será de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição. As despe
sas havidas pelo leiloeiro ser-lhe-ão ressarcidas pelo executado, ainda que ocorra a 
sustação do leilão em decorrência de pagamento da condenação, remição e acordo. 
Poderá o exeqüente também ARREMATAR os bens, em igualdade de condições 
com outros interessados, prevalecendo o maior lance, sem exibir o preço, exceto se 
este exceder o seu crédito (art. 690, §§ 1° e 2°, do Cp C c/c art.769 da ClT). Nos 
termos do artigo 888, § 1°, da CLT, terá ainda o exeqüente preferência para a AD
JUDICAÇÃO. Havendo licitantes,o pedido de adjudicação deverá ser formulado 
durante a hasta (e não depois), igualando-se ao maior lance, o que possibilitará ao 
interessado, em benefício da execução e no interesse do devedor, majorar a oferta, 
até que prevaleça a arrematação ou a adjudicação. Em caso de adjudicação, duran
te o leilão, e/ou arrematação pelo credor, o valor devido ao LEILOEIRO, será paga 
pela executada nos próprios autos. Quando o leilão for realizado, no entanto sus
pensos os seus efeitos, o arrematante estará dispensado do depósito do sinal, deven
do proceder o depósito integral no prazo de 24 horas, após notificado para tal, uma 
vez resolvidos os incidentes. Quem pretender remir a dívida, nos termos do artigo 
13 da Lei n° 5.584/70 e na forma da nova redação do artigo 651 do CPC, aqui de 
aplicação supletiva, por força do artigo 769 da CLT, deverá comprovar o depósito 
do valor integral do crédito exeqüendo, acrescido das demais despesas processuais, 
tais como custas, editais, honorários periciais e outras, até a data e hora designados 
para a hasta pública, excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do proto
colo integrado. Nesse caso, arcará com o pagamento do valor devido ao LEILOEI
RO de 5% do lance inicial ou, havendo lances, sobre o maior valor ofertado, ao 
LEILOEIRO, conforme art. 11, inciso VI,do Provimento GP-CR n° 09/2005, exce
to se comprovar o pagamento da dívida e demais despesas processuais até 20 (vin- 
te)dias antes da data designada para a hasta pública. O acordo celebrado entre as 
partes com desconstituição da penhora e conseqüente retirada do feito da pauta de 
hastas públicas importará no pagamento, pela executada, do valor devido ao LEI
LOEIRO de 5% sobre o lance inicial ou, havendo lances, sobre o maior valor ofer
tado. Somente se eximirá a executada do pagamento se o acordo for apresentado 
em juízo até 20 (vinte) dias antes da realização da hasta, excepcionalmente vedada 
para esse fim a utilização do protocolo integrado, hipótese em que será devida uma 
taxa única a ser estipulada ao Sr. Leiloeiro para ressarcimento das despesas, nota- 
damente aquelas decorrentes da divulgação. O disposto no parágrafo anterior apli
ca-se igualmente aos casos de remição. Se formalizada perante o Juízo até 20 dias 
antes da realização da hasta pública, não terá o Sr. Leiloeiro direito à comissão, mas 
tão somente à taxa única a ser estipulada para ressarcimento das despesas, notada- 
mente aquelas decorrentes da divulgação Em caso de anulação da arrematação ou 
da adjudicação, será devida a taxa única a ser estipulada para ressarcimento das 
despesas, de responsabilidade da executada. A comissão já paga ao Sr. Leiloeiro 
deverá ser por ele restituída, mediante depósito nos autos em 48 horas após intima
do para esse fim. A restituição da comissão também se aplicará à comissão já paga 
pelo arrematante nas hipóteses em que o Juízo deferir pleito de adjudicação ou re- 
mição. O pagamento dos débitos tributários, fiscais ou outros de qualquer natureza 
que eventualmente incidam sobre o imóvel serão de responsabilidade do arrema
tante. No caso de veículos, o pagamento dos valores devidos a título de multas, li
cenciamento e IPVA serão de responsabilidade do arrematante. Havendo embargos 
à arrematação ou à adjudicação, o Juiz poderá transferir o depósito judicial do bem 
penhorado, e conseqüentemente a posse precária do mesmo, a quem arrematar ou 
adjudicar o bem, até final decisão dos embargos. Nos estritos casos do art.694 do 
CPC, caso desfeita a arrematação, será o LEILOEIRO intimado a fim de, em 48 
horas, depositar nos autos o valor recebido. O prazo para eventuais embargos à ar- 
rematação ou adjudicação passará a fluir da data da hasta pública, independente
mente de nova notificação. A publicação do edital supre eventual insucesso nas 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Além do valor devido ao LEILO-

EIRO e demais despesas com a hasta pública, a executada arcará ainda com o pa
gamento das despesas processuais fixadas no art. 789-A, da CLT, no que for aplicá
vel ao caso concreto. Caso as partes, por qualquer motivo, não tenham sido 
intimadas da data da realização da praça, dela ficam cientes pela publicação deste 
edital. RELAÇÃO DOS PROCESSOS: PROCESSO: 121400-72.2004.5.165.0074
- EXEQUENTE: Antonio Gemarino Monteiro - EXECUTADOS: Irmãos Germino 
Ltda, Luiz Carlos Germino e Marisol Luiz. Bem (ns): PARTE IDEAL de 12,5% 
(DOZE VIRGULA CINCO POR CENTO) Pertencente ao Executado LUIZ CAR
LOS GERMINO, do IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 006065 , Registro Geral do 
Cartório de Registro de Lençóis Paulista, sendo: “ UM PRÉd Io  COMERCIAL, 
com 102,76m  ̂ de área construída, situado na Rua XV de Novembro n° 550, em 
Lençóis Paulista. Total da Avaliação: R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil 
reais), sendo a parte ideal penhorada, avaliado em R$ 162.500,00 (Cento e sessenta 
e dois mil e quinhentos reais) - Local do Depósito: Rua XV de Novembro, n° 550
- Lençóis Paulista/SP - Depositário(a): Luiz Carlos Germino - PROCESSO: 
0000927-47.2010.5.15.0074 - EXEQUENTE: UNIÃO - EXECUTADA: Leonora 
Luiz da Costa -  ME - Bem (ns): UM VEÍCULO, PLACA DXP-1748, RENAVAM 
933843429, marca FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, ano de fabricação 2007, mo
delo 2008, potência 1900cc, cor prata , lataria , pintura e funilaria em boas condi
ções, pneus em fase final de segurança. Encontra-se em normal estado de utiliza- 
ção.Obs.: Consta Restrição Financeira junto ao Banco Finasa SA; Consta multa no 
valor de R$ 169,60; IPVA: R$ 2.022,30; Último Licenciamento: ano 2010. (Pesqui
sa atualizada em Maio/2013) Total da Avaliação: R$ 23.500,00 (Vinte e três mil e 
quinhentos reais) Local do Depósito: Rua Vinte e Oito de Abril, n° 1094 -  Lençóis 
Paulista/SP Depositário(a): Leonora Luiz da Costa - PROCESSO: 0000476
22.2010.5.15.0074 - EXEQUENTE: Rodrigo Manoel Silva de Oliveira - EXECU
TADOS: Agrimário Serviços de Montagens Industriais e Locação de Equipamen
tos Ltda. EPP, AGRIMÁRIO JOSÉ DA SILVA e MARIANA TAVARES DA SILVA 
REIS - Bem (ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 24771 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Lencóis Paulista/SP, cadastrado no INCRA sob o n° 6380130076504, 
cadastrado na Receita Federal (Nirf) sob n°7.666.444-9, sendo: UMA GLEBA DE 
TERRAS, denominada GLEBA A8, situada neste município e Comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, na “FAZENDA CORVO BRANCO ou SÃO JOÃO 
DO La Je ADO”, com área de 20.000,00 m  ̂ou 2,0000 hectares ou 0,8264 alqueires 
paulista (...). Obs. 1: Verifica-se que o Imóvel de 20.000 m  ̂ora penhorado, encon
tra-se a pouco mais de um quilômetro (estrada de terra) da Rodovia Osni Matheus 
(cerca de 5 minutos da Zona Urbana de Lençóis Paulista), havendo instalação de 
energia elétrica (sem água encanada ou esgoto). Nos fundos do imóvel há um pe
queno córrego (segundo informado pelo senhor Agrimário José da Silva). A área de
20.000 m  ̂ apresenta-se em declive e, informalmente, dividida em 4 “lotes” de
5.000 m̂  cada um. Há cercas de arame e/ou alambrados separando os “lotes”, divi
são esta que será pormenorizadamente detalhada em certidão complementar, com 
croqui e fotos. Há pequenas e singelas construções na área (de tijolos sem reboco e 
muito rústicas). Obs.2: Imóvel também penhorado no Processo 297/2010 da 2" 
Vara do Trabalho de Lençóis Paulista e 953/2010, 477/2010 e 478/2010 da 1" Vara 
do Trabalho de Lençóis Paulista.
Total da Avaliação: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) Local do Depó
sito: “FAZENDA CORVO BRANCO ou SÃO JOÃO DO LAJEADO” - Gleba A8, 
Lençóis Paulista/SP. Depositário(a): AGRIMÁRIO JOSÉ DA SILVA PROCES
SO: 0000953-45.2010.5.15.0074 - EXEQUENTE: João Paulo Oliveira dos Santos
- EXECUTADOS: Agrimário Serviços de Montagens Industriais e - Locação de 
Equipamentos Ltda. EPP, AGRIMÁRIO JOSÉ DA SILVA e MARIANA TAVA
RES DA SILVA REIS - Bem (ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 24771 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Lencóis Paulista/SP, cadastrado no INCRA 
sob o n° 6380130076504, cadastrado na Receita Federal (Nirf) sob n°7.666.444- 
9, sendo: UMA GLEBA DE TERRAS, denominada GLEBA A8, situada neste 
município e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na “FAZENDA 
CORVO BRANCO ou SÃO JOÃO DO LAJEADO”, com área de 20.000,00 m" 
ou 2,0000 hectares ou 0,8264 alqueires paulista (...). Obs. 1: Verifica-se que o 
Imóvel de 20.000 m" ora penhorado, encontra-se a pouco mais de um quilômetro 
(estrada de terra) da Rodovia Osni Matheus (cerca de 5 minutos da Zona Urbana 
de Lençóis Paulista), havendo instalação de energia elétrica (sem água encanada ou 
esgoto). Nos fundos do imóvel há um pequeno córrego (segundo informado pelo 
senhor Agrimário José da Silva). A área de 20.000 m" apresenta-se em declive e, 
informalmente, dividida em 4 “lotes” de 5.000 m" cada um. Há cercas de arame e/ 
ou alambrados separando os “lotes”, divisão esta que será pormenorizadamente 
detalhada em certidão complementar, com croqui e fotos. Há pequenas e singelas 
construções na área (de tijolos sem reboco e muito rústicas). Obs.2: Imóvel tam
bém penhorado no Processo 297/2010 da 2" Vara do Trabalho de Lençóis Paulista 
e 476/2010, 477/2010 e 478/2010 da 1" Vara Trabalhista de Lençóis Paulista/SP. 
Total da Avaliação: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais). Local do De
pósito: “FAZENDA CORVO BRANCO ou SÃO JOÃO DO LAJEADO” - Gleba 
A8, Lençóis Paulista/SP. Depositário(a): AGRIMÁRIO JOSÉ DA SILVA - PRO
CESSO: 0111100-75.2009.5.15.0074 - EXEQUENTE: Welinton Antonio Pereira, 
Sebastião João Matias e Ozéias da Silva Beraldo. - EXECUTADO: Ricardo de 
Souza Casagrandi ME - Bem (ns): UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM KOM- 
BI, lotação, branco, motor 1600 cc, ano de fabricação e modelo 1999, à gasolina, 
RENAVAM 723229570, chassi 9BWZZZ237XP014257, placas DAW 0426-Len- 
çóis Paulista, registrada na Ciretran local em nome do responsável pela executada, 
o Sr. Ricardo de Souza Casagrandi, com pneus em regular estado, 3 portas mais 
bagageiro, pintura conservada com desgaste inerente ao tempo de uso, lataria com 
pequeno amassado na lateral direita bem abaixo, rádio no painel, 2 retrovisores 
externos, tem adesivo externo da empresa Casagrande Equipamentos Industriais,

sem o banco do meio o qual foi retirado para transportar maquinário da empresa, 
estofamentos com regular conservação, interior com regular conservação, acaba
mento das portas um pouco menos conservado, hodômetro marcando mais de 50 
mil quilômetros rodados. Aspecto geral do bem: bom. Veículo que tem bom valor 
de mercado devido a sua utilização nos meios comerciais, transporte de passagei
ros e cargas. Obs.: Consta IPVA: R$ 269,70; Último Licenciamento: ano 2011. 
(Pesquisa atualizada em Maio/2013). A Hasta realizada beneficiará igualmente os 
processos 112100.13.2009.5.15.0074 e 96400-94.2009.5.15.0074., em cujos autos 
foi realizada a penhora sobre referido veículo. Total da Avaliação: R$ 13.000,00 
(Treze mil reais). Local do Depósito: Avenida João Pacolla, 1352 -  Lençóis Pau- 
lista/SP. Depositário(a): Ricardo de Souza Casagrandi - PROCESSO: 0114700
61.1996.5.15.0074 - EXEQUENTE: Marcos Roberto Araújo - EXECUTADOS: 
MM Industria e Comércio de Grampos Ltda e Santinho Aparecido de Lima - Bem 
(ns): PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) 
do IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 2.450, Ficha 01, Livro n° 2 do Cartório de 
Registro de Imóveis de São Manuel/SP, situado na Rua Canuto Helene, n° 315
-  Vila Cremer -  Areiópolis/SP, sendo: “LOTE DE TERRENO, sob n° 11 (onze), 
da Quadra 17, da Vila Cremer, com frente para a RUA N. 6 (SEIS), medindo 12 
metros de frente, por 27 metros da frente aos fundos, confrontando com referida 
rua, de um lado com o lote n. 10, de outro lado com o lote n. 12 e nos fundos com 
o lote n. 4, perfazendo área de 324 metros quadrados”. Há pequenas edificações 
no terreno, bem desgastadas, praticamente sem valor algum, muito antigas e sem 
conservação alguma. Obs.: O Imóvel está desocupado há anos. Total da Ava
liação: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) sendo a parte ideal penhorada 
correspondente a 50%, avaliada em R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos 
reais) - Local do Depósito: Rua Canuto Helene, n° 315 -  Vila Cremer -  Areió- 
polis/SP - Depositário(a): Santinho Aparecido de Lima - PROCESSO: 0218600
55.1999.5.15.0074 - EXEQUENTE: Celso Bianzeno - EXECUTADO: Antoninho 
Boso - Bem (ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 008.853, Livro n° 2 , Registro 
Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista/SP, sendo: “UMA 
CASA DE MORADA, com 271,32 metros quadrados de construção, de tijolos, 
coberta de telhas, com seus respectivos cômodos internos, situada à RUA TIRA- 
DENTES, NÚMERO 391, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, esquina da RUA 13 DE MAIO, medindo 35,00 metros pela rua 13 de 
Maio; por ambos os lados da frente aos fundos mede 37,00 metros, confrontando 
pelo lado esquerdo de quem da rua 13 de Maio olha para o imóvel, com a rua 
Tiradentes; pelo lado direito com Carlos Gomes e sua mulher e nos fundos mede
35.00 metros, confrontando com Carlos Gomes e sua mulher”. PENHORA DA 
MEAÇÃO do referido imóvel, apenas : em virtude do que consta da AV.3 e AV.4
-  remanesce o seguinte: “REMANESCENTE: UM PRÉDIO RESIDENCIAL, 
construído de tijolos, coberto de telhas, com seus respectivos cômodos internos, 
com área de 271,32 metros quadrados de construção, situado à Rua Tiradentes, n° 
391, esquina com a rua 13 de Maio, nesta cidade, município e comarca de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo e seu respectivo terreno, remanescente de área 
maior e medindo, 11,60 metros de frente pela rua Tiradentes; pelo lado direito de 
quem da referida via pública olha para o imóvel, mede 35,00 metros e confron
ta com a rua 13 de Maio; pelo lado esquerdo, irregular e medindo inicialmente
25.00 metros, depois à esquerda em ângulo reto mais 25,40 metros, confrontando 
até aqui com os terrenos anteriormente desmembrados; depois à direita, também 
em ângulo reto, mais 10,00 metros confrontando com o prédio n° 353 da Rua Ti- 
radentes e de propriedade de Aparecido Costa e outros, anteriormente Sebastião 
Martins, e finalmente pelos fundos mede 37,00 metros e confronta com o terreno 
e prédio sob n° 1064 da rua 13 de maio..., perfazendo a área de 660m". Total da 
Avaliação: R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), sendo R$ 195.000,00 o 
valor da meação. Local do Depósito: Rua Tiradentes, n° 391 -  Lençóis Paulista/ 
SP. Depositário(a): Antoninho Boso - PROCESSO: 0102400-13.2009.5.15.0074
- EXEQUENTE: José Edinaldo de Souza - EXECUTADA: Despa Isolamentos e 
Impermeabilizantes Ltda - Bem (ns): UMA MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE 
MEMBRANAS ASFÁLTICAS, destinada à Área da Construção Civil, MARCA 
ANCAR série n° 10.001/00 modelo AV/240 -  INDÚSTRIA ARGENTINA com 
a identificação “DESPA” na bobinadeira. A máquina é composta de suporte para 
estruturantes calandras de laminação e rebobinadeira. Está desmontada no galpão 
da Lwart Florestal, situado na Rodovia Mal. Rondon, km 303,5, nesta. A mesma 
está desmontada em partes devido ao grande volume que tem, o que facilitou na 
remoção da mesma para Lençóis já há alguns anos e no depósito da mesma no ci
tado galpão. A máquina está desmontada para uma melhor acomodação no galpão 
onde esta guardada e protegida. Foi informado pelo Sr. Cosme , que, se for feita 
manutenção e a sua montagem, a máquina ainda é utilizável. Total da Avaliação: R$ 
100.000,00 (Cem mil reais). Local do Depósito: Rodovia Mar. Rondon -  Km 303,5
-  Lençóis Paulista/SP - Depositário(a): Cosme Marques da Silva - PROCESSO: 
0000152-32.2010.5.15.0074 - RECLAMANTE: Ana Maria Rodrigues Vidal - RE
CLAMADA: Confemavi Indústria e Comércio de Confecções Ltda. ME +00001
- Bem(ns): 1) UMA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, do tipo Traveti 
eletrônica, da marca Zoje, cor branca, armada em estrutura de metal e madeira, 
condições aparentes boas. Avaliada em R$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais); 2) 
UMA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, do tipo fechadeira, marca Suns- 
pecial, com duas catracas e três agulhas, modelo SS-922 PL, cor branca, armada 
em estrutura de metal e madeira, em condições aparentes boas. Avaliada em R$
2.900.00 (Dois mil e novecentos reais). Os bens estão em normais condições de 
uso e utilização. Total da Avaliação: R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais). Local do 
Depósito: Fazenda dos Patos, Zona Rural de Macatuba/SP Depositário(a): Maria 
Pereira Belphman. INFORMAÇÕES :Telefone (11) 3868-2910 / 3672-9312 www. 
lancetotal.com.br e-mail: lancetotal@lancetotal.com.br

2" VARA DO TRABALHO DE LENÇOIS PAULISTA / SP - Juíz Titular: Dr. 
José Carlos Abile - EDITAL DE LEILÃO - O MM. Dr. JOSÉ CARLOS ABILE, 
JUIZ DO TRABALHO da 2" VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS PAULISTA, 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiver, que fará realizar LEILÁO (HASTA ÚNICA) 
onde serão ofertados lances POR MEIO DA FERRAMENTA ELETRÔNICA 
www.lancetotal.com.br. do(s) bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos abaixo 
referidos, pelo maior lance oferecido, no dia 06/06/2013 à partir das 10:00 horas, 
a cargo das leiloeiras oficiais , ora nomeadas, Senhoras Angélica Mieko Inoue 
Dantas, JUCESP 747 e/ou Carla Sobreira Umino, JUCESP 826 e Sr. Andre Sobrei
ra da Silva -  JUCESP 898, com escritório sito à Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 
190 -  Barra Funda -  São Paulo/SP, www.lancetotal.com.br.Quem pretender arre
matar ditos bens deverá comparecer no local no dia e na hora mencionados ou 
ofertar lances pela Internet através do site www.lancetotal.com.br, devendo para 
tanto os interessados efetuarem cadastramento prévio. O lance inicial a ser oferta
do é de 40% do valor de avaliação do bem. Findo os lances, caso o bem alcance 
oferta de 60% do valor de avaliação, o lance será automaticamente aceito e a ven
da concretizada. Se o lance atingir entre 40% e 59% estará condicionado a libera
ção pelo Juiz da execução (lance condicional). A leiloeira oficial designada para 
acompanhar o leilão em auditório fará contato imediato com o M.M°. Juiz respon
sável pela condução da respectiva execução, obtendo, se o caso requerer e formal
mente, o deferimento da arrematação pelo lance inferior a 60% do valor da avalia
ção, seguindo-se os demais atos próprios da expropriação. O licitante vencedor 
deverá depositar, à disposição do Juízo, 20% do valor do lance no dia da hasta 
pública e, nas 24 horas seguintes, os 80% restantes, sob pena de perder o sinal em 
benefício da execução. Caso já se tenha encerrado o expediente bancário, o lici
tante deverá pagar o valor do sinal ou do lance diretamente ao Sr. Leiloeiro que, na 
condição de depositário fiel do montante a ele confiado, efetuará o depósito judi
cial nas 24 horas imediatamente seguintes, juntando aos autos cópia da respectiva 
guia. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arre- 
matação, adjudicação ou remição. As despesas havidas pelo leiloeiro ser-lhe-ão 
ressarcidas pelo RECLAMADA, ainda que ocorra a sustação do leilão em decor
rência de pagamento da condenação, remição e acordo. Poderá o RECLAMANTE 
também ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessa
dos, prevalecendo o maior lance, sem exibir o preço, exceto se este exceder o seu 
crédito (art. 690, §§ 1° e 2°, do c Pc  c/c art.769 da ClT). Nos termos do artigo 888, 
§ 1°, da CLT, terá ainda o exeqüente preferência para a ADJUDICAÇÃO. Havendo 
licitantes, o pedido de adjudicação deverá ser formulado durante a hasta (e não 
depois), igualando-se ao maior lance, o que possibilitará ao interessado, em bene
fício da execução e no interesse do devedor, majorar a oferta, até que prevaleça a 
arrematação ou a adjudicação. Em caso de adjudicação, durante o leilão, e/ou ar- 
rematação pelo credor, o valor devido ao LEILOEIRO, será pago pela executada 
nos próprios autos. Quando o leilão for realizado, no entanto suspensos os seus 
efeitos, o arrematante estará dispensado do depósito do sinal, devendo proceder o 
depósito integral no prazo de 24 horas, após notificado para tal, uma vez resolvidos 
os incidentes. Quem pretender remir a dívida, nos termos do artigo 13 da Lei n° 
5.584/70 e na forma da nova redação do artigo 651 do CPC, aqui de aplicação 
supletiva, por força do artigo 769 da CLT, deverá comprovar o depósito do valor 
integral do crédito exeqüendo, acrescido das demais despesas processuais, tais

como custas, editais, honorários periciais e outras, até a data e hora designados 
para a hasta pública, excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do proto
colo integrado. Nesse caso, arcará com o pagamento do valor devido ao LEILOEI
RO de 5% do lance inicial ou, havendo lances, sobre o maior valor ofertado, exce
to se comprovar o pagamento da dívida e demais despesas processuais até 10 (dez) 
dias antes da data designada para a hasta pública. O acordo celebrado entre as 
partes com desconstituição da penhora e consequente retirada do feito da pauta de 
hastas públicas importará no pagamento, pela executada, de uma taxa única de R$ 
100,00 ao Sr. Leiloeiro para ressarcimento das despesas, notadamente aquelas de
correntes da divulgação, aplicando-se igualmente tal disposição aos casos de remi- 
ção. Em caso de anulação da arrematação ou da adjudicação, será devida a taxa 
única de R$100,00 para ressarcimento das despesas, de responsabilidade da exe
cutada. A comissão já paga ao Sr. Leiloeiro deverá ser por ele restituída, mediante 
depósito nos autos em 48 horas após intimado para esse fim. A restituição da co
missão também se aplicará à comissão já paga pelo arrematante nas hipóteses em 
que o Juízo deferir pleito de adjudicação ou remição. O pagamento dos débitos 
tributários, fiscais ou outros de qualquer natureza que eventualmente incidam so
bre o imóvel serão de responsabilidade do arrematante. No caso de veículos, o 
pagamento dos valores devidos a título de multas, licenciamento e IPVA serão de 
responsabilidade do arrematante. Havendo embargos à arrematação ou à adjudica
ção, o Juiz poderá transferir o depósito judicial do bem penhorado, e consequente
mente a posse precária do mesmo, a quem arrematar ou adjudicar o bem, até final 
decisão dos embargos. Nos estritos casos do art. 694 do CPC, caso desfeita a arre- 
matação, será o LEILOEIRO intimado a fim de, em 48 horas, depositar nos autos 
o valor recebido. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação 
passará a fluir da data da hasta pública, independentemente de nova notificação. A 
publicação do edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos res
pectivos patronos. Além do valor devido ao LEILOEIRO e demais despesas com 
a hasta pública, a executada arcará ainda com o pagamento das despesas processu
ais fixadas no art. 789-A, da CLT, no que for aplicável ao caso concreto. Caso as 
partes, por qualquer motivo, não tenham sido intimadas da data da realização da 
praça, dela ficam cientes pela publicação deste edital. Afixado no local de costume, 
na sede do órgão. RELAÇÃO DOS PROCESSOS - PROCESSO: 0000076
06.2012.5.15.0149 - RECLAMANTE: ROBSON ROBERTO DA SILVA - RE
CLAMADO: ISOMAC -  ISOLAMENTO E MONTAGENS INDUSTRIAIS 
LTDA. +00002 - Bem (ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula n° 1.226 do Serviço de 
Registro de Imóveis de Macatuba/SP, sendo: “UM TERRENO com área de 
314,55m" de área, onde está construído um barracão industrial, com dois andares: 
no térreo há o depósito, uma cozinha e uma sala; no andar de cima há duas salas, 
um banheiro, teto lajotado, piso “frio” no chão. O barracao não se encontra aver
bado na matrícula do imóvel, no entanto, aparenta ocupar toda a área do terreno. A 
pintura do imóvel ainda está em bom estado e o seu acesso é por portão eletrônico. 
Total da Avaliação: R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) Local do Depósi
to: Rua José Cruzerá, 1-22, Macatuba/SP Depositário: Dirceu Costa - PRo Ce S
SO: 0034000-81.2007.5.15.0149 RECLAMANTE: ELIANA APARECIDA DE 
OLIVEIRA PACCOLA - RECLAMADO: MAXSOFT SISTEMAS E TREINA
MENTOS LTDA. + 00001 - Bem (ns): UMA MOTOCICLETA, MARCA HON- 
DA/NXR, 125 BROS KS, vermelha, placas DPY 6816, Fab./Mod. 2005 de Len
çóis Paulista/SP, no seguinte estado: os adesivos, que indicam o modelo retirados

da carenagem; a moto encontra-se no pátio da Ciretran local, estando com os do
cumentos irregulares desde 2006, há sinais de ferrugem no escapamento e corren
tes, a seta esquerda solta, os pneus com desgaste mediano e murchos, pintura do 
tanque desgastada, banco com corte de aproximadamente 20 cm que deixa apare
cer a espuma interna, retrovisor direito avariado, hodômetro indicando 31149 Km. 
Total da Avaliação: R$ 3.000,00 (Três mil reais) - Local do Depósito: Rua Inácio 
Anselmo, 777 -  Lençóis Paulista/SP - Depositário: FÁTIMA APARECIDA VA- 
GORA (oficial administrativo, servidora do Ciretran) - PROCESSO: 0000397
12.2010.5.15.0149
RECLAMANTE: ROQUE FRANCISCO MONTANHER - RECLAMADO: 
LAKA Té c n ic a  c o m é r c io  d e  m á q u in a s  in d u s t r ia is  l t d a . + 00002
- Bem (ns): UM VEÍCULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO 
CL 1.6 MI, placa CWC-2022, ano/modelo 1999, chassi 9BWZZZ 376XP506591, 
Registro de propriedade em nome do executado José Cardoso, cor branca, hodô- 
metro acusando 25 mil quilômetros rodados, parte mecânica apresentando avarias 
na suspensão, motor em bom estado de funcionamento, embreagem necessitan
do de troca, funilaria em regular estado de conservação, apresentando amassados 
pequenos e generalizados, portas com dificuldade em abrir e fechar, parte elétri
ca em bom estado de funcionamento. Total da Avaliação: R$ 11.000,00 (Onze 
mil reais) - Local do Depósito: Rua Fernão Dias Paes, 334 -  Lençóis Paulista/ 
SP - Depositário: José Cardoso - PROCESSO: 0000263-14.2012.5.15.0149 - 
RECLAMANTE: PRISCILA APARECIDA COLOSINI - RECLAMADO: M H 
CARNEIRO SUPERMERCADOS + 00004 - Bem (ns): UM VEÍCULO, MAR
CA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI 1.4 MI FLEX, RENAVAM 951974661, 
chassi 9BWGF07X78p 018083, placa DXG 5122, ano/modelo 2008, cor branca, 
com motor bicombustível, refrigerada a ar, funilaria em regular estado de conser
vação, apresentando pequenos amassados generalizados; pneus em estado avança
do de desgaste, parte elétrica em normal estado de funcionamento, mecânica, em 
regular estado de funcionamento, necessitando de reparos na embreagem. Total da 
Avaliação: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) - Local do Depósito: Rua Rio de 
Janeiro, n° 11 -  Macatuba/SP
Depositário: Viviane de Moraes Batista Carneiro - PROCESSO: 0099700
33.2009.5.15.0149 - RECLAMANTE: ORESTES RAMOS SARTORELLI - RE
CLAMADO: VIACAO MOURAO LTDA + 00002
Bem (ns): PARTE IDEAL DE 14.2857% PERTENCENTE AO EXECUTADO 
DURVALINO FERNANDES VANNI, referente SOMENTE ao IMÓVEL Objeto 
de Matrícula n° 1.153, Folha 001, Livro n° 2, Registro Geral do Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Macatuba/SP, assim parcialmente transcrito: 
“IMÓVEL: GLEBA “C”, com a área de 0,4642 hectares de terras, corresponden
tes a 0,1918 alqueires paulista, situada neste município e Comarca de Macatuba/ 
SP, no lugar denominado “FAZENDA TANQUINHO” (Água do Venâncio), com 
a seguinte descrição perimetral: “Tem início no km 127 da Rodovia SP 261....” 
Avaliação do Imóvel: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais). Total da Avaliação: R$ 
1.999,99 (Hum mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
-  Avaliação da Parte Ideal Penhorada Correspondente a 14.2857% pertencente ao 
executado DURVALINO FERNANDES VaNn I. Local do Depósito: Rodovia SP 
261, Km 127 -  Fazenda Tanquinho (Água do Venâncio) -  Macatuba/SP Depositá
rio: Durvalino Fernandes Vanni - INFORMAÇÔES : Telefone (11) 3868-2910 / 
3672-9312 www.lancetotal.com.br - e-mail: lancetotal@lancetotal.com.br
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Economia JUVENTUDE
Os jovens foram presença marcante durante a 

caminhada com a cruz que representa a Jornada 
Mundial da Juventude, no domingo. A cruz e a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida foram levadas ao altar 

para o arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo.

FESTA

Show de Sérgio Reis e Renato 
Teixeira encerra 36̂  Facilpa
Feira atingiu a 
expectativa da 
organização e 
público acompanhou 
de perto a etapa 
lençoense do rodeio

Priscila Pegatin_______

Terminou no domingo, 
com a final do Rodeio 
Brahma Superbull PBR 

e o show de Sérgio Reis e Re
nato Teixeira com a Orquestra 
Municipal de Sopros, a 36^ 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). Neste ano, 
a Feira reuniu em onze dias, 
nomes consagrados da música 
brasileira e trouxe, pela pri
meira vez, o circuito de rodeio 
Brahma. "Mas uma vez conse
guimos fazer uma Feira melhor 
que a anterior. Esse é o grande 
desafio. A Feira superou as 
expectativas não só em quan
tidade como em qualidade dos 
shows e rodeios", diz o presi
dente da Facilpa, José Ulysses 
dos Santos.

Neste ano a Festa reuniu 
nomes famosos do mundo 
sertanejo, como o show mais 
esperado da dupla Jorge & Ma
teus, do cantor Gusttavo Lima, 
Munhoz e Mariano e Victor & 
Leo. "A maior bilheteria foi do 
Munhoz e Mariano. Um show 
no sábado onde a dupla inte
ragiu com a plateia", ressalta 
o presidente. "Na quinta-feira

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ENCERRAMENTO -  36® Facilpa termina com show de grandes intérpretes da música sertaneja

do Jorge & Mateus tivemos 
um público muito grande e na 
sexta-feira o show do Victor & 
Leo ficou um pouco compro
metido, mas não tirou o brilho 
do show. É uma dupla extraor
dinária. Mas em onze dias de 
Feira é evidente que não se 
consegue manter um público 
a exemplo do Jorge & Mateus, 
mas em razão de qualidade foi 
um grande show".

Para a diretoria, o primeiro 
ano da parceria Facilpa, Brah-

ma e PBR só trouxe bons resul
tados. "Com certeza essa par
ceria deve continuar porque é 
um diferencial muito grande 
na realização dos rodeios", diz 
o presidente da Feira. "A Fa- 
cilpa é uma Feira que sempre 
esteve a frente, em qualquer 
época e a intenção e o grande 
desafio é fazer com que uma 
Feira seja a cada ano melhor. 
Começamos agora uma nova 
etapa que já se começa a pen
sar na Feira do ano que vem.

Acredito que permaneça a 
Brahma como a patrocinadora 
oficial junto com a PBR".

A segurança foi outro pon
to positivo, anunciado pelo 
presidente. "Parabenizo a po
pulação porque é muito grati- 
ficante terminar uma Feira e 
saber que não houve inciden
te, briga, nada que possa com
prometer a qualidade, segu
rança que é uma característica 
da Facilpa que é uma Feira da 
Família", finaliza.

Arcebispo celebra missa na Facilpa
Uma caminhada, saindo 

do Fórum deu início a parte 
religiosa da 36^ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
A imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e a cruz, que repre
senta a JMJ (Jornada Mundial 
da Juventude) reuniu os jo
vens até o recinto da Facilpa, 
onde fieis aguardavam para o 
início da missa.

Neste ano, pela primeira 
vez, a celebração foi presidi
da pelo arcebispo de Botucatu 
Dom Maurício Grotto de Ca
margo. "Foi uma honra muito 
grande quando fiquei sabendo 
que sou o primeiro bispo a ce
lebrar essa missa que é antiga 
nessa grandiosa festa agrope
cuária e espero que não seja a 
última vez", disse. "Deus nos
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FE -  Tradicional, missa reúne fieis, no Dia das Mães; arcebispo e 
padres da cidade, assim como autoridades estiveram presente

criou para a festa, assim como 
nos criou para a economia, ci
ência, tecnologia e uma Festa 
como essa possui tanto o lado

tecnológico, científico, indus
trial, econômico, como o lado 
de lazer e confraternização". 

Durante a celebração,

Dom Maurício relembrou 
sobre Maria, a mãe de Jesus. 
"Esse domingo é mais impor
tante por ser o domingo do 
Dia das Mães. A mãe que é 
uma figura sublime, sagrada, 
juntamente com o pai é o me
lhor reflexo do próprio Deus".

Participaram também 
da missa, a prefeita Bel Lo- 
renzetti, o vice-prefeito José 
Antonio Marise e o diretor 
de Saúde, Márcio Santarém. 
"O último dia de festa é um 
momento muito propício 
para agradecermos a Deus 
e refletir sobre o trabalho 
que tudo isso envolve, a 
preparação do recinto, da 
programação. É muita gente 
querendo acertar, fazendo o 
melhor", finalizou a prefei
ta, após a missa.
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SUCESSO - De acordo com a diretoria da Facilpa, o maior público 
foi registrado no sábado 10. A dupla Munhoz & Mariano foi elogiada 
pelo público que considerou a melhor e mais agitada apresentação da 
36® Facilpa. Os sertanejos universitários cantaram grandes sucessos 
como "Balada Louca", "Sonho Bom" e o mais novo sucesso, "A Bela 
e o Fera". Para Mariano, a cidade de Lençóis Paulista vai ficar sempre 
marcada na carreira da dupla, já que a música "Camaro Amarelo", 
considerada a melhor de 2012, foi lançada pela primeira vez na 35® 
edição da Facilpa em 2012. "É muito gratificante voltar para a feira, 
agora com o trabalho um pouco mais reconhecido. Estamos muito 
felizes em tocar a segunda vez em Lençóis, porque isso quer dizer que 
a galera aprovou o nosso trabalho", diz Mariano.

Rodeio termina com 
recorde de notas

Um show a parte, o Ro
deio Brahma Superbull PBR 
encheu as arquibancadas em 
todos os dias de competição 
na 36^ Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). Pela pri
meira vez na cidade o Rodeio 
PBR despertou nos público o 
interesse por acompanhar o 
esporte. "Quem foi ao recinto 
e assistiu ao rodeio percebe 
a diferença dos peões, dos 
animais. É um grande rodeio 
que traz nomes do rodeio na
cional e alguns com compe
tições nos Estados Unidos", 
diz o presidente da Feira, José 
Ulysses dos Santos. "O nome 
da PBR junto com a Brahma 
foi um diferencial muito gran
de, inclusive a prova do Super 
Horse dos 3 tambores".

No domingo, último dias 
das competições, as disputas 
começaram cedo, com a final 
da etapa do Super Horse 3 
Tambores Brasil. O primeiro 
lugar ficou com a competi
dora Amanda Salvatierra, de 
Guapiaçu. Em segundo lugar, 
Gabriela Nascimento e em 
terceira Tânia Saldanha.

Mas o que chamou a 
atenção do público foi a final

do Campeonato Brasileiro de 
Montaria em Touros, Magno 
Alves foi o grande campeão 
da etapa de Lençóis Paulis
ta. O competidor assumiu 
a liderança que antes era de 
Roberlei Val. Invicto na com
petição, Alves parou em todos 
os cinco touros que montou e 
totalizou 446 pontos.

A final do rodeio tam
bém foi marcada pela que
bra de um recorde. Foi a 
primeira vez na história da 
PBR Brasil que uma final 
teve tantas notas na casa dos 
90 pontos. Dos 10 competi
dores que montaram, oito 
pararam nos touros e sete 
tiveram mais de 90 como 
pontuação, número consi
derado alto para o esporte.

O vice-campeão da etapa, 
Francis Gustavo Dezembro, 
foi o destaque da Feira no 
sábado. Ele faturou o prêmio 
do Duelo Brahma, montando 
no touro Mascherano e levou 
R$ 30 mil, além dos 92 pon
tos. Além do prêmio a parada 
teve uma importância maior 
já que o touro Mascherano é 
um animal que tem quatro 
anos de competição, 48 mon
tarias e apenas três paradas.
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INVICTO -  Magno Alves recebe os cumprimentos da prefeita Bel 
Lorenzetti e do presidente da Facilpa José Ulysses dos Santos; 
Alves segue em primeiro no circuito

Barraqueiros afirmam que 
faturamento foi o mesmo de 2012

A praça de alimentação da 
36^ Facilpa trouxe mais uma 
vez variedade de alimentos, des
de doces a salgados e inclusive 
bebidas. Apesar do grande nú
mero de pessoas que passaram 
pelos shows e acompanharam o 
rodeio, barraqueiros afirmam 
que o faturamento foi o mesmo 
do ano passado. "Com certeza 
a festa está muito mais bonita, 
bem organizada", diz Fernando 
Ribeiro, que há 25 anos tem

uma barraca de bebidas na 
Feira. "Mas o movimento nas 
vendas foi o mesmo dos outros 
anos. Atingimos a expectativa, 
mas não foi superada".

Para Odemir Ferrari, que 
há nove anos faz lanche na 
Festa a opinião é a mesma. "A 
Festa nesse ano foi muito boa 
mesmo, melhorou muito, mas o 
movimento na alimentação con
tinuou o mesmo, se teve um au
mento foi bem pouco", finaliza.

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



Esporte
Ligo Lençoense 

de Futebol Am ador

PARABÉNS
A decisão da Copa Lençóis Sport Shoes 20 i3será no dia em que a LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol Amador) completa 22 anos de existência. 
Durante sua história, a entidade mostrou a força do esporte de Lençóis 

Paulista com programas e projetos que promovem ainda um trabalho 
social na cidade. Portanto, a final será no domingo, dia 18 de maio.

COPA LENÇÓIS

Alfredo Guedes vence e está na final
Equipe do distrito levou a melhor nos pênaltis contra o Grêmio Cecap e agora enfrenta o Expressinho

Angelo Neto

O final de semana definiu 
quem será o adversário 
do Expressinho na Copa 

Lençóis Sport Shoes 2013. Após 
empate por 0 a 0 no tempo nor
mal, o Alfredo Guedes venceu o 
Grêmio Cecap nos pênaltis e ca
rimbou o passaporte para a gran
de final que acontece no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, no 
próximo domingo 19. A expec
tativa, mais uma vez, é de casa 
lotada para o grande clássico.

O técnico da equipe do dis
trito, Vantoir Provence, o Tuili, 
acredita que a classificação foi 
merecida. "Como eu já havia 
dito antes do jogo, nós tínhamos 
a obrigação de classificar. Fecha
mos o grupo e conseguimos fazer 
uma boa semifinal. O Grêmio 
Cecap é uma bela equipe e sabía
mos das dificuldades, mas sabía
mos também das nossas qualida
des''. A boa fase do goleiro Rafael 
foi decisiva para Alfredo Guedes 
conseguir chegar à decisão. "Le
vamos a decisão para os pênaltis 
e aproveitamos bem a boa fase do 
nosso goleiro que se destacou de
fendendo várias cobranças'.

Já sobre a final, Tuili não vê 
favoritismo de nenhum dos la
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N]0S' pênaltis -  Jogador 
do Grêmio Cecap perde 

[cobrança; Alfredo Guedes 
levourmelhoTegarantiu a=  

classificação pa'ra ̂ a final

dos. "O Expressinho é uma bela 
equipe. Sabemos que eles vão 
entrar bem postados em cam
po, pois todos que enfrentam 
o Alfredo Guedes sabem das 
dificuldades que vão enfrentar. 
Vamos tentar o título durante os 
90 minutos”, adianta.

O cerimonial contará com 
a presença de autoridades ci
vis do município. Após o jogo, 
serão entregues os troféus ao 
campeão e vice, além do goleiro

menos vazado e do artilheiro.
A Copa Lençóis Sport Shoes 

2013 é organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador), 
em parceria com a diretoria de Es
portes de Lençóis Paulista.

O JOGO
Apesar de a expectativa ser 

de um jogo aberto e com várias 
chances de gols, a semifinal entre 
Alfredo Guedes e Grêmio Cecap 
foi bastante truncada, com poucas

chances de gols. Dessa forma, o 
resultado não poderia ser diferen
te: empate por 0 a 0 e vaga decidi
da nos pênaltis.

Nas cobranças, a equipe do 
distrito foi melhor e venceu por 
5 a 4. Jeferson Milani, Jaziel e 
Vinicius erraram para o Grêmio 
Cecap, enquanto que Josimar 
e Lucas perderam para Alfredo 
Guedes. André fez converteu o úl
timo pênalti que deu a vitória para 
a equipe do distrito.

BASQUETE

Alba joga bem, mas 
perde pelo estadual
Lençoenses entraram em quadra contra a 
equipe mais temida do campeonato

Angelo Neto

Qs garotos da equipe 
sub-16 do Alba/Lençóis 
Paulista tinham uma 

difícil missão fora da casa con
tra o Paulistano, neste sábado 
11, pelo Campeonato Paulista 
da FPB (Federação Paulista 
de Basketball). Apesar das 
dificuldades, os lençoenses 
fizeram uma boa partida, mas 
acabaram derrotados.

A partida começou com a 
equipe da casa impondo um 
ritmo muito forte e abrindo 
uma boa vantagem no placar. 
Após um tempo pedido pelo 
técnico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu, a situação

do jogo mudou. "Alteramos a 
defesa para 2-1-2, pois os pi
vôs adversários, bem maiores 
que nossos jogadores, tocavam 
a bola dentro do nosso garra- 
fão”, lembrou o comandante.

A equipe do Alba me
lhorou e começou a traba
lhar mais a bola, achando os 
buracos na defesa da equipe 
paulistana. Mesmo assim, os 
lençoenses não conseguiram 
evitar a derrota por 87 a 61. 
João Vitor, jogador de Lençóis 
Paulista, foi o cestinha da par
tida com 30 pontos. O Alba é 
mantido pela Prefeitura Mu
nicipal através da diretoria de 
Esportes e patrocinado pelo 
grupo Lwart e Lutepel.

ANOTE OS RESULTADOS

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

Grupo B
Sport Ferrari 1 x 2 Asa Branca 
Grêmio Cecap 2 x 5 São Cristovão

COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

Academia de Musculação m q
Sprint.....................................4 8 , 5 %

Agência de Turismo ^  A
cvc ...........................................0 9 , 1 %

Aluguel de Trajes w w
Mim olé..................................# # , 1 %

Boutique e
Roupas de Grife * > A
Hot W ear.............................. 2 0 , 0 %

Buffet
Lopes...................................... 0 # , 5 %

Casa Noturna A C
Four......................................... 9 5 , 5 %

Churrascaria
Gaúcha 295 ............................ 0 2 , 7 %

Clínica Fisioterapia * > '3
Cliffe........................................ 2 3 , 4 %

Clínica Médica
Game.......................................3 3 , 7 %

Clínica Veterinária
Polivet.....................................5 0 , 0 %

Concessionária de Veículos
Divelpa..................................... 0 1 , 1 %

Consultoria Empresarial
Eba...........................................7 8 , 2 %

Corretora de Seguros * 3 * )
WM...........................................3 2 , 9 %

Distribuidora de Chope
Germânia.................................#  5 , 2 %

Empresa de Automatização de 
Portões 7 A
PPA.......................................... 7 9 , 8 %

Empresa de Calhas m ~
Do Vale...................................4 7 , 2 %

Empresa de Ônibus ^  A
Eliz Line ................................. 0 9 , 3 %

Empresa de Segurança Residencial e 
Empresarial m m
SOS Rádio Alarme............... 4 4 , 5 %

Escritório Contabilidade m h
Escritório Lençóis................ 4 5 , 0 %

Estacionamento 
Veículos Semi-Novos
Scuderia.................................2 4 , 2 %

Estruturas Metálicas m ^
Estrutel..................................4 9 , 9 %

Farmácia de Manipulação ^  m
Homeopática Lençóis......... 0 4 , 9 %

Farmácia e Drogaria h
Droga Raia.............................2 5 , 3 %

Floricultura m q
Iracema..................................4 8 , 3 %

Funerária C A
Irmãos Panico...................... 5 0 , 2 %

Foto Revelação
e Equipamentos m ^
Cintia......................................4 0 , 0 %

Hotel A  jp
Passer..................................... 3 5 , 8 %

Imobiliária
Lider..........................................5 1 , 7 %

Instalação de Som e Acessórios 
Automotivos
João da Banda....................... 2 7 , 5 %

Instituição Financeira de 
Empréstimos
LCG Giglioli.............................. 3 1 , 7 %

Joalheria e Relojoaria ^  m
Mona l isa.................................0 4 , 2 %

Laboratório de Análises ^  m
Hemolab.................................5 4 , 3 %

Lanchonete
Salsichão................................ 3 2 , 7 %

Loja de Auto Peças
João da Banda........................3 7 , 8 %

Loja de Artigos para Anomais/Pet

Shop O A
Llobet....... ............................. 2 4 , 2 %

Loja de brinquedos
Casa da V ó ........... ................ 4 0 , 0 %

Loja de Decoração m »
Bia Decor..............................4 3 , 0 %

Loja de Ferramentas
Ferragens São Carlos......... 8 2 , 7 %

Loja de Materiais Elétricos m q
Eletro Santa Clara............... 4 8 , 3 %

Loja de Materiais de Construção »  q
Comai.................................... 3 8 , 7 %

Loja de Moda Íntima ^  A
Sancher................................0 9 , 8 %

Loja de Pneus e Acessórios íb w
Centro Automotivo BJ......... 4 7 , 0 %

Loja de Presentes h
Rose Presentes......................2 5 , 5 %

Loja de Roupas Adultos ^  »
Lojas Silva.............................. 5 3 , 4 %

Loja de Roupas Infantis m ^
Lojas Silva..............................4 0 , 9 %

Loja de Tintas ^  q
Cores Vivas............................0 8 , 9 %

Loja de Venda de Computadores e 
Suprimentos ^  m
Mega Byte............................ 0 4 , 8 %

Malharia m ^
Uniarte....................................4 0 , 0 %

Marcenaria ' S A
Ubirama..................................3 9 , 0 %

Montagens Elétricas ^ A
Coneglian.............................. 0 0 , 8 %

Oficina de Torno e Solda A  A
Spadotto.................................2 2 , 7 %

Oficina Mecânica 
Automóveis * > A
Automec................................. 2 9 , 1 %

Oficina Mecânica de Motos »  ^
Pira Motos.............................. 3 5 , 3 %

Oficina de Refrigeração, Eletro e Ar 
Condicionado i^aa
Minetto..... ................. ............3 1 , 2 %

Ótica A ^ yContente.........................................4 A  ,7%

Padaria e Confeitaria
Trigal........................................ 5 1 , 8 %

Papelaria e
Material Escolar h w
Baiúca..................................... 5 7 , 8 %

Pizzaria .
Hábil......................................... 5 2 , 1 %

Posto de Combustíveis q
Leão........................................2 8 , 4 %

Provedor de Internet
Lpnet.........................................7 1 , 4 %

Remanufatura de Cartuchos m ^
Imprimax................................4 0 , 7 %

Restaurante
Varanda..................................2 7 , 3 %

Salão de Cabeleireiro (a) «a q
Cantinho da Beleza............... 1 8 , 2 %

Serralheria ^
Portal...................................... 2 5 , 7 %

Supermercados m
Santa Catarina...................... 4 0 , 2 %

Tapeçaria w w
Real ......................................... 7 7 , 2 %

Transporte Escolar
Sanheiro................................0 0 , 2 %

Vidraçaria . ^ A
Placca..................................... . 0 0 , 8 %

COLÉGIOS 
E ESCOLAS

Colégio Particular
Cooperelp..............

Escola de Cursos 
Profissionalizantes
SENAI...................... .'.

. 3 2 , 4 %  

.. 5 5 , 1 %

Escola de Idiomas
Fisk.................................... ....3 7 , 0 %

Escola de Informática
Cebrac............................... .....4 2 , 1 %

PROFISSIONAIS E 
PERSONALIDADES

Advogado * > * 3
Ailton Laurindo - Tipó............2 3 , 7 %

Artista Local »  ^
Lucas Ferreira........................ 3 5 , 9 %

Arquiteto (a)
Márcia Martin........................3 3 , 0 %

Comerciante Destaque / ' q
Marcos Contente........................8 , 9 %

. -■ \
Dentista m q
Emerson Carrit Coneglian.... 4 8 , 7 %

Empresa Destaque .
Grupo Lwart........  ................5 7 , 3 %

Empresário Destaque
Luiz Carlos Trecenti.............. 4  1 ,2%

Engenheiro ^ A
Eder Furlan ............■........■....... 0 0 , 9 %

Personalidade mais influente de 
2012 1
Bel Lorenzetti.. ......... . . . . 8 2 , 4 %

Político Destaque de 2012 a  a
Bel Lorenzetti..:.■..;................ 2 3 , 7 %  -c

Jornal Local '
Jornal O Eco........................... 0 8 , 8 %

Radio AM Local ^ A A
Difusora............................. 1 0 0 , 0 %

Radio FM Local O I
Ventura FM ................ :.......:. 5 4 , 9 %
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Final da Copa Frigol de Futebol 
Livre será no domingo 26
ALL Sport/Ventu- 
ra FM encara o MS 
Sport/ Trigal pelo 
título; jogo promete 
fortes emoções

Está chegando a hora. Vem aí a 
grande final da Copa Frigol de 
Futebol Livre no C e M (Clube 
Esportivo Marimbondo). O  jo
go será no domingo 26, a partir 
das 10h. O  A LL Sport/Ventura 
FM enfrenta a equipe do MS 
Sport/ Trigal em um jogo pro
mete muita emoção.
A  única derrota do MS Sport/ 
Trigal durante todo o campe
onato foi justamente para seu 
próximo adversário na final. A  
partida terá ainda um tempero 
especial. Será um confronto en
tre a melhor defesa do campe
onato (A LL Sport/Ventura FM) 
contra o melhor ataque (Sport/

FOTO: DIVULGAÇÃO

Trigal). Além disso, A rthur e Ba
tata disputam a artilharia.
O  capitão do A LL Sport/Ventu
ra FM, Gabriel Morales, acredi
ta que o jogo será equilibrado. 
“ Não somos os favoritos, mas 
vamos em busca deste título. 
Com eçam os bem o campe
onato, tivemos uma baixa e 
crescemos novamente na reta 
final” . Em caso de empate, a 
decisão vai para as penalidades. 
O  Clube Esportivo Marimbon
do agradece aos parceiros que 
acreditaram no sucesso da Co-

pa Frigol de Futebol Livre nas 
dependências do CEM , onde 
grandes nomes do cenário es
portivo já estiveram presentes 
como os árbitros Ana Paula de 
Oliveira e Margarida 
A  solidariedade como, a arreca
dação de leite durante os cam
peonatos e doados à Rede de 
Combate ao Câncer também 
foi marcante. Todas as compe
tições foram sadias e sempre 
com presença marcante das 
famílias que se reúnem durante 
as partidas.

JOGOS DEVOLTA DAS QUARTAS DE FINAL DA FUTEBOL SOCIETY MASTE R

1 HOJE 1
Ás I9h MANCHESTER X JUVENTUS

lÁs 20hI5 I I BARCELONA II X IIMILAN 1
QUINTA-FEIRA 16

lÁs I9h30 I I REAL M ADRID || X IIINTER DE MILÃO |

^ " EQuiLíBRiQipjbgógtidãiCopapBígoliídeijFutibi ijliLivrep ojCEM vem peM ioiN !brados;decisãoyéntle|ALLtSport/VenturaiíFMiÍeiM SlSlolt/iTrigaJ*será;no:aómi

OBS: Em caso de empate no número de vitórias e número de gois, 
se classifica a equipe melhor classificada na primeira fase

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade ÉFESTA
Tais e Anderson 
na 36^ Facila; 
bom momento 
para ficar juntos

SANT^LARA
Materiais Elétricos

PROMOÇÂOIMPERDÍVEL
f  CABO flexível 4r00MM^  ̂

R$h150METR0 
CABOFLEXIVELôrOOMM  ̂
R$170 O METRO 
CABO flexível W,00MM^ 
R$ 2,99 O METRQl^ '

£  17̂ 1

,^tOS 'r r

*ENQUANTODURAREM
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 3 26 4-3 479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim  
Anselm o Martins, 337 

Lençóis Paulista

Máxima Qualidade
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(14) 3264-3707
9116-9545

R: C Â N D ID O  A L V IM  DE  
PAULA, N° 3 1 1 J D .U B IR A M A  

LENÇÓIS PAULISTA

PRESTIGIO
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O prefeito de Agudos, 
Everton Octaviani e a 
namorada Maria Gabriela 
Ballestero Zago marcaram 
presença na 36  ̂ Facilpa 
(Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) neste 
final de semana. Na noite 
fria, o casal acompanhou 
o romantismo dos irmãos 
sertanejos Victor & Leo.

FOTO: O ECO

• QUITANDA EMPÓRIO AVENIDA
Há 25 anos no mercado de 
frutas, legumes, verduras e 
vinhos, a Quitanda Empório 
Avenida oferece produtos 
frescos e de qualidade, 
inclusive com entrega a 
domicilio. Na foto, Amarildo 
e Donizete Gilioli. A Quitanda 
Empório Avenida fica na Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 729 
-  Lençóis Paulista. Telefone 
(14) 3263 3003.

FOTO: O ECO

O  André, Julio e Lão na 
36® Facilpa 
O  A nalía , Fernanda e 
Carina na 36 Facilpa 
©  Edm ilson, M arisa 
e A na Luiza na 36® 
Facilpa
O  Bichano,Ricardo 
e M arquinho na 36® 
Facilpa
©  G uilherm e, Bruno e 
Rafael na 36® Facilpa 
©  Hélio, Ana e 
Elisângela na 36® 
Facilpa

FOTO: STUDIO A
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• Elaine com 
os filhos 
Rafael e Maria 
Fernanda.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

i i l i l  • Parabéns 
Beatriz pelos 
seus 9 anos 
de vida 
completados 
no domingo 
12 maio e para 
Meire, pelo 
Dia das Mães. 
Com amor do 
papai e esposo 
Rómulo

PMMOdO

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, 
06 - Centro

http://www.rogete.com.br

