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TRÂNSITO

Acidentes 
avançam 8% de 
janeiro a maio

O número de acidentes de trân
sito na área urbana de Lençóis Pau
lista aumentou 8% entre os meses 
de janeiro e maio deste ano, se com
parado com o mesmo período de 
2012. De acordo com números ob
tidos pelo jornal O ECO, foram re
gistrados 320 acidentes com e sem 
vítimas nos primeiros cinco meses 
deste ano, contra 297 no mesmo pe
ríodo do ano passado.

SEGURANÇA

Casal de 
adolescentes é 
detido após roubo

No final de semana, a Polícia 
Militar apreendeu dois adolescentes 
acusados de assaltar um jovem no 
Centro da cidade e suspeitos de as
saltar uma farmácia e uma padaria. 
Segundo a PM, o casal foi encontra
do, fugindo de moto no trevo que liga 
o Jardim Caju à usina Barra Grande. 
Com a dupla, foi encontrado dinhei
ro, um revólver, aparelhos celulares, 
blusas e camisetas furtados. O

Para reduzir perdas, Alckmin 
anuncia socorro às Prefeituras
Governo paulista renegocia R$ 17 bi em dívidas com pagamento de R$ 5,6 bi à vista; 25% vêm para municípios
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Medida adotada pelo governador 
Geraldo Alckmin recompõe as perdas 
sucessivas na arrecadação do ICMS 
dos 645 municípios paulistas este 
ano. Lançado em março, o Programa 
Especial de Parcelamento renegociou 
dívidas de 45.572 empresários com a 
Fazenda. Havia débitos atrasados há 10 
anos. O governo renegociou R$ 17 bi
lhões. Desses, R$ 5,6 bilhões foram pa
gos à vista, reservando 25% da receita 
para os municípios. Diretor de Finan
ças de Lençóis Paulista, Júlio Antonio 
Gonçalves diz que o repasse de ICMS 
que ocorre hoje às Prefeituras chega 
com aumento de mais de 100% em 
relação ao repasse de maio, quando a 
receita ficou bem abaixo do esperado. 
Só em maio, Lençóis perdeu R$ 800 
mil. "A estimativa era arrecadar R$ 4 
milhões este mês. Se confirmar R$ 700 
mil (hoje), vamos ter um pouco mais 
do valor estimado”, disse. A maior per
da é nos repasses do FPM. Lençóis dei
xou de arrecadar R$ 856 mil em cinco 
meses, valor ainda não reposto.
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REGIONAIS

Agudos planeja 
ações para sediar 
Jogos de 2016

O governo de Agudos já está pen
sando em 2016 e pretende sediar os 
Jogos Regionais. Para que o evento 
aconteça pela primeira vez na cidade, 
a Prefeitura tem realizado parcerias 
para que possa ter a infraestrutu- 
ra necessária e receber os Jogos de 
2016. Agudos atualmente tem 350 
atletas em 18 modalidades partici
pando da competição que começa no 
próximo mês, em São Carlos.

FUTEBOL

Grêmio Cecap 
vence a primeira 
na Copa O ECO

Quatros jogos movimentaram a 
rodada de domingo 16 da Copa O 
ECO 2013 (foto ao lado). O Grêmio 
Cecap goleou o Caçula por 5 a 1 
e conseguiu a primeira vitória na 
competição. Botafogo e Paulistano 
ficaram no 1 a 1. Areiópolis ven
ceu a segunda seguida e manteve o 
100% de invencibilidade. No outro 
confronto, o Flamenguinho de Agu
dos bateu o Sport por 2 a 1. O

FESTIVAL DO LIVRO

Hoje já tem histórias, 
teatro e dança

BASQUETE

Alba carimba classificação para série Prata do Estadual
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da maioridade penal 
para os 16 anos
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Opinião C FRA SE
•  Queremos m uito  trazer a com petição para o município, por isso estamos investindo no 
esporte de Agudos sob todos os aspectos. Os Jogos Regionais m ovim entam  a economia, 
dão visib ilidade e deixam  o legado da cultura esportiva. É tudo isso que querem os

prefeito Everton Octaviani

PARA PEN SA R
•  "Seja qual fo r o seu sonho, 
comece. Ousadia tem  
genialidade, poder e m agia" 

Goethe

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

O fantástico mundo dos livros
omeçou ontem o 5° Festival do Livro 
de Lençóis Paulista. O evento, conside
rado o maior do gênero na região -  e 

também o principal evento do município - 
tem fundamental importância por colocar 
em destaque a mãe de todas as expressões 
culturais: a literatura. Não existe teatro, mú
sica, artes plásticas sem a literatura. O hábi
to da leitura permite o aprofundamento ne
cessário para a produção de todos os tipos 
de artes. Portanto, celebrar a literatura não 

deixa de ser uma forma de contemplar 
a cultura de um modo geral.

Além disso, o Festival do Livro 
também tem uma importância sim

bólica. Se Lençóis quer ser reconhe
cida verdadeiramente como a Cida
de do Livro, precisa ter um evento 
que tenha o livro -  ou de modo mais 
amplo, a leitura e escrita -  como ele

mento central. O fato de ser a cidade 
natal do escritor Orígenes Lessa, sem 
dúvida, tem uma importância funda
mental e deve sempre ser celebra
da. Mesmo porque ele foi um gran

de escritor. Mas troféu semelhante pode 
ser exibido por cidades em que nasceram 
Machado de Assis, Castro Alves, Rubem 
Fonseca, Carlos Drummond de Andrade, 
Clarisse Linspector, Oswald de Andrade, 
dentre tantos outros.

Para ter esse reconhecimento de Ci
dade do Livro, o Festival do Livro precisa 
avançar e crescer. Precisa -  com o patro
cínio de empresas privadas -  trazer escri
tores de renome nacional e internacional, 
promover um prêmio literário com boa 
premiação para atrair a atenção da im
prensa e também das grandes editoras.

Já que o tema deste ano é literatura 
fantástica -  em que é possível imaginar um 
elefante vestido de professor entrando em 
uma sala para lecionar, como exemplifica 
o professor e escritor Luis Vitor Martinello 
-  porque não podemos sonhar com escri
tores como João Ubaldo Ribeiro, Luis Fer
nando Veríssimo, Milton Hatoum, Salman 
Rushdie, J. M. Coetezee sentados na BMOL 
falando sobre seus livros e o que enten
dem por literatura?

/ / / / // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // // // // // // /// // // ^ ^ ^ ^
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i i O consumo nosso de cada dia... f f

Arnaldo Jardim
É Deputado federal pelo PPS

A maioria das pessoas acredita que as 
soluções para os problemas brasilei
ros e da humanidade passam longe 

de suas atitudes cotidianas. Aquecimento 
global e as mudanças climáticas; a polui
ção do ar e os congestionamentos dos 
centros urbanos; a contaminação dos rios 
e a sujeira das ruas; a multiplicação de li- 
xões a céu aberto; o desperdício -  todos 
são problemas que nos afetam. Podemos, 
porém, agir para que isto mude!

Como deputado federal estive direta
mente envolvido na aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), co
ordeno o Grupo de Trabalho de Eficiência 
Energética, na Comissão de Minas e Ener
gia, e integro a Frente Parlamentar Am
bientalista. Mas de nada vale aprovarmos 
políticas públicas sem a efetiva participa
ção da sociedade e de cada um de nós!

Em 2011, a organização não gover
namental WWF solicitou ao Ibope uma 
pesquisa nacional para compreender 
melhor os hábitos de consumo e descar
te e o nível de consciência dos brasilei
ros em relação ao assunto. A avaliação 
mostrou que preço, durabilidade e mar
ca foram os atributos mais destacados 
pelas pessoas. Questões de sustentabi- 
lidade, como a de embalagens reciclá
veis ou de trabalho infantil e escravo na 
fabricação pouco são levadas em conta 
pela maioria pesquisada.

O consumo sustentável implica na es
colha de produtos que foram fabricados 
com economia de recursos naturais, pro
moveram empregos decentes e que ao 
fim de sua vida útil puderam ser reapro- 
veitados ou reciclados.

Na prática, a teoria é outra, moldada 
na estrutura capitalista de produção glo
bal onde o consumo, como receita líquida 
e certa, define quem somos e o poder de 
compra e os bens adquiridos caracterizam 
nossos "defeitos" e "qualidades". O que 
importa mais às pessoas é que possam 
comprar cada vez mais e que os produtos 
adquiridos não lhes deixem numa posição 
"desvantajosa", no mínimo em relação ao 
grupo a que pertencem. A roda que move 
a economia é a mesma que entre seus 
raios expõe a pobreza e promove a vio
lência dos desprovidos contra a ostenta
ção dos que tudo consomem.

Mudança de comportamento leva 
tempo, exige ação incisiva e democrática 
dos governos e exercício da cidadania. O 
termo "sociedade de consumo" foi cunha
do para denominar a sociedade global 
baseada no valor do "ter". Mas felizes 
observamos a afluência dos valores de 
sustentabilidade integrando a consciência 
coletiva. Essa nova postura pode promo
ver as mudanças, o abandono do desper
dício e adoção de outro comportamento.

A contradição de um povo que terá a 
seu dispor bens e serviços variados, como 
automóveis, tvs, celulares, moda, mas 
ainda não conta com a universalização do 
saneamento básico, da saúde e do trans
porte público de qualidade. A ausência de 
políticas de transportes para os cidadãos 
aliada ao incentivo do deformado sonho 
da posse de um automóvel promove na 
capital paulista um dos maiores desastres 
urbanos e ambientais do país.

O carro particular, consumido com so- 
freguidão, é a maneira mais cara de se 
deslocar em São Paulo. Em abril passado, 
segundo o Detran-SP, os automóveis so

mavam mais de 70%  da frota de cerca de
7.4 milhões de veículos da capital. Utili
zar automóvel na cidade só vale a pena 
se o mesmo custar menos que R$ 30 mil 
e se o proprietário rodar mais que 17 km 
diariamente, tanto com gasolina, como 
com álcool, conforme cálculos do pro
fessor Samy Dana, da Fundação Getúlio 
Vargas. Do contrário, é mais vantajoso fi
nanceiramente o paulistano utilizar táxis 
para se locomover.

É claro que falamos aqui de proprie
tários de veículos, não da massa de ci
dadãos que enfrenta o transporte público 
para trabalhar. Não há teoria de consumo 
responsável -  ou falta de transporte pú
blico -  que justifique o ancestral incenti
vo dos governos ao transporte individu
al. Cada automóvel paulistano transporta 
em média 1,4 pessoas. Um ônibus padrão 
carrega 35 passageiros. Um ônibus com 
mais ou menos 15 metros é dez vezes 
mais eficiente do que 25 automóveis, 
que ocupam cerca de 150 metros de uma 
faixa de tráfego.

Os custos dessa situação podem ser 
classificados em dois tipos: o tempo ocio
so das pessoas no trânsito e os gastos 
pecuniários impostos à sociedade. O pri
meiro tipo é custo de oportunidade. Con
siderando apenas os períodos críticos dos 
congestionamentos pela manhã e tarde/ 
noite e o custo da hora de trabalho em 
São Paulo, esse valor teórico em 2008 era 
de R$ 26,8 bilhões. Em 2004, somava R$
15.4 bilhões.

Já o custo pecuniário deriva de uma 
comparação entre o trânsito fluindo e 
congestionado. Consideram-se os gastos 
referentes ao consumo de gasolina pelos 
carros e do diesel pelos ônibus, o impacto 
dos poluentes na saúde da população e o 
aumento no custo do transporte de carga. 
O resultado é um custo total superior a R$ 
6,5 bilhões por ano. Em 2004, era de R$ 
5,3 bilhões.

A cultura da mobilidade individual é 
hoje a principal responsável pela poluição 
do ar e pelo aquecimento global, além de 
ser fonte de poluição sonora e de desper
dício de tempo em congestionamentos. 
Priorizar alternativas como o transporte 
público, a bicicleta ou a caminhada possi
bilita a melhoria da circulação de pessoas 
na cidade e aumenta a qualidade de vida 
de todos, segundo o Instituto Akatu, que 
defende o consumo sustentável.

Nossa população cresceu moderada
mente. E isso é bom porque ela é bem 
adequada à apropriação do território, 
dispõe de fartos recursos naturais, fala 
a mesma língua e pode ocupar as fron
teiras em paz se o Estado assumir suas 
responsabilidades republicanas. Em 2020, 
117 milhões de brasileiros farão parte de 
um novo arranjo social que alguns insis
tem em chamar de ampla classe média, 
usando os padrões e valores da desgas
tada sociedade de consumo, mas que eu 
identifico como uma população de poucas 
crianças, jovens adultos e muitos idosos 
confrontadas com novos paradigmas, mas 
sem as mudanças culturais que os gover
nos deveriam estar hoje estimulando, os 
preparando para o futuro.

Os brasileiros têm direito, a poder dis
cernir e escolher entre bons automóveis, 
boas escolas, bons empregos e cidadania 
em oposição à falta de planejamento e 
administração competentes que gera po
lítica imediatista da mão para a boca, sem 
compromisso algum com a sustentabilida- 
de econômica e ambiental do país.

Desfile cívico em Macatuba 
reúne autoridades políticas

O desfile cívico em comemoração ao aniversário de Macatuba costuma 
reunir autoridades civis, militares e políticas de todo o estado de São Paulo. 
No domingo 16, o deputado federal Milton Monti (PR) e o deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB) fizeram questão de prestigiar o evento. O prefeito Tarcí
sio Abel (PP) e o vice, Odair Álvares Funes (PT), o Sargento, fizeram questão 
de recepcionar os parlamentares que costumam olhar com bons olhos para a 
cidade e a região.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Estamos juntos
Pedro Tobias cumpri

menta Tarcísio Abel du
rante o desfile cívico em 
comemoração ao aniver
sário de Macatuba; Milton 
Monti também fez ques
tão de comparecer ao 
evento.

Cafezinho
Durante a entrevista, Pedro Tobias 

lembrou da relação que tem com a 
cidade de Macatuba e disse ter pas
sado na casa do ex-prefeito Coolidge 
Hercos Junior (PSDB) para tomar um 
café. "Coolidge é meu amigo e passei 
na casa dele tomar café".

Dinheiro à vista
Parece que os parlamentares 

querem mesmo abrir o caixa para 
Macatuba. O assessor do deputado 
federal Paulo Teixeira (PT) anun
ciou que ainda neste ano serão 
liberados R$ 100 mil para a Apae 
(Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) para compra de apa
relho de fisioterapia.

Apae
Outro petista que está interessa

do em ajudar a Apae é Carlos Neder. 
Seu assessor informou que a próxima 
emenda para Macatuba será para a 
cozinha da entidade.

Parceiro antigo
Neder, que por problemas de 

agenda não pode comparecer ao des
file, foi o autor de uma emenda no 
valor de R$ 200 mil em 2012 que foi 
utilizada na compra de dois aparelhos 
de raio-x (um móvel e um fixo) e um 
aparelho de ultrassom.

Iluminando o caminho
Outro que anunciou recursos para

Macatuba foi o assessor do deputado 
federal Arnaldo Jardim. Na última se
mana, o parlamentar esteve na Casa 
Civil com o prefeito Tarcísio Abel. Na 
oportunidade, o governo do Estado li
berou a iluminação do trevo da Barra 
Bonita, passando por dois trevos de 
Macatuba e chegando até a passarela.

Infraestrutura
Vale lembrar que na semana re

trasada, Jardim esteve em Macatuba 
e liberou recursos para infraestrutura 
da cidade no valor de R$ 300 mil.

Democrata
O vereador Gumercindo Ticia- 

nelli Junior (DEM), o Junior Dentista, 
esteve na quinta-feira 13, em São 
Paulo, onde se reuniu com o depu
tado estadual do mesmo partido, 
Estevam Galvão.

Meio milhão
Na oportunidade, Junior Dentis

ta pediu R$ 200 mil para cobertura 
do estádio João Roberto Vagula, o 
Vagulão, e mais R$ 350 mil para co
bertura do estádio Archângelo Bre- 
ga, o Bregão.

Promessa é...
Promessas de verbas são claras 

demonstrações que as eleições es
tão se aproximando. Devido a isso, 
os municípios devem aproveitar o 
momento e pedir sem esquecer-se 
de cobrar.
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Cidades

PARA EMPRESÁRIOS
Acontece hoje no Centro do Empre- 

endedor/RAE SEBRAE, das içh às 2i H, a 
palestra Como Vender pela Internet. As 
inscrições são gratuitas e podem ser fei
ta pelo telefone (14) 3264 3955 -  ramal 
3. Durante a palestra serão apresenta
dos os principais conceitos do comércio 
eletrônico e exemplos de soluções exis
tentes no mercado. Rodem participar do 
evento micro e pequenos empresários.

EMCENA
A Duratex traz para Agudos, nesta 

semana, o projeto EmCena. A marato
na cultural oferece sessões de cinema, 
peças teatrais para os adultos, núme
ros circenses, espetáculos infantis, 
oficinas com contadores de história, 
de confecção de desenho e plantio de 
sementes para as crianças, tudo num 
container em palco. Nos dias 19 e 20, 
o evento acontece na Rraça do Sol, si
tuada no bairro Professor Simões e nos 
dias 22 e 23 de junho, na Praça Pardin, 
que fica no bairro da Pampulha. A pro
gramação começa sempre às 15h.

CONTINUA A CAMPANHA
A campanha contra a paralisia in

fantil segue até o dia 21 de junho. A 
vacina está disponível em todas as 
unidades de saúde de Lençóis Paulista. 
Até o momento foram vacinadas 2.957 
crianças menores de cinco anos. Para 
aumentar o índice de cobertura vaci- 
nal, esta semana a Diretoria de Saúde 
inicia uma busca ativa onde os agen
tes comunitários de saúde vão che
car se as crianças da residência foram 
vacinadas durante a visita. A meta da 
Saúde é ultrapassar os 8o%, previsto 
pela Organização Mundial da Saúde e 
chegar a 95%, ou seja, 3.597 crianças 
do público-alvo da campanha.

NOVO VEICULO
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista 
adquiriu novo veículo para transporte de 
pacientes. A van foi comprada com emenda 
parlamentar do deputado federal Arnaldo 
Jardim, no valor de R$ 75 mil.
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SENTIDO ERRADO -  Na tarde de ontem, um motociclista entrou pela contra 
mão no acesso da avenida Papa João Paulo II à rodovia Marechal Rondon. Apesar 
de não existir veículos na hora da manobra, o local é bastante movimento.

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. (

FRASE
"Foi em comum acordo. A Prefeitura 
pensava em rever o plano e fomos 
procurados por proprietários de terras". Luiz 
Eduardo Conti, diretor de Planejamento, 
sobre alteração no Plano Diretor
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Estatuto da Criança e do 
Adolescente em debate

O assassinato de um balconista de farmácia, de 21 anos, 
em tentativa de assalto reacende o debate sobre a redução da 
maioridade penal. O crime foi em Vitória (ES), por um menor de 
13 anos, acompanhado de outro de 14 anos. O delegado que fez 
a apreensão dos menores disse que eles podem ser soltos pela 
Justiça em seis meses. Uma semana antes, o mesmo menor de 
13 anos foi apreendido com uma espingarda. Ele foi liberado 
em seguida porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
menores portando arma de fogo não representam ameaça à 
sociedade. O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo 
concorda que a legislação é falha, porque o menor fica retido 
nos centros de ressocialização no máximo três anos. Isso é qua
se uma autorização para a delinquência, diz. Ele afirma que os 
ladrões com mais de 18 anos colocam os menores para praticar 
o crime, para fugir da responsabilidade. O assassinato ocorreu 
uma semana antes da Confederação Nacional dos Transportes 
divulgar pesquisa apontando que 93% 
dos brasileiros são a favor da redução 
da maioridade penal, de 18 anos para 
16 anos. Apenas 6,3% são contra e 
0,9% não opinaram. Em pesquisa do 
DataFolha, 0 resultado foi quase 0 
mesmo. O levantamento da CNT foi 
feito com 2.010 pessoas em 134 muni
cípios de 20 estados em cinco 
dias de junho.

1
A maioria da população defenda redução da 

maioridade penal. A maioria das autoridades é 
contra. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardo- 
zo se posicionou contra. O assunto é tema de 
propostas em tramitação no Senado.

Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 
levou ao Congresso projeto para aumentar o 
rigor na punição a menores que cometerem 
crimes hediondos, como estupro, homicídio e 
sequestro.

wô pjSrifiBU Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 3 (três) vagas, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 7B
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, Centro, 
Lençóis Pta. - SP.
Data: 21 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Patricia Mara de Almeida
02 -  Celina Giacomini Purgano
03 -  Anderson Rafael C. Oliveira

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SP

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2013
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  
Centro -  Lençóis Pta. - SP 
Data: 19 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Sueli Correa de Almeida
02 -  Maria Roseli Catoia

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SP

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

Edital: 02/2012 
Cargo: Cozinheiro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida 
Brasil, 862, centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 19 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Maria de Fatima Bispo do Nascimento 

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

RECEBIMENTO DA LICENÇA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A LICENÇA DE OPERAÇÃO N.° 7000051 PARA OCUPAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL 
“RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA”, SITUADO NO BAIRRO LAJEADO, MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de junho de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 160,72.

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:
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CLASSIECO
Ao lado da comunidade
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• Serviços
• Diversos

m
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
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Cientistas criam robô 
ágil e o apelidam de 
'filhote de guepardo'. 
Protótipo ajudará a 
criar máquinas para 
missões de resgate.

Engenheiros tchecos 
criam bicicleta voadora

FOTO: STUDIO A

Se você tem mais de 25 anos deve se 
lembrar do desenho Os Jetsons. O desenho 
da Hannah-Barbera, foi criado na década de 
60 e exibido no Brasil entre 1983 e 1987. A 
animação mostrava a humanidade do futuro 
com carros e casas voadoras. Além dos robôs 
usados como empregados domésticos. Mas o 
que parecia ser uma realidade distante está 
começando a se tornar realidade. Recente
mente, três companhias checas (Duratec, 
Technodat e Evektor) mostraram o conceito 
de uma bicicleta voadora que funciona perfei- 
tamente. A bike patrocinada pela companhia 
francesa Dassault Systèmes conta com quatro 
motores e um propulsor principal. Apesar de 
a demonstração do produto ter sido realiza

da com sucesso, as desenvolvedores do 
produto ainda têm problemas com a 
duração da bateria. Por ora, a bicicleta 
voadora realiza pequenos voos de no 

máximo 5 minutos. Além disso, ela tem 
uma limitação para carregar no máximo 

170 kg -  detalhe: a bike pesa 85 kg. Essa ain
da está longe de ser a bicicleta do filme "E.T.", 
mas, com a evolução do produto, pode ser 
que teremos uma bicicleta voadora disponível 

_  ^  comercialmente muito em breve. A Duratec
^  informou que mais produtos serão produzidos 
^  a partir de julho. A ideia é apresentar um pro- 
^  tótipo em setembro na Feira Internacional de 
^  Engenharia de Brno (na República Checa). De

pois de uma semana de inúmeros protestos 
pelo aumento do preço do transporte público, 

^  não seria difícil imagina como seria o trânsito 
^  de uma cidade como São Paulo com bicicletas 

como estas.

Tecnologia da Informação 
www.uniontecnologia.com.bi^^

FACA/MMELHOR
0 qu e nunca.

Sistem a de gestão para a sua em presa  
fazer m elhor 0 que já  faz bem .
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m anhã ta rd e  n o ite
Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.
As nuvens aumentam no decorrer da tarde.
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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.......... 3267-8900

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....3298-9800

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

Polícia EX PLO SÃ O
Uma agência bancária da rua dos Expedicionários, em 
Ourinhos, foi alvo de ladrões, por volta das zshse do 
domingo 16. Os bandidos explodiram os caixas. O impacto foi 
tão forte que detonou parte do teto e paredes da agência. O 
valor levado não foi divulgado.

DADOS

Número de acidentes de janeiro a maio aumenta 8%
Acidentes com vítimas tiveram redução de 6%; nos acidentes sem vítimas houve aumento

Carlos Alberto Duarte

0 número de acidentes de 
trânsito na área urbana 
de Lençóis Paulista au

mentou 8% entre os meses de 
janeiro e maio deste ano, se 
comparado com o mesmo pe
ríodo de 2012. De acordo com 
números obtidos pelo jornal O 
ECO foram registrados 320 aci
dentes com e sem vítimas nos 
primeiros cinco meses deste 
ano, contra 297 no mesmo pe
ríodo do ano passado. A boa 
notícia é que houve pequena 
redução no número de aciden
tes com vítimas este ano. Entre 
janeiro e maio de 2013 foram 98

acidentes de trânsito com pes
soas feridas contra 104 ocorri
dos no mesmo período de 2012, 
redução de 6%.

O levantamento mostra ainda 
que os acidentes sem vítimas au
mentaram 15% no período, pas
sando dos 193 registros no ano 
passado para 222 este ano. Dos 
acidentes com vítimas, o maior 
número foi registrado no mês 
passado, com 28 ocorrências.

O mês de maio também 
registrou o maior número de 
acidentes sem vítimas, com 58 
registros. Em 2012, o maior nú
mero de acidentes com vítimas 
ocorreu no mês de abril, com 26 
casos. Já o maior número de aci-

dentes sem vítimas ocorreu no 
mês de maio, com 41 registros. 
MOTOS X CARROS

O número de veículos en
volvidos em acidentes com 
vítimas nos cinco meses deste 
ano é idêntico ao registrado no 
mesmo período de 2012: 86. Já 
as motocicletas se envolveram 
um pouco mais em acidentes 
de trânsito com vítimas em 
2013 em comparação ao ano 
passado: foram 78 em 2012 ante 
81 ocorridos este ano.

Ano passado, três cami
nhões e um ônibus se envolve
ram em acidentes de trânsito 
com vítimas, contra um ca
minhão e quatro ônibus entre

janeiro e maio deste ano. As 
bicicletas também aparecem 
mais nas estatísticas de 2013. 
Ano passado, a polícia registrou 
quatro acidentes com bicicletas 
contra seis casos este ano.

NO PAÍS
Nos últimos dez anos, nú

mero de acidentes com motoci
clistas cresceu 263% no Brasil. 
Os dados são do Ministério da 
Saúde. De acordo com as infor
mações, em 2001, morreram três 
mil motociclistas. Em 2011, esse 
número passou dos 11 mil. Só nas 
estradas, o aumento no número 
de mortes de motoqueiros foi de 
10%, nos últimos três anos.

POLICIA

Casal comete roubos no tim de semana em Lençóis
Dupla tentou fugir de moto; com eles, a PM encontrou uma arma, dinheiro e produtos de furto

Welinton Barros

Dois adolescentes foram 
apreendidos na madrugada 
de domingo 16. Eles são 

acusados de assaltar um jovem 
de 20 anos no centro de Lençóis 
Paulista. A dupla estava em uma 
moto CG Titan e abordou o rapaz 
por volta de 1h, na rua Piedade.

A vítima informou que os 
assaltantes levaram sua carteira 
e um aparelho celular. Ela acio
nou a Polícia Militar, que passou 
a procurar pelos indivíduos. Se
gundo a PM, a moto e os ocupan
tes foram encontrados próximos a 
estrada vicinal que liga o Jardim 
Caju à usina Barra Grande.

De acordo com as caracte
rísticas informadas pela vítima, 
os policiais suspeitaram de uma 
dupla que passava de moto pela 
estrada. Após solicitarem a pa
rada, os policiais perceberam 
que o veículo arrancou em alta 
velocidade. A tentativa de fuga 
durou alguns minutos, quando 
após um quilômetro, o con
dutor da motocicleta perdeu o 
controle e os dois caíram.

Ao abordá-los, os policiais se 
surpreenderam. A passageira da 
moto era uma garota de 17 anos 
e o condutor, um adolescente de 
16. Com eles, a polícia encontrou 
um revólver calibre 38 municia
do, 5 aparelhos celulares, blusas

e camisetas, provenientes de 
furto. Além dos objetos, a PM 
também encontrou R$ 509,80 em 
dinheiro, quantia roubada do jo
vem no Centro da cidade.

Além do assalto praticado pe
los menores, a polícia tem outra 
suspeita envolvendo o casal. Na 
quinta-feira 13, uma farmácia foi 
assaltada no Núcleo Luiz Zillo, 
por volta das 10h20. Segundo 
informações da vítima, uma far
macêutica, um jovem entrou no 
estabelecimento armado de faca e 
subtraiu R$ 112. Uma moto foi uti
lizada na ação para facilitar a fuga.

A polícia suspeita que o jo
vem que furtou a farmácia, na 
verdade, seja a adolescente apre
endida no domingo. Imagens 
de uma câmera de segurança, 
mostram o cabelo comprido da 
jovem, que entrou no estabele
cimento de capacete, o que di
ficultou a identificação por parte 
da vítima.

Segundo o capitão Paulo Cé
sar Valentim, os dois são suspei
tos do assalto à farmácia e outros 
estabelecimentos em Lençóis. 
"As características da adolescente 
apreendida, acusada de assalto à 
transeunte, são as mesmas carac
terísticas do assalto à farmácia e 
padaria. Nós estamos aguardan
do as investigações da Polícia 
Civil, que irá confirmar se há 
ligação entre os crimes", disse.

PM prende dois em tentativa 
de furto aos Correios

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista prendeu dois homens 
dentro de uma agência dos Cor
reios, localizada rua Sete de Se
tembro no centro de Lençóis. O 
fato aconteceu na sexta-feira, por 
volta das 21h.

Segundo informações do bo
letim de ocorrência, o alarme da 
agência disparou e a equipe que faz
o monitoramento do local acionou 
a PM. Ao chegar no local os poli
ciais perceberam que uma das ja
nelas da agência estava arrombada.

Com a chegada de um funcio
nário, os policiais entraram no lo
cal e encontraram dois indivíduos 
dentro de um cômodo. Com eles 
além de produtos da agência, a 
PM localizou duas facas.

Um dos acusados alegou que 
praticava o furto por estar endivi
dado. Os dois são conhecidos dos 
meios polícias. Eles foram encami
nhados à Delegacia da Polícia Civil 
e presos em flagrante por tentativa 
de furto. Os mesmos foram enca
minhados para cadeias da região.

DROGAS
Adolescente de 15 anos é apreendido 
com drogas dentro de casa

A AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 7000569 e requereu a 
Licença de Operação para Fabricação de Açúcar, Etanol e Energia Elétrica 
à Fazenda São José, s/n, zona rural, Macatuba -  SP.

Entorpecentes 
estavam escondidos 
em gavetas e atrás 
do guarda-roupas

Welinton Barros_______

Um jovem de 15 anos foi 
apreendido no domingo no 
Conjunto Júlio Ferrari. Ele 

escondia drogas dentro de casa. 
L.H.C.S., estava em frente a uma 
residência, acompanhado de um 
amigo. Ao avistar a viatura - em

patrulhamento -  tentou jogar um 
invólucro em um imóvel. Os po
liciais suspeitaram da ação e abor
daram os dois. Com o amigo do jo
vem, nada de ilícito foi localizado.

Indagado, o jovem disse que 
portava mais entorpecentes e le
vou os policiais até sua casa. O 
pai do menor estava na residên
cia e autorizou a entrada da po
lícia, que encontrou 125 gramas 
de crack e um tijolo de maconha 
(352 gramas).

O acusado foi encaminhado à 
delegacia e liberado.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.278 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de 
Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro // OSVALDO 
FERNANDO BOTERO e HEBI 
FERNANDA DE SOUZA //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
aos 08 de maio de 1985, mecânico 
de manutenção, solteiro, domiciliado 
à Rua João Fernando de Almeida 
Prado, n° 13027, Centro, nesta cidade 
de Macatuba, filho de OSVALDO 
RODOLFO BOTERO e ZENAIDE DE 
FÁTIMA TRIGO BOTERO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 19 de fevereiro de 1982, do lar, 
solteira, domiciliada à Rua João 
Fernando de Almeida Prado, n° 13027, 
Centro, nesta cidade de Macatuba, 
filha de GERALDO DOMINGOS DE 
SOUZA e LUZIA INEZ DE OLIVEIRA 
SOUZA.
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 10 de junho de 2013. 
Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.279 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de 
Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro // DAVID FERNANDO 
VITORINO e ISABELA CRISTINA 
DE MORAIS //.
Ele, natural de Lençóis Paulista/ 
SP, nascido aos 12 de agosto de 
1994, auxiliar de desossa, solteiro, 
domiciliado à Rua João Abel, n° 
288, Jardim Bocayuva, nesta cidade 
de Macatuba, filho de NATAL 
LUÍS VITORINO e VALDIRENE 
FERNANDES VITORINO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 05 de maio de 1992, do lar, solteira, 
domiciliada à Rua João Abel, n° 
288, Jardim Bocayuva, nesta cidade 
de Macatuba, filha de ROMILDO 
APARECIDO DE MORAIS e SELMA 
APARECIDA DE MORAIS.
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 11 de junho de 2013. 
Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013 ,
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 5
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 21 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Lucineia Domingues dos Santos da Silva
02 -  Hugo Leonardo Valvassori

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de junho de 2013. Na página A4.
Valor da publicação R$ 35,09.



Regional BOLSA fa m ília
Depois do tumulto no último mês, a Caixa 
Econômica Federal retomou ontem o cronograma de 
pagamentos do Programa Bolsa Família. Segundo o 
banco, hoje é o dia de receber o benefício quem tem 
cartão com o final dois e assim sucessivamente.

113 ANOS

Macatuba resgata o folclore em desfile cívico
Cerca de 700 alunos passaram pela avenida, no domingo; prefeito Tarcisio recebeu no palanque os deputados Milton Monti e Pedro Tobias

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O aniversário dos 113 anos de 
Macatuba foi comemorado 
no domingo 16, com o tradi

cional desfile cívico pela avenida 
Coronel Virgílio Rocha, principal 
via da cidade. Passaram pelo local 
cerca de 700 alunos com fantasias 
sobre o tema Folclore: além da 
imaginação. “Procuramos modifi
car o desfile, não partir pela mar
cha e ser algo com mais interação 
ao público. Por isso, esse tema 
com mitos e lendas. A marcha 
fica por conta das bandas e fan
farras", explica Ivo Nascimento de 
Almeida, coordenador da Cultura. 
“Temos dois carros alegóricos, um 
com saci, cuca e bruxa, porque o 
halloween está muito presente no 
folclore brasileiro. Em outro carro 
estão o negrinho do pastoreio e o 
curupira em defesa da natureza, 
que é um tema que a gente tem 
que estar insistindo", disse.

Almeida ressalta que, além 
de escolas municipais, estaduais 
e entidades da cidade, participa
ram do desfile as cidades vizi
nhas, como a fanfarra da Zillor de 
Lençóis Paulista, alunos da Coo- 
perelp, Colégio São José, Francis
co Garrido e a escola Anchieta e 
Escola Prevê Objetivo de Peder
neiras e estudantes de Agudos. 

Para o prefeito de Macatuba,

NO PALANQUE -  Deputado Milton Monti esteve presente, nas 
comemorações dos 113 anos da cidade; Pedro Tobias também participou

ALEGORIAS -  O Saci-Pererê, a Mula-sem-Cabeça e Cuca passaram pela 
avenida de Macatuba durante desfile temático
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O que você achou do Desfile Cívico de Macatuba?
FOTO: PRISCILA PEGATIN

I

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/
"Está maravilhoso 
o desfile, muito 
animado e bonito. 
Venho todo ano, não 
gosto de perder."

Rosa Pereira dos 
Santos -  pensionista

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/
"Há dois anos não 
vinha no desfile 
porque estava 
trabalhando. M as 
acho muito importante 
participar. Está muito 
bonito, inclusive a 
participação das 
cidades da região."

Valdir Lopes 
Batista -  gerente de 

transporte

"Venho todo ano, estou 
gostando bastante. 
Neste ano meu filho 
está desfilando com 
a cavalgada. Está 
realmente muito bonito 
o desfile."

Maria Donizete 
Campos Batista -  

funcionária da saúde

Tarcisio Mateus Abel (PP), o mo
mento foi de muita alegria. “Ma- 
catuba comemora 113 anos com 
muita euforia, calor humano. Nada 
melhor do que celebrar o aniversá
rio com a própria comunidade neste 
Desfile Cívico, mobilizando as esco
las, pais de alunos, familiares e toda 
a comunidade macatubense", disse.

Entre as atrações do desfile, o 
público parou para ouvir o proje
to Show de Lata do Educartes e 
para admirar os tratores agrícolas 
antigos. Como tradição, a cavala
ria e a Polícia Militar encerrou o 
desfile em comemoração ao ani
versário da cidade.

Além das autoridades locais, 
no palanque estiveram assessores 
e deputados como o deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB) e o 
federal Milton Monti (PR). “Sou 
parceiro de Macatuba como qual
quer cidade. Macatuba tem bom 
relacionamento com muita gente", 
disse Pedro Tobias. Milton Monti 
reforçou a importância de par
ticipar do evento. “Não poderia 
deixar de participar da festa da 
cidade junto com o prefeito Tar- 
cisio, vice-prefeito, vereadores, 
a população de modo geral. Sou 
parceiro do Tarcisio e de Macatu- 
ba. Estivemos com ele na eleição, 
dando apoio e vamos ajudá-lo 
com recursos do governo federal e 
emenda parlamentares", finaliza.

JOGOS

Agudos quer Regionais em 2016
Prefeitura investe em praças esportivas para lançar candidatura a sede

Da Redação

Dentro de três anos, o Brasil 
sedia pela primeira vez os 
Jogos Olímpicos. Agudos 

também pode viver em 2016 
uma experiência semelhante. A 
Prefeitura quer realizar os Jogos 
Regionais, inédito no município. 
O prefeito Everton Octaviani tem 
articulado parcerias para preparar 
a cidade com a infraestrutura que 
o evento exige. “Queremos mui
to trazer a competição. Estamos 
investindo no esporte de Agudos 
sob todos os aspectos. Os Regio
nais movimentam a economia, 
dão visibilidade e deixam o legado

da cultura esportiva. É tudo isso 
que queremos", acrescenta.

Agudos tem seis quadras po- 
liesportivas, dois campos de fute
bol society, três campos oficiais 
de futebol, o complexo esportivo 
Achiles Sormani, quatro campos 
de futebol de areia e um ginásio 
de esportes revitalizado. A Pre
feitura constrói o estádio Antonio 
Maury da Silva (Chácara Avato), 
de R$ 1,5 milhão, e uma quadra 
poliesportiva no Jardim Europa. O 
prefeito busca recursos para mais 
um ginásio no bairro Professor Si
mões, orçado em R$ 500 mil.

A eleição para sediar os Jogos 
Regionais 2016 ocorre em julho

do ano que vem. “Até lá, quere
mos estar prontos para lançarmos 
nossa candidatura e trazer esse 
importante evento para Agudos", 
completa o prefeito. A competição 
reúne cerca de sete mil pessoas, 
entre atletas, dirigentes e equipes 
técnicas durante dez dias de jogos.

REGIONAIS 2013
Neste ano, os Jogos Regionais 

da região de Agudos serão dispu
tados em São Carlos, entre 17 e 
27 de julho. A delegação aguden- 
se participará do evento com 350 
atletas em 18 modalidades, entre 
elas atletismo, basquete, biribol, 
capoeira, damas, futebol e futsal.

FESTIVAL DO LIVRO

Hoje tem contação de história, teatro e dança

Atividades são na Concha Acústica, Espaço Cultural e Casa da Cultura

Da Redação

Começou ontem, com 
abertura oficial e espetá
culo teatral o 5° Festival 

do Livro. Os eventos aconte
ceram na Praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, 
palco de atrações que continu
am até a próxima semana.

Hoje, na programação tem 
contação de história “Aladim". 
O evento acontece na Tenda 
Mil e Uma Noites em quatro 
horários diferenciados. Às 8h, 
9h15, 10h e 11h15. Nos mes
mos horários, mas no Espaço

Cultural “Cidade do Livro" tem 
contação de história “Curupira".

Já a peça teatral do dia 
acontece na tenda principal, 
na Concha Acústica. “Contos 
da Carochinha", será apre
sentado pela Cia Teatral Atos 
& Cenas, às 8h30, 10h30, 
13h30 e 15h30.

A programação se estende 
até a noite, quando às 19h30 
se apresenta, na Casa da Cul
tura o Grupo Aire Flamenco. 
Já a peça “Lolo Barnabé", da 
Cia Circo de Bonecos, de Sal
to, se apresentam às 20h.

Amanhã, o Encontro

com Escritores com índigo, 
Luiz Vitor Martinello e Kiara 
Terra promete movimentar 
a Casa da Cultura. O evento 
tem lugares limitados, mas as 
inscrições podem ser feita no 
local, no grupo das 8h30 às 
12h ou das 13h às 16h30.

No período da noite, o 
coral infantil da EMEF Guio- 
mar Fortunata Coneglian 
Borcat se apresenta às 19h30 
e a programação termina às 
20h com a peça “Mazzaro- 
pi" do Grupo Gil Vicente de 
Avaré. Os eventos culturais 
acontecem até sexta-feira, 28.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cum- A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca,
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo primento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso
identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura Municipal de torna público os seguintes atos oficiais: Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga,
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme Decreto 227 de 14.06.2013......... Dispõe sobre a suplementação de verbas do comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente
preceitua a lei. orçamento vigente no valor de R$ 49.353,05.

Decreto 228 de 14.06.2013.........Dispõe sobre a homologação da Resolução n.°
convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013 002, de 13.06.2013, expedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 7A de Lençóis Paulista. Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 1
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, Portaria 770 de 17.06.2013.........Nomeia Renata Alves de Oliveira para o cargo Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil,
Centro, Lençóis Pta. - SP. de Agente de Serviços Gerais. 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 21 de junho de 2013. Portaria 771 de 17.06.2013.........Nomeia Eliane de Oliveira para o cargo de Data: 21 de junho de 2013.
Horário: 14h30 Agente de Serviços Gerais.

Portaria 772 de 17.06.2013......... Nomeia Anderson Felipe Rodrigues da Silva
Horário: 14h30

01 -  Ozilde Maria Bertoli para o cargo de Agente de Serviços Gerais. 01 -  Camila Soares de Andrade

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013. Lençóis Paulista, 17 de junho de 2013. Lençóis Paulista, 17 de junho de 2.013.

Marcos Norabele Silvia Maria Gasparotto Venturini Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil Diretora Administrativa Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de junho de 2013. Na página AS.Valor da publicação R$ 130,59.



Esporte VÔLEI
A equipe masculina de vôlei de Lençóis Paulista perdeu para Américo 
Brasiliense por 3 sets a 2, pelo campeonato da APV (Associação Pró Voleibol), 
fora de casa. O jogo foi bastante equilibrado, mas a equipe lençoense acabou 
sendo prejudicada com a lesão do saída de rede titular Ramon. A equipe adulta 
foca agora nos Jogos Regionais, em julho, em São Carlos.

BASQUETE

Alba vence vice-líder e carimba classificação
Equipe sub-16 bate São José dos Campos, em Lençóis Paulista, e garante a vaga na série Prata do Estadual; sub-14 vence pela Liga

Angelo Neto

O Alba/Lençóis Paulista 
novamente fez história 
este final de semana. Os 

lençoenses da equipe sub-16 
venceram São José dos Cam
pos pelo Campeonato Estadual 
organizado pela FPB (Federa
ção Paulista de Basketball) e 
garantiram a vaga para a série 
Prata. Apenas em 2011, quan
do os macatubenses da NBB 
(Liga Nacional de Basquete), 
Lukinha e Matheusão ainda 
jogavam por Lençóis Paulista, 
o Alba conseguiu tal feito.

O jogo aconteceu no do
mingo 16, no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão. Os 
meninos do sub-16 entraram 
em quadra para enfrentar a 
fortíssima equipe de São José

dos Campos, atual vice-líder 
do campeonato e que havia 
perdido apenas para o líder 
Paulistano. "Durante a sema
na, eu falei para os meninos 
que a responsabilidade de 
vitória era totalmente deles. 
Treinamos bastante forte e o 
resultado veio”, lembrou o 
técnico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu.

A partida não poderia ter 
começado melhor para equipe 
do Alba. No primeiro quarto, 
os lençoenses impuseram seu 
ritmo e venceram por 25 a 12. 
"No segundo quarto, eles acor
daram e a diferença caiu para 
quatro pontos. O último quar
to virou uma guerra, mas nós 
conseguimos segurar o jogo”, 
afirma Dudu. No fim, a vitória 
por 71 a 66 deu aos garotos len-

rniri: d iv u l g a ç ã o

Novos heróis - Atletas das categorias do basquete lençoense têm feito 
bonito nas quadras, dentro e fora da cidade

çoenses a classificação para a 
série Prata do Campeonato. Os 
destaques da partida foram os 
primos João e Alexandre que 
marcaram 29 pontos cada e 
foram os cestinhas da partida.

Apenas a geração de 2011, 
que contava com grandes joga
dores como Matheusão e Luki- 
nha, jogadores do Limeira e 
que fazem parte da seleção de 
base do Brasil, conseguiu este 
tipo de feito. "Ainda temos dois 
confrontos no campeonato. Se 
conseguirmos vencer, talvez 
nos classificamos para a série 
Ouro, que seria algo incrível 
para nós”, completa Dudu.

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

Sub-14 vence 
pela Liga

Neste sábado 15, 
enquanto a equipe 
sub-16 treinava no To- 
nicão, os garotos do 
sub-14 viajaram  para 
Bernardino de Cam
pos para enfrentar os 
donos da casa pela 
LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista).

Os lençoenses do
m inaram  a partida 
e conquistaram  uma 
bela vitoria por 67 
a 19. Com a vitória, 
o sub-14 m antém  o 
100% no campeonato.

COPA O ECO

Grêm io Cecap goleia e vence a prim eira
Equipe passou fácil pelo Caçula de Agudos; Areiópolis também venceu com tranquilidade

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

O Grêmio Cecap venceu a 
primeira na Copa O ECO 
2013, no domingo 16, e se 

recuperou na competição após 
apenas empatar na estreia. En
quanto isso, o Areiópolis, atual 
campeão da Copa O ECO de 
Futebol Amador de Macatuba, 
venceu a segunda seguida e 
manteve o 100% de invencibi
lidade. Outros dois jogos movi
mentaram a rodada.

No estádio Archângelo Bre- 
ga, o Bregão, foram dois confron
tos pelo grupo A. O Flamengui- 
nho de Agudos, com dois gols 
do centroavante Robson, bateu o 
Sport por 2 a 1. Emerson descon
tou para os lençoenses. Logo em 
seguida, o Areiópolis não teve di
ficuldades para vencer o Monte 
Mor por 2 a 0. "Foi uma boa vi
tória. Nossa equipe é jovem, mas 
que já vem jogando faz tempo. 
Os jogadores que entraram em 
campo corresponderam. Temos

que dar um passo de cada vez, 
mas vamos em busca do títu
lo”, afirmou o técnico de Arei- 
ópolis, Rafael de Deus. Os dois 
gols da partida foram marcados 
por Paulo.

Já pelo grupo D, no estádio 
João Roberto Vagula, o Vagulão, 
o Grêmio Cecap entrou em cam
po contra o Caçula para tentar a 
primeira vitória no campeonato 
e foi o que aconteceu.

Com gols de Tchê (2), 
Willian (2) e João Gorgônio, os

lençoenses golearam por 5 a 
1. O gol do Caçula foi anotado 
por Elton. "Fizemos um ótimo 
jogo. Poderia até ter sido um 
placar mais elástico por tudo 
o que produzimos durante o 
jogo. Respeitamos o adversário 
que é o atual vice-campeão do 
regional de Macatuba e conse
guimos construir este placar tão 
expressivo”, lembrou o diretor 
do Grêmio Cecap, José Santos.

No jogo de fundo, Botafogo e 
Paulistano ficaram no empate por

100% - Areiópolis venceu com tranquilidade o Monte Mor e manteve a 
invencibilidade na Copa O ECO 2013

1 a 1. Bruno marcou para a equi
pe de Barra Bonita e Jhonatan fez 
para os lençoenses.

A Copa O ECO é organiza

da pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), através 
da diretoria de Esportes a 
apoiada pelo jornal O ECO.

JOS E JOCI

Zabet é a cam peã do futebol de campo
FOTO: DIVULGAÇÃO

Equipe bateu a Lwart 
no domingo 2, em 
pleno Bregão, e levou 
a taça de campeão

Da Redação

Aequipe de futebol mas
culina da Zabet venceu 
a representação da Lwart

pelo placar de 3 a 2 e conquis
tou o título de campeã dos JOS/ 
JOCI (Jogos do Sesi e Jogos do 
Comércio e da Indústria). O 
evento é promovido pela Direto
ria de Esportes e Recreação em 
parceria com o Sesi de Bauru.

A partida aconteceu no do
mingo 2, no estádio municipal 
Archângelo Brega, o Bregão, e 
foi movimentada e disputada, 
onde a rede balançou por cinco

vezes. Deusivan Souza, Bruno 
Lopes e Murilo de Godoy as
sinalaram os gols que deram o 
título de campeã para a Zabet. 
Os atletas Bruno Batista e Val- 
demir Amaral diminuíram para 
a Lwart. A competição contou 
com a participação de nove 
equipes.

A Zabet, campeã da compe
tição é formada pelos jogadores 
Bruno Lopes, Edvaldo Bernar-

do, Murilo de Godoi, Jackson da 
Silva, Deusivan Souza, Washig- 
ton Crisóstomo, Gabriel Franco, 
Daniel Souza, Deivison Malisse, 
Rodolfo César, Diego Samoura, 
Cleber Felisberto, Robson Fer
raz, Vanderlei Yung, Raeder de 
Almeida e Bruno Rocha, Edelso 
Alves Silva. A comissão técnica 
tem Cristiano Almeida (técnico) 
e Juliano Ferreira (auxiliar técni
co) e João Farias (coordenador).

COPA SPORT SHOES/OECO

Esperantina e Grêmio Cecap fazem a final
Semi^nais aconteceram na tarde do domingo 16

Da redação

Esperantina do Piauí e Grêmio 
Cecap disputam, no domingo 
23, o título da 8® edição da 

Copa Sport Shoes/O ECO de Fu
tebol de Areia -  Troféu Cristiano 
Diniz. O confronto acontece às 
16h, no campo de futebol de areia 
da Praça Maria Batista dos Santos, 
na Cecap/Fiesp. O Grêmio Cecap 
é o atual campeão.

Esperantina do Piauí carimbou 
o passaporte para a final ao bater o

Asa Branca por de 4 a 2, na tarde 
do domingo 16. Marcaram para o 
Piauí, Jailson, Jossone, Fábio Silva e 
Jairo Souza. Armandinho e Marcos 
Leão descontaram para o Asa Bran
ca. Na outra semifinal, com gols de 
Matheus Gataz, Bibaia e João Rafa
el, o Grêmio Cecap venceu o Asa 
Branca B por 3 a 0.

A Copa Sport Shoes/O ECO 
de Futebol de Areia é promovida 
pela Associação de Moradores da 
Cecap/Fiesp em parceria com a 
diretoria de Esportes e Recreação.

IIIIII: DIVULGAÇÃO

AGUDOS - O voleibol da Agudos continua a preparação para 
os Jogos Regionais, em São Carlos. As equipes participam do 
Campeonato Municipal de Piratininga. No domingo 16, as equipes 
feminina e masculina venceram os dono da casa por 2 sets a 0.

CAMPEAO -  Equipe da Zabet bateu Lwart e levou a taça no futebol de 
campo do JOS/JOCI

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, cora a coordenação dos professores loâo 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Süvio 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.

BOCHA -  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

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

FUTEBOL DE CAM PO -  MASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Q uíntílhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

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

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o  professor Raphael 
Blanco
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Segunda etapa do Poker será amanhã
A  segunda etapa do 
Campeonato Interno 
de Poker acontece 
amanhã, às 20h.

A  com issão organizadora co 
munica que as inscrições para a 
segunda etapa d o  cam peonato  in
te rn o  de P oke r pod em  ser feitas no 
salão social d o  C EM , até às 19h45 
de amanhã (quarta-fe ira  19), dia do  
evento. O s  p rim e iros  colocados 
após a 1® etapa são A n d ré -C o ió  
(p rim e iro , com  50 pon tos), segui
d o  p o r  Leandro Placa (44  pontos) 
e G abriel Lorenzeti (39 pon tos).

O s  que não participaram  da 
etapa podem  partic ipar norm al-

CARTEADO -
C a m p e o n a to  segue 

nesta  sem ana

m ente das próxim as etapas, pois 
serão somados os pon tos das 1 1 
etapas. A  mesa final será com posta 
pelos 10 m elhores colocados.

RETA FIN A L DO T R U C O
O  C am peonato  In terno de 

T ruco  d o  1° semestre está na fase 
semifinal. O s  jogos da etapa serão 
disputados esta semana. O n te m  fo 
ram  jogadas as partidas de ida e, na 
próx im a quinta-feira, serão os jogos 
de volta. A  final do  C am peonato  de 
T ruco  está previsto  para quinta fe i
ra, 27 de junho.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CATEGORIA PRINaPAL

V a ld ir /D u  Estrela x M arce lo /João  B orin /E d iva ldo

R o g é r io /D e la m u ra /N e to  x W a g n e r/R o d rig o /P e re s

CATEGORIA INTERMEDIARIO (PATOS)

K irk /C a b e ç a /T ia g o
M a n in h o /M a rcã o /V illa

V ic e n te /B a g ã o /O r i
E m e rson /B e tão /Ju lian o

FOTO: DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO DE TÊNIS REVELA SEUS CAM
PEÕES NO FINAL DE SEMANA - O  C a m p e o n a to  
de Tênis - C a te g o ria  D up las  (m ascu lino  e fe m in in o ) ta m 
bém  está em  sua fase de  sem ifinais. A s  finais d o  c a m p e o 
n a to  a co n te ce m  no  p ró x im o  d o m in g o , 23 de junho .

x

x

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade AMIZADE
Valter Luís e 

M ateus, na 
Pizzaria Sheik

SANT^LARA
/  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEU

KIT
PORJEIROECP

VECP

R$ 65,00
O melhor preço de Lençóis 

Paulista e região!
Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

E j Q r e m a
VPAMENIOSJtlOUSa

- . . k  i i l ,

inqxiqaMeisl
...corriiíiiaoeN

ílIlfclIllliíMlII! Illllll

i s ^
(14) 3264-3707

9116-9545
R: CÂNDIDO ALVIM DE 

PAULA, N° 31 IJD.UBIRAMA 
LENÇÓIS PAULISTA

EVENTO
FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

Voluntários do Rotary Club de Lençóis Paulista realizaram, no dia 9 de junho, o tradicional Boi no Rolete. O objetivo do evento -  que foi alcançado 
graças à grande participação da comunidade -  foi arrecadar fundos para a Legião Mirim. A entidade faz um grande trabalho no encaminhamento 
de jovens ao mercado de trabalho.

•  LOJAS SILVA
Antenada nas novidades 
do mercado, as Lojas Silva 
tem variedade de sapatos, 
sandálias e botas, além de 
bolsas e acessórios e excelente 
atendimento. Tudo para estar 
sempre na moda o cliente 
encontra nas Lojas Silva. O 
pagamento pode ser feito em 
até 10x nos cartões e em até 
6x no crediário. A Lojas Silva 
fica na rua 15 de Novembro, 
605, Centro. Telefone (14) 3269 
7100.

r
O

o  Elvira e Roberto, na 
Festa do Milho Verde 
©  Cida e Hélio, na 
Festa do Santo Antônio 
- Cruzeiro
©  Paulo, Gadihassum 
e Marjori, no Teatro a 
Bordo, Concha Acústica 
©  Welington, Camily, 
Ana Júlia e Juliana, no 
Teatro a Bordo, Concha 
Acústica
©  Katia, Matheus e 
Renata, no Teatro a 
Bordo, Concha Acústica 
O  Márcia, Murilo e 
Fabrício, no Teatro a 
Bordo, Concha Acústica

FOTO: KING STUDIO FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• João Henrique 
e Cristiano, 
em ensaio 
fotográfico na 
King Studio

I QI
t f

• Tatiane 
Silva Mattos 
aniversariou 
8 junho e 
recebeu os 
parabéns da 
mãe Ariane, 
do pai Gilmar 
e de todos os 
familiares.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E  g a n h e

i  b o l s a
r E T O B N Á V E L

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 Pau lista

em alto e 
bom som

FOTO: O ECO

FOTO: STUDIO A

http://www.rogete.com.br

