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F O T O : DIVULGAÇÃO

Bel sai em 
férias e Marise 
vira prefeito 
por 15 dias

Após quatro anos e meio à frente da Prefeitura, Bel se 
ausenta entre 27 de junho e 12 de julho; vice assume 
com promessa de manter a cidade funcionando ©

Perfeita sintonia
A Orquestra lençoense Boca do Sertão se apresenta hoje, às 19h30, na 
Concha Acústica. O show faz parte da programação do Festival do Livro, 
que começou dia 17 e segue até sexta-feira 28. A Orquestra reúne violas 
e violões, executa música sertaneja raiz e faz declamações de histórias 
e poesias da cultura caipira. Segundo o maestro responsável, Marcos 
Maganha, o objetivo é difundir e resgatar a música sertaneja raiz.
Ainda na noite de hoje, tem apresentação Big Band Cidade do Livro, da 
Orquestra Municipal de Sopros, às 20h30.
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POLÍCIA

Dupla rouba 
estabelecimento 
em Macatuba

Dois indivíduos, aparentem ente 
dependentes químicos, roubaram  
um  estabelecim ento comercial on
tem  em M acatuba. A dupla agiu 
por volta das 10h30. Segundo teste
m unhas, eles não estavam arm ados, 
invadiram  o estabelecimento, se 
apossaram  de objetos e fugiram. A 
polícia foi acionada e, ontem, já ti
nha pistas dos ladrões, cuja ação foi 
gravada nas câm eras de segurança.

CEM

Real Madri ergue a 
taça de campeão ©

POLÍTICA

Prado impõe relatório sem 
aprovação de Jonadabe

Relator da Comissão de Ética, An- 
derson Prado de Lima (PV) emitiu - no 
fim da tarde de sexta-feira 21 - seu re
latório sobre o caso envolvendo o vere
ador Manoel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho. O vereador do PV pede 
que o tucano entregue o cargo de pri-

meiro secretário da Mesa Diretora, mas 
não o condena e nem o absolve no pro
cesso. Prado não apresentou relatório 
para votação interna na comissão an
tes de levar ao plenário e nem comu
nicou o presidente Jonadabe José de 
Souza (PSC), que ficou irritado.

DE MARCHA EM MARCHA
Na sexta-feira 21, mais de 300 pessoas se reuniram na praça Uradentes, em 
Agudos. É o protesto "Jovem agudense, mostre sua cara", que critica o ônibus 
de graça. No sábado, em Lençóis Paulista (foto), um grupo de cerca de 100 
manifestantes promoveu o segundo ato nas ruas do Centro. Apesar de perder 
força, grupo apresentou reclamações por diversos temas da cidade. a5
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Opinião C FRASE
• Eu que sou o presidente da comissão fiquei sabendo do 
parecer depois de todo mundo

Jonadabe José de Souza, presidente da Comissão de Ética, 
sobre parecer apresentado por Anderson Prado de Lima.

PARA PENSAR
• "A traição nunca triunfa. Qual o motivo? 
Porque, se triunfasse, ninguém mais 
ousaria chamá-la de traição."

J. Harington

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

A voz popular nem 
sempre vem das ruas
0ECO já declarou seu apoio aos movi

mentos populares e pacíficos regis
trados nos últimos dias. Tanto os re

alizados nas principais capitais brasileiras, 
quanto os que se espalharam por cidades 
pequenas no Brasil, como foi o caso do 
que aconteceu em Lençóis Paulista, Agu
dos e Macatuba. O jornal entende que rei
vindicações legítimas devem chegar aos 
governantes e também à população.

O ECO garantiu ampla cobertura para 
os eventos realizados nas ruas. Na quar
ta-feira 19, seguramos a finalização do 
jornal ao máximo possível para garantir a 
cobertura do protesto. Mesmo sem maté
ria nas páginas internas, a manifestação 
teve o espaço mais nobre deste impresso: 
a manchete. A matéria em questão trou

xe algumas das pautas do movimento, 
já que eram diversas e difusas. Cada 
protestante praticamente tinha sua 
própria bandeira.

No sábado, o jornal voltou a 
repercutir os protestos, ouvindo 
a prefeita Bel Lorenzetti. Ela de
fendeu as manifestações, mas 

alertou para a falta de informação 
em muitas questões apresentadas 

pelos manifestantes, como preço 
dos combustíveis (coisa que não

depende da regulação do município) e a 
velocidade das obras do teatro municipal 
(que está sendo construído com doações 
de parte do imposto devido pela iniciativa 
privada).

Além da cobertura na mídia impres
sa, O ECO deu ampla cobertura ao even
to com entradas ao vivo na quarta-feira 
no programa de Cristiano Castelhano, na 
Ventura FM -  a quem agradecemos pelo 
espaço aberto -  e também nos boletim e 
no programa O ECO 90.1 Notícias, manti
do na emissora pelo jornal.

O jornal deu espaço para os manifes
tantes, para as autoridades cobradas em 
suas obrigações e cobriu os fatos com 
seu jornalismo engajado.

Ao mesmo tempo em que se reserva 
a prerrogativa de definir suas pautas e 
sua linha editorial, O ECO repudia acusa
ções irresponsáveis e infundadas, vindas 
de voz isolada e eivada de subjetivismos.

Da mesma forma que os movimentos 
gritaram pelo apartidarismo do movi
mento -  sem a presença de bandeiras de 
partidos -, é preciso tomar cuidados com 
aqueles que se apóiam na força do movi
mento popular para -  sabendo de sua re
percussão -  externar sua mágoa ou rancor 
pessoal com alguém ou uma empresa.

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

Nova palavra de ordem: é proibido brincar de escolinha
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Lucelena de Freitas
é professora alfabetizadora e é 
atualmente professora de duas 
grandes criaturas: João Pedro de Vitto 
(de Bauru) e Diego Chaves Finatti (de 
Agudos).

Não há mais tempo para brincarmos 
com a educação.

O tempo perdido, um instante 
na vida de uma criança não volta atrás 
e pode trazer danos irreversíveis. É pos
sível fazer remendos mas, o mais impor
tante é prevenir, não estragar o tecido da 
vida desde o seu princípio.

O papel da escola é educar, preparar 
para a vida. Ela não substitui a família. 
Ela deve ensinar-nos a conhecer cada 
etapa da vida, suas potencialidades, suas 
fragilidades, seu corpo físico e moral, 
suas múltiplas inteligências, o respeito 
às diferenças.

O Brasil precisa de pessoas prepara
das em todas as áreas seja na zona urba
na ou rural.

As novidades tecnológicas surgem 
como o Blakbird, você nem vê e tudo 
mudou. A educação não pode continuar 
andando em carro-de-boi, nem utilizar só 
a memória.

A maior violência que se pode come
ter é fazer com que professores e alunos 
que vivem e convivem com ferramentas 
do século XXI, ao adentrar os portões da 
escola se tornem atores do século XIX, 
com algumas e restritas ferramentas tec
nológicas geralmente utilizadas na parte 
administrativa. E ainda, fornecer-lhes um 
preparo de qualidade questionável e exi
gir que formem ou se tornem profissio
nais da "melhor qualidade". (consulte na 
revista Veja de 06 de agosto de 2008 nas 
páginas 17a 21 a entrevista com o físico 
alemão, Andreas Schleicher).

Os que podem fazer mudanças, que 
somos nós, não podemos deixar de con
tribuir. Somos nós os que cavamos, car- 
pimos ,edificamos, curamos, ensinamos, 
fazemos faxinas no ambiente ou na alma, 
que estamos adoecendo. Adoecemos por 
não sabermos lidar com nosso corpo, o 
nosso chão, as nossas plantas e os nos
sos talentos. Só uma educação de quali
dade nos pode ajudar.

Já passou da hora! O Brasil não pode 
mais esperar!

A educação de base é o alicerce para 
todas as mudanças e para educar com

igualdade é preciso tratar os educandos e 
as regiões desigualmente. Não podemos 
em um país com dimensões continentais, 
um país com uma agricultura do porte da 
nossa (que não é maior por falhas na Lo
gística), ser tratado do mesmo modo, ter 
férias num mesmo período. Estados com 
invernos e verões diferenciados, não po
dem receber o mesmo tratamento nem 
as mesmas regras. Não é a região que 
tem que se adaptar à escola. A escola é 
que tem que se adaptar às regiões. É pre
ciso consultar as bases. Não as bases po
líticas, mas as bases que aprendem e en
sinam. Não se pode admitir que alguém 
perca o ano por causa da colheita no 
campo.ou uma época de festas na cidade.

Os professores alfabetizadores têm 
que estar muito bem preparados e mui
to bem pagos pois é a qualidade do ali
cerce que permite que o número de an
dares seja cada vez maior. Não se pode 
sobrecarregar o professor com horas e 
mais horas de estudo, em arremedos de 
capacitação e exigir uma preparação de 
aulas com seus detalhes estafantes. É 
preciso que eles possam delinear o que 
vai ser dado e ter tempo para pesquisar 
o que há de novo; se informar para po
der formar, ensinar a buscar o conheci
mento e aprender a buscá-lo nas mais 
diferentes fontes. Excesso de burocracia 
não leva nenhum país, nenhuma esco
la para a frente. É preciso que tenham 
menor número de alunos e de aulas. 
Qualquer um de nós sabe que o cansaço 
excessivo embota a mente e diminui o 
ritmo do corpo.

Os professores, enfim, ,toda a socie
dade, somos necessários e portanto não 
poderemos chegar ao topo e revelar todo 
o nosso talento se não tivermos sido 
construídos sobre bases sólidas.

Não se pode mudar um caminho se 
não dermos capacitação e dignidade aos 
que nos conduzem por ele.

Que possamos nas próximas eleições 
entrar em nossa escolas, por vontade 
própria e não imposição e dizermos, que 
só a arquitetura permanece a mesma e 
que nela habita a essência que é educar 
para a vida.

Sede não é cede. É preciso além de 
ceder espaços físicos, matar a sede 
física e mental dos que querem ensi
nar e aprender e dar ao nosso país um 
novo rumo!

Vem comigo! Façamos uma nova história.

I

Tarcísio sanciona aumento 
do próprio salário

O prefeito de Macatuba, Tarcísio Abel (PP), informou por meio de edital 
publicado na edição de sábado 22, que sancionou e promulgou o aumento 
de 6,2% no próprio salário. O valor serve também para o vice-prefeito, 
Odair Álvares Funes (PT), o Sargento, e aos secretários municipais. O valor 
é referente à inflação acumulada no ano de 2012. O reajuste de 6,2% dos 
vereadores também já foi aprovado e sancionado por Tarcísio Abel.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Sancionado
Reajuste do prefei

to, vice e dos secretários 
municipais de 6,2% foi 
sancionado e promulgado 
pelo prefeito Tarcísio Abel

Tarde
O edital chegou ao final da tarde à 

redação do jornal O ECO e, por isso, não 
foi discutido aqui na Terceira Coluna. Na 
época em que o projeto foi apresentado 
à Câmara de Macatuba, a matéria gerou 
discussão e teve cobertura nas páginas 
de O ECO.

Enrolado
A polêmica se deveu ao fato de presi

dente Júlio Cesar Saes (PP) retirar da pau
ta da sessão tanto o reajuste dos verea
dores quanto dos servidores municipais, 
prefeito e vice. Desde 2005, devido a uma 
interpretação errada de uma lei, os verea
dores da cidade atrelam a revisão dos va
lores dos servidores públicos e dos mem
bros dos Poderes Legislativo e Executivo.

Tirando
Apesar disso, os projetos foram 

encaminhados e votados no plenário. 
Tarcísio Abel chegou a vetar o próprio 
reajuste que, na época, era de 7,2% e 
encaminhou outro de 6,2%, tirando o 
aumento real. Novamente, o projeto foi 
para a Câmara e acabou aprovado.

Excedendo fronteiras
O vereador Ailton Tipó Laurindo (PV) 

está excedendo as fronteiras municipais 
e parece ter grande prestígio na cidade 
de Agudos. Na sessão de ontem, os par
lamentares locais teceram vários elo
gios ao vereador lençoense.

Parabéns
Nelson Ayub (PP), o Nelsinho, pro

pôs moção de aplausos para Tipó, por 
ter sido eleito Presidente da Comissão 
de Seguridade Social da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). O pedido foi 
assinado pelos 13 parlamentares.

Manifestações
A passeata que tomou as ruas foi 

aprovada pelos vereadores na sessão 
de ontem, em Agudos. O presidente da 
Casa, Auro Octaviani (PMDB) - que es
teve no evento acompanhado do vere
ador Adriano Delfino da Silva (PMDB) - 
disse que a manifestação é importante 
para cidade.

Melhorias
Auro disse que a sua presença na 

passeata serviu para cobrar os gover
nos Estadual e Federal por melhorias na 
saúde, educação e segurança de Agu
dos. Auro também criticou a condução 
do manifesto. "Alguns tentaram fazer 
politicagem", avaliou.

Triste
O presidente da Câmara disse que 

ficou triste com algumas pessoas que ti
raram o foco do movimento, usando de 
mentiras e acusações pessoais para se 
promover politicamente.

Área Azul
O vereador Glauco Luiz Costa Ton 

(PMDB), o Batata, pediu para que o Exe
cutivo faça estudos para implantar a área 
azul no município. Segundo ele, o estacio
namento de carros no centro da cidade 
tem atrapalhado o trânsito e o comércio.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGO -  Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais associado do SINDICATO 
DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA em 
pleno gozo de seus direitos sindicais a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
na forma do estatuto social da entidade e demais legislação vigente a comparecerem a sede 
social sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n°. (1573 -  Centro- Lençóis Paulista -SP, no 
próximo dia 27 de Junho de 2013 as 17h00min (Dezessete Horas) em primeira Convocação e 
ou as 18h00min (Dezoito Horas) em segunda Convocação para deliberarem sobre a seguinte:- 
ORDEM DO DIA: 1°)- Leitura e Discussão da Ata da Assembléia anterior; 2°)-Tomada e 
Aprovação de contas e relatórios de atividades; 3°) — Discussão, Votação e Aprovação do 
Balanço Financeiro do exercício de 2.012; 4°)- Parecer do Conselho Fiscal.e 5) -  Proposta 
da Diretoria do Sindicato a Filiar-se a uma Central Sindical . As Deliberações serão tomadas 
de acordo com o Estatuto Social. Lençóis Paulista, 21 de Junho de 2013 -  Amavel Coelho 
Vaz -  Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA

ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE CICLOATIVISMO

Convidamos as pessoas interessadas para a Assembléia de eleição Lençoense de Cicloativismo 
(ALCA) da cidade de Lençóis Paulista a comparecerem no dia 15/07/2013, as 18:30h, à Rua 
Ignácio Anselmo 822, Centro, para participarem da mesma, na ocasião em que serão eleitos os 
novos integrantes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Lençóis Paulista, 21 de junho de 2013.

Presidente: Mauricio Ferreira Diniz.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.280

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 MATHEUS BARIANI 
PRADO e JEICE FERNANDA PEREIRA DE REZENDE.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 26 de junho de 1993, auxiliar mecânico, 
solteiro, domiciliado à Rua Equador, n° 86 Fundos, Cohab IV, Macatuba/SP, filho 
de JOSÉ ROBERTO BARIANI PRADO e OSMARINA VERGINIA BARIANI 
PRADO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 20 de agosto de 1995, do lar, solteira, 
domiciliada à Rua Equador, n° 86 Fundos, Cohab IV, Macatuba/SP, filha de 
PAULO CESAR PEREIRA DE REZENDE e VERA LUCIA DE MATOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 19 de junho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.282

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, EVANILDO FIDELES 
DA CRUZ e ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA.
Ele, natural de Coronel Sapucaia/MS, nascido aos 29 de novembro de 1983, 
soldador, solteiro, domiciliado à Rua Pedro Ferreira de Souza, n° 126, Jardim 
América, Macatuba/SP, filho de ANTONIO FIDELES DA CRUZ e MARIA 
HELENA ROJAS.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 02 de dezembro de 1986, do lar, 
divorciada, domiciliada à Rua Pedro Ferreira de Souza, 126, Jardim América, 
Macatuba/SP, filha de WALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA e MARIA 
APARECIDA MATOS DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 22 de junho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.281

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, WILLIAN HENRIQUE 
BETIOL e BEATRIZ PRADO DE LIMA.
Ele, natural de Pederneiras/SP, nascido aos 08 de fevereiro de 1991, auxiliar de 
inspeção, solteiro, domiciliado à Rua José Antonio Blanco, n° 459, Jardim João 
Pacolla, Lençóis Paulista/SP, filho de EDSON APARECIDO BETIOL e ANA 
CRISTINA BORGES MONTEIRO BETIOL.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 12 de julho de 1994, assistente 
administrativo, solteira, domiciliada à Rua Duque de Caxias, n° 12113, Centro, 
Macatuba/SP, filha de LUCIANO EDUARDO PRADO DE LIMA e VALERIA 
CRISTINA DE ABREU PRADO DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 22 de junho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

EDITAT> DE PROCLAMAS N° 4.283

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, JULIANO DANIEL 
BALIANI DINIZ e CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS.
Ele, natural de Lençóis Paulista/SP, nascido aos 24 de novembro de 1975, 
vigilante, solteiro, domiciliado à Rua Venezuela, n° 215, Jardim Europa, 
Macatuba/SP, filho de SEVERINO FRANCISCO DINIZ e APARECIDA 
BALIANI DINIZ.
Ela, natural de Marília/SP, nascida aos 18 de novembro de 1974, do lar, solteira, 
domiciliada à Rua Venezuela, n° 215, Jardim Europa, Macatuba/SP, filha de 
JOÃO DOS SANTOS DIAS e SIVIRINA MARIA DIAS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 24 de junho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra-se disponível no átrio de 
entrada da Prefeitura Municipal, bem como em seu site em “Contas Públicas”, a relação 
dos recursos federais recebidos no mês de Maio de 2.013.-

Lençóis Paulista, 24 de Junho de 2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 237 de 20.06.2013.........
Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor 
de R$ 71.893,75.
Portaria 796 de 24.06.2013......De
signa Suzana Aparecida Portes para 
exercer as atribuições do cargo de 
Diretor de Escola.
Portaria 797 de 24.06.2013.......Tor
na sem efeitos a Portaria n.° 524 de 
15.04.2013.

Lençóis Paulista, 24 de junho de 
2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, atendendo ao disposto no 
artigo 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, 
comunica que encontra-se afixado 
no átrio de entrada da Prefeitura 
Municipal, bem como em seu site em 
“Contas Públicas”, a relação de todas 
as compras efetuadas durante o mês de 
Maio de 2.013, bem como os montantes 
de cada um dos tributos arrecadados, 
os recursos recebidos e os valores de 
origem tributária, referente ao mês de 
Maio de 2.013, conforme preceitua o 
artigo n° 162 da Constituição Federal.

Lençóis Paulista, 24 de Junho de 
2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC 1SP 220.456/O-4

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista comunica, em nota oficial, que a Prefeita 
Municipal Izabel Cristina Campanari Lorenzetti, nos termos do artigo 51-A da Lei Orgâ
nica Municipal, entrará em gozo de férias entre os dias 27 de junho a 12 de julho de 2013. 
Durante este período e, na forma prevista por nossa legislação, estará respondendo admi
nistrativamente pelo Município o vice-prefeito municipal, Sr. José António Marise.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 073/2013 -  Processo n° 151/2013
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote D). Tipo: Menor preço
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 de julho de 2013 às 14:00 horas
-  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 24 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 074/2013 -  Processo n° 152/2013
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote E). Tipo: Menor preço
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 15 de julho de 2013 às 14:00 horas
-  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 24 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL N°. 002/2013 -  CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Comissão Examinadora, TORNA PÚBLICO, aos candidatos do Concurso Público -  Edital 002/2013, da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, o que segue:
1 -  Conforme Edital 002/2013 os Cargos de: Operador de Máquinas e Soldador a nota final é igual à nota obtida na Prova Prática, somada com 
a nota da Prova Escrita/Objetiva multiplicada por 2. Para obter a nota final utilize a fórmula:
NOTA FINAL = Nota da Prova Prática + {(Nota da Prova Escrita) x 2}.
2 -  Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos no Edital N° 02/2013.
3 -  A lista dos candidatos em ordem decrescente da nota final, consta do ANEXO I deste Edital.
4 -  Faz publicar o presente Edital, para conhecimento dos interessados.

Lençóis Paulista, 18 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO FINAL 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: OPERADOR DE MÁQUINAS

Número Inscrição Nome RG Pontuação Prova 
Prática

Pontuação Prova 
Objetiva

Pontuação
Final

1 8.238 ROGERIO CRISPINIANO DE OLIVEIRA 337027821 100,00 72,00 172,00
2 8.256 JAIR BENTO DE OLIVEIRA 15509751 93,75 66,00 159,75
3 8.283 LEANDRO LUIS DA SILVA 304226956 80,00 74,00 154,00
4 8.263 REGINALDO GARIGO 309329449 80,00 72,00 152,00
5 8.304 PAULO SERGIO DA SILVA 267679725 87,50 60,00 147,50
6 8.254 CHARLES FONSECA TUPINI 08774513-9 70,00 68,00 138,00
7 8.261 GUILHERME APARECIDO FRANCO 474413068 70,00 60,00 130,00

CLASSIFICAÇÃO FINAL: SOLDADOR

Número Inscrição Nome RG Pontuação Prova 
Prática

Pontuação Prova 
Objetiva

70,00

Pontuação
Final

1 8.291 PAULO JOSE GOMES NORONHA CANUTO 386697140 71,43 141,43
2 8.249 ALESSANDRO JOSÉ ANDRIOTTI 267401322 80,95 60,00 140,95
3 8.244 ALEX SANDRO AUGUSTO PEREIRA 44573460-7 71,43 66,00 137,43
4 8.299 MARCIO ANTONIO CORREIA 30889796 71,43 56,00 127,43

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 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: 03/2013
Cargo: Médico Clínico Geral
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida 
Brasil, 862 -  Centro, Lençóis Paulista, SP 
Data: 27 de junho de 2013 
Horário: das 7h às 17h

01 -  Matheus Bacci Martins

Lençóis Paulista, 24 de junho de 2013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, 
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: 01/2013
Cargo: Agente de Vigilância Eletrônica
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida 
Brasil, 862, Centro, Lençóis Paulista - SP 
Data: 27 de junho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Tiago José Cimo
02 -  Danilo Cesar de O. Geronimo
03 -  Bruno Gigliolo

Lençóis Paulista, 24 de junho de 2013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de junho de 2013. Na página A3.Valor da publicação R$ 306,38.

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o núm ero de linhas deste cupom . Todos os cam pos são obrigatórios. Será perm itido  um (1) tex to , aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com  dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A prom oção não é válida através de telefone.

A prom oção não é vá lida para pessoa jurídica.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


FOTO: DIVULGAÇÃO

Um aplicativo brasileiro, o 
Easy Taxi, recebeu aporte de 
R$ 30 milhões e pretende 
chegar a 25 países. O serviço 
permite ao usuário achar 
rapidamente um taxi livre.

I

I
Cientistas criam mapa 3D do 
cérebro em alta resolução

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cientistas do Canadá e da Alemanha cria
ram o mais detalhado mapa do cérebro hu
mano já desenvolvido. O modelo em 3D, que 
levou dez anos para ficar pronto, foi feito com 
base em imagens do cérebro de uma mulher 
que faleceu aos 65 anos. O Big Brain (Gran
de Cérebro), como foi denominado o projeto, 
tem como objetivo facilitar o estudo de do
enças cerebrais, como Alzheimer e Parkinson, 
e poderá ser utilizado por pesquisadores do 
mundo todo. O projeto foi iniciado em 2003 
por pesquisadores da Universidade Heinri- 
ch Heine de Düsseldorf, na Alemanha, e da 
Universidade McGilI em Montreal, Canadá. 
O Big Brain mostra os neurônios individuais 
e as conexões que existem entre eles e, se

gundo seus criadores, é 50 vezes mais 
detalhado do que as tentativas anterio
res de mapeamento cerebral e contém 
100.000 vezes mais dados do que uma 

ressonância magnética tradicional. O ar
tigo que descreve 0 projeto foi publicado 

nesta sexta-feira, na revista Science. Para 0 
desenvolvimento do projeto, foi escolhido 0 
cérebro de uma doadora que não apresenta
va sinais de doença degenerativa ou outros 

^  ^  danos ao órgão. O cérebro foi preservado em
^  formol durante vários meses e depois foi me- 
^  ticulosamente seccionado em 7.400 fatias da 
^  espessura de um fio de cabelo (cerca de 20 
^  micrômetros), para que nenhum detalhe fosse 

perdido. Todos os cortes foram digitalizados 
^  com um scanner de alta resolução e o cérebro 
^  foi reconstituído. É possível ter acesso ao pro- 
^  jeto através do endereço: http://migre.me/ 
^  fa4p7. Basta fazer um cadastro gratuito.

///////////^ ///////////////////^ ^ ^ ^
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Lençóis P au lis ta  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

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

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

Política ANUNCIO
A presidente Dilma Rousseff anunciou, nesta segunda-feira 24, que proporá 
um plebiscito popular para fazer a reforma política. "Quero neste momento 
propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize 
um processo constituinte específico para fazer reforma política que o país 
tanto necessita", disse a presidente em reunião com prefeitos e governadores.

TROCA DE COMANDO

Bel sai em férias e Marise 
vira prefeito por 15 dias
Prefeita fica ausente entre 27 de junho e 12 de julho; vice-prefeito, Marise assume o Executivo

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Após quatro anos e meio 
trabalhando como pre
feita de Lençóis Paulista, 

Bel Lorenzetti (PSDB) enviou 
ontem ofício informando a Câ
mara de Vereadores sobre seu 
afastamento da cidade e do car
go por 15 dias, entre 27 de junho 
a 12 de julho. Neste período, o 
vice-prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) - que já foi chefe do 
Poder Executivo por dois man
datos - reassume o cargo tempo
rariamente.

Uma alteração na Lei Orgâ
nica do Município feita em 2012 
prevê 30 dias de férias ao ano 
para o chefe do Poder Executi
vo, que pode ser dividido em 
frações menores. Desde o pri
meiro mandato, Bel não se au
senta de seu gabinete. “Dificil
mente nós tiramos este período 
de férias. Aliás, desde janeiro de 
2009 até agora que eu não saio 
de férias nenhum dia. Eu tinha 
essa programação desde o início 
do ano", anunciou Bel. Como 
determina a lei, o documento foi 
enviado à Câmara Municipal co
municando o afastamento com 
até três dias de antecedência.

Ao deixar o cargo para o 
vice, a prefeita se diz muito 
tranquila e confiante por ter 
uma equipe organizada e que 
sabe das responsabilidades ad
ministrativas. “Sei que posso 
contar com o comando do nosso 
vice-prefeito Marise, que vem à 
frente deste time para continuar 
os trabalhos. Não vejo mudança 
alguma, a tônica do governo e 
as diretrizes são as mesmas". A 
experiência política de Marise 
também deixa a prefeita segu-

ENTROSAMENTO -  Bel se ausenta do Executivo por 15 dias e deixa o vice Marise no comando do município

ra de que as expectativas serão 
correspondidas. “Como é uma 
programação de bastante tempo, 
tive que consultá-lo. As coisas 
foram e estão sendo tratadas na
turalmente em nosso ambiente 
de trabalho", disse ela.

Em entrevista ao O ECO, 
o vice-prefeito afirma que vai 
cumprir todas as recomenda
ções de Bel Lorenzetti. “A pre
feita, pela legislação atual, tem 
direito a férias. Ela deve tirar 
férias de 15 dias e se ausentar 
do município. Vou cumprir as 
determinações e orientações 
que ela vai deixar. Para a cidade,

não muda praticamente nada. É 
simplesmente o cumprimento 
de um dever legal como vice- 
-prefeito", afirmou.

Todo o trabalho no Execu
tivo deve continuar da mesma 
forma, sem alterar o ritmo da 
cidade. “A administração tem 
um ritmo de trabalho e projetos 
em andamento. Nestes poucos 
15 dias, vou trabalhar para que 
estes projetos e o planejamento 
aconteçam da melhor forma 
possível. O desafio é mantermos 
o mesmo nível dos trabalhos 
que estão acontecendo neste 
momento. A equipe é muito boa

QUALIFICAÇÃO

Centro Municipal de 
Formação Profissional 
certifica 650 alunos amanhã
Inscrições para cursos do segundo semestre têm início 
dia 1°; em 2014, cursos terão duração de um ano

Carlos Alberto Duarte

OCMFP (Centro Mu
nicipal de Formação 
Profissional) Ideval 

Paccola entrega certifica
dos de conclusão de cursos 
para 650 alunos amanhã. 
A solenidade acontece na 
sede do Lions Clube, a par
tir das 19h. Embora certi
fique 650 alunos, apenas 
500 recebem o certificado 
amanhã, já que 150 estão 
dando continuidade às au
las práticas e teóricas dos 
cursos gratuitos oferecidos 
pela escola.

O diretor do CMFP, 
Wanderley Francati, adian
tou que a partir de 2014 os 
cursos passarão por uma re-

formulação e terão duração de 
um ano ao invés de seis meses. 
“Vamos reduzir o número de 
aulas de quatro para duas por 
semana", anunciou ao explicar 
que a medida possibilitará que 
os alunos tenham oportunidade 
de realizar outras atividades. O 
número de horas/aula não será 
alterado e a escola vai atender a 
mesma demanda de alunos: 1,2 
mil por ano.

Ao mesmo tempo que 
anunciou a formatura de ama
nhã, Francati falou sobre o 
início das inscrições para os 
cursos gratuitos do segundo se
mestre que terão início dia 1° 
de julho. Disse também que a 
escola promoveu mudança na 
forma e no período de matrí
culas, que não terá mais dia

determinado para cursos 
específicos.

As inscrições para os 
nove cursos oferecidos pelo 
CMFP permanecerão aber
tas de 1° a 25 de julho. As 
aulas terão início no dia 29 
de julho. “A nova forma de 
matrículas vai evitar filas e 
que os alunos voltem mais 
de uma vez à escola para se 
matricular em mais de um 
curso", concluiu Francati.

SERVIÇO
Formatura alunos do 

Centro Municipal de For
mação Profissional Prefeito 
Ideval Paccola. Amanhã, 
a partir das 19h, no Lions 
Clube. Evento aberto aos 
alunos e familiares.

e entrosada. Não acredito que 
teremos dificuldades. Vamos dar 
continuidade ao que vem sendo 
feito", reafirmou.

Marise foi prefeito de Len
çóis Paulista por dois mandatos 
consecutivos (2001-2004 e 2005
2008). Ele também foi eleito 
vereador em 1988 e reeleito em 
1992. Foi presidente da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista 
no biênio 1995/1996. Atual
mente, o vice-prefeito é diretor 
do SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto), de onde deve 
continuar despachando enquan
to prefeito em exercício.

CAM PANHA

Vacinação da 
pólio continua 
em Lençóis

Cidade imunizou 
88,6% das crianças; 
meta da Saúde é 
atingir 95%

Da Redação____________

A  campanha de vacinação 
contra a paralisia infan
til (poliomielite) reali

zada pela Diretoria de Saúde 
em Lençóis Paulista atingiu 
88,6% da meta. Foram imuni
zadas 3.356 crianças menores 
de cinco anos. As equipes da 
Vigilância Epidemiológica tra
balham para atingir 95% do 
público-alvo, ou seja, 3.597 
crianças vacinadas.

A vacina continua dispo
nível em todas as unidades 
de saúde de Lençóis Paulista. 
Quem tem filhos menores de 5 
anos e perdeu a campanha ain
da pode fazer a imunização, das 
7h às 16h30, em qualquer dia 
da semana.

http://migre.me/


Regional CORRIDA
No dia 30 de junho, domingo, o Bauru Shopping será o ponto de partida e chegada da 

Corrida Bauru SBT e RH Fitness, evento esportivo organizado pela Laboral Runners, 
empresa especializada no ramo de corridas. Para participar é preciso fazer a inscrição pelo 
site www.rhhtnesscorridas.com.br e pagar a taxa de R$ 40,00. Os interessados poderão 
escolher a distância a ser percorrida, quatro ou oito quilômetros, pelas ruas de Bauru.

TRANSPORTE

Mesmo com ônibus de graça,
300 protestam nas ruas de Agudos
Formado por jovens e estudantes, grupo caminhou pacificamente pelas ruas; protesto criticou ônibus e falta de UTI no hospital da cidade

FOTO: PAULO FRANCO

W elinton Barros

Apesar de contar com o 
transporte público gra
tuito -  fato que tem sido 

mostrado com ênfase por ve
ículos de imprensa de cober
tura nacional -, os moradores 
de Agudos também aderiram 
a onda de manifestações que 
acontecem em todo o país. De
nominado "Jovem agudense, 
mostre sua cara", o grupo saiu 
em caminhada pelas ruas, assim 
como o MPL (Movimento Passe 
Livre), que deu início à onda de 
manifestações em todo Brasil.

Na sexta-feira 21, mais de 
300 pessoas se reuniram em 
frente à praça Tiradentes e sa
íram em protesto com cartazes 
e palavras de ordem. O efetivo 
da Polícia Militar foi reforçado 
para evitar atos de vandalismo 
e depredações, mas nenhum in
cidente foi registrado.

A caminhada, que saiu por 
volta das 19h, passou pela rua 
Treze de Maio e parou em fren
te ao Centro de Especialidades 
Elza Aparecida da Silva. No 
local, os manifestantes recla
maram da demora na entrega 
do serviço que, segundo eles, 
já está pronto e ainda não foi 
inaugurado. O protesto seguiu 
até o imóvel que abrigará a 
nova Câmara Municipal. No 
local, os manifestantes pararam 
e também reclamaram da obra,

UTI -  Ao contrário de outras manifestações, protesto em Agudos criticou transporte gratuito; para líderes de 
movimento, dinheiro público deveria ser usado em saúde e educação

em andamento desde 2011.
Com a chegada novamen

te na praça Tiradentes, os 
manifestantes reclamaram do 
ônibus, que é gratuito no mu
nicípio desde 2003. O projeto 
foi implantado pelo ex-prefei
to Carlos Octaviani (PP) e é 
mantido pelo atual prefeito e 
sobrinho, Everton Octaviani 
(PMDB). Para os manifestantes, 
o dinheiro investido nos ônibus

gratuitos poderia ser revertido 
em outras melhorias como, por 
exemplo, saúde e educação.

O manifesto também recla
mou da falta de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) no hos
pital da cidade. Em uma faixa, 
um dos manifestantes citou o 
governador do Estado, Geraldo 
Alckmin: "Governador, mais 
leitos para UTI", cobrou.

Um dos organizadores da

manifestação, Guilherme Da- 
mante disse que o movimento 
não tem um ideal político. "Nós 
carregamos esta causa, não es
tamos nem a favor e nem con
tra a administração. Estamos 
apenas cobrando aquilo que no 
nosso entendimento deveria ser 
feito. Aquilo que é deixado de 
lado e o descaso com a popula
ção, seja em nível municipal ou 
nacional", declarou.

Segundo protesto perde força 
e reúne 100 manifestantes

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

NAS RUAS -  Segundo ato da manifestação passou pelo Centro 
de Lençóis no sábado; público ficou abaixo do primeiro protesto

No sábado à tarde, cerca 
de 100 pessoas se reuniram 
no Centro de Lençóis Pau
lista para o 2° ato da ma
nifestação Lençóis Paulista 
Livre! Segundo os organi
zadores -  que não foram os 
mesmos da primeira edição 
-, a passeata foi pacífica e 
reuniu a população, que le
vou faixas e cartazes pedin
do reivindicações em diver
sas áreas, como educação, 
saúde, cultura, transporte e 
meio ambiente.

O grupo se reuniu em 
frente ao Santuário Nossa 
Senhora da Piedade e saiu 
por volta das 15h40 descen

do a rua Doutor Antonio Te- 
desco. A rodoviária foi um 
dos pontos onde os manifes
tantes pararam por alguns 
segundos e depois seguiram 
pela avenida 25 de Janeiro, 
subindo a rua Coronel Joa
quim Anselmo Martins e se
guindo pela principal rua do 
comércio, 15 de Novembro.

"Paramos para conversar 
com o público que estava na 
rua e nas lojas", explica Diogo 
César Palomare de Souza, um 
dos organizadores. "O que a 
gente quer é se informar cada 
vez mais, para cobrar da ma
neira certa o que já sabemos 
que está errado". (PP)

COMISSÃO DE ETICA

Jonadabe fala em 
manobra e quer adiar 
relatório de Prado

): MÁRCIO MOREIRA/O

Presidente da Comissão de Ética, 
Jonadabe pediu adiamento da votação 
e reclama que trâmites legais não foram 
seguidos pelo relator Prado de Lima

RACHA -  Comissão de Ética 
e Decoro Parlamentar tem 

opiniões divergentes sobre o caso 
Manezinho; votação do parecer 

poderia ser adiada ontem

Angelo Neto

O relator da comissão de 
Ética e Decoro Parla
mentar da Câmara de 

Lençóis Paulista, Anderson 
Prado de Lima (PV), protoco
lou - no fim da tarde da sexta
-feira 21 - seu parecer sobre 
o caso envolvendo o verea
dor Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho. O vere
ador do PV pede que o tucano 
entregue o cargo de primeiro 
secretário da mesa diretora, 
mas não o condena e nem o 
absolve no relatório.

Diferente do que manda a 
legislação, Prado não comuni
cou o presidente da comissão, 
Jonadabe José de Souza (PSC), 
sobre a decisão e os três inte-

grantes da Comissão de Ética 
não se reuniram para votar o 
relatório e registrar em ata a 
reunião. José Pedro de Olivei
ra (PR), o Coroné Bentinho, 
vice-presidente, assinou o do
cumento concordando com o 
relator. "Sou o presidente da 
comissão e fiquei sabendo do 
parecer depois de todo mun
do", afirmou Jonadabe, criti
cando a postura de Prado.

Em seu relatório, o verea
dor verde não aponta se Ma- 
nezinho é culpado ou não pelo 
suposto uso irregular de telefo
ne da Câmara. O parecer seria 
votado em plenário ontem, 
durante a sessão da Câmara. 
Como não foi comunicado 
do protocolo do documento, 
Jonadabe requereu ao presi-

dente da Câmara, Humberto 
José Pita (PR), o adiamento da 
votação. A expectativa do par
lamentar era de que Pita aca
tasse o pedido.

Procurado pela reporta
gem, Manezinho foi enfático e 
afirmou que também não esta
va sabendo da decisão do rela
tor. "Ainda não chegou nada às 
minhas mãos. Fiquei sabendo 
de tudo isso através da impren
sa. Vou esperar que todo o tra
balho seja concluído", disse. O 
jornal O ECO entrou em con
tato com Prado na manhã de 
ontem, que marcou entrevista 
para o período da tarde. Pro
curado pela reportagem con
forme havia sido combinado, 
o vereador verde não atendeu 
mais às ligações de O ECO.

Relembre o caso
Desde março, a Câ

mara de Lençóis Paulis
ta estuda um pedido de 
abertura de CEI (Comis
são Especial de Inquérito) 
para investigar acusações 
contra o vereador Manezi- 
nho. O tucano sempre foi 
a favor das investigações, 
mas quer que sejam le
vantadas outras questões 
relacionadas a novos e an
tigos vereadores.

Em abril, o tucano 
pediu prazo maior para 
apresentar a defesa e foi 
atendido pelo presidente

Pita. No mesmo mês, Prado 
solicitou o parecer do assessor 
Jurídico, Antônio Carlos Ro
cha, e da Comissão de Justiça 
e Redação sobre a acusação.

No mês passado, Rocha 
emitiu o parecer em relação 
às acusações. Ele orientou os 
parlam entares sobre os pos
síveis encaminhamentos do 
processo e as competências. 
No início deste mês, foi a vez 
da comissão de Justiça e Re
dação dar seu parecer quan
to ao texto e a legalidade do 
processo.

De acordo com a denún

cia, M anezinho teria  fal
tado à sessão da Câmara 
do dia 15 de outubro de 
2012, quando viajou para 
o Mato Grosso do Sul. 
D urante os quatro dias 
em que esteve ausente, 
foram registradas liga
ções do celular coorpora- 
tivo do vereador, além de 
não te r sido descontado 
o valor referente à ausên
cia na sessão. O vereador 
negou irregularidades e 
solicitou a devolução dos 
valores gastos aos cofres 
públicos.

http://www.rhhtnesscorridas.com.br


Esporte
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BASQUETE
No final semana, a equipe sub-i6 do Alba/Lençóis Paulista teve dois compromissos. No sábado 
22, os meninos venceram Taubaté por 69 a 43 pelo Campeonato Paulista, organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Basketball). O cestinha da partida foi João com 27 pontos. Já no domingo, 
os lençoenses bateram Macatuba pela Copa São Paulo por 67 a 39. Com esta vitoria, o Alba se 
classificou para a fase final do campeonato, entre os dias 17 e 22 de setembro, em Avaré.

COPA O ECO 2013

Palestra estreia com goleada
Lençoenses bateram Pratânia por 5 a 0; Santa Luzia se supera e sai com vitória sobre Borebi

Angelo Neto

A equipe do Palestra estreou 
com o pé direito na Copa 
O ECO 2013. Os lençoen

ses fizeram um ótimo jogo contra 
Pratânia e golearam pelo placar de 
5 a 0. Enquanto isso, o Santa Luzia 
sofreu, mas venceu Borebi pelo 
placar simples de 1 a 0. Outros 
dois jogos complementaram a ro
dada de domingo 23, nos estádios 
João Roberto Vagula, o Vagulão, e 
Archângelo Brega, o Bregão.

Pelo grupo C, 100 Mala/Porto e 
Duratex de Agudos empataram por 
2 a 2, no Bregão. Fernando abriu o 
placar para os agudenses. Ainda no 
primeiro tempo, aos 26 minutos, 
Maicon empatou para o 100 Mala/ 
Porto. Wagner fez o segundo para o 
Duratex e, logo em seguida, Maicon 
deixou seu segundo gol no jogo, 
dando números finais ao confronto. 
No mesmo horário, mas no Vagu- 
lão, o Santa Luzia teve dificuldades, 
mas bateu Borebi por 1 a 0. Ro
drigo, aos 36 minutos do primeiro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PE DIREITO -  Palestra (vermelho) estreou com goleada na Copa O ECO 2013; jogo foi tranquilo para os lençoenses

tempo, deu a vitória aos lençoenses.
"Foi uma vitória importante. 

Foi um jogo difícil, onde a equipe 
adversária nos encurralou pratica
mente os 90 minutos. No início 
do jogo, conseguimos fazer o gol 
e manter durante o restante da 
partida. A equipe de Borebi é bas
tante forte e veio para competir.

A vitória por 1 a 0 e o jogo em si 
mostraram isso”, afirmou o técni
co do Santa Luzia, Helder Gotardi.

Já pelo grupo B, no Vagulão, 
o Atlético Macatuba, com gols 
de Rogério e Alexandre, venceu o 
Maringá por 2 a 1. Renan descon
tou para a equipe de São Manuel. 
Enquanto isso, o Palestra iniciou

a caminhada na competição com 
uma excelente vitória por 5 a 0 
sobre o Pratânia, no Bregão. Le
andro, Ronildo (2), Fábio e Fábio 
Ramos marcaram os gols do jogo.

A Copa O ECO 2013 é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol) através da diretoria de Es
portes e apoiada pelo jornal O ECO.

CLASSIFICAÇÃO

PG J V E D GP GC SG

AREIOPOLIS 6 2 2 0 0 4 1 3

FLAMENGUINHO 3 2 1 0 1 2 2 0

MONTE MOR 3 2 1 0 1 1 2 -1

ALFREDO GUEDES 0 1 0 0 1 1 2 -1

SPORT 0 1 0 0 1 1 2 -1

GRUPO B 1

PG J V E D GP GC SG
AT.MACATUBA 6 2 2 0 0 4 1 3

MARINGA 3 2 1 0 1 7 2 5

PALESTRA 3 1 1 0 0 5 0 5

EXPRESSINHO 0 1 0 0 1 0 2 -2

PARTANIA 0 2 0 0 2 0 11 -11

PG J V E D GP GC SG

100 MALA 4 2 1 1 0 6 4 2

DURATEX 4 2 1 1 1 6 4 2

SANTA LUZIA 3 1 1 1 0 1 0 1

GREMIO DA VILA 0 1 0 0 1 2 4 -2

BOREBI 0 2 0 0 2 2 5 -3

GRUPO D

PG J V E D GP GC SG

GREMIO CECAP 4 2 1 1 0 7 3 4

BOTAFOGO 4 2 1 1 0 3 1 2

ITATINGA 1 1 0 1 0 2 2 0

PAULISTANO 1 1 1 1 0 1 1 0

CAÇULA 0 2 0 0 2 1 7 -6

y y m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m y

AREIA

Grêmio Cecap é o campeão da Copa Sport Shoes/OECO
Equipe bateu nos pênaltis o Esperantina do Piauí e levou o título da competição pela quinta vez

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  equipe do Grêmio Ce- 
cap, sob o comando 
de Adimilson Manoel 

da Silva, o Mita, conquistou 
na tarde do domingo 23, pela 
quinta vez, o título de campeã 
da 8® edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol de 
Areia -  Troféu Cristiano Diniz.

Na final, realizada no cam
po de areia da praça Maria 
Batista dos Santos, na Cecap/ 
Fiesp, o Grêmio Cecap der
rotou o Esperantina do Piauí 
nos pênaltis pelo placar de 2 
a 0. No tempo normal, o jogo 
terminou empatado em 2 a 2. 
Fábio Silva e Jairo Souza assi
nalaram para o time do Piauí. 
João Rafael marcou os dois 
gols do Grêmio Cecap.

No final da partida houve a 
cerimônia de entrega dos tro
féus e medalhas para as duas 
agremiações. O evento contou 
com a presença de João Diniz, 
irmão do homenageado, e do 
vereador Manoel dos Santos

E CAMPEÃO! -  Grêmio Cecap (azul) venceu nos pênaltis o Esperantina do Piauí e levou a taça da Copa O ECO

Silva (PSDB), o Manezinho, 
organizador da competição.

O atleta Armandinho, do 
Asa Branca, conquistou o 
troféu de artilheiro. Durante 
a copa o jogador balançou a

rede nove vezes, o troféu de 
m elhor goleiro ficou com Val- 
dinei Silva, do Esperantina 
do Piauí.

A 8® edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol de

Areia foi promovida pela 
Associação de Moradores da 
Cecap/Fiesp em parceria com 
a Diretoria de Esportes e Re
creação, Sport Shoes e jornal 
O ECO.

POLICIA

Ação da PM impede roubo em farmácia do Núcleo
Roubo aconteceu na quinta-feira; no sábado, PM conseguiu evitar um assalto em farmácia

Carlos A lberto  Duarte

Dois indivíduos armados 
e encapuzados roubaram 
uma fazenda na noite de 

quinta-feira passada na zona 
rural de Lençóis Paulista. De 
acordo com boletim de ocor
rência registrado na manhã 
de ontem na Polícia Militar, o 
crime aconteceu por volta das 
20h. Segundo o caseiro da fa
zenda, todo o tempo a dupla fez 
ameaças a ele e a sua esposa.

Enquanto um dos assaltantes os 
mantiveram sob mira de uma 
arma, o outro subtraiu diversos 
objetos da casa, inclusive um 
veículo Gol bege, ano 91, placas 
BHH 3102. Os ladrões deixaram 
as vítimas sem comunicação, já 
que subtraíram também o celu
lar da vítima.

MENORES
A Polícia Militar conseguiu 

evitar o roubo de uma farmá
cia do Núcleo Habitacional

Luiz Zillo, na manhã do último 
sábado 22 de junho. Os poli
ciais militares foram alertados 
diante da atitude suspeita de 
um adolescente, 14 anos, que 
observava o estabelecimento 
comercial. Abordado, durante 
revista pessoal o menor por
tava uma faca de cozinha. O 
adolescente foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia. Ele é 
suspeito de ter praticado qua
tro roubos a farmácia usando 
faca. O menor foi colocado à

disposição da Justiça.
Sábado à tarde, a Polícia 

M ilitar deteve três rapazes, 
dois menores e um maior, 
vendendo drogas no Jardim  
Caju. Durante patrulham en- 
to as policiais encontraram  
13 pedras de crack, cocaína, 
dois invólucros de m aconha 
e R$ 129 em dinheiro. Os 
três foram levados à Delega
cia de Polícia e perm anece
ram à disposição do delega
do de plantão.

AREIA

Lençóis vence Olímpia pela AAPV

Equipe adversária é franca favorita a se 
classificar para próxima fase

Da Redação

Em uma partida muito 
emocionante, a equipe 
adulta de voleibol mas

culino da AAVLP (Associa
ção dos Amigos do Voleibol 
de Lençóis Paulista) derrotou 
o time de casa, Olímpia, 
franco favorita do grupo B do 
Campeonato Estadual Paulis
ta da APV (Associação Pró 
Voleibol) -  Série Ouro / 2013.

Com ataques precisos, 
bloqueios ofensivos e saques 
técnicos, a AVVLP dominou 
a partida desde o primeiro 
set e se impôs até o final do 
jogo, vencendo por 3 sets 
a zero, parciais de 25 a 22, 
25 a 18 e 25 a 21. O li"bero 
e ex-capitão de 1996 a 2001, 
Elder Aparecido Facin, foi 
o destaque da partida. "Ele 
não errou nenhum passe

e fez defesas praticamente 
indefensáveis permitindo 
o contra ataque e jogadas 
ensaiadas pelo experiente 
levantador Jaú que soube 
distribuir as bolas para cor
tadas fulminantes de nossos 
atacantes”, afirmou o técni
co Douglas Coneglian.

Com mais esta vitória, o 
voleibol de Lençóis Paulista 
retoma as chances de classi
ficação para a segunda fase 
da competição, pois ainda há 
mais um jogo antes do térmi
no da primeira fase, contra 
Barretos, na terra do rodeio.

Jogam pela equipe len- 
çoense Elder, Rodrigo, Tia
go, Jadson, Regis, Jerson, 
Ramon, Roberto, Macuíca, 
João Guilherme, Alexandre 
e Guilherme. O capitão é 
Rodrigo Diego e o técnico, 
Douglas Coneglian.

LENÇÓIS PAULISTA
V IV E R  B E M , C R E S C E R  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 Uh;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arreraessos 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 
proí 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 foão 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxUiares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5» das 14h ás 16h, 
Nelson Brollo (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 INI
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 
(T a tu )

FUTEBOL DE CA M 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 uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE 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 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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Nos pênaltis, Real Madri vence Campeonato
Final foi marcada por 
chuva de gols e virada 
do time campeão

Depois de três meses 
de competição e a parti
cipação de sete equipes, o 
Real Madri encerra o Cam 
peonato de Futebol Society 
Master 2013 com a vitória. 
O  título foi decidido na úl
tima terça-feira, 18, contra 
o Manchester. Como todo 
jogo importante o que não 
faltou foi emoção e gols 
por parte das duas equipes.

O  time do Manchester 
se manteve a frente do pla
car, com um gol de diferença 
durante toda a partida. Jaime, 
meio campista e comandante 
do Real Madri, mesmo con
tundido empolgava o time 
a buscar um resultado e foi 
quando, em um descuido do 
Manchester fez com que a 
equipe do Real Madri, buscas
se o empate.Aos 30 segundos 
para o apito final, o zagueiro 
Aurélio não deu chance para 
o goleiro do Manchester Fa- 
biano e marcou o quinto gol

FOTO: C IN TIA  FO TOGRAFIAS

REAL MADRI -  Em pé: Chumbinho, Tuka, Edson, Ivan, Chi
na, Aurélio, e Queijinho. Agachados: Moretto, Zezão, Chula, 
Melão (Capitão), e Jaime

M ANCHESTER -  Em pé: Marquinho Giglioli, Pitó, André Pi
nheiro, Mandioca, Fabiano, Marcão, e João Borin. Agachados: Cre
moso, Mandioca, Tavares, Galassi, Pê, Moio e Célio Jordan.

FOTO: C IN TIA  FO TOGRAFIAS FOTO: CIN TIA  FO TOGRAFIAS

DESTAQUE -  João Borin (Manchester) ganhou troféu de arti
lheiro do diretor Ortega; Borin fez 14 gols

MELHOR GOLEIRO -  Carlinhos (Barcelona) recebe do dire
tor Wande o troféu de Melhor Goleiro da competição

da equipe, levando o Real Ma
dri aos pênaltis. A  partida es
tava 5x5 quando foi decidida

pelas penalidades máximas.
Durante as cobranças, 

o goleiro Chumbinho, da

equipe do Real Madri, fez 
duas grandes defesas e ga
rantiu o troféu de Cam-

peão do Master 2013 no 
Society. A  final dos pênaltis 
ficou em 4x3 Real Madri.

Campeonato de 
Poker reúne mais 
22 jogadores

A  2® etapa do Cam
peonato Interno de 
Poker do Clube Espor
tivo Marimbondo, rea
lizada na quarta-feira, 
19, teve a participação 
de 22 jogadores. No 
total, o Campeonato já 
soma 32 concorrentes 
à mesa final.

Na 2® etapa o ven
cedor foi Igor Morales. 
Alan ficou em segundo 
e Rodrigo Vioto em 
terceiro. A  3® etapa do 
Campeonato está mar
cada para quarta-feira, 
dia 7 de julho.

CONFIRA A  TABELA DE CLASSIFICAÇAO

Se o  cam peonato terminasse hoje, 
os nove participantes da mesa final 
seriam
1° A n d ré -C o ió  - 70 pontos 
2° Alan - 68 pontos 
3° Leandro Placa - 57  pontos 
4° Ricardo Viegas - 52 pontos 
5° Gustavo Manne - 51 pontos 
6° Igor - 50  pontos 
7° Rafael O rsi - 49  pontos 
8° Rodrigo V io to  - 46  pontos 
9° D anilo Breda - 42  pontos

C □
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Sociedade CHAPÉU DE 
PALHA
No Arraiá Studio 
A, Matheus e 
Otávio

SAN T^LARA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÃOIMPERDÍVEU

KIT
PORTEIROECP

VBCP -

R$ 65,00
O melhor preço de Lençóis 

Paulista ereg iào!
Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

© 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

irem a
^TOS INDUSTRIAIS,

I p O T i r a
l i l j r J M i M
M u i p a m e n t j o s

(14) 3264-3707
9116-9545

R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 31 UD .U B IR A M A  

LENÇÓIS PAULISTA
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AUTÓGRAFOS
O Festival do Livro traz diversos 
escritores para lançar seus 
livros, conceder autógrafos e 
também bater papo. No sábado, 
o escritor Marco Antonio 
Gonçalves lançou seu livro "As 
Aventuras do Pequeno Giga", 
que está disponível na Tenda 
das Livrarias para aquisição.
Na foto, ele aparece com o 
poeta e escritor Enio Romani 
(esquerda), o diretor de Cultura, 
Nilceu Bernardo, com o garoto 
João Pedro.

• ROTISSERIE AROMAS E 
SABORES
Há 27 anos, a Rotisserie 
Aromas e Sabores oferece 
sempre o melhor em 
marmitas e marmitex avulsas 
ou mensais para empresas. 
Com acompanhamento de 
nutricionista, a Rotisserie tem 
um cardápio variado com 
massas, saladas, assados em 
geral e sobremesa. Servindo 
sua família com higiene e 
qualidade. A Rotisserie atende 
de segunda das iih  às i3h, de 
terça a sábado das 8h às i8h 
e aos domingo das 8h às i3h. 
A Rotisserie Aromas e Sabores 
fica na rua Ignácio Anselmo, 
1019, Centro de Lençóis. 
Telefone (14) 3263 1533.
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Ao casal Jordana 
Oliveira e Felipe 
Souza, parabéns 
pelo casamento 
realizado dia 15 de 
junho, no Santuário 
Nossa Senhora 
da Piedade.
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• Festa Junina 
Pinguinho de 
Gente , dia 
21 de Junho, 
Salão de 
Festas Nossa 
Senhora da 
Piedade

• Marta Rocha 
em gravação 
de programa 
Café das 9h30, 
com Everton 
Vitorato, no 
King Studio

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E GANHE
ÍBOLSA

r e t O B N Á V E I j

ASSINATURA ANUAL

R $ 120;
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Paulista

aqui ganhar 
virou frequência

Ventura FM a melhor rádio eleita pelo público na pesquisa 
do Prêmio Melhores do Ano 2 0 12 do jornal O Eco.

Obrigado a todos pela lembrança.
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