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DUPLA
O domingo foi marcado por muitas 
emoções no mundo do esporte.
De manhã, o Alfredo Guedes bateu 
o Expressinho nos pênaltis e se 
sagrou campeão da Copa Lençóis 
de Futebol Amador. À  tarde, a 
vitória do Corinthias sobre o Santos 
pelo Campeonato Paulista levou 
torcedores às ruas de Lençóis.

RELIGIÃO

Termina hoje 
tríduo em honra 
a Santa Rita

Missa será celebrada às 19h30, 
na Capela de Santa Rita de Cássia, 
na Vila Contente. Amanhã, quarta
-feira, dia em homenagem à Santa, 
haverá procissão com saída da Ca
pela às 19h e, em seguida, missa 
das bênçãos, às 19h30 na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida. A parte 
festiva continua amanhã no estacio
namento da Igreja, com a venda de 
salgados após a missa.

AGUDOS

Funcionalismo terá 
reajuste de 7,25% O

Guerra às 
drogas mobiliza 
comunidade em 
Lençóis e Agudos
Lençóis cria Fórum Permanente para discutir 
problema e propor soluções; Agudos espera 
reunir 4 mil em marcha sobre o tema no sábado

O B aile  das M ães  lo tou  as d ep e n d ê n c ia s  do sa lão  so c ia l do Clube 
E sportivo  M arim bo n do  no sábado  18. A s e xp e c ta tiva s  fo ram  
novam en te  su pe rad a s  e os conv ida d os  puderam  a c o m p a n h a r uma 
das bandas m ais p re s tig ia d a s  de to d a  a reg ião : a Santa Esm era lda 
Banda e Coral.

POLÍCIA

Jovem escondia 
drogas no telhado 
de posto de saúde

O esconderijo inusitado cha
mou a atenção de policiais mi
litares da Rocam que, durante 
patrulhamento, viram o jovem 
vendendo entorpecentes e desco
briram que ele guardava as drogas 
no telhado de um posto de saúde 
no conjunto Maestro Júlio Ferra- 
ri. Foram encontrados no local 17 
porções de maconha e 31 porções 
de crack. O bairro, segundo o sar
gento Lucas, é conhecido por reu
nir diversos traficantes. 0 )

PLANEJAMENTO

Conferência vai 
debater futuro de 
Lençóis Paulista

Amanhã, a partir das 18h, no au
ditório da Diretoria de Educação, a 
Conferência Municipal da Cidade irá 
debater com a comunidade os temas 
sobre saneamento, mobilidade e habi
tação de maneira sustentável. A pro
gramação inicia com uma palestra do 
empresário Luis Carlos Dalbem que 
vai tratar sobre mobilidade. Logo em 
seguida, os presentes serão divididos 
em grupos que irão debater os três 
temas escolhidos, considerando a rea
lidade da cidade.
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Cidades MAL ENTENDIDO
Uma onda de boatos sobre o fim do programa Bolsa Família levou milhares de 
brasileiros, no fim de semana, a sacarem seus benefícios. O governo desmentiu 
a notícia e determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal. Todas as 
possibilidades estão sendo consideradas, inclusive a de motivação política.
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CORRIDA E CAMINHADA
A Diretoria de Esportes e Recre

ação da Prefeitura realiza, no do

mingo 26, , a 20^ edição da Corrida 

Pedestre, em comemoração aos 155 

anos de Lençóis Paulista. O percurso 

tem início às 9h, na avenida Brasil, 

ao lado do ginásio de esportes Anto- 

nio Lorenzetti Filho, o Tonicão. Para 

o masculino, a corrida terá percurso 

de 10 Km e 8 Km para o feminino. 

Nas categorias mirim, infantil e in- 

fanto juvenil, o percurso é de 2,5 Km. 

Além da corrida, a diretoria promove 

a 1^ caminhada com um percurso de 

5 Km. A taxa de inscrição é de R$ 

20. Para as categorias entre nove e 

14 anos e acima dos cinquenta anos 

feminino não haverá cobrança da 

taxa de inscrição. A premiação do 1 °  

lugar varia entre R$ 30 a R$ 300 e 

mais troféu.

INVENTOR RURAL
Estão abertas as inscrições para 

o Concurso Inventor Rural da Agri- 

fam (Feira da Agricultura e do Tra

balho Rural). O concurso premia as 

melhores invenções nas categorias 

Agricultor e Incentivo à Pesquisa. A 

primeira é voltada aos trabalhado

res rurais e a segunda categoria é 

destinada aos alunos e professores 

de instituições de ensino superior, 

entidades de pesquisa, escolas téc

nicas e organizações não governa

mentais. A premiação é no valor de 

R$ 6,2 mil. As inscrições terminam 

no dia 20 de julho e devem ser feitas 

no site www.agrifam.com.br. A Feira 

acontece de 2 a 4 de agosto em Len

çóis Paulista.

CAMINHADA VIVER BEM
Será realizada na quarta-feira 

a 2^ Caminhada Viver Bem de Pe

derneiras. A saída está programada 

para às 8h do Recinto de Exposições 

José Augusto de Carvalho Neto. As 

inscrições são gratuitas e podem ser 

feitas até meia hora antes do início 

da caminhada no local, ou pelo site 

www.thermic.ind.br/caminhada ou 

ainda nos postos de inscrição pela 

cidade. O valor da inscrição é 1 Kg 

de alimento não perecível que será 

destinado à instituição assistencial 

da cidade.

TEATRO
Na próxima quinta-feira tem 

peça solo com Vinícius Piedade. 

"Identidade" é uma trama pesso

al que envolve um publicitário que 

sofre de amnésia repentina durante 

uma campanha chamada "identida

de". A peça começa às 23h, na Casa 

da Cultura de Lençóis Paulista. A in

dicação é para maiores de 14 anos, a 

entrada é franca, mas os lugares são 

limitados.

SECANDO -  Agora visível, motoristas que passarem pela rua 28 de abril podem notar a faixa de trânsito. Os cones foram colocados 
no lugar enquanto o trabalho era finalizado.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DIVERSÃO E LAZER -  Reparo nos brinquedos, troca da areia no Parque da Juventude e remoção das raízes das árvores antigas da 
Orla Turística. Obras em Barra Bonita facilitam a passagem de pedestres e melhoram entretenimento das crianças.

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.

BARRA BONITA

CONCURSO PÚBLICO
Acontecem no próximo domingo 
as provas escritas do concurso 
público e cadastro de reserva 
da Prefeitura de Barra Bonita. 
Os testes acontecem às 9h e às 
13h30, na EMEF Dr Fernando Cos
ta. Os portões da escola serão fe
chados cinco minutos antes dos 
horários determinados. No perío
do da manhã, a avaliação é para 
os cargos de padaria e confeita
ria, direção veicular, fisioterapia, 
clínica médica e segurança do 
trabalho. À tarde, a prova é para 
os candidatos das funções de 
operação de máquinas leves, vi
gilância patrimonial, cardiologia, 
endocrinologia, endoscopista, 
gastroenterologia, ginecologia, 
neurologia, ortopedia, pediatria, 
psiquiatria, radiologia, urologia e 
vascular. Não houve inscrições 
para os cargos de geriatria e reu- 
matologia.

I  FORA DA LISTA

O MEC (Ministério da Educação) 
publicou um decreto que deter
mina a desvinculação de 266 
mantenedoras do ProUni (Pro
grama Universidade para Todos), 
por falta de comprovação de 
regularidade fiscal. As entida
des são responsáveis pela admi
nistração de 330 instituições de 
ensino superior. Com a desvincu
lação, as instituições não podem 
ofertar novas bolsas do ProUni, a 
não ser que regularizem a situa
ção fiscal com o Governo Fede
ral. Os bolsistas do programa que 
estudam nessas instituições não 
serão prejudicados, pois terão a 
matrícula e o repasse das bolsas 
preservados, de acordo com o 
MEC. Por não terem apresentado 
a quitação de tributos e contri
buições federais em 2012, essas 
mantenedoras já não puderam 
participar do processo de adesão 
ao ProUni no primeiro semestre 
de 2013. Com isso, deixaram de 
ofertar quase 20 mil vagas.

. I  INSTÁVEL

I
Rádio não 

circula hoje
O colunista Carlos Alberto 

Duarte está de férias

A produção industrial manteve
-se em crescimento em abril. De 
acordo com a Sondagem Indus
trial divulgada ontem pela CNI 
(Confederação Nacional da In
dústria), o índice de evolução da 
produção de abril ficou em 52,8 
pontos, 1 ponto a menos do que 
no mês anterior (52,9). Os indi
cadores da pesquisa variam de 0 
a 100. Acima de 50 indicam cres
cimento na produção, estoque 
acima do planejado e utilização 
da capacidade instalada acima 
do usual. O índice de utilização 
da capacidade instalada subiu de 
44,4 para 46 pontos e o núme
ro de empregados na indústria 
ficou praticamente estável, com 
índice de 50,2 pontos. De acordo 
com a CNI, o ponto negativo da 
pesquisa foi o aumento dos es
toques de produtos finais, sobre
tudo entre as grandes empresas.

Quem  trabalha há 37 anos p ro teg end o  os recursos 
naturais essenciais, não poderia ficar fora desse evento

V E N H A  C O N H E C E R  0 S T A N D  DA L W A R T  L U B R I F I C A N T E S  NA:

FestíeOú
FESTIVAL DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ECOLOGICA

23 a 26 de Maio
Recinto Mello Moraes - Bauru (SP)

COLETA E R E R R E F I N D  DE 0 ÓLEO L U B R I F I C A N T E  USA

Nosso trabalho d e 
p re se rv a ç ã o  n ã o  te m  fim  

Ainda bem, p o is os 
r e c u r s o s  n a t u r a is  t ê m !

Quinta e sexta-feira: das 14h às 22h 
Sábado e domingo: das 11 h às 19h

P a l e s t r a :  " L o g ís t ic a  R e v e rsa  d o  Ó le o  L u b r if ic a n te  p ó s -c o n s u m o
Dia 23 de maio (quinta-feira), 14h30, com Manoel Browne de Paula 
Demonstrações e orientações sobre coleta e rerrefino.

V o c ê  é  n o s s o  c o n v id a d o . P r e s t ig ie ! w w w . l w a r t . c o n n . b r
LWART
L U B R I F I C A N T E S

http://www.agrifam.com.br
http://www.thermic.ind.br/caminhada
mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.lwart.conn.br


Opinião i
FRASE
• O objetivo principal é que o assunto não seja esquecido e sempre 
envolva mais e mais pessoas.
Marcos Norabele, sobre o Fórum Perm anente de Combate às Drogas

PARA PENSAR
• O mal não pode vencer o 
mal. Só o bem pode fazê-lo 
Léon Tolstoi
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Só o trabalho conjunto é eficaz no com bate às drogas

Q jornal O ECO traz hoje duas iniciativas 
voltadas para enfrentar essa grave 
doença que acometeu nossa socie

dade atualmente, que é o consumo de 
drogas. Embora esse não seja um tema 
recente -  afinal, o uso de drogas remonte 

à antiguidade -  a chegada do crack deu 
uma nova dimensão ao problema.

Portanto, embora as iniciativas de
senvolvidas por Lençóis Paulista e Agu
dos sejam diferentes elas têm no gene 
o conceito de não trabalhar o tema de 

forma isolada. Ou seja, a questão do uso 
de droga não é apenas uma questão de 

polícia. Como também não é apenas 
uma questão de saúde pública. Mas sim

um problema que permeia todas as áreas do 
desenvolvimento humano. É um problema 
social, econômico, político, policial, de saúde, 
mas também está ligado à fragilidade huma
na diante de um mundo cada vez mais exi
gente e competitivo. A pressão social pode 
não ser a causa -  afinal nem todo profissio
nal pressionado recorre ao crack ou a bebida 
para mitigar sua dor -  mas sem dúvida é um 
gatilho poderoso.

A iniciativa de envolver a sociedade na 
discussão e elaboração de soluções para o 
tema pode parecer algo simplista pela falta 
de propostas concretas dos agentes políticos, 
mas na verdade só através da participação 
popular é que os resultados serão alcançados.

A m m m fm m ffm m m m m m m m m m m m íím m m m m m m m m m m m m m m '
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Estamos aqui
Ana Carolina Costa,
estudante de jornalismo da Universidade Es

tadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)

O s adjetivos para qualificar Angelina 
Jolie surpreendem. Após o jornal The 
New York Times publicar o artigo em 

que a atriz e cineasta revelou ter feito uma 
mastectomia dupla, a imprensa mundial não 
tardou a colocá-la no centro das notícias. Sua 
intensa atuação junto a causas humanitárias, 
a figura da super mãe e a imagem da estre
la hollywoodiana, de imediato, ganharam o 
acréscimo da coragem e bravura da mulher 
que preferiu uma atitude drástica em vez da 
incerteza de uma doença.

Não podemos tirar o mérito disso. Se qui
sermos questionar as razões que motivaram a 
atriz a tomar a decisão de levar sua história a 
público, não seremos de todo incoerentes. Mas, 
sempre que uma pessoa em posição de desta
que suscita tanta conversa e discussão a cerca

de um tema grave como é o câncer de mama, 
devemos vislumbrar algo de válido em meio 
aos holofotes.

Mas, passada a agitação, o que fica? Essa 
sim deve ser a grande questão. Angelina co
nheceu sua condição, os riscos aos quais estava 
sujeita, através de um teste de DNA capaz de 
estipular o surgimento de mais de 2,2 mil do
enças genéticas hereditárias. E quem não tem 
acesso a esse tipo de recurso? Quantas mulhe
res ao redor do mundo, como a atriz, se veem 
diante da possibilidade de um dia faltarem para 
suas famílias? Quantas brasileiras têm a opção 
de tomar o destino em suas mãos?

Particularmente, não duvido da bravura e 
coragem da minha mãe, da vizinha, das minhas 
amigas, professoras e colegas de trabalho. Mui
to pelo contrário. Enquanto lidam com um sis
tema de saúde precário, a falta de informação 
e o medo, elas vão além. São sobreviventes, 
heroínas da vida real. Mulheres ameaçadas por 
essa doença. Mulheres para as quais tantas ve
zes nos esquecemos de olhar.
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Porque o Brasil não consegue pôr o ovo em pé?

A rnaldo Jardim
é Deputado Federal PPS-SP

Tilemos mais uma iniciativa para ten
tar promover a inovação no país. Fo
ram anunciadas as 16 instituições que 

fundarão a Embrapii - Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial. Na relação, 
siglas de peso histórico, como a da SBPC -  
Sociedade Brasileira Para o Progresso da 
Ciência; associações industriais dos setores 
de máquinas e eletroeletrônicos, o Sebrae, a 
Embrapa e o Conselho Nacional das Funda
ções de Amparo à Pesquisa (Cnfap).

A formulação da Embrapii, desenvolvida 
há algum tempo pela Confederação Nacio
nal da Indústria (CNI), pretende contornar a 
burocracia fiscalizatória e contratual brasi
leira para aproximar empresas, institutos 
de pesquisas, universidades e o Estado em 
desenvolvimento de projetos de inovação 
industrial financiados em parceria. Constitu
ída como associação civil sem fins lucrati
vos, com representantes da sociedade civil, 
empresários e acadêmicos, a entidade po
derá requerer status de organização social 
(OS) à Casa Civil do governo. Enfim, uma 
espécie de organização não governamental 
da qual o Estado participa com algumas en
tidades governamentais.

Desse ponto de vista a ideia é inovado
ra. Mas como poderia dizer Monteiro Loba
to, que saudava a cópia como uma virtude, 
a sigla dessa OS imita Embrapa, macaqueia o 
sucesso sem mesmo ter quaisquer ancestrais 
genéticos ou adotivos. Depois de aprovada a 
nova fórmula será possível pelos caminhos 
legais ter um contrato de gestão para reger 
as atividades da instituição e permitir que ela 
seja a repassadora de recursos do Estado e 
gestora dos acordos entre todos os interessa
dos. Espero que não demore muito porque já 
estamos quase no meio do ano...

É interessante, há dinheiro apontado para 
a experiência (R$ íbilhão iniciais em dois 
anos), mas devemos acompanhar de perto 
para não termos apenas mais um adereço 
de mão no desfile das modas da inovação 
e da competitividade. Em minha opinião, só 
dinheiro e ideias interessantes não nos farão 
progredir. Continuamos agindo pontualmen
te, de maneira voluntariosa, quando o que o 
País precisa é de estratégias definidas e cla
ras para a sociedade sobre o caminho seguro 
e sustentável para compartilhas e usufruir de 
um mundo de poucas fronteiras.

Não temos política industrial (como de res
to não temos políticas em várias outras áreas

vitais). Logo, como teremos uma política de 
inovação? Por conta de uma necessidade que 
pode até ser legítima no viés do governo -  
manter o país respirando em momento crítico
-  temos empreendido uma rotina de renúncia 
fiscal que nem de longe alcança a inovação e, 
ao contrário, reforça ilhas de produção e produ
tos rudimentares e inadequados em troca da 
manutenção de empregos obsoletos fadados a 
desaparecer na próxima sacudidela da especu
lação financeira mundial.

O que a inovação exige hoje de desenvol
vidos, pobres ou emergentes, são especialistas
-  em todas as camadas -  capazes de operar 
entre funções diversas justamente para fazer 
emergir novas ideias, novos produtos, novos 
processos, maneiras novas de enxergar e usar 
de forma econômica os recursos que se tornam 
caros e escassos, inclusive no país. Mas o Brasil 
corre na contra mão para formar massivamente 
especialistas segmentados que perpetuarão a 
maneira antiga da produção até que empresa e 
empregado se extingam. Às vezes tenho a im
pressão que o capitalismo tem muito medo de 
se instalar no país.

Eu acho que já passou muito da hora de 
iniciar um processo catalizador para trans
formar a estrutura produtiva brasileira -  o 
que certamente sufocará áreas de incom
petência e atraso em favor do surgimento 
de dinâmicos e produtivos empreendimen
tos. E isso é com o governo, depende dele 
querer um projeto para o país ou para o 
partido e sua base aliada. Na vida real, não 
se faz inovação sem olhar para a frente e 
sem enterrar os ossos dos banquetes do 
passado...  todos eles, se me entendem.

Repito que meu apoio à inovação é 
sincero e determinado, desde os meus 
tempos de estudante de engenharia e 
como já anotei em outros artigos. A Lei 
do Bem (incentivos fiscais para pesquisa 
e desenvolvimento), a Lei de Inovação, 
os financiamentos da Finep e do BNDES, 
como lembram Júlio Gomes de Almeida, 
ex-secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda e o reitor do Ins
tituto Tecnológico de Engenharia (ITA) 
Carlos Américo Pacheco no trabalho "O 
Brasil e a Inovação -  Chave do Desenvol
vimento Moderno", revelado pelo jornal 
Valor Econômico em sua edição de 13 de 
maio último, estão aí, funcionando. Mas 
cerca de dois terços de todo o apoio dado 
ao setor privado para pesquisa e desen
volvimento sai da renúncia fiscal da Lei 
de Informática, cujo alvo é o estímulo à 
Zona Franca de Manaus.

Já vimos esse filme antes, não?

Alternativa
O vereador Émerson, que também 

atua como dentista na rede municipal, 
disse que o CEO deve prestar atendi
mento clínico especializado nos casos 
que não são resolvidos nas unidades 
de saúde.

Parceria
Na próxima semana, o prefeito João 

Cury agendará uma nova reunião dos 
vereadores com a diretora regional da 
DRS/Bauru, Doroti Alves Ferreira, para 
discutir este mesmo assunto, na tenta
tiva de viabilizar os recursos para mais 
esta importante obra do município.

Correndo atrás
Manezinho acredita que Edson Apa

recido e Rubens Cury não medirão es
forços para atender ao pedido. "Esta 
obra será uma grande conquista para 
Lençóis", completa

Saúde em 1° lugar
Além desta reivindicação, o vereador 

Chico Naves aproveitou a oportunidade 
para falar sobre o problema dos pacien
tes que precisam fazer hemodiálise em 
outras cidades da região e também da 
necessidade do credenciamento da UTI 
do Hospital Nossa Senhora da Piedade 
ao SUS -  Sistema Único de Saúde.
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Manezinho, Émerson e 
Chico Naves têm audiência 
no Palácio do Governo

Vereadores pelo PSDB, Manoel dos Santos Silva, o Manezinho, Émerson An
dré Carrit Coneglian, o Émerson Dentista, e Francisco de Assis Naves, o Chico, 
estiveram na quinta-feira 16, em São Paulo, no Palácio do Governo. Eles se reu
niram com o Chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, e com o subsecretário da Casa 
Civil, Rubens Cury. A audiência foi agendada pelo prefeito de Botucatu, João Cury 
(PSDB) e seu irmão Fernando Cury, que também participaram da reunião.

Fi T i I DIVULGAÇÃO

Pedido
Durante a reunião, a 

comitiva de Lençóis pediu 
verba de R$ 300 mil para 
a construção do Centro de 
Especialidades Odontoló- 
gicas na cidade.

Batendo na tecla
Estes assuntos foram tratados du

rante a sessão do dia 13 de maio e os 
vereadores assumiram compromisso de 
lutar pela melhoria no atendimento des
ses pacientes e se dispuseram a reunir 
todos os esforços para ajudar o hospital.

Esportistas natos
Durante a final da Copa Lençóis 

Sport Shoes 2013, alguns vereadores 
estiveram presentes na cerimônia 
de premiação, entre eles Ailton Tipó 
Laurindo (PV), Chico Naves, M ane- 
zinho, Gumercindo Ticianelli Junior 
(DEM) e o presidente da Câmara, 
Humberto José Pita (PR).

Campeão!
Também esteve presente o 

vice-prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). Ele entregou o troféu de 
campeão ao Alfredo Guedes, que le 
vou a taça após vencer nos pênaltis 
o Expressinho.

Tô em casa
O que chama a atenção em even

tos deste tipo é como os ataques políti
cos não entram em campo. Tipó e Pita, 
grandes críticos do governo PSDB, se 
sentem praticamente "em casa" ao lado 
dos tucanos.
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Galaxy S4 deve 
chegar aos 10 
milhões de 
unidades vendidas 
na próxima 
semana

(C Yahoo anuncia compra do 
Tumblr por US$ 1,1 bilhão

FOTO: DIVULGAÇÃO

tumblr.
O Yahoo confirmou, nesta segunda-feira, a 

compra do Tumblr por US$ i, i  bilhão. O híbrido 
de blog e rede social continuará a operar como 
negócio independente. A CEO do Yahoo, Maris- 
sa Mayer, afirmou que o acordo envolveu uma 
promessa de que de sua empresa "não vai estra
gar" o Tumblr, que seguirá com David Karp como 
CEO. O acordo é o maior já feito pelo Yahoo sob 
comando de Marissa -  e ela o descreveu como 
"uma oportunidade única". "Em muitos níveis, o 
Tumblr e o Yahoo não poderiam ser mais dife
rentes, mas, ao mesmo tempo, não poderiam ser 
mais complementares", disse a CEO. O negócio 
poderá ajudar o site Tumblr a ganhar mais receita 
com anúncios. Fundada por Karp, o Tumblr é uma 
startup nova-iorquina que já chamou a atenção 
de gigantes. Segundo a Forbes, Facebook e Mi
crosoft chegaram a conversar com a companhia 
na intenção de adquirir o serviço. Karp afirmou 
que está muito feliz com o acordo. "O Tumblr fi
cará melhor mais rápido com mais recursos", dis
se. Ele negou que os objetivos de sua criação -  ou 
a equipe que integra o site -  fossem mudar como 

resultado do negócio. O trunfo do Tumblr 
está em seu público e na forma como a 
plataforma é usada. A rede reúne muitos 

jovens, que exploram o espaço publican
do fotos, comentários e gifs. A audiência do 

serviço também não é desprezível. Em abril, 
a rede recebeu 117 milhões de visitas, segundo 
a comScore. O Tumblr afirma que hospeda mais 
de 107 milhões de blogs e 50,7 bilhões de posts.

Rápidas
•  CONSOLE - Para desviar um pouco a atenção dos aficio
nados em games do lançamento do novo Xbox, que a rival 
Microsoft realiza em Washington nesta terça-feira, a Sony 
divulgou nesta segunda um vídeo promocional do PlayStation 
4. O vídeo de 30 segundos mostra um aparelho fora de foco 
e algumas imagens desconexas que aparentemente perten
cem ao videogame.

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

A dm inistração CURSO
De 13 a 17 de maio, os Delegados da Polícia Civil Eduardo Herrera 
dos Santos, de Pederneiras, e Mário Furlanetto Neto, de Marília, 
participaram do curso "Basic Criminal Investigative Techniques" 
(Técnicas Básicas de investigação Criminal), ministrado por 
agentes especiais do FBI (Federal Bureau of Investigation).

PLANEJAMENTO

Lençóis realiza Conferência Municipal da Cidade
Saneamento, mobilidade e habitação serão discutidos no auditório da Diretoria de Educação
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Ângelo Neto___________

A  Prefeitura de Lençóis 
Paulista, por meio das 
diretorias de Planeja

mento e Administrativa, realiza 
amanhã, a partir das 18h, no 
auditório da Diretoria de Edu
cação, a Conferência Munici
pal da Cidade. No evento, serão 
debatidos com a comunidade 
os temas saneamento, mobili
dade e habitação de maneira 
sustentável.

Para o diretor de Plane
jamento e Urbanismo, Luiz 
Eduardo Conti, a conferência 
aproxima a administração da 
sociedade. "Vamos colocar es
ses assuntos em pauta e a popu
lação lençoense está convidada 
a participar, debater, trocar 
ideias sobre essas questões.

Conti lembra que o objetivo 
não é resolver problemas pon
tuais e, sim, mostrar diretrizes.
"No caso da conferência, são 
orientações e apontar caminhos 
para que a administração pos
sa trabalhar baseada no que o 
cidadão pensa e vê da cidade".

A programação inicia com 
uma palestra do empresário 
Luis Carlos Dalbem que vai 
tratar sobre mobilidade. Logo 
em seguida, os presentes serão 
divididos em grupos que irão 
debater os três temas escolhi
dos, considerando a realidade 
da cidade.

"Vamos fazer um debate e 
depois sugerir algumas dire
trizes para que o poder públi
co possa se orientar", lembra 
Conti. Todas as sugestões serão 
encaminhadas à prefeita Bel

PLANEJAMENTO - Para Conti, participação da sociedade na conferência é extremamente importante

Lorenzetti (PSDB), que vai ana
lisar e verificar a possibilidade 
de dar andamento às propostas.

A conferência busca tam
bém colaborar com a elabora
ção do SNDU (Sistema Nacional 
de Desenvolvimento Urbano). 
A criação do sistema faz parte 
da necessidade de coordenar as

ações governamentais relacio
nadas às políticas urbanas de 
forma a universalizar o direito à 
cidade, em especial, o acesso à 
moradia digna, aos serviços de 
saneamento ambiental e à mo
bilidade urbana.

A Conferência Estadual, a 
partir dos resultados das con-

ferências municipais, aprofun
dará a discussão para que os 
delegados eleitos nesta etapa 
levem à Conferência Nacional 
das Cidades a contribuição 
do Estado de São Paulo para a 
construção do SNDU e elejam 
os membros do Conselho Na
cional das Cidades.
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

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

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

M acatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ................  3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9

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

Jovem escondia drogas em telhado de posto de saúde
Suspeito tem 18 anos e foi preso em flagrante no bairro Júlio Ferrari por tráfico de drogas

Welinton Barros

Um fato inusitado chamou 
a atenção dos policiais milita
res de Lençóis Paulista na noite 
do sábado 18, no bairro Júlio 
Ferrari. Policiais do Rocam, ao 
patrulharem a região, avistaram 
indivíduos fazendo venda de en
torpecentes e descobriram que 
o acusado escondia drogas no 
telhado de um posto de saúde.

Os policiais abordaram dois 
jovens suspeitos. Com um deles 
foram encontradas duas porções 
de maconha. Com o outro jo
vem, de 18 anos, a PM localizou 
a quantia de R$ 10 em dinheiro, 
indicando que as porções foram 
vendidas a R$ 5,00 cada.

A equipe da Força Tática da 
Polícia Militar foi acionada, e

após buscas pelo local, encon
trou a droga no telhado de um 
posto de saúde, próximo ao local 
da abordagem. No telhado fo
ram encontradas 17 porções de 
maconha e 31 pedras de crack.

Os policiais questiona
ram o suspeito, que acabou 
confessando ter mais drogas 
em casa. A PM foi até a re
sidência do acusado, em que 
foram localizadas mais 41 
porções de maconha dentro 
de um armário.

Segundo o Sargento Lucas, 
o local já é conhecido por reu
nir diversos traficantes. "O trá
fico naquela região é bem mo
vimentado. Hoje, os traficantes 
costumam ser bem discretos, 
dificilmente conseguimos fazer 
abordagem com alguém portan-

Após denúncia, PM detém 
jovem por tráfico em Agudos

A equipe da Força Tática 
da Polícia Militar de Agudos 
prendeu, na tarde de sexta-fei
ra 17, um jovem de 18 anos 
por tráfico de entorpecentes. 
Uma denúncia anônima levou 
os policiais até a residência do 
suspeito R.L.L.S., no Jardim 
São Vicente.

Ao fazer buscas pelo local, a 
equipe da PM encontrou no quar
to do jovem, em uma janela, 20

papelotes de cocaína e 12 pedras 
de crack. Dentro do colchão do 
acusado foram localizados mais 13 
papelotes de cocaína e uma faca 
com vestígios de crack.

Os policiais ainda localiza
ram no bolso do rapaz cinco 
pedras de crack e R$ 50 em 
dinheiro. O jovem foi preso 
em flagrante por tráfico de en
torpecentes e encaminhado a 
cadeia de Avaí.

do entorpecentes. Geralmen
te, ele (traficante) fica em um 
determinado ponto e a droga 
é encontrada em outro, há um 
quarteirão ou até mais", disse.

O jovem já tinha passagens 
pela polícia. Ele foi conduzido à 
delegacia, onde foi autuado por 
tráfico de drogas e encaminha
do à cadeia da região.
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Prefeitura Municipal de Areiópolis
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 24/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

CONTRATADO:

PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Endereço: Rua Giacomo Bailo, 150, Vicente Renda
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 15.600.608/0001-24

OBJETO: Contratação de empresa para ampliação e adaptação do prédio do PSF 
Renovação, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, 800-B, Bairro N.H.C. José 
Zillo, com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra com respectiva 
ART, sendo que o objeto deverá ser executado de acordo com os projetos e/ou 
anteprojetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e preços orientati- 
vos e cronograma físico, em anexo, que fazem parte integrante do presente Edital, 
cuja obra é de acordo com a portaria GM/MS2394; de 11 de outubro de 2011, De
liberação CIB-5 de 07 de fevereiro de 2012 e proposta n.° 3503603025284/6304 
do Ministério da Saúde.

VALOR: R$ 74.600,00 (setenta e quatro mil, seiscentos reais), Parceladamente, 
após a conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após o faturamento da Nota 
Fiscal.

PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a 
autorização para inicio da obra, vigorando a avença por até 04 (quatro) meses, 
prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 - Prazo do 
contrato: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Despesa Nome da Categoria Econômica
Econômica

449051010000 1341 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

AREIOPOLIS, 19 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 25/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Endereço: Rua Giacomo Bailo, 150, Vicente Renda
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 15.600.608/0001-24

OBJETO: Contratação de empresa para ampliação e adaptação do prédio do PSF 
Integração, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, 800-A, Bairro N.H.C. José 
Zillo, com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra com respectiva 
ART, sendo que o objeto deverá ser executado de acordo com os projetos e/ou 
anteprojetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e preços orientati- 
vos e cronograma físico, em anexo, que fazem parte integrante do presente Edital, 
cuja obra é de acordo com a portaria GM/MS2394; de 11 de outubro de 2011, De
liberação CIB-5 de 07 de fevereiro de 2012 e proposta n.° 3503603025276/6305 
do Ministério da Saúde.

VALOR: R$ 101.280,00 (cento e um mil, duzentos e oitenta reais), Parcelada- 
mente, após a conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após o faturamento da 
Nota Fiscal.

PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a 
autorização para inicio da obra, vigorando a avença por até 04 (quatro) meses, 
prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 - Prazo do 
contrato: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

449051010000 1343 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

AREIOPOLIS, 19 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 26/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

PERSIO LUIZ KELLNER - ME

Endereço: Rua Geraldo Pereira de Barros, 01 -  CA A, 
Centro

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 12.065.635/0001-56

OBJETO: Contratação de empresa para ampliação e adaptação do prédio do PSF 
Nosso Teto, localizado a Rua Emiliano Augusto Barreto, quadra D, Lotes 14-15
34-35, Bairro Nosso Teto, com fornecimento de material, equipamentos, mão de 
obra com respectiva ART, sendo que o objeto deverá ser executado de acordo com 
os projetos e/ou anteprojetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos 
e preços orientativos e cronograma físico, em anexo, que fazem parte integrante 
do presente Edital, cuja obra é de acordo com a portaria GM/MS2394; de 11 de 
outubro de 2011, Deliberação CIB-5 de 07 de fevereiro de 2012 e proposta n.° 
3503602792559/7022 do Ministério da Saúde.

VALOR: R$ 60.300,00 (sessenta mil, trezentos reais), Parceladamente, após a 
conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após o faturamento da Nota Fiscal.

PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a 
autorização para inicio da obra, vigorando a avença por até 04 (quatro) meses, 
prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 - Prazo do 
contrato: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

449051010000 1345 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

AREIOPOLIS, 19 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR JUSTIVICATIVA N.° 01 / 
2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA BIDIM LELIS LTDA
I Categoria Econômica I Despesa I Nome da Categoria Econômica

Endereço: Rua Joaquim Camargo de Barros, n.° 167, Vila Dolores
Cidade: Tatuí -  SP
CNPJ: 05.689.675/0001-03

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para dar 
assistência a esta municipalidade sendo: 24 horas de plantão médico, de segunda- 
feira a domingo, conforme contrato.

VALOR: O Valor total aproximadamente a ser pago pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA para prestações dos serviços de assistência à saúde pública ob
jeto do presente instrumento, é de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais).

PRAZO: O presente instrumento terá sua validade a partir da data de sua as
sinatura e vigorará em caráter emergencial por 90 (noventa) dias consecutivos e 
ininterruptos, até 17 (dezessete) de julho de 2013 (dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 884 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA

AREIOPOLIS, 19 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 21/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

CONTRATADO:
L C CARMELINO CONTABILIDADE -  ME

Endereço: Rua Dr Antonio Tedesco, 583, Centro
Cidade: Lençóis Paulista -  SP
CNPJ: 05.431.000/0001-60

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria nas áreas contábil, financeira e administrativa, bem como acompanha
mento nas prestações de contas para órgãos estaduais e federais, acompanhamento 
na elaboração das peças de planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Or
çamentárias e Lei Orçamentária Anual), acompanhamento da evolução orçamen
tária e da programação financeira, acompanhamento da elaboração dos relatórios 
que integram a Lei de Responsabilidade Fiscal e rotinas para o encerramento do 
exercício de 2.013.

VALOR: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), em (12) parcelas mensais, até o 
décimo dia útil do mês subseqüente.

PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a 
assinatura deste instrumento, vigorando, a avença, até 22 (vinte e dois) de abril de 
2014 (dois mil e quatorze)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 213 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

AREIOPOLIS, 22 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 27/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
I GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA - EPP -----

Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de 5.000 (cinco mil) kg de paleta bovina sem músculo, 
fresca, resfriada, de abate recente, desossada e limpa (máximo de 5% de gordura), 
em peças únicas, com identificação do SIF, embalagem individual e a vácuo, para 
uso no preparo da Merenda Escolar.

VALOR: R$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), 
semanalmente, de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) 
dias após a o faturamento e entrega da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da As
sinatura do Contrato, vigorando a avenca até 24 (vinte e quatro) de julho de 2013 
(dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339030070000 347 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
339030070000 391 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 26 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 28/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de 500 (quinhentos) quilos de coxinha da asa de frango e 
3.000 (três mil) quilos de filé de peito de frango, para uso no preparo da Merenda 
Escolar.

VALOR: R$ 26.865,00 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), 
semanalmente, de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) 
dias após a o faturamento e entrega da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da As
sinatura do Contrato, vigorando a avenca até 24 (vinte e quatro) de julho de 2013 
(dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

339030070000 347 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
339030070000 391 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 26 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 29/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da Merenda Es
colar, de acordo com anexo II, que faz parte integrante deste Edital de Licitação.

VALOR: R$ 13.165,00 (treze mil, cento e sessenta e cinco reais), semanalmente, 
de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o 
faturamento e entrega da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da As
sinatura do Contrato, vigorando a avenca até 24 (vinte e quatro) de julho de 2013 
(dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

339030070000 347 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 26 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 29/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

NASCIMENTO & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA

Endereço: Rua João José Sérgio, n.° 247, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 02.144.838/0001-84

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da Merenda Es
colar, de acordo com anexo II, que faz parte integrante deste Edital de Licitação.

VALOR: R$ 2.808,88 (dois mil, oitocentos e oito reais, oitenta e oito centavos), 
semanalmente, de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) 
dias após a o faturamento e entrega da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da As
sinatura do Contrato, vigorando a avenca até 24 (vinte e quatro) de julho de 2013 
(dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339030070000 347 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 26 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 30/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

Endereço: Rua Orlando de Grande, 116, Jardim Martins Lourenço
Cidade: Morro Agudo/SP
CNPJ: 10.616.884/0001-67

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de contrata
ção de empresa para prestação de serviços especializados em auditoria contábil 
prestados por empresa com registro no Conselho Regional de Contabilidade, para 
realizar os levantamentos necessários objetivando a correção das conciliações 
bancárias de todas as contas da Prefeitura, conforme apontamentos do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, através de exames de acordo com as normas 
de auditoria geralmente aceitas, que incluirão os testes nos registros contábeis e 
outros procedimentos de auditoria considerados aplicáveis as circunstâncias, o 
confronto das movimentações com os extratos bancários e outros documentos ob
tidos por órgãos oficiais, e ao final emitir o relatório relativo às contas examinadas 
solucionando eventuais divergências, dentro de um período de 04 (quatro) meses, 
podendo ser prorrogado conforme o artigo 57, inciso II da Lei de Licitações, a 
critério da CONTRATANTE.

VALOR: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), mensais conforme proposta 
apresentada, o pagamento das parcelas será efetuado até o 5° dia útil de cada mês.

PRAZO: O presente contrato terá vigência até 10 (dez) de outubro de 2013 (dois 
mil e treze), a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo 
com o artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 213 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA

AREIOPOLIS, 26 de ABRIL de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL



Política

LEGISLATIVO

Câmara de Agudos aprova reajuste 
salarial para o funcionalismo
Servidores receberão 7,25% de aumento nos 
salários; projeto enviado pelo Executivo prevê 
aumento de 6% a agentes políticos

FOTO: WELINTON BARROS/O ECO

Welinton Barros

Ontem de manhã, a Câmara 
de Agudos aprovou - por 
unanimidade - o projeto 

de lei que autoriza reajuste sa
larial de 7,25% aos servidores 
efetivos da Prefeitura. O prefei
to Everton Octaviani (PMDB) 
enviou à Câmara de Vereadores 
o projeto que recebeu aval dos 
13 parlamentares.

O reajuste salarial obede
ce à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que limita em 54% os 
gastos do município com folha 
de pagamento. O aumento é re
troativo a 1° de maio de 2013. 
Os agentes políticos (prefeito, 
vice-prefeito e vereadores) rece
beram aumento de 6,10%, valor 
idêntico aplicado para os secre
tários municipais.

A sessão foi marcada por 
algumas discussões em relação 
ao aumento. O vereador Nel
son Assad Ayub (PP), o Nelsi-

nho, solicitou que o aumento 
fosse de 10%. O presidente da 
Casa, Auro Octaviani (PMDB), 
disse que aumento de 10% não 
estaria de acordo com a LRF. 
"Ocorreram algumas discus
sões, alguns vereadores que
riam que o aumento fosse de 
10%, mas se aumentássemos 
esse valor, estaríamos gastando 
cerca de 57% do nosso orça
mento com folha, o que seria 
nulo por natureza, levando em 
conta a Lei de Responsabilida
de Fiscal", explicou.

Segundo Octaviani, o au
mento foi bem recebido pelos 
servidores. "O aumento já era 
esperado pelos funcionários 
da Prefeitura, esse é o máximo 
que pode ser dado. Sabemos 
que ainda é pouco, o servidor 
merece muito mais e esperamos 
que, com o desenvolvimento da 
cidade, no ano que vem pos
samos dar um aumento bem 
maior a eles", disse.

REAJUSTE - Sob
o co*mando de Auro 
Octaviani, a Câmara 
aprovou por unanimidade 
reajuste de 7,25% para os 
servidores municipais

Comunicado de extravio

A empresa G.A. Empreiteira S/C LTDA ME, com CNPJ sob n° 
54.724.810/0001-10 e Inscrição Municipal sob n° 6224-3, situada na Rua 
Gino Augusto Antonio Bosi, 395, Rondon, declara o extravio de um talão 
de nota fiscal de Prestação de Serviços série G, do n° 001 ao n° 050, não 
sabendo precisas quais notas foram usadas e quais notas estão em branco.

CENTRO MUNICIPAL DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
PORTARIA 08/2013

Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 08/2013 de 20 de Maio de 2013, afasta para tratamento 
de saúde a funcionária Patrícia Teresinha de Souza de 13/05/2013 até 
27/05/2013.

Lençóis Paulista, 20 de Maio de 2013.

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

PORTARIA 09/2013

Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 09/2013 de 20 de Maio de 2013, afasta para tratamento 
de saúde a funcionária Luciana Bueno Dias Barbosa de 13/05/2013 até 
15/05/2013.

Lençóis Paulista, 20 de Maio de 2013.

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

WANDERLEY FRANCATI, Diretor Executivo do CMFP 
DE Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhes foram conferidas 
por lei, ratifica a contratação de imóvel localizado nesta cidade de Lençóis 
Paulista, sito ã Rua Francisco Prestes Maia, n° 840, Distrito Industrial I, 
na cidade de Lençóis Paulista/SP, de propriedade de Moretto Indústria de 
Comércio de Madeiras Ltda., com CNPJ n° 49.857.709/0001-05, repre
sentada pelo Sr. Hélvio Moretto (Sócio Proprietário), portador do r G n° 
5.371.914, para abrigar as instalações do curso de marcenaria, oferecido 
aos jovens e adultos da cidade de Lençóis Paulista/SP por 36(trinta e 
seis) meses, cujo custo mensal será de R$ 1.820,00(Hum mil, oitocentos 
e vinte reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITA
ÇÃO n° 001/2013, Processo n° 003/2013, 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, 03 de maio de 2013.

WANDERLEY FRANCATI 
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 79,75.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 005/2013 - Processo n° 121/2013 
Objeto: Concessão de direito real de uso oneroso de um galpão comercial, 

com área construída de 684,41 m^, e direito real de uso gratuito de uma 
área de terras de 2.001,35 m^, localizados na Rua Duílio Capoani, n° 37, no 

Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta -  Encerramento: 20 
de junho de 2013 ãs 09:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 

Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 20 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de 

Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 061/2013 -  Processo n° 120/2013 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suplementos 
alimentares. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 04 de junho de 2013 ãs 10:00 horas -  O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  
Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
20 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 006/2013 - Processo n° 122/2013 
Objeto: concessão de direito real de uso oneroso de um prédio industrial, com 

área construída de 496,04 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma área de 
terras de 3.000,00 m^, localizados na Rua Júlio Andreolli, Lotes 05, 06 e 07 
da Quadra “D”, no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta 
-  Encerramento: 20 de junho de 2013 ãs 09:30 horas -  O edital encontra- 
se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 

das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON 

n Og UEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 05 -  Sueli Oliveira da Silva
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06 -  Izamari Tereza Breda Rosa

07 -  Nilcea Nunes da Silva
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 08 -  Andreia Aparecida Guiari Franco
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 09 -  Talita Lopes Precioso
Público abaixo identificado para o preenchimento de 20 (vinte) vagas, 10 -  Rejane Carolina Parella
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não 11 -  Maria Angelica Soto Caro Duarte
comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente 12 -  Valeria Regina Soares
convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei. 13 -  Selma Domingos da Silva

14 -  Aline de Lacerda P. De Camargo
Edital: 01/2013 15 -  Sonia Dias Franca
Cargo: Monitor de Creche 16 -  Elizabete Aparecida Floriano do Valle
Local: Diretoria Municipal de Educação, sita na Rua 7 de Setembro, 711 17 -  Elisa Fernanda Pinheiro de Lima
-  Centro -  Lençóis Pta. - SP 18 -  Mirian da Silva Dias
Data: 24 de maio de 2013 19 -  Natalia Aline da Silva
Horário: 8h30 20 -  Maria Antonia Savioli

01 -  Erika de Paula da Silva Crisostomo
02 -  Lilian Maldonado Rosario

Lençóis Paulista, 20 de maio de 2.013.

03 -  Maria Cristina Leite Monteiro Marcos Norabele
04 -  Rosilda dos Santos Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 200 de 17.05.2013........... Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 21.500,00.

Decreto 201 de 17.05.2013........... Exonera Micheli Renata Maganha de Oliveira
da função gratificada de Vice-Diretor de Escola.

Portaria 665 de 16.05.2013........... Designa Silmara de Lima para exercer provi
soriamente a função de Coordenador de Transportes.

Portaria 666 de 20.05.2013........... Abre processo sumário em face de funcionária
pública municipal.

Portaria 667 de 20.05.2013........... Abre processo sumário em face de funcionária
pública municipal.

Portaria 668 de 20.05.2013........... Abre processo sumário em face de funcionária
pública municipal.

Portaria 669 de 20.05.2013........... Abre processo sumário em face de funcionária
pública municipal.

Lençóis Paulista, 20 de maio de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 175,79

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Humberto José Pita, Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24 inciso X da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto consiste na locação de imóvel 
para instalação da Sede Administrativa da Câmara Municipal.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO: Portaria n° 009/2013; MODALIDADE: Dispensa de 
Licitação artigo 24, inciso X da Lei n° 8.666/93; LOCADOR: Fábio 
Luiz Pavanelli; LOCATÁRIA: Câmara Municipal de Lençóis Paulista; 
OBJETO: Locação de imóvel para a Câmara Municipal localizado ã Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 970, 964 e 962 -  centro -  Lençóis Paulista; 
VALOR: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) mensais; DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0^- Outros Serviços Prestados -  Pessoa Física 
-  Locação de Imóveis; VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; DATA DA 
ASSINATURA: 15/04/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 35,30.

E D IT A IS  D E C A S A M E N T O

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.272 EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.273

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas
da sede do município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo. Naturais da sede do município e comarca de Macatuba, Estado de São
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos Paulo.
pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro // MURILO Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos
EDUARDO CARDOZO DOS SANTOS e DANIELLA CRISTINA exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro
PEREIRA //. // LEANDRO JÚNIOR DE SOUZA e ELAINE CRISTINA BINO //.
Ele, natural de Lençóis Paulista/SP, nascido aos 06 de janeiro de 1994, Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 19 de junho de 1985, tratorista,
servente de pedreiro, solteiro, domiciliado ã Rua Pedro Soares de Almeida, solteiro, domiciliado ã Rua Bento Leme Filho, n° 170, Jardim Planalto,
n° 630, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filho de MARCONDES ALMEIDA Macatuba/SP, filho de OSVAIR HONORIO DE SOUZA e BERTINA
SANTOS e MARIA APARECIDA CARDOZO. DE GODOI SOUZA.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 28 de setembro de 1994, do lar, Ela, natural de Bauru/SP, nascida aos 29 de dezembro de 1977,
solteira, domiciliada ã Rua Pedro Soares de Almeida, n° 630, Jardim Planalto, enfermeira, solteira, domiciliada ã Rua Bento Leme Filho, n° 170,
Macatuba/SP, filha de MANOEL ALVES PEREIRA e SILVANE PEREIRA Jardim Planalto, Macatuba/SP, filha de ELIAS BINO e CARMEN
DA CRUZ AGNELLO. NIRO BINO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 15 de maio de 2013. Macatuba - SP, 15 de maio de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial Oficial
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Regional B R IN CA D EIRA
A FENAP (Feira das Nações) começa na próxima quarta- 
feira, 22 de maio, mas cerca de 5 mil alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Pederneiras já aproveitam o 
Parque de Diversões montado no Recinto de Exposições 
José Augusto de Carvalho Neto.

PREVENÇÃO

Lençóis lança Fórum Perm anente de Combate ao Uso de Drogas
Cidade vai ser dividida em oito regiões para discutir o assunto; evento principal acontece na quinta-feira, com presença da Fundação Cafu

Priscila Pegatin

Será realizado na quinta
-feira, a partir das 8h, no 
Lions Club, o lançamento 

oficial do Fórum Permanente 
de Combate ao Uso de Drogas. 
O projeto, previsto no progra
ma de governo da prefeita Bel 
Lorenzetti e do vice José An- 
tonio Marise, terá início neste 
mês e deve continuar por tem
po indeterminado. O objetivo 
do Fórum é, a partir da realida
de de cada região, traçar ações 
para promover o combate ao 
uso das drogas.

Para o lançamento estão 
convidados lideranças do ser
viço público, comunidades 
religiosas, órgãos sociais e a 
comunidade em geral. "Desde 
março fazemos reuniões prepa
ratórias nas diversas regiões da 
cidade. Na quinta-feira vai ser 
a primeira etapa, onde vamos 
apresentar a ideia, o objetivo, 
o foco e apresentar o que já 
existe em relação ao combate 
ao uso de drogas, além de pre
miar os alunos que participa
ram do concurso da logomarca 
do Fórum", explica Marcos 
Norabele, diretor de Recursos 
Humanos da Prefeitura e ges
tor do Fórum.

Uma das principais atrações 
do evento será a participação do

presidente da Fundação Cafu, 
Marcelo Evangelista de Morais, 
irmão do ex-jogador campeão 
do mundo pela seleção brasi
leira. "Eles têm um projeto em 
um bairro de São Paulo e vão 
compartilhar essa experiência 
com a gente", declarou o gestor.

Segundo Norabele, o Fórum 
tem a função de divulgar as 
ações existentes e mobilizar a 
sociedade para implantar novos 
projetos. "O objetivo principal 
é que o assunto não seja esque
cido e sempre envolva mais e 
mais pessoas", diz o gestor. "O 
foco é na prevenção entre crian
ças, adolescentes e jovens".

Para discutir ao longo do 
ano sobre o assunto, a cidade 
vai ser dividida em oito re
giões. "Vão estar envolvidas 
todas as entidades de cada 
região, como por exemplo, as 
escolas, parte esportiva, cultu
ral. Além da estrutura públi
ca toda estrutura que a gente 
possa contar como escolas 
particulares, igrejas católicas, 
evangélicas", diz. "Não dá para 
prever que ação vai ocorrer, 
porque o Núcleo pode pensar 
diferente do Caju. Não vamos 
impor ações, o Fórum precisa 
acontecer. A cara que ele vai 
ter pode ser diferente".

A proposta de adaptar ações 
conforme a comunidade tem a

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

Ü1

PREPARATIVOS -  Desde março, organizadores do Fórum se reúnem para discutir sobre as diretrizes do projeto

função de fazer com que a po
pulação se envolva mais. "Esco
las podem entender que devem 
receber ações, então vamos le
var palestrantes. Outra região

pode pensar que os alunos de
vem preparar ações e oferecer 
para a comunidade. É bastante 
democrático e as pessoas vão 
se engajar mais em um projeto

que elas possam construir na 
região delas do que algo que a 
gente venha impor".

A expectativa é reunir o 
maior número de pessoas e

entidades de cada bairro. "Em 
todos os bairros que passamos 
sempre fomos muito bem rece
bidos e estou com essa expecta
tiva para a campanha", finaliza.

AGUDOS

Marcha contra as drogas acontece neste sábado
Semana Municipal Agudos pela Vida teve início no sábado 18; mais de 4 mil são esperados para a marcha neste final de semana

W elinton Barros

Começou no sábado 18, em 
Agudos, a Semana Muni
cipal Agudos Pela Vida. 

O projeto, que começou como 
uma campanha e depois se tor
nou lei municipal, tem o objeti
vo de promover ações voltadas 
ao combate do uso e tráfico de 
drogas. Desde 2010, o projeto 
desenvolve um trabalho focado 
nas escolas estaduais, munici
pais e particulares, mas tam
bém envolve toda sociedade.

A abertura oficial ocorreu 
na Praça Tiradentes, onde gru
pos de capoeira, Kung Fu e Tai 
Chi Chuan da ADIA (Associa
ção Desportiva Independente 
de Agudos) fizeram apresen
tações, além da banda Minis
tério Plena Adoração. Grupos 
de dança de rua e DJs também 
fizeram parte da primeira noite

da campanha.
Durante esta semana, os 

alunos de todas as escolas do 
município irão desenvolver 
atividades voltadas à conscien
tização contra o uso de drogas. 
Na quarta-feira, a banda EX4 se 
apresenta na Praça Tiradentes 
às 20h, por meio de um apoio 
à campanha da Duratex. O re
pertório voltado ao público jo
vem também irá tratar sobre o 
assunto.

Em 2011, a campanha rea
lizou a Marcha Pela Vida, uma 
caminhada alertando a socieda
de sobre o consumo de drogas 
lícitas e ilícitas. Mais de 3 mil 
pessoas participaram da pas
seata pelas principais ruas da 
cidade.

Neste ano, a carreata tam
bém pretende chamar a atenção 
da comunidade para o tema. 
Cerca de 4 mil pessoas são es-

peradas para o próximo sábado 
às 9h na Praça da Matriz. A 
grande concentração da marcha 
acontece por volta das 10h, na 
Praça Tiradentes, onde haverá 
apresentações das escolas parti
cipantes e distribuição de brin
des oferecidos pelo comércio 
local.

Segundo o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB), o projeto 
já tem gerado bons resultados. 
"Toda vez que a sociedade civil 
organizada se une com o po
der público, iniciativa privada, 
clubes de serviços, legislativo, 
judiciário e conselhos, temos 
sempre bons resultados. É base
ado nisso que nós começamos 
esta semana, de combate e en- 
frentamento as drogas. Apesar 
de ser um problema mundial, 
o consumo e a proliferação da 
droga tem sido diferente e me
nor em Agudos, já podemos

FOTO: ARQUIVO O ECO

UNIDOS - Jovens e adultos marcharam unidos em 2011 e levaram mais de 3 mil pessoas as ruas para combater as drogas

perceber resultados positivos", Outra atração da semana con-
explica. firmada na tarde de ontem pela
ATRAÇAO organização foi o show do lenço-

ense Lucas Ferreira. O jovem se 
apresenta no sábado, após a mar
cha, por volta das 10h30.

TUDO EM ORDEM
Todos os veículos 

. fiscalizadosatendiam às 
exigênciaslegars""”  ■ A'

SAUDE

Vigilância Sanitária realiza fiscalização 
em reservatórios de água dos ônibus
Fiscalização cumpe a legislação municipal; trabalho é permanente

Da R edação

O Grupo Técnico de Vi
gilância Sanitária de 
Lençóis Paulista reali

zou uma fiscalização na zona 
rural na manhã de ontem, dia 
20 de maio, para verificar os 
reservatórios dos ônibus de

trabalhadores nas lavouras de 
cana-de-açúcar. A legislação 
determina que os emprega
dores ofereçam água dentro 
dos padrões de potabilidade, 
com índices aceitáveis de clo
ro e temperatura de no máxi
mo 15 graus.

Os técnicos vistoriaram

três ônibus e, em todos os 
veículos, os reservatórios 
de água seguiam as especi
ficações previstas na lei. A 
Vigilância Sanitária também 
fiscaliza as carretas sanitárias 
e o espaço para a refeição dos 
trabalhadores. (com assesso- 
ria de comunicação)



E sporte

COPA LENÇÓIS

Rafael brilha e A lfredo Guedes leva a taça
Decisão contra o Expressinho foi para os pênaltis após empate em 2 a 2; goleiro saiu como herói

Angelo  Neto

O técnico Vantoir Provence, 
o Tuili, já havia destaca
do durante a semana a 

excelente fase de Rafael, goleiro 
de Alfredo Guedes. E mais uma 
vez ele foi decisivo nas cobran
ças de penalidades máximas, 
dando o título da Copa Len
çóis Sport Shoes 2013 à equipe 
do distrito. A decisão contra 
o Expressinho levou bom nú
mero de torcedores ao estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, no 
domingo 19.

Para o técnico Clóvis Gino 
Pereira, o Mosca, faltou defi
nir o jogo no tempo normal. 
"Tivemos chances de ampliar 
o marcador, mas os jogadores 
não conseguiram colocar a bola 
para dentro. Eu sempre falei e 
vou continuar falando que o re
sultado de 2 a 0 é bastante peri
goso. O time de Alfredo Guedes 
é uma excelente equipe, mas há 
algum tempo o mérito deles é 
o goleiro. Mais uma vez, além 
de jogar bem, contaram com a 
sorte”, lamentou o comandante

DISPUTADO -  Alfredo Guedes e Expressinho fizeram um dos jogos mais emocionantes do campeonato

do Expressinho.
Já Tuili fez questão de des

tacar o poder de reação mesmo 
com dois gols de desvantagem. 
"Eu disse que seria um espetácu
lo e que se preciso iríamos levar 
a decisão para os pênaltis. Apro
veitamos a boa fase do nosso go
leiro e conseguimos o título”.

Com relação ao jogo, o téc
nico acredita que a substituição 
no intervalo foi decisiva. "Colo
camos mais um atacante, pois a 
bola estava muito longe da área 
adversária. Acabei sendo feliz e 
conseguimos buscar o empate”.

Tímido, o herói do jogo 
preferiu não dar entrevistas.

Alfredo Guedes reagiu em campo e conseguiu empate
Imprevisível e emocio

nante. Assim foi a final. O Ex- 
pressinho começou o jogo bem 
melhor que a equipe do distrito 
e logo abriu o placar com Mare- 
sia, aos 9 minutos, em um belo 
chute de fora da área. O mes
mo camisa 10 teve a chance de

ampliar o marcador após sair 
cara a cara com o goleiro, mas 
perdeu a bola ao tentar fintar o 
adversário. No final do primei
ro tempo, o artilheiro Jossone 
marcou o segundo.

Na etapa final, Tuili me
xeu na equipe do distrito e o

resultado foi imediato. Alfredo 
Guedes foi para cima e, aos 19 
minutos, Petão chutou, a bola 
desviou no zagueiro adversá
rio e morreu no fundo da rede. 
Apático, o Expressinho não es
boçou reação. Aos 32 minutos 
veio o castigo. Após confusão

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

DEFESA - Murilo (Expressinho) recebe o troféu de defesa menos vazada ARTILHEIROS - Jossone (Expressinho) e Tiago (Alfredo Guedes)

VOLEI

2̂  Fest Vôlei leva mais de cem crianças ao CSEC
Festival contou com atividades voltadas ao esporte; pela APV, Lençóis perdeu para Olímpia

A n g e lo  N e to

A AAVLP (Associação 
dos Amigos do Volei
bol de Lençóis Paulis

ta) organizou, na manhã de 
domingo 19, o 2° Fest Vôlei 
Festival das Escolas de Vo
leibol. Mais de 100 crianças 
participaram do evento no gi
násio de Esportes Archânge-

lo Brega, o CSEC. O festival 
faz parte das comemorações 
pelos 75 anos de voleibol em 
Lençóis Paulista.

A festa reuniu alunos das 
escolas de voleibol que pude
ram se aprimorar na modalida
de e confraternizar com os de
mais participantes. "Temos oito 
pólos de iniciação de voleibol 
em Lençóis e este é o momento

de reunirmos todos os alunos. 
O esporte é um grande instru
mento de educação, o que nós 
priorizamos muito”, afirma 
Douglas Coneglian, o Dodô, 
diretor técnico da AAVLP.

ESTREIA
Logo após o festival, a 

equipe juvenil e alguns ex
-atletas defenderam as cores

Alba vence duas seguidas no estadual
Neste final de semana, 

a equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista fez duas 
partidas pelo Campeonato 
Estadual, organizado pela 
FPB (Federação Paulista de 
Basketball).

No jogo de sábado 18, 
no ginásio Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, os ga
rotos de Lençóis encararam 
Hebraica. Os paulistanos já 
haviam sido derrotados pe
los lençoenses na primeira

fase. A equipe de São Paulo 
foi para cima, mas a equipe 
o Alba soube controlar bem 
o jogo e venceu por 74 a 48.

Já no domingo, a equi
pe sub-16 viajou ate São 
Bernardo do Campo, onde

enfrentou o Metodista. Com 
uma defesa muito forte e jo
gando o tempo todo na base 
da superação, os lençoenses 
venceram mais uma, desta 
vez pelo placar apertado de 
62 a 58.

D IVID ID O
Presidente de ambas as equipes, Gumercindo 

Ticianelli Junior ficou com o coração dividido na final 
inédita da Copa Lençóis Sport Shoes 2013 entre 
Expressinho e Alfredo Guedes. A equipe do distrito 
acabou levando a melhor e ergueu a taça.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Capitão de Alfredo Guedes, 
Rafael levantou a taça e come
morou com seus companhei
ros. A Copa Lençóis Sport 
Shoes 2013 foi organizada 
pela LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador), em parceria 
com a diretoria de Esportes de 
Lençóis Paulista.

dentro da área, a bola sobrou 
para Tiago que bateu cruzado e 
empatou a decisão.

Com a igualdade, o jogo foi 
para os pênaltis. Rafael mostrou 
que está em ótima fase, pegou 
duas cobranças e garantiu o ca
neco para a equipe do distrito.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

de Lençóis Paulista em uma 
partida que abriu a tempora
da de jogos da APV (Associa
ção Pró Voleibol). O jogo foi 
bastante movimentado, mas 
Olímpia acabou vencendo 
por 3 sets a zero, parciais de 
22 a 25, 21 a 25 e 30 a 3. "Por 
ser estreia, nossos atletas fi
zeram uma boa exibição”, 
completa Dodô.

JORI

Lençóis termina 
competição em nono lugar
Competição em Lins contou com 
a participação de 44 cidades; vôlei 
adaptado masculino confirmou 
favoritismo e levou o título

A ngelo  Neto

pós cinco dias de 
competições nas 
mais diversas mo

dalidades, chegou ao fim o 
17° Jori (Jogos Regionais do 
Idoso), na cidade de Lins. 
Mais uma vez, o município 
de Lençóis Paulista foi des
taque e conseguiu o nono 
lugar na classificação ge
ral. Mesmo sendo uma boa 
colocação, o desempenho 
ficou abaixo do registrado 
em 2012, quando os lenço- 
enses foram os anfitriões da 
competição e conseguiram 
a sexta colocação.

A delegação de Lençóis 
foi para Lins com 84 atletas 
que disputaram 13 modali
dades entre os dias 15 e 19 
de maio. Favorita ao título, 
a equipe masculina de vôlei 
adaptado mostrou porque é 
uma das mais temidas do 
Estado e levou o título pela 
sexta vez seguida.

Os lençoenses bateram 
Descalvado na final por 
dois sets a zero, parciais de 
15 a 10 e 15 a 8. Já a equipe 
feminina ficou com a sétima 
colocação. "Fiquei satisfeito 
com as os dois resultados. 
Quero dar os parabéns a 
todos pelos jogos que foram 
bastante disputados”, afir-

ma o técnico de ambas as 
equipes, Eduardo Caldeira 
Barros.

No atletismo, os resulta
dos também foram bons. Na 
categoria A (60 a 64 anos), 
Marcos Britto ficou em 
quarto lugar, mesma coloca
ção obtida por Naur Ribeiro 
da Mata, na categoria B (65 
a 69). Já na categoria C (66 
a 69 anos), Antônio Brito foi 
o sexto colocado.

Marta Terezinha Bernar- 
des e Florinda Coelho da 
Silva conquistaram a meda
lha de prata. Elas se desta
caram nas mesas de cartas, 
na modalidade buraco. A 
segunda medalha de ouro 
do Jori veio com Maria José 
de Matos e Terezinha Apa
recida Marques, no dominó 
feminino.

Edna Aparecida Barros 
Rúbio, dirigente da delega
ção lençoense, avalia como 
positiva a participação nos 
jogos. "Foi excelente. Hoje, 
os jogos são muito disputa
dos. Nossa equipe de vôlei 
adaptado se tornou bastante 
forte e todos querem nos 
vencer”. As modalidades 
se classificaram para os JEI 
(Jogos Estaduais do Idoso) 
2013 são buraco e dominó 
(feminino) e voleibol (mas
culino).

PONTUAÇAO

Resultados do final de semana do JOS 
(Jogos do Sesi) e JOCI (Jogos do Comércio 
e da Indústria)

SEMIFINAL FUTSAL LIVRE DO JOCI 
QUANDO: sábado 18 
ONDE: Tonicão
JOGOS: Santa Catarina 3 x 1 Prefeitura de Lençóis, Angicos 4 x 3 
Prefeitura de Borebi

VÔLEI DE PRAIA FEMININO 
QUANDO: domingo 19
CLASSIFICAÇÃO: Unimed (campeão), Prefeitura de Lençóis (vice)

QUARTAS DE FINAL DO FUTEBOL DE CAMPO DO JOS 
QUANDO: domingo 19 
ONDE: Grêmio Lwart
JOGOS: Lwart 5 x 0 Baptistella, Zabet 2 x 1 Lençóis 
Equipamentos

Agenda esportiva do JOS e JOCI

FINAL FUTSAL MASTER 
QUANDO: quinta-feira 23, às 19h 
ONDE: Tonicão 
JOGO: Lwart x Zilor

FUTEBOL SETE MASTER
QUANDO: sexta-feira 24
ONDE: Grêmio da Lwart, a partir das 19h30
JOGOS: Zilor B x Zabet, Duraflora x Lwart, Zilor A x Lwart
Química, Prefeitura de Borebi x Lwarcel

Rodada de domingo 19, da Copa Municipal 
de Futebol Cidade do Livro Troféu Rerold 
Carvalho

GRUPO C
Nova Lençóis 2 x 0 Prata 
Juventus 1 x 0 Duratex

/////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Santa Esmeralda leva 
600 pessoas ao CEM

Festa teve buffet completo, deliciosa ilha de batidas e boa música
FOTO: C IN T IA  FO TO GRAFIAS

O  Baile das Mães lo to u  as 
dependênc ias  d o  salão socia l 
d o  C E M  (C lu b e  E s p o rtiv o  
M a r im b o n d o ) no  sábado 18. 
A s  e xpe c ta tivas  fo ra m  nova
m e n te  superadas e os c o n v i
dados pud e ra m  a com p an h a r 
um a das bandas m ais p re s ti
giadas de to d a  a reg ião : a San
ta  Esm era lda  Banda e C o ra l. 
A  apresen tação  fo i a lvo  de 
e log ios  ta n to  pela d ire to r ia  
q u a n to  pe los  p resen tes . D a n 
ças, jo g o  de luzes e fantasias 
são m arcas reg is tradas da 
Santa Esm era lda , que  c o s tu 
m a s u rp re e n d e r e e m o c io n a r 
o  púb lico .
Todas as 600  pessoas m o s tra 
ram  anim ação co m  o  sh o w  
que  o fe re ce u  aos e xp e c ta d o - 
res um  re p e r tó r io  bastante

TO TAL - Buffet e ilha de batidas puderam  ser saboreados

r ic o  e d ive rs ificado . A p ó s  sa
b o re a re m  o  b u ffe t c o m p le to  
e a ilha de batidas, os conv i-

dados dançaram  e se d iv e r t i
ram  em  um  espaço loca lizado  
e n tre  o  pa lco  e as mesas.

SH O W  - Santa Esmeralda m o s tro u  bom  re p e r tó r io  de músicas, fantasias e jogo  de luzes

FOTO: C IN T IA  FO TO GRAFIAS

Campeonato interno de Poker
O  departamento de Esportes 
do CEM está lançando o 1° 
Campeonato de Poker para 
seus associados. O  campeona
to  será disputado em 12 etapas,

sedo a primeira no sábado 25, 
às I4h, na sala Vip.
A  cada etapa, os participantes 
serão pontuados de acordo 
com sua classificação. N o  dia 16

de novembro, os nove primei
ros colocados farão a mesa final. 
As inscrições poderão ser feitas 
na lanchonete do CEM ou meia 
hora antes no dia do evento.

Final da Copa Frigol de Futebol Livre no CEM é domingo
A  grande final da C opa Fri
gol de Futebol Livre no CEM 
(C lube Esportivo  M arim bon
do) será no dom ingo 26, a 
p a rtir  das I0h. O  A L L  S port/ 
Ventura  FM enfrenta a equipe 
d o  MS S p o rt/ Trigal em  um

jogo p rom e te  m uita emoção. 
A  única d e rro ta  do  MS 
S p o rt/ Trigal durante  to d o  o 
cam peonato fo i justam ente 
para seu p ró x im o  adversário 
na final. A  partida  te rá  ainda 
um  te m p e ro  especial.

Será um  c o n fro n to  e n tre  
a m e lh o r defesa do  cam 
p eo n a to  (A L L  S port/V en- 
tu ra  FM) c o n tra  o  m e lh o r 
a taque (S po rt/T riga l). A lé m  
disso, A r th u r  e Batata d ispu 
ta m  a a rtilha ria .

SO C U R T IÇ Ã O  - C onvidados m ostra ram  anim ação no  Baile das Mães

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade FACILPA 2013
Gabriela e 
Guilherme, 
visitando a 
grande festa

SAN T^LARA
p  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO INCRÍVEU 
CHUVEIRO

MAXIBANHO
LORENZETTI

R$29,00
0  melhor preço de Lençóis 

Paulista e região!
Faça um orçamento sem compromisso

LOJA 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057 

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
www.rogete.com.br

R u a C el. J o a q u im  
A n s e lm o  M artin s , 337  
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9116-9545
R: CÂNDIDO ALVIM DE 

PAULA, N° 31 U D .U B IR A M A  
LENÇÓIS PAULISTA

FESTA
FOTO: STUDIO A

Vice-prefeito  e diretor do 
Saae, José Antonio M arise 
e sua esposa, Maria Joana 
Andreotti M arise, m arcaram  
presença na 36^ edição da 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). M om entos 
de descontração e alegria.

FOTO: O ECO

•  CONEXÃO DELUXE
Exclusiva nas m arcas Reverso 
e Alm a Viva, a Conexão 
Deluxe oferece roupas 
e consultoria de moda.
Elaine alia experiência e 
bom gosto para ajudar os 
clientes a ficarem  sem pre 
na moda, do estilo casual 
à moda festa. Na Conexão, 
você tam bém  encontra 
os chocolates Gobeche e 
descontos especiais à vista 
e no crediário. Rua Doutor 
Antonio Tedesco, 696, Centro. 
Telefone (14) 3264 3106.

FOTO: STUDIO A

O  Beatriz, Ana Helena, 
Júlia e Letícia, na 
Facilpa
©  Adimilson e 
Graziana, na Facilpa 
©  Deivid e Aline, na 
Facilpa
O  Elaine, Daiane e 
Carol, na Facilpa 
©  Duda, Tainara e 
Juliana, na Facilpa 
O  Evandro e Luciana, 
na Facilpa

FOTO: KING STUDIO FOTO: STUDIO A

• Felicidades 
ao Casal 
Ediléia e 
Rubinho

• Parabéns 
para Josiane 
e Rodrigo 
pelos 3 anos 
de casados, 
comem orado 
no dia 21 
de maio.. 
Felicidades.

PROMOÇÃO

301
PORÂPiKAS

t$ 1S8,00
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

