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ALL quer tirar trens do Centro de Lençóis
Empresa pretende transportar minério de ferro de Corumbá ao porto de Santos em trens de até 180 vagões; tráfego preocupa autoridades

MÁRCIO MOREIRA

COPA O ECO

Primeira rodada 
foi de confrontos 
equilibrados

Grêmio Cecap, atual campeão 
da Copa O ECO, terminou o jogo 
de estreia empatado com Itatinga. 
Já o time do Alfredo Guedes perdeu 
para o Areiópolis. Botafogo da Barra 
Bonita venceu o Caçula de Agudos. 
Para o técnico do Alfredo Guedes, 
estreiar com derrota atrapalha "um 
pouco", mas o time espera se recu- 
rar nos próximos três jogos.

BASQUETE MASCULINO

Alba vence 3 dos 4 
jogos disputados ©

BASQUETE FEM ININO

Lençóis perde na Liga 
do Centro Oeste O DIREÇÃO CERTA - Prefeita Bel Lorenzetti aponta para Milton Monti cruzamento da linha férrea no Centro de Lençóis Paulista

TRANSPORTE

Prefeitura muda 
local de novo 
terminal rodoviário

Deu entrada na Câmara de 
Lençóis Paulista um projeto de lei 
do Poder Executivo que autoriza 
a troca do local onde será cons
truído o novo Terminal Rodovi
ário, anunciado em março pela 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB). A 
mudança é necessária para facili
tar o trajeto dos ônibus em aces
so à rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). O novo terreno fica na 
esquina da avenida Prefeito Já- 
como Nicolau Paccola com a rua 
Alvino dos Santos, que dá acesso 
ao Distrito Empresarial. O local 
fica a poucos metros do terreno 
definido anteriormente, que fi
cava atrás do Senai. A Prefeitura 
enviou um modelo de projeto à 
Artesp (Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo), que já foi 
aprovado. Ainda não há uma data 
definida para o início das obras.

OUSADIA

Quadrilha explode 
caixa e metralha 
base da PM

Uma quadrilha ainda não iden
tificada explodiu caixas eletrônicos 
na madrugada de sábado, na cidade 
de Borebi. Após a ação, os homens 
metralharam a base e viatura da 
Polícia Militar. O furto aconteceu 
uma semana depois do furto de cai
xa eletrônico em Domélia, distrito 
de Agudos, e um ano depois de o 
mesmo caixa, no Centro da cidade 
de Borebi, ter sido explodido.

BOREBI

M ST volta a ocupar 
fazenda da Cutrale
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CONHECER 
PARA CUIDAR
No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, Lençóis inaugura o 
Jardim Sensorial, um espaço 
verde voltado à educação e 
preservação ambiental. O local 
fica no Parque do Povo, próximo 
ao Viveiro de Mudas e apresenta 
esculturas de animais da fauna 
brasileira, alguns deles em 
risco de extinção. Cada animal 
representado pela escultura 
terá um áudio e, à medida que 
os visitantes se aproximarem 
da peça, ouvirão informações 
referentes ao animal, seu 
habitat e hábitos alimentares. A 
inauguração do Jardim Sensorial 
acontece amanhã, às 9h30.

LENÇÓIS

Campanha contra 
a poliomielite 
começa sábado

A Diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista inicia nesta semana a 
campanha de vacinação para imu
nizar crianças contra a poliome- 
lite. O dia "D" da vacinação é no 
próximo sábado, dia 8 de junho. 
Até o dia 21, crianças entre 6 me
ses e 5 anos de idade devem rece
ber a dose da vacina. Os postos de 
saúde de Lençóis estarão abertos 
no sábado, das 8h às 17h.

CEM

Inscrições abertas para 
Copa Coplacana
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wImí Dia de sol, com ne- 
'voeiro ao amanhecer. 
As nuvens aumentam

't'25°C no decorrer da tarde.
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QUARTA-FEIRA, 05/06
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Í?2°C (UR’S

C&T G)
Ataques virtuais 
preocupam tanto quanto 
físicos em bancos
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Dia 5 dejunho é o Dia do Meio Ambiente. Mas para o 
Programa Água Brasil esta data se repete diariamente.

Na cabeceira da bacia hidrográfica do Rio Lençóis,junto aos 
parceiros Ascana, Zilor e prefeituras da região, realizamos 
projetos de restauração florestal e boas práticas agrícolas na 
produção de cana-de-açúcar para garantir o abastecimento 
de água e sua qualidade.

Acesse www.blogaguabrasil.com.br e conheça mais sobre 
o Programa.

-■ ,  . . . . .
Área de restauração florestal implantada pelp Programa Água Brasil, em Lençóis Paulista.

'  - s

http://www.blogaguabrasil.com.br


O pinião í FRASE
•  Nós ainda não conseguimos acertar nosso jogo no Vagulão 
e acredito que isso deve ter pesado um pouco aos nossos

PARA PENSAR
•  Até que o sol não 
brilhe, acendamos

jogadores Vantoir Provence, o Tuili, técnico de Alfredo uma vela na escuridão
Guedes sobre a derrota para Areiópolis na Copa O ECO. Confúcio

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

Mais ousadia, menos segurança

A prática de crim es contra ban
cos no in te rio r paulista tem  
crescido ve rtig inosam en te  

nos ú ltim os anos. Está claro que 
quadrilhas especializadas v iram  na 
frag ilidade  do po lic iam ento  em c i
dades de m enor porte  um convite  
a explosão de caixas e le trôn icos, 
com o ocorreu na semana passada 
em Dom élia e neste fin a l de sem a
na em Borebi. Há alguns meses um 
caixa e le trôn ico  às m argens da ro 

dovia M arechal Rondon, em Len
çóis Paulista tam bém  fo i alvo 
de crim inosos.

Mas o que mais preocupa, 
principalmente no caso de Bo- 
rebi, foi a coragem dos bandi
dos -  ou melhor, a ousadia -  de 
metralhar uma base da Polícia 

Militar. A ação serve, ev idente
mente, para evitar uma provável 

perseguição, num prim eiro m o
mento, mas também para mos-

trar o poderio de fogo do grupo.
Apesar da Polícia M ilita r mobilizar 

grande contingente de policiais -  in
clusive com o apoio do helicóptero 
Águia -  dific ilm ente os criminosos são 
pegos imediatamente após a ação. 
Além de bem armadas essas quadri
lhas agem de forma rápida e planeja
da. Em poucos minutos, o grupo exe
cuta o crime e foge.

Nesse caso, entra em cena a in 
vestigação crim ina l, responsável 
por ide n tifica r os autores ou sus
peitos. Recentem ente o governador 
Geraldo A lckm in anunciou a con tra 
tação de mais de m il agentes para a 
Polícia C ientífica. É preciso tam bém  
dar es tru tu ra  e recursos para esses 
profissionais. A repressão funciona 
em alguns casos, mas só através da 
elucidação dos crim es -  e a conse
quente  d im inu ição da sensação de 
im punidades -  crim es com o este 
podem  ser ev itados.

//////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Você vai entender
W esley Toniões Dutra,
27 anos, estudante de adm inistra

ção na Facol é deficiente visual

Quando nos deparamos com al
gum problema difícil de resol
ver e não encontramos quem 

se compadeça por nós, nos sentimos 
consternados por ninguém compreen
der nossas dificuldades. A esposa que 
acusa o marido de acomodado por ele 
não fazer algo que ela julgava indis
pensável e ele não se atentou ao fato, 
o colega de trabalho que acusa o outro 
de displicência pelo atraso na entrega 
de algum documento sem analisar a 
demanda de trabalho dele, são alguns 
exemplos simples da complicada mis
são de estabelecer a compreensão e 
ponderação entre os relacionamentos. 
No cotidiano do deficiente visual não 
é diferente. Constantemente observo 
a atitude das pessoas ao depararem
-se com um cego e a apatia denota 
a estranheza e o descrédito causados 
por sua presença. Quando têm algo a 
lhe dizer, não falam com ele e dirigem 
a palavra ao seu acompanhante, pen
so se é incômodo se comunicar com 
alguém que não olha nos seus olhos. 
Se o deficiente visual está só, sussur
ram indagações ao seu respeito, mas 
não dialogam com ele, me pergunto 
se é tão difícil assim se comunicar 
sem utilizar os olhos?

É necessário observar e absorver 
com prudência as situações do dia-a- 
-dia, porém aprender a agir assim não 
é fácil. Antes de tudo precisamos e li
minar os preconceitos que são a car
ga de atitudes e visões incorretas que 
absorvemos ao longo do tempo e que 
nos impedem de enxergar a realidade. 
Se desejarmos formar nossa própria 
opinião, isso é, não repetirmos apenas 
as palavras e as atitudes das outras 
pessoas, devemos aprender a obser
var por nós mesmos. Constantemente 
somos vítimas do julgam ento errôneo 
a nosso respeito e nos sentimos injus
tiçados por isso, mas e quando somos 
os culpados pelo desconforto das ou
tras pessoas, como agimos?

A maneira de algumas pessoas 
tratarem o deficiente visual denota a 
dificuldade de alcançar a cordialidade 
ao agir em sua presença. Quais os em 
pecilhos para a interação entre elas? 
A postura adotada pelos deficientes 
visuais não condiz com a esperada por 
elas? É inegável que haja barreiras a 
serem ultrapassadas neste sentido e 
por este m otivo quero considerar pe
quenos aspectos corriqueiros que po
dem ser melhorados para que a dig
nidade seja alcançada com equidade.

Primeiramente se você encontrar um 
cego caminhando sozinho e desejar au-

xiliá-lo sinta-se à vontade para dirigir
-lhe a palavra, mas se ele recusar a aju
da não se melindre por isso. As pessoas 
com deficiência visual têm segurança 
para executar suas tarefas, porém se 
ele realmente necessitar de auxílio, sem 
dúvidas, não recusará sua atenção.

Jamais fale em nome do deficiente 
visual. Ele é capaz de expressar-se nor
malmente, sem a intervenção de tercei
ros. Se quem está relacionando-se com 
o deficiente insistir em usá-lo como in
termediário, educadamente, peça-lhe 
que se dirija, sem medo, ao outro.

Quando estiver prestando alguma 
ajuda, jamais fique dizendo frases de 
suposta solidariedade, como: "é difícil 
não enxergar! Para a gente que vê já é 
difícil, imagine para vocês!" Assim, ao 
invés de mostrar-se um bom compa
nheiro, você estará colocando-se em 
uma posição de superioridade, criando 
uma barreira entre si e seu auxiliado. 
Jamais fique insinuando que ele deve
ria ter um acompanhante. Se ele está 
sozinho, é porque não está precisando 
de outra pessoa lhe conduzindo, pre
cisa apenas de um facilitador para al
gumas situações, como em travessias 
difíceis e tal facilitador, algumas vezes, 
pode ser você. Colaborar com alguém 
seja no que for, é uma responsabilida
de social conferida a todos nós.

Quando ajudar um deficiente v isu
al, não lhe diga que está lhe fazen
do um favor, ainda mais se a idéia 
de ajudar tive r partido de você. Isto 
causa humilhação e até Antipatia. 
Educadamente, desaprove quem ficar 
exaltando exageradamente seu ges
to, nobre, mas não tão heróico assim. 
Jamais fique insinuando que a ajuda 
sua ou de quem quer que seja é indis
pensável, porque o deficiente desen
volve seus próprios recursos, com os 
meios que Deus e a natureza disponi
bilizam a todos os seres. Só lhe falta a 
visão e, mesmo assim, os outros sen
tidos, bem trabalhados e estimulados, 
substituem-na em vários aspectos.

Não somos complicados a ponto de 
sermos incompreensíveis, não é neces
sário esforço, não temos nenhum segre
do. Assim como você somos diferentes 
uns dos outros. Olhe ao seu redor e verá 
a diversidade em tudo e todos. Reveja 
suas idéias gastas, feche os olhos por al
guns instantes, você vai entender o sen
tido destas palavras. O verdadeiro amor 
ao próximo é alcançado na simplicida
de, na cordialidade e no respeito mútuo. 
Olhe para si e busque na memória situa
ções desagradáveis passadas por você e 
pense como elas poderiam ser diferen
tes se as pessoas agissem conforme seu 
desejo, mas e com o sofrimento alheio, 
pensamos também quais nossos erros e 
como podemos melhorar?

I

Pita apresenta futuras instalações 
da Câmara a Milton Monti

O presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Humberto José Pita (PR), fez 
questão de levar o deputado federal Milton Monti (PR) para conhecer as novas 
e futuras instalações da sede administrativa da Casa de Leis, durante visita a ci
dade de Lençóis Paulista ontem. Vereadores lençoenses e o prefeito republicado 
de Borebi, Manoel Frias Filho, o Mané, ficaram bastante impressionados com a 
luxuosidade do novo recanto legislativo.
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In vitro
Nova sede administra

tiva deixou os visitantes 
impressionados; local vai 
custar aos cofres públicos 
R$ 11,5 mil mensais.

Transparente?
O vereador André Paccola Sasso 

(PSDB), o Cagarete, foi um dos muitos 
vereadores que ainda não tinham en
trado no local, mesmo sendo o líder 
tucano na Casa.

Peregrinação
Assim que terminou a visita em 

seu "Palácio de Vidro" Pita liderou a 
comitiva até a Câmara Municipal. Lá, 
Milton Monti concedeu entrevista aos 
jornalistas e revelou o assunto que o 
trouxe até Lençóis: a possível mudan
ça na linha férrea da cidade.

Possível
O deputado federal ainda confir

mou que será candidato a reeleição 
em 2014, "a não ser que apareça ou
tra possibilidade". O nome de Milton 
Monti vem sendo ventilado como 
possível candidato a vice-governador 
do estado de São Paulo, compondo 
uma chapa com Alexandre Padilha.

Portas abertas
Logo em seguida, a prefeita Bel 

Lorenzetti (PSDB), acompanhada do 
vice, José Antônio Marise, e diretores 
de Lençóis Paulista recebeu as autori
dades em seu gabinete.

Boa notícia
Durante a reunião, Bel mostrou 

claramente que é mais favorável a 
ideia de tirar a linha farrea d o Centro 
de Lençóis. No entanto, ela lembrou 
que os estudos vão definir a melhor 
possibilidade para a cidade.

Longe
Apesar de se mostrar bastante a 

vontade no encontro, Marise ficou 
um pouco afastado das autoridades 
da ALL (América Latina Logística), do 
Dnit (Departamento Nacional de In- 
fraestrutura e Transportes) e de Bel.

Negativo
Já Pita mostrou não estar muito à 

vontade no gabinete de Bel. Ele aten
deu a um telefonema em voz alta e 
saiu antes mesmo de Milton Monti.

Positivo
Já o também republicano, José Pe

dro de Oliveira, o Coroné Bentinho, 
fez questão de estar presente e ficar 
até o final do encontro. Atento, o v e 
reador prestou muita atenção nas pa
lavras de Milton Monti.

Preocupado
Gumercindo Ticianelli Junior 

(DEM), o Junior Dentista, demonstrou 
preocupação caso haja a mudança 
de local da linha férrea. Isso porque 
já existe um projeto de transformar o 
percurso em algo turístico, seguindo 
até o distrito de Alfredo Guedes.

Turismo
Milton Monti lembrou que caso os 

trens não passem mais pelo Centro 
de Lençóis Paulista, a Prefeitura pode 
decidir urbanizar o local ou não. Desta 
^^rma, não seria obrigatória a retirada 
dos trilhos, o que ainda deixaria o local 
com chances de explorar o turismo de 
VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos).

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME
DIRETOR RESPONSÁVEL: MOISÉS ROCHA

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME 

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004. /  O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, pelo decreto 

2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP

ENDEREÇOS
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020 
FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 

SITE: www.jornaloeco.com.br
DIRETOR RESPONSÁVEL

Moisés Rocha
EDITOR-CHEFE

Vitor Godinho - MTb 55.736
REDAÇÃO

oeco@jornaloeco.com.br
COMERCIAL

comercial@jornaloeco.com.br
ARTE

arte@jornaloeco.com.br

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras 
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal 

IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02.

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


FOTO: DIVULGAÇÃO

Após muitas reclamações, 
atualização do sistema da 
Microsoft trará de volta o 
botão 'Iniciar, no Windows 8.1. 
A  falta de telas sensíveis ao 
toque foi um dos empecilhos.

Crimes Cibernéticos preocupam 
tanto quanto explosões a banco

Segundo relatou a 4  ̂ Pesquisa Nacional de 
Ataques a Bancos, feita pela Confederação Na
cional dos Vigilantes e pela Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, com 
apoio do Dieese, em 2012 houve 2.530 ataques a 
bancos no país, crescimento de 56,89% na com
paração com 2011. Não são apenas os ataques a 
caixas eletrônicos que preocupam, mundialmen
te, autoridades financeiras, mas toda forma de 
interceptar e roubar informações e dinheiro dos 
correntistas. Até porque, a média diária mundial 
de ataques cibernéticos cresceu 4 2 %  em 2012 
em relação a 2011, passando de 82 para 116. To
tal de 42 mil ataques virtuais por mês, segundo 
o relatório "Ameaças à Segurança na Internet", 
produzido pela Symantec. A seguir, os principais 
métodos usados pelos hackers:

PHISHING POR TELEFONE
Um dos métodos mais simples de roubo de 

cartão é o phishing. O hacker liga para a vítima 
fingindo ser um profissional de banco e consegue 
os dados bancários. As tentativas de phishing co
meçam com um aviso de atividade não autoriza
da. Nunca forneça dados por telefone e contate o 
banco pessoalmente para certificar-se.

PHISING POR EMAIL
São e-mails que simulam o contato de al

guém do banco para levar a vítima a fornecer 
seus dados bancários. O ataque também pode 
simular o contato de uma loja ou site.

FRAMING/POISONING
Este é 0 segundo ataque mais comum. O 

hacker substitui páginas reais de um site por pá
ginas fakes (falsas). A partir daí, tem acesso ás 
informações digitadas, capturando senhas, nú

meros de cartão de crédito e informações da 
conta bancária. "

^  SPOOFING
||[r Hackers também usam e-mails e sites 

falsos para roubar informações de cartões 
de crédito. Muito parecido com um ataque de 

phishing, 0 ataque é através de e-mail falso que 
afirma ser do banco denunciando acesso fraudu
lento á conta. O e-mail sugere á vítima, para "cor
rigir 0 problema", clicar no link fornecido e digitar 
as informações sigilosas da conta.

HACKING
, Muitos sistemas de comércio da web permi- 

)| tem que você armazene informações de cartão 
^  de crédito para uso posterior. É comum que esse 

sistema apresente falhas de segurança, permi- 
^  tindo que hackers roubem grande número de 

cartões, ao mesmo tempo.

SKIMMING
^  A Internet não é a única maneira de roubar 
^  número de cartão de crédito. Skimmers são dis-
^  positivos colocados em caixas eletrônicos que 

capturam informações da conta e do usuário.

///////////^ ////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  fáz bem.
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Lençóis P au lis ta
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000

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

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

S A M U

1 9 2
B oreb i
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi........... 3267-8900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................  3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P ed e rn e ira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia MARILIA
Além de Borebi, um caixa eletrônico em Marília também foi alvo 
dos bandidos neste final de semana. O crime ocorreu próximo a um 
supermercado na avenida Tiradentes. Os assaltantes teriam usado 
uma furadeira para estourar a porta do caixa eletrônico e levaram 
todo o dinheiro que estava no cofre.

OUSADIA

Quadrilha explode caixa eletrônico em Borebi
Agência havia sido 
furtada um ano antes; 
há uma semana, furto 
foi em Domélia

Carlos Alberto Duarte

Homens fortemente ar
mados explodiram 
caixas eletrônicos no 

Centro de Borebi, na m adru
gada de sábado 1° de junho. 
Um ano antes, o mesmo caixa 
eletrônico fora arrombado e 
furtado por ladrões ainda não 
identificados.

Segundo a Polícia Militar, 
depois de explodir e furtar 
um dos caixas, uma base da 
PM teve sua fachada e via
tura m etralhadas. Dois poli
ciais estavam no local duran
te os disparos. Nenhum deles 
se feriu.

Ainda de acordo com a 
polícia, antes do crime acon
tecer, quatro veículos suspei
tos foram vistos trafegando 
pela cidade, em conjunto: um 
Focus, uma Montana, uma Sa
veiro e um carro escuro não 
identificado.

Os ladrões invadiram duas 
agências bancárias que ficam 
bem próximas, na área central 
de Borebi. Em um dos caixas, 
os explosivos não estouraram 
os equipamentos. No outro 
caixa, a parede foi danificada. 
Na calçada ficaram pedaços 
do caixa que foram arremessa
dos e cédulas "perdidas" du
rante o furto. A quantia em di
nheiro levada pela quadrilha 
não foi divulgada. O fato teria
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DETONADO -  Explosão foi tão forte que destruiu uma das paredes em 
que estava caixa eletrônico; valor levado não foi divulgado
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ocorrido por volta das 5h.
A ação dos marginais 

mobilizou a polícia de toda 
região, que fez buscas com 
apoio do helicóptero Águia 
da Polícia Militar na tentati
va de localizar os ladrões. Os 
ladrões fugiram, mas câmeras 
de segurança filmaram a ação, 
o que deve ajudar a polícia na 
identificação dos suspeitos.

HA 12 MESES
Na madrugada de 31 de 

maio de 2012, o caixa eletrônico 
da agência bancária na avenida 
Tiradentes, no Centro de Bore- 
bi, foi explodido.

Por volta das 3h30, foi co
municado o furto, constatado 
no local por uma guarnição 
da Polícia Militar. O gerente 
do banco teria informado que

o caixa eletrônico havia sido 
'abastecido' um dia antes.

Apesar de não ter detalhado 
a quantia que estava armazena
da na máquina, o funcionário 
do banco estimou que mais de 
R$ 100 mil foram levados pelos 
ladrões na ocasião.

Um morador nas proximi
dades do banco disse à PM que, 
após a explosão, teria visto duas 
pessoas perto do banco. Uma 
delas estaria ao volante de um 
veículo dourado e a outra apa
rentava estar armada com uma 
metralhadora.

Além disso, instantes de
pois outras duas pessoas teriam 
chegado correndo e os quatro 
suspeitos fugiram em um veícu
lo em alta velocidade sentido ao 
município de Agudos.

DOMÉLIA
O distrito de Domélia, de 

1.200 habitantes e um dos me
nores índices de criminalidade 
do Estado de São Paulo, foi 
'visitado' por uma quadrilha 
especializada em explosão de 
caixa eletrônico.

O valor furtado do caixa do 
Bradesco não foi divulgado. O fur
to ocorreu por volta das 3h30 da 
madrugada de sábado 25 de maio. 
Segundo testemunhas, após explo
direm o caixa, os ladrões disparam 
contra um trailer de sorvete insta
lado nas proximidades.

Os ladrões fugiram em três 
veículos. Um deles, um Pris
ma com placas de Paulínia, 
foi abandonado na estrada que 
liga o distrito à rodovia Castelo 
Branco. O veículo abandonado 
havia sido roubado no dia 16 de 
maio na cidade de Sumaré.

MST volta a ocupar fazenda da Cutrale, em Borebi
No início da manhã deste 

domingo, 2 de junho, cerca de 
300 integrantes do MST (Movi
mento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) invadiram a fazenda 
Santo Henrique, pertencente à 
Cutrale, empresa de produção 
de suco de laranja. A fazenda é 
a mesma ocupada pelo MST em 
outubro de 2009. Na época, ima
gens gravadas de helicóptero pela 
Polícia Militar, que repercutiram

em todo país, flagraram os sem- 
-terra derrubando pés de laranja 
com tratores da própria fazenda.

As integrantes -  segundo in
formações da PM, o grupo é for
mado majoritariamente por mu
lheres -  do movimento chegaram 
por volta das 5h30 em ônibus e 
carros e entraram na sede da em
presa. Elas colocaram a bandeira 
do MST na fachada da empresa 
e em suas instalações. A invasão

foi pacífica e, segundo informou 
a polícia ontem à tarde, não havia 
registro de depredação.

O MST alega que as terras 
são públicas, pois a fazenda esta
ria dentro do chamado Núcleo de 
Colonização Monção, criado pelo 
governo federal para colonização 
da região. Um processo movido 
pela União visando à retomada 
da gleba tramita desde 2006 na 
Justiça Federal de Ourinhos.

A empresa alega que tem 
a documentação da área. Não 
é a primeira vez que o lugar é 
ocupado pelo MST. Em novem
bro de 2012, houve invasão por 
pelo menos um dia. Em agosto 
de 2011, integrantes do MST 
entraram mais uma vez na fa
zenda. Em setembro de 2009, 
imagens flagraram um trator 
derrubando pés de laranja para 
plantação de feijão, milho.

TRANSITO

Rodovias registram baixa movimentação no feriado
Devido às chuvas, 
caíram o movimento 
e os acidentes nas 
estradas da região

Welinton Barros_______

0 feriado prolongado de 
Corpus Christi regis
trou baixa movimenta

ção de veículos nas estradas 
da região. O tempo chuvoso 
e o frio desestimulou os mo
toristas que pretendiam viajar 
no final de semana.

Segundo dados da Polícia 
Militar Rodoviária, o fluxo de 
veículos foi menor se compa
rado ao mesmo período do ano 
passado. O número de aciden
tes registrados neste feriado 
também caiu.

Desde quarta-feira 29, o 2° 
Batalhão da Polícia Militar Ro-

doviária de Bauru registrou 99 
casos de acidentes sem vítimas. 
Outras 53 ocorrências com ví
timas leves, 16 acidentes com 
vítimas graves e 3 com vítimas 
fatais. No ano passado, a opera
ção de Corpus Christi realizada 
pela Polícia Rodoviária regis
trou 14 vítimas fatais.

Também durante a opera
ção, 88 pessoas foram flagradas 
dirigindo alcoolizadas. Segundo

o tenente Fernando Ferreira de 
Moraes, mesmo com a Lei Seca 
em vigor, os motoristas abusam 
e fazem uso de bebida alcoólica 
antes de dirigir. "Nós temos um 
número considerável de pesso
as que são flagradas dirigindo 
embriagadas. Essa é uma das 
infrações que oferecem maior 
risco para a sociedade, o mo
torista acredita que tem condi
ções de dirigir, porém, seus re-

flexos estão consideravelmente 
reduzidos", explica.

Para ele, a baixa movimen
tação já era esperada. "O mo
vimento já era esperado, foi 
um feriado bastante chuvoso 
o que acabou reduzindo um 
pouco o fluxo de veículos em 
relação a um feriado normal. 
O frio e a chuva acabaram de- 
sestimulando as viagens mais 
longas", disse.

M enor é detido com maconha
Um adolescente foi apre

endido pela Polícia Militar 
na tarde de ontem no Jardim 
Cruzeiro. Segundo informa
ção do sargento Lucas, o me
nor despertou atenção dos 
policiais que faziam patrulha-

mento de rotina, por portar 
uma chave de fenda.

Com ele nada de ilícito foi 
localizado, mas em um matagal 
foi encontrado um invólucro 
com 32 porções de maconha. 
O jovem de 17 anos, bastante

conhecido dos meios policiais, 
completa maioridade no mês 
que vem, segundo a polícia.

O adolescente foi encami
nhado à Delegacia de Polícia, 
onde o entorpecente foi apre
endido e ele liberado.

http://www.uniontecnologia.com.br


C otidiano LEGISLATIVO
O deputado federal Milton Monti (PR) começou sua 
visita a Lençóis Paulista pela Câmara Municipal. No 
local, o parlamentar atendeu aos vereadores locais 
e conversou com o presidente da Casa de Leis, 
Humberto José Pita, que é de seu partido.

M ALHA FERROVIÁRIA

ALL quer ferrovia fora do Centro de Lençóis
Passagem de 
trens com até 180 
vagões preocupa 
autoridades locais

Angelo Neto__________

A ALL (América Latina
Logística) vai iniciar um 
EVTEA (Estudo de Viabi

lidade Técnica Econômica e Am
biental) para verificar a possibili
dade de construir um contorno 
ferroviário em Lençóis Paulista. 
O anúncio aconteceu ontem, 
durante visita do deputado fede
ral Milton Monti (PR) à cidade. 
Também estiveram presentes ao 
encontro no gabinete da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) o superin
tendente do Dnit (Departamen
to Nacional de Infraestrutura e 
Transportes), Ricardo Madalena, 
e técnicos contratados pela ALL.

O estudo é resultado da 
parceria entre a ALL, Triunfo e 
Vetorial (Vetria Mineração), que 
irá atuar na extração, transporte

e comercialização de minério de 
ferro de Corumbá (MS) até o por
to de Santos (SP). Essa possibili
dade preocupa as autoridades, já 
que cada composição deve ter de 
150 a 180 vagões carregados.

Se a passagem de trens já gera 
desconforto aos lençoenses hoje -  
com composições bem menores 
trafegando pelo Centro urbano -, 
futuramente este problema pode 
se tornar ainda maior. "Estamos 
fazendo estudos em algumas 
cidades (Bauru, Sorocaba, Len
çóis Paulista, Andradina), nas 
quais identificamos a impor
tância para segurança operacio
nal da ferrovia. A linha atual 
não precisa ser alterada para 
transportar minério de ferro. A 
intenção da ALL é aumentar a 
quantidade transportada. A em
presa pretende fazer a reforma 
da malha férrea e melhorá-la. 
Isso vai trazer mais composi
ções passando pela cidade. Evi
dentemente que interessa para a 
população, Governo Federal e 
concessionária tirar do Centro 
urbano", afirmou Emanoel Ta
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LINHA DO TREM - A prefeita Bel Lorenzetti recebeu o deputado Milton 
Monti, Emanoel Tavares Costa Júnior (ALL) e Ricardo Madalena (Dnit)

vares Costa Júnior, assessor de 
Relações Institucionais da ALL.

A partir disso, a concessio
nária deve concluir um EVTEA 
em 120 dias, que irá analisar a 
capacidade da ferrovia nos muni
cípios, o melhor traçado, a segu
rança, instalação de passagens de 
nível e outros aspectos técnicos. 
O trabalho também considera as
pectos de engenharia, socioeco-

nômicos e ambientais que serão 
necessários para a execução do 
projeto. O custo inicial do estudo 
é de R$ 500 mil e a empresa res
ponsável pelo projeto é a Acciona 
Engenharia LTDA, com sede na 
Capital paulista.

O Dnit já contratou a Vega 
Engenharia e Consultoria (de 
Curitiba-PR) para desenvolver 
o EVTEA e projetos básicos de

engenharia, que irá verificar a 
possibilidade de transposição da 
linha férrea em dois pontos: nas 
ruas Coronel Joaquim Anselmo 
Martins e Niterói. O valor do 
projeto é de R$ 1.019.895,49. 
"Hoje, a ferrovia atrapalha o 
fluxo de veículos e pessoas. Aca
bamos de homologar a empresa 
vencedora da licitação e deve
mos dar a ordem de serviço em, 
no máximo, 15 dias", adiantou 
Madalena, do Dnit.

Milton Monti lembra que 
ambos os estudos vão caminhar 
paralelamente. "Os dois projetos 
vão andar juntos e, futuramente, 
iremos decidir o que será mais 
viável. Vamos ver qual solução 
é a mais adequada. No Brasil, 
por muito tempo, as coisas eram 
feitas no afogadilho. As coisas 
devem ser planejadas. Tudo tem 
que ser analisado em profundi
dade, estudando várias opções", 
defendeu. O deputado tem, no 
orçamento de 2013, uma emen
da no valor de R$ 22 milhões 
para obras na ferrovia, no tre
cho entre Bauru e Botucatu.

Temos que ter 
os pés no chão, 
afirma Bel

A prefeita Bel Loren- 
zetti afirmou, durante o 
encontro, que está entu
siasmada com a possibili
dade de a linha férrea sair 
do Centro da cidade. "Esta 
possibilidade é a esperan
ça que temos de resolver 
de uma forma muito me
lhor este problema. Cada 
vez mais vamos ver o 
transporte ferroviário sen
do utilizado para cargas e 
isso, dentro da cidade, não 
será fácil para nós".

Após os EVTEA, Bel 
adianta que quer parti
cipar da discussão para 
escolher a melhor opção 
para a cidade. "É interesse 
comercial de um lado e 
dos cidadãos lençoenses 
por segurança e tranquli- 
dade do outro", completa.

VACINAÇÃO

Campanha contra a poliomelite 
começa neste sábado
Crianças até 5 
anos devem tomar 
a vacina; postos 
ficarão até às 17h

Welinton Barros_______

A  Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista inicia 
esta semana a campa

nha de vacinação para imunizar 
crianças contra a poliomelite. O 
dia "D" da vacinação é no sába
do dia 8 de junho. Até o dia 21, 
crianças entre 6 meses e 5 anos 
devem receber a dose da vacina.

Os postos de saúde de Lençóis 
estarão abertos no sábado, das 8h 
às 17h. Além da vacina contra a 
pólio, as crianças podem colocar 
as demais vacinas em dia.

Coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica de Lençóis, Jo- 
siane Maria de Sousa lembra da 
importância de levar a carteira. 
"É importante que os pais tra
gam a carteirinha de vacinação 
dos filhos, para que as crianças 
tomem a vacina contra a pólio e 
outras em atraso", explica.

A campanha é coordenada 
pelo Ministério da Saúde. A po- 
liomelite é uma doença que pode 
causar a paralisia infantil e, embo-

ra o último caso no Brasil tenha 
sido registrado há mais de duas 
décadas, o vírus ainda circula em 
algumas partes do mundo.

AGUDOS
Popular personagem da 

campanha de vacinação, o bo
neco Zé Gotinha é uma atração 
em Agudos. Neste sábado, o bo
neco circula por todos os postos 
de saúde do município para 
chamar atrair as crianças.

Segundo o coordenador da 
Vigilância Epidemiológica de 
Agudos, Alex Silva, a partici
pação do personagem estimula 
crianças e pais. "A vacina é algo 
muito importante e a campanha 
com a participação do Zé Goti
nha chama a atenção. Ele sai pela 
cidade no carro de som, convo
cando as crianças. Isso ajuda 
muito", explica.

Segundo Silva, no ano pas
sado, Agudos imunizou 89% 
do público alvo já no primeiro 
dia de vacinação. A vacinação 
na zona rural do município co
meça na segunda-feira 10. No 
posto de saúde do distrito de 
Domélia também é possível en
contrar as doses da vacina. To
dos os postos de saúde também 
estarão abertos no município 
neste sábado, das 8h às 17h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Macatuba PROCESSO: 51/2013 
CONTRATO: 22/2013 CONTRATADA: JOAQUIM DE OLIVEIRA E 
SOUZA LENÇÓIS PAULISTA EPP VALOR: R$ 10.920,00 ASSINATU
RA: 29/05/2013 OBJETO: Serviços de ressolagem em diversas carcaças 
existentes no almoxarifado municipal, nas quantidades e tamanhos descritos 
no anexo I, para execução no prazo máximo de 20 dias corridos contados 
a partir da autorização de execução dos serviços. VIGÊNCIA: 31/12/2013 
MODALIDADE: Convite 06/2013. PROPONENTES: 04.
Macatuba, 29 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Macatuba PROCESSO: 
51/2013 CONTRATO: 21/2013 CONTRATADA: VENTURA RECAU- 
CHUTAGEM PREST. SERVIÇOS E COM. DE PNEUS LTDA VALOR: R$ 
25.981,60 ASSINATURA: 29/05/2013 OBJETO: Serviços de ressolagem 
em diversas carcaças existentes no almoxarifado municipal, nas quantidades 
e tamanhos descritos no anexo I, para execução no prazo máximo de 20 dias 
corridos contados a partir da autorização de execução dos serviços. VIGÊN
CIA: 31/12/2013 MODALIDADE: Convite 06/2013. PROPONENTES: 04. 
Macatuba, 29 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO 
PRESENCIAL 44-2013, EDITAL 48-2013. PROC: 66-2013. OBJETO: 
Aquisição de mobiliários, que serão destinados ao “Centro Educativo Mario 
Rosa”, Paço Municipal e Centro de Serviços Administrativos -  Departamen
to de Engenharia, seguindo as especificações do Anexo II do edital. Entrega 
única e montagem no prazo de até 40 dias após “ORDEM DE FORNECI
MENTO”, a ser emitida pela Secretaria de Compras. ENTREGA E ABER
TURA DOS ENVELOPES: as 08h30min do dia 25.06.2013. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando
-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.

Macatuba, 03 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 04 de Junho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro imobiliário

Luiz Sarai Rua Araes L10 Q07 
Itamaraty

11980/418

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, 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 214 de 3.06.2013.........Designa Juliana Cardenas Machado
Gonçales para movimentar a conta Poderes Públicos - Gabinete no 
período 10 a 24.06.2013.
Decreto 215 de 3.06.2013.........Dispõe sobre a prorrogação do Con
curso Público referente ao Edital n.° 02/2012.
Decreto 216 de 3.06.2013.........Dispõe sobre a homologação do
Concurso Público referente ao Edital n.° 01/2013.
Portaria 717 de 3.06.2013.........Cessa afastamento concedido a Bru
no de Faria Batista, Médico Ortopedista.
Portaria 718 de 3.06.2013.........Autoriza a contratação temporária de
Agentes de Saúde.

Lençóis Paulista, 3 de junho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 68,58.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

O classibcado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. y r  

Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone. ‘  1
A promoção não é válida para pessoa jurídica. *
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O
Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

http://www.macatuba.sp.gov.br
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E sporte
PROJETO
No dia 9 de junho, a academia de Karatê Samuray participa da 4  ̂ etapa 
da Associação Cooperativa das Academias de Karatê, em Nova Odessa. A 
Associação Samuray atende gratuitamente crianças e adolescentes entre 5 
e 17 anos, às terças e quintas-feiras, às 17h e 19h, através do projeto Karatê 
Social, em parceria com a Prefeitura de Lençóis Paulista.

COPA O ECO

Grêmio Cecap só empata na estreia
Alfredo Guedes 
perdeu de virada 
para Areiópolis 
no domingo

Angelo Neto__________

A  primeira rodada da Copa 
O ECO 2013 mostrou 
que a vida não será nada 

fácil para as equipes lençoen- 
ses. O Grêmio Cecap, atual 
campeão da competição, ape
nas empatou com o Itatinga, 
enquanto que Alfredo Guedes, 
vencedor da Copa Lençóis 
2013, perdeu para o Areiópolis 
que levou a taça deste ano da 
Copa Regional O ECO de Fute
bol de Macatuba.

Os jogos do grupo A acon
teceram no estádio João Rober
to Vagula, o Vagulão. Alfredo 
Guedes e Areiópolis entram 
em campo às 8h30, em um jogo 
que prometia emoções. E foi 
isso que aconteceu. A equipe 
do distrito saiu na frente com 
o artilheiro Tiago, aos 10 mi-
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UM PONTO -  Grêmio Cecap até saiu na frente contra 
o Itatinga, mas permitiu a virada no segundo tempo; 
lençoenses ainda conseguira buscar o empate

nutos do segundo tempo. Dois 
minutos depois, a forte equipe 
de Areiópolis foi para cima e 
conseguiu o empate com Fran
cisco. Quando o jogo parecia 
caminhar para o empate, Paulo 
Pereira virou o jogo aos 45 mi
nutos, dando a vitória por 2 a 1 
para Areiópolis.

“Tentamos buscar o resulta
do o tempo todo. Conseguimos 
sair na frente, mas não conse-

guimos segurar o resultado. Nós 
ainda não conseguimos acertar 
nosso jogo no Vagulão e acre
dito que isso deve ter pesado 
um pouco aos nossos jogadores. 
Estrear com derrota atrapalha 
um pouco o estante do traba
lho, mas temos mais três jogos 
para recuperar", afirma o técni
co de Alfredo Guedes, Vantoir 
Provence, o Tuili. No jogo de 
fundo, o Monte Mor, com gol

de Marcos Alves, bateu o Fla- 
menguinho pelo placar de 1 a 0.

No estádio Archângelo Bre- 
ga, o Bregão, pelo grupo D, 
mais emoção. O Botafogo da 
Barra Bonita enfrentou o Caçu
la de Agudos e venceu por 2 a 
0. Renan, aos 14 minutos e Wil- 
mo, aos 30, anotaram para os 
barrabonitenses na etapa final.

No último confronto do dia, 
o Grêmio Cecap, forte candi
dato para levar a taça, enca
rou o Itatinga. Os lençoenses 
entraram melhor postados em 
campo e foram logo abrindo o 
placar com João Gorgônio.

Na segunda etapa, o jogo 
mudou completamente e o Ita- 
tinga conseguiu a virada com 
Everton e Evandro. Faltando 13 
minutos para o fim da partida, 
o Grêmio Cecap igualou o mar
cador com Welsey. A equipe da 
casa tentou ainda o gol da vira
da, mas o jogo acabou mesmo 
empatado em 2 a 2.

A Copa O ECO 2013 é or
ganizada pela LLFA através da 
diretoria de Esportes e conta 
com o apoio do jornal O ECO.

BASQUETE MASCULINO

Alba vence três jogos 
importantes
Apesar do saldo 
positivo, sub-16 
perdeu em casa 
no Estadual

Angelo Neto_______

No final de semana, o 
Alba/Lençóis Paulista 
teve quatro confron

tos decisivos em três campe
onatos diferentes. Com três 
vitórias e uma derrota, o téc
nico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu, considerou 
o saldo positivo. O projeto é 
mantido pela Prefeitura e pa
trocinado pelo Grupo Lwart.

No sábado 1°, as catego
rias sub-12 e sub-14 estiveram 
em quadra contra Macatuba 
pela LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista). Na pri
meira partida, o sub-12 entrou 
em quadra com disposição e 
venceu por 51 a 30. Os meni
nos vêm melhorando a cada 
partida em vários fundamen-

tos", afirma Dudu.
Na sub-14, a partida foi 

mais disputada, principal
mente no começo do jogo. Aos 
poucos, lençoenses domina
ram e venceram por 59 a 35.

Ainda no sábado, a cate
goria sub-16 teve importante 
jogo no Tonicão, contra Rio 
Claro pelo Campeonato Es
tadual da FPB (Federação 
Paulista de Basketball). A 
equipe do Alba não conse
guiu repetir as boas atuações 
e errou muitos arremessos. 
A derrota por 66 a 83 adiou 
a classificação para a série 
Prata do campeonato.

No domingo 2, a equipe 
sub-16 voltou à quadra, des
ta vez pela Copa São Pau
lo - Fase sub-regional, em 
Bauru, para enfrentar Pe
derneiras. O jogo foi bastan
te tranquilo e os lençoenses 
venceram por 50 a 12. Com 
três vitorias em três jogos, o 
Alba está a uma vitória da 
classificação para a fase fi
nal do campeonato.

BASQUETE FEMININO

Na prorrogação, lençoenses 
perdem para líder do LBC
Unimed/Lençóis fez 
um bom jogo, 
mas não suportou 
a pressão

Angelo Neto__________

Após a eliminação nos Jogos 
da Juventude para Bariri, a 
equipe sub-17 da Unimed/ 

Lençóis Paulista voltou à quadra no 
final de semana pela LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Paulista). O 
jogo foi contra o líder, Avaré, fora 
de casa. Mais uma vez, as lenço- 
enses fizeram um bom jogo, mas 
não conseguiram evitar a derrota. 
“Fizemos um ótimo início, onde 
nossa equipe teve um bom apro
veitamento nas cestas de longa 
distância, abrindo 20 pontos no 
final do primeiro tempo", afirmou 
o técnico João Paulo Dalaqua Pas- 
choarelli. “Nos períodos finais, 
Avaré acertou a mão e, com seis 
bolas de três pontos, encostou no

FOTO: DIVULGAÇÃO

POR POUCO -  Equipe feminina 
da Unimed/Lençóis Paulista perdeu 
na prorrogação para líder da LBC

marcador". Com o empate por 59 
a 59, o jogo foi para a prorrogação.

Nervosa, a equipe lençoense 
não suportou a pressão e perdeu 
por 74 a 67. “Nossa equipe mos
trou mais uma vez uma grande 
evolução, principalmente de duas 
atletas, que vêm sendo as cesti- 
nhas da partida, Tailene e Géssica. 
Elas pontuaram respectivamente 
34 e 23 pontos", finaliza Paschoa- 
relli. No sábado 8, a equipe sub-13 
estará em quadra para enfrentar 
Lins, ás 15h, no ginásio do Antô
nio Lorenzetti Filho, o Tonicão.

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® e4® das 8h ás llh j
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3  ̂e 5® das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 11 h com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio LuizPascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3* e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3® e 5® das 13h30 ás

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

BOCH A -  M ASCULINO E FEM ININO: 
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 
(T a tu )

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Campo de 
Futebol do  Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladíslau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS D E MESA -  M ASCULINO E FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®>4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento eM orumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos h o 
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 Lençóis Paulista
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° 176/2012; DATA ASSINAT: 19/10/2012; CONTRATADO: OFC 
Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda; CNPJ: 04.756.408/0001- 
49; ENDEREÇO: Rua Rua Álvaro de Oliveira Soares, n° 1928, município de 
Tabapuã/SP; OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento 
e instalação de arquivos deslizantes, tipo módulos organizacionais, projetados 
sob medida, para a Biblioteca Municipal Orígenes Lessa; VALOR: R$ 64.000,00 
(sessenta e quatro mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 139/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 177/2012; DATA ASSINAT: 24/10/2012; CONTRATADO: Manoel 
Pereira Bueno; CPF: 095.908.118-68; ENDEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
n.° 930, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para 
abrigar o setor de medicina do trabalho; VALOR: R$ 53.952,00 (cinquenta e três 
mil, novecentos e cinquenta e dois reais); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; 
MODALIDADE: DISPENSA n.° 022/2012; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X 
da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 178/2012; DATAASSINAT: 29/10/2012; CONTRATADO: Pavanelli e 
Pavanello Projetos e Topografia Ltda.; CNPJ: 07.304.395/0001-65; ENDEREÇO: 
Rua 13 de Maio, n.° 839, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de topografia; VALOR: R$ 
92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: CONVITE n.° 043/2012; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 179/2012; DATA ASSINAT: 30/10/2012; CONTRATADO: Isamix 
Trading Ltda.; CNPJ: 05.329.570/0001-43; ENDEREÇO: Avenida Capitão João, 
n.° 748, município de Mauá/SP; OBJETO: contratação de empresa especializada 
para realização dos serviço de limpeza e conservação das creches municipais 
Lúcio de Oliveira Lima e Maria Inês Crepaldi; VALOR: R$ 86.724,24 (oitenta e 
seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 140/2012; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 180/2012; DATA ASSINAT: 01/11/2012; CONTRATADO: Corcril 
Serviços de Jateamento Ltda - EPP; CNPJ: 01.484.759/0001-50; ENDEREÇO: 
Rua Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, n.° 693, município de Lençóis Paulista/ 
SP; OBJETO: execução das obras de reforma parcial da Creche Odette
Moreira da Cruz Pietraróia; VALOR: R$ 135.017,94 (cento e trinta e cinco mil, 
dezessete reais e noventa e quatro centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: CONVITE n.° 045/2012; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 181/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; CONTRATADO: Adefilp 
Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista; CNPJ: 02.707.587/0001- 
07; ENDEREÇO: Rua Piauí, 210, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
prestação de serviços de confecção de enfeites natalinos do Projeto Natal 
Reciclarte, que serão utilizados na Rua XV de Novembro e Avenida 25 de Janeiro; 
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; 
MODALIDADE: DISPENSA n.° 023/2012; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso 
XX da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 177/2012; DATA ASSINAT: 25/10/2012; 
CONTRATADO: Bompel Indústria de Calçados Ltda.; CNPJ: 79.712.642/0001- 
73; ENDEREÇO: Rua Luiz Segundo Rossoni, n.°. 539, município de Toledo/PR; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de botinas de segurança; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 141/2012; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 178/2012; DATA ASSINAT: 31/10/2012; 
CONTRATADO: Tag Comunicação Visual Ltda - ME; CNPJ: 10.681.015/0001- 
16; ENDEREÇO: Rua Piedade, n.°. 62, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: registro de preços para serviços de confecção, impressão e instalação 
de adesivos para placas, painéis, banners e outdoors; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 142/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 179/2012; DATA ASSINAT: 30/10/2012; 
CONTRATADO: Roger Eduardo dos Santos - ME; CNPJ: 07.835.506/0001-60; 
ENDEREÇO: Rua José Dias de Castro, n.° 118, município de Várzea Paulista/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos moveis para escritório; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 136/2012; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 180/2012; DATA ASSINAT: 31/10/2012; 
CONTRATADO: Ferragens São Carlos -  Ltda.; CNPJ: 03.426.623/0001-19; 
ENDEREÇO: Rua Geraldo Pereira de Barros, 1084, município Lençóis Paulista/ 
SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos de ferragens; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 143/2012; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 181/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Paulista Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/0001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, município 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos 
de carnes para a merenda escolar ; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 145/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 182/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; 
CONTRATADO: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.; CNPJ:
08.528.442/0001-17; ENDEREÇO: Rua Wilk Ferreira de Souza, 251, município 
de São José do Rio Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de carnes para a merenda escolar ; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 145/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 183/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; 
CONTRATADO: Frigoboi Comércio de Carnes Ltda.; CNPJ: 58.302.506/0001- 
35; ENDEREÇO: Av.: Brigadeiro Faria Lima, n.°. 5230, município de São José 
do Rio Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
carnes para a merenda escolar ; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 145/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 184/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; 
CONTRATADO: J.E Rissi Alimentos - ME; CNPJ: 10.515.277/0001-00; 
ENDEREÇO: Alameda Flor do Amor, n.°. 6-7, município de Bauru/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos de carnes para a 
merenda escolar ; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
145/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 185/2012; DATA ASSINAT: 06/11/2012; 
CONTRATADO: Victoria Ruiz da Silva - ME; CNPJ: 10.515.277/0001- 
00; ENDEREÇO: Alameda Flor do Amor, n.°. 6-7, município de Bauru/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos de carnes para a 
merenda escolar ; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
145/2012; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 04/06/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de maio de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 208,46.
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Copa Coplacana de Futebol 2013 
no CEM começa no fim deste mês
Assim como em 2012, a promessa é de equilíbrio e grandes jogos; inscrições já estão abertas

Começa no final do mês mais 
um grande campeonato de fu
tebol no CEM (Clube Esporti
vo Marimbondo). Vem aí a Co
pa Coplacana de Futebol 2013 
categorias Principal (acima de 
26 anos) e Veteranos (Acima 
de 40 anos) que mais uma vez 
promete grandes confrontos e 
muita rivalidade sadia.
As inscrições estão abertas pa
ra os associados que desejam 
participar. A  expectativa é de 
que o campeonato termine em 
dezembro. Para Elivelton Al
meida, coordenador de espor
tes do CEM, assim como em 
2012, a promessa é de muita 
disputa e equilíbrio.
“O  ano passado já foi sucesso 
com grandes jogos e uma riva
lidade sadia que se cria interna
mente. Ninguém quer perder. 
É uma disputa legal, sem exage
ros. As equipes vão treinando 
e se aperfeiçoando durante o 
campeonato” .
Ele lembra que os capitães dos 
times e a ordem de escolha 
dos jogadores serão sortea
dos. As inscrições podem ser 
feitas na sauna, academia, lan
chonete e portaria. Não fique 
fora dessa!

FOTO: DIVULGAÇÃO

Conheça a 
Coplacana
• Quais as atividades 
da Coplacana em Len
çóis e região?
Atuação na área de insu- 
mos, implementos agrí
colas, pneus, ração com 
marca própria e mais de 
7 mil produtos dos mais 
variados para o agrone- 
gócio, também prestamos 
assistência técnica a todos 
os cooperados.

• O que levou a Copla- 
cana aderir ao projeto 
de marketing?
Reforçar ainda mais a 
nossa marca nessa região.

• O que esperam do 
Clube e quais os resul
tados esperados em re
lação ao investimento 
na Cota Plus?
Esperamos sucesso nes
se novo campeonato e o 
clube ganhe esse campe
onato.

Em 2012, Copa Coplacana de Futebol 2013 no CEM foi um sucesso; inscrições já estão abertas

Serão definidos 
hoje os finalistas 
do Campeonato 
de Futebol 
Society Master

O  Campeonato de Fu
tebol Society Master 
define hoje os finalistas 
de sua tradicional copa. 
No primeiro jogo, o 
Real Madrid encara o 
Juventus, a partir das 
19h15. Logo em segui
da, às 20h15, o Barcelo
na pega o Manchester. 
Em caso de empate, 
classificam-se as equi
pes melhores coloca
das na primeira fase.
A  final está programa
da para acontecer na 
próxima terça-feira 11, 
às 19h30.
A  diretoria do Clube 
Esportivo Marimbon
do convida a todos os 
atletas e também as
sociados para acom 
panhar esse im por
tante jogo.

ATIVIDADES E HORÁRIOS NO CEM
V  LIAN KONG
Terças e quintas-feiras, das 17h às 18h 
Faixa etária: a partir de 12 anos

BASQUETE 
AQUÁTICO
Segundas e quartas-feiras, 
das 18h20 às 20h 
Faixa etária: 
a partir de 15 anos 
///////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

^  TÊNIS
Segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 13h30 às 14h30 
Faixa etária: de 7 a 12 anos

^  TÊNIS DE MESA
Segundas e quartas-feiras, 
das 19h às 21h 
Faixa etária: 
a partir de oito anos

^  XADREZ
Terças e quintas 17h às 19h 
Faixa etária: a partir de sete anos

BALLET
Segundas, terças, quartas e sextas
-feiras, das 09h30 às 10h20 (de três 
a seis anos)
Quartas e sextas-feiras, das 15h às 
15h50 (de nove a dez anos)

Quartas-feiras, das 17h às 17h50, 
sextas-feiras, das 17h às 17h50 e 
aos sábado, das 10h às 11h50 e das 
15h00 às 16h30 (a partir de 11 anos)

STREET
Segundas e quartas-feiras, das 14h 
às 14h50 (a partir de oito anos) 
Sextas-feiras, das 14h às 14h50 (a 
partir de 11 anos)

DANÇA DO VENTRE
Segundas-feiras, das 17h às 17h50 e 
aos sábados, das 14h às 14h50 
Faixa etária: a partir dos 12 anos

✓  NATAÇÃO:
Segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 9h30 às 10h20 e terças e quin
tas-feiras, das 10h20 às 11h10 e das 
15h às 15h50 (de três a cinco anos)

Segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 10h20 às 11h10 e das 14h50 
às 15h40 (de seis a nove anos)
De segunda à sexta-feira, das 16h 
às 16h50 (de nove a 14 anos) 
Terças e quintas-feiras, das 9h30 às 
10h20 e das 19h15 às 20h05 e de 
sextas-feiras das 19h15 às 20h05 
(adulto)

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade BOA PEDIDA
Fábio, na 
Estância GrilI

SANT^LARA
Materiais Elétricos

PROMOÇÃO INCRÍVEL! 
CHUVEIRO

MAXIBANHO
LORENZEUI

R$29,00
O m elhor preço de Lençóis 

Paulista e reg ião!
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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Máxima Qualidade
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Slülli
(14) 3264-3707

9116-9545
R: CÂNDIDO ALVIM DE 

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

IDADE NOVA
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A Supervisora de 
Comunicação e Compromisso 
Social da Zilor, Cássia 
Brosque, completou - no 
domingo, dia 2 de junho - 
mais um ano de vida. Ela 
recebe os parabéns de toda 
equipe do jornal O ECO e 
os votos de muita saúde e 
perseverança para encarar os 
desafios que tem pela frente.

FOTO: O ECO

•  MULTIDROGAS
Na rede de farmácias 
Multidrogas, o cliente 
encontra a linha completa 
em medicamentos, 
perfumaria e cosméticos, 
descontos especiais para 
aposentados além do ótimo 
atendimento com uma 
equipe de profissionais 
qualificados. A Multidrogas, 
loja 2 fica na rua 15 de 
Novembro, 675, no Centro 
de Lençóis Paulista. Telefone 
(14) 3263 0006. Na foto, a 
equipe da loja 2.

O  Eduardo, Vanessa 
e Luiz Guilherme, na 
Estância Grill 
©  Gabriel e Mércion, 
na Estância Grill 
©  Humberto e Marcos, 
na Estância Grill 
O  Nivaldo e Danilo, na 
Estância Grill 
©  Marianne e Luciene, 
na Estância Grill 
O  Paulo e Leon, na 
Estância Grill

FOTO: KING STUDIO FOTO: STUDIO A

• Bela união 
entre Ariana 
e Bruno 
neste fim 
de semana. 
Parabéns ao 
casal e muitas 
alegrias na 
vida a dois.

• O simpático 
Luan abre seu 
encantador 
sorriso de 
menino 
e deixa 
sua marca 
registrada.

UM SENHOR JORNAL

ASSINATURA ANUAL

R $ 1 2 0 ,”
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40,°
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista

http://www.rogete.com.br

