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Festa do Peão de Agudos leva 70 mil
Segundo Everton Octaviani, expectativas foram  superadas nesta edição; shows de Sérgio Reis e Gian e Giovani foram  os mais esperados

EDUCAÇÃO

Creche da Cecap 
vai atender 240 
crianças em 2014

A Diretoria Municipal de Edu
cação anunciou a ampliação da 
creche da Cecap. De acordo com 
a diretora, Lucinara Barbosa, e o 
engenheiro Fernando Ortega, com 
as reformas, a creche que hoje 
atende 120 crianças deve dobrar 
a capacidade. A obra será licitada 
nas próximas semanas e vai custar 
R$ 600 mil. As salas de aula serão 
reformadas, cozinha e refeitório 
ampliados e construída nova la
vanderia. Também serão constru
ídos novos berçários. A previsão é 
que a obra esteja concluída no ano 
letivo de 2014. ^ 4̂

SIMPÓSIO

Professores mostram 
práticas de ensino ®

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FESTANÇA - Gian e Giovani levaram mais de 15 mil pessoas à festa do Peão de Agudos; evento popular superou expectativas

SAÚDE

75% do consumo 
de sal vem de 
industrializados

O sal, há tempos, ganha des
taque negativo quando o assunto 
é alimentação. Em excesso, o nu
triente é responsável por proble
mas como elevação da pressão ar
terial, infarto e derrame cerebral. 
Mas o principal vilão no consumo 
do sal vem dos alimentos indus
trializados, como queijo parmesão 
ralado, macarrão instantâneo e 
mortadela. A nutricionista Viviane 
G. Pinheiro Covre orienta a subs
tituir o sal por temperos naturais 
como a mais indicada alternativa 
para manter a saúde e não perder 
o gosto dos alimentos.

CEM

Coplacana começa 
com Torneio Início

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DROGAS

M ais dois são 
presos acusados 
de tráfico

Denúncia anônima levou mais 
duas pessoas à prisão domingo à noite 
em Lençóis Paulista. A Polícia Militar 
foi informada de que dois homens em
balavam drogas às margens do rio Len
çóis, no Jardim Primavera. Nas últimas 
semanas, outras pessoas foram presas 
por denúncia anônima. Semana passa
da, a PM evitou o roubo a uma farmá
cia após telefonema de populares que 
suspeitaram de três indivíduos.

ACIDENTE

Gêmeas são jogadas 
para fora de carro

ESPORTE

Expressinho vence a primeira
FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

M e l o d i o s o

t r in a d o

A rodada de domingo 7 da Copa 
O ECO 2013 teve goleadas, confu
são e muitos gols. No Bregão, pelo 
grupo B, Palestra e Maringá empa
taram em 2 a 2 em um jogo nervoso 
e bastante disputado. No jogo de 
fundo, (foto) o Expressinho venceu 
a fraca equipe do Pratânia por 5 a 
0. Já pelo grupo C, no Vagulão, o 
Santa Luzia goleou o 100 Mala por 
7 a 3 e assumiu a liderança. No jogo 
de fundo, o Grêmio da Vila perdeu 
a segunda seguida, desta vez para 
Borebi por 2 a 1. ^

A Exposição de Criadores de Canários do Reino de Lençóis Paulista segue até domingo 14, no salão do 
Santuário Nossa Senhora da Piedade. As visitas podem ser feitas das 8h às 20h. Estão sendo expostas entre 500 
e 600 aves de seis criadores diferentes de toda a região. Os interessados podem adquirir exemplares no local.
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TEMPO
Q UINTA-FEIRA, 11/07

Sol o dia todo sem
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nuvens no céu.
Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens. 

100% 
58%

SEXTA-FEIRA, 12/07
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t2 7 “C
T13“C

100%
50%

C&T
Presidenta Dilma quer que 
dados pessoais de brasileiros 
sejam armazenados no País ^
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Torneio Início dá o pontapé inicial 
para Copa Coplacana no CEM
Campeonato que será disputado no final de semana serve para as 
equipes entrosarem seus jogadores para o evento principal

FOTO: DIVULGAÇÃO

Fome de bola, emoção, ri
validade e gols, muitos gols. 
Esta é a expectativa da Copa 
Coplacana de Futebol 2013 no 
CEM (Clube Esportivo Marim
bondo). E neste domingo 14, o 
campeonato tem uma novida
de. É o Torneio Início com to
das as nove equipes, marcando 
o pontapé inicial deste grande 
e tradicional evento no clube.

O s jogadores já estão na 
expectativa do início da Copa 
Coplacana de Futebol 2013. 
Com o Torneio Início, os atle
tas já poderão conhecer seus 
companheiros de equipe (es
colha dos jogadores foi feita 
através de sorteio) e montar 
as melhores estratégias para 
vencer os jogos. O  entrosa- 
mento pode ser decisivo para 
o grande campeão, que será 
conhecido em dezembro.

As categorias em dispu- des confrontos e muita rivali- 
ta serão Principal (acima de dade sadia. N o Torneio Início, 
26 anos) e Veteranos (Acima o primeiro critério de desem- 
de 40 anos). Assim como em pate é a maior quantidade de 
2012, a promessa é de muita escanteios a favor. 
disputa e equilíbrio com gran-

T A B ELA  T O R N EIO  IN IC IO  (N ES T E  DO M IN GO )

1°jogo
0 8 h 2 0  - Eliz-Line x  T rue  Info 

2°jogo
0 8 h 4 5  - Safra Sul x  A cadem ia  
M arim b o n d o

do 1° jogo

6°jogo
10h20 - V en c e d o r 2° jogo x  V en

c e d o r 3° jogo

3°jogo 7°jogo
0 9 h 1 0  - Frigol x  M assterVeículos 10h45 - V en c e d o r 4° jogo x  V en

c e d o r 5° jogo
4°jogo
0 9 h 3 5  - Infinity Tennis x  H o t  107 

5°jogo
Final - 8°jogo
11h30 - V en c e d o r 6° jogo x  Ven- 

0 9 h 5 5  - Coplacana x  V en c e d o r c e d o r 7° jogo  
///////////////////////////////̂ ^^^

P R É  TEM P O R A D A  - Copa Coplacana promete disputas acirradas e rivalidade entre as equipes; 
Torneio Início neste domingo serve de preparação para o campeonato

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Opinião C FRASE
• "O ponto positivo é que o público pode comparecer com mais 
segurança na arena. Foram cinco dias de festas e casa lotada e 
sem nenhum incidente, o que é bastante difícil",

Luis Carlos de Paula, o Negreira, presidente da Festa do Peão de Agudos.

PARA PENSAR
• "Ousar é perder o equilíbrio 
momentaneamente. Não 
ousar é perder-se."

Soren Kierkegaard

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

Bons resultados para diversão e também
■ erminou na segunda-feira 8 a Festa 
do Peão de Agudos. Segundo o pre
feito Everton Octaviani, o evento foi 

um sucesso de público e levou mais de 
70 mil espectadores. Eram esperados 
50 mil para os cinco dias de festa.

Com um formato misto entre dias 
pagos e shows gratuitos, a festa tam
bém agradou aos comerciantes que 
ali puderam vender seus produtos e 
serviços. Festas como estas -  assim 
como a Facilpa, Agrifam, Expovelha, e 

outras festas de peão da região -  além 
de servir de bom entretenimento para 
população, movimentam a economia. 
O comércio tem um impulso -  prin
cipalmente os setores de vestuário,

calçadista e hoteleiro -  com aumento nas 
vendas. Muitas pessoas vêm de fora e ficam 
alojadas temporariamente nas cidades-sede 
e vizinhas. Movimenta também o setor de 
serviços, como empresas de segurança, 
montagem elétricas e de estruturas metáli
cas. Enfim, a festa sempre tem um aspecto 
positivo para a cidade.

Mas no caso de Agudos a festa é apenas 
parte da programação de aniversário que se
gue até o fim do mês com diversas atrações 
na praça e teatro. Dessa forma, será possível 
atingir públicos diferentes. O prefeito Ever- 
ton Octaviani e todas as pessoas envolvidas 
com a Festa do Peão estão de parabéns pelo 
evento que aconteceu de forma organizada 
e com a segurança esperada.
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Junho de 2013
Fernando Darcie
é empresário e publicitário

u gostaria de ter escrito um texto tão 
bom quanto o que segue, mas não 

1 ^ « consegui nem chegar aos pés. Nova
mente surrupiei parte do artigo de meu avô 
Márcio José Lauria, escrito para o Jornal De
mocrata de São José do Rio Pardo)

Os estudiosos do ramo gostam de dizer 
que para se apreciar convenientemente um 
acontecimento marcante, é necessário que 
se tenha dele um afastamento temporal, a 
perspectiva histórica, sem a qual fica difícil 
avaliar com isenção o que sucedeu. Isso está 
ocorrendo com todos que tentam compre
ender na extensão e na profundidade o que 
nosso Brasil viveu no mês passado.

Um personagem do delicioso Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna, tem a 
frase que por ora explica com perfeição o 
que se vivenciou nesse junho de 2013:

- Não sei como foi, só sei que foi assim!
Em outros tempos, a tal Copa das Con

federações teria dominado todos os as
suntos, importantes ou não, e transforma
do um simples torneio de experimentação 
para a Copa do Mundo num problema de 
salvação nacional.

De repente, sem lideranças visíveis e até 
apesar de falsas lideranças acostumadas a 
aproveitar momentos propícios, a face anô
nima de outra entidade anônima - o povo 
- mostrou-se por inteiro, em protestos que, 
quando menos, punham para fora um mun
do de frustrações que estavam entaladas 
nas gargantas individuais e coletivas. Era a 
comunicação desorganizada restabelecendo

uma verdade que a comunicação organizada 
preferia ignorar, até ocultar.

O que os Poderes da República se movi
mentaram na segunda quinzena do estranho 
mês dá bem a prova de que muito não se faz 
neste País por uma triste soma de inércia e 
de inépcia. Executivo, Legislativo e Judiciário, 
como que saídos de cômodo torpor, percebe
ram que já não era possível aplicar o velho ex
pediente de deixar como está para ver como 
é que fica. Todos se mexeram, trabalharam, 
sentiram-se na obrigação de mostrar serviço, 
ainda que o resultado de providências afoitas 
fique bem longe do desejável. Como que por 
encanto, resolveram-se os nós das votações 
secretas no Congresso Nacional, exigiu-se fi
cha limpa dos servidores, mexeu-se no ves
peiro da corrupção funcional e na ampliação 
do conceito de crime hediondo. O novo minis
tro do STF diz verdades inesperadas a respeito 
da morosidade e parcialidade da Justiça. Um 
sopro de renovação, enfim.

Convoca-se o povo num plebiscito ou 
num referendo, para a almejada reforma 
política? A Constituição prevê as duas ma
nifestações: na primeira, o povo é convidado 
a decidir; na segunda, a homologar decisões. 
Qual seria o mais correto: que o povo, atra
vés de longo questionário, decidisse, pelo 
voto direto, problemas da mais alta indaga
ção, como eleição proporcional ou distrital, 
duração dos mandatos, fim da reeleição? Ou 
que esse mesmo povo desse o seu sim ou o 
seu não às soluções propostas pelos legisla
dores? Sabe-se lá. Tinha sua ponta de razão 
Artur Azevedo, há mais de cem anos: o tal 
plebiscito é mais um estrangeirismo que se 
quer introduzir no Brasil.
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Informação e Conhecimento
José Roberto Castilho Piqueira
é vice-diretor da Poli-USP

0 costume de circular a maior parte do 
tempo pelo mundo acadêmico, por de
ver de ofício, pode levar um professor a 
não entender o raciocínio de senso comum 

ou algumas interpretações coletivas induzi
das pelos meios de comunicação.

Há cerca de oito anos eu estava em uma 
pequena viagem de trabalho na Alemanha 
e, por uma lista de correio eletrônico coletiva, 
trocava conversas com conhecidos que, nos 
idos dos anos 1960 haviam sido meus cole
gas de ginásio (hoje Fundamental II).

Alguém na lista me perguntou se eu es
tava conseguindo falar Alemão e eu respon- 
di que, para mim era um idioma muito difícil 
e que eu me atrapalhava com as declinações 
e com o gênero neutro.

Logo uma alma pretensiosa, com pouco 
conhecimento de computação, mas maravi
lhada com a Internet postou trechos de vá
rias disciplinas: Física, Matemática, Química e 
outras, insinuando que eu era um pobre de- 
sinformado que não conhecia o novo deus, 
que tudo sabe.

Como sei um pouco de Física, fui ver o 
que havia do assunto naquela postagem. Um 
amontoado de tabelas que só teriam utilida
de para quem conhecesse a matéria e pre
cisasse de algum número específico como 
velocidade da luz ou constante dielétrica.

É a impressão que alguns têm. Para que 
estudar se há uma entidade que sabe tudo e 
nos disponibiliza esse saber em um toque de 
tela ou teclado? Insisto que estudar ficou, ago
ra, mais difícil. Não se trata mais de memorizar 
fatos, números ou equações conhecidas.

A questão agora é como interpretar esse 
amontoado de bits. Como, a partir deles, for
mular novos problemas e esboçar suas solu
ções. Tentando aclarar meus pensamentos, tra
tei de ler um pouco sobre o assunto e encontrei 
algumas ideias sobre o Humanismo, corrente 
filosófica que me agrada por colocar os seres 
humanos no topo da escala de importância.

Isso não diminui as possíveis convic
ções religiosas de quem quer que seja, re

comendando, apenas que, ao tratar de um 
problema de âmbito científico não se deve 
desprezar a racionalidade. Além disso, não 
se considera o sobrenatural e nem a auto
ridade, à priori.

E esse é o ponto central de que quero falar. 
A Internet ou qualquer site de busca, enciclo
pédia ou conteúdo não é por si só, fonte de co
nhecimento ou de verdade inquestionável. Lá 
está armazenada certa quantidade de infor
mação, entidade física mensurável que possui, 
até, uma medida equivalente em energia.

Nos bits dos sistemas de computação, 
assim como nas folhas impressas da famosa 
"Enciclopédia Britânica", encontra-se informa
ção, selecionada e avaliada por alguém que, 
para o bem ou para o mal, tem seu domínio.

Há, ainda, a convicção de que a Internet é 
um agente da democratização, em todos os 
níveis. Cada um pode postar aquilo que bem 
entender, proporcionando o saber originário 
das múltiplas culturas e da diversidade.

Entretanto, como não há seleção, textos 
e vídeos de real valor estarão misturados 
com ideias originárias dos mais diversos fa
natismos e perversões.

Não sou tecnófobo, se é que o termo 
existe. Acho a Internet e seus futuros avan
ços, ainda impensáveis, ferramenta que 
pode dar a Humanidade destinos que as pes
soas de bem sonham: fraternidade, união 
entre povos, paz, democratização da água, 
da comida e da energia, só para citar alguns.

Como, então, minimizar os efeitos nocivos 
citados anteriormente? Não sou partidário da 
censura, tampouco, pois ela colocará o filtro 
do sensor sobre a informação, privilegiando 
seu conhecimento e eventual interesse.

Quem deve fazer a seleção do conteúdo? 
O usuário, consciente e conhecedor, isto é, 
praticante da cidadania que sabe que conheci
mento é algo mais do que simples informação, 
acrescendo a ela a racionalidade e a ética.

Adquirir informação é cada vez mais fácil. 
Adquirir conhecimento, nem tanto, passa por 
bons professores, boas leituras, boa música 
proporcionados por agentes educacionais 
bem pagos e motivados para a difusão do 
saber crítico e consistente.

Câmara de Vereadores começa 
mudança para Palácio de Vidro

Comandada por Humberto José Pita (PR), a Câmara de Lençóis Paulista iniciou 
esta semana a mudança para o Palácio de Vidro, onde será instalada a nova sede 
administrativa. Ainda não há divulgação da data para inauguração solene, já que 
os dois novos integrantes da Mesa Diretora são uma incógnita. A eleição do vice
-presidente e primeiro-secretário está programada para a volta do recesso, dia 22 
de julho. Sem consenso, o processo pode se arrastar por um período maior.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Começou
Mudança da sede ad

ministrativa para o Palácio 
de Vidro iniciou esta se 
mana; data da inaugura
ção ainda é uma grande 
incógnita, já que Pita tem 
dificuldades para recom
por a Mesa Diretora.

Tô fora!
A maioria dos vereadores demons

trou ser contra o aluguel de R$ 11,5 mil 
e, consequentemente, a mudança de 
prédio. Jonadabe José de Souza (PSC) 
levantou outra questão: não quer seu 
nome na placa do Palácio de Vidro.

A voz do povo
Estar na Mesa Diretora em mo

mento político tão polêmico como o 
atual pode causar mal estar, já que 
a população também se demonstrou 
contrária aos R$ 11,5 mil pagos por 
Pita pelo aluguel do Palácio de Vidro.

Sem recurso
Ex-vereador e ex-presidente da 

Câmara, Ismael de Assis Carlos, o For- 
migão, revelou à Coluna que não pre
tende recorrer da decisão de justiça 
que o deixou inelegível por oito anos 
em três sentenças pronunciadas em 
junho.

Lista do MP
Formigão, o servidor Eleutério Mar

tins Pereira e o ex-servidor Roberto 
Tomaz Faria também foram punidos 
com perda da função pública e suspen
são dos direitos políticos por oito anos. 
Nesse período, os três não podem 
candidatar-se e nem votar. Mas ainda 
cabe recurso na Justiça superior.

Quase sim
Informações de bastidores dão 

conta que o governador do Estado, 
Geraldo Alckmin (PSDB), ve m a Len
çóis Paulista para inaugurar a creche 
do bairro Santa Terezinha. Pode ocor
rer ainda no final deste mês. A data 
não foi divulgada.

16 dias
Termina amanhã o período em

que o vice José Antonio Marise (PSDB) 
assumiu o posto de prefeito proviso
riamente, substituindo a titular Bel Lo- 
renzetti (PSDB). Ela saiu de férias no 
dia 27 de junho.

Continuando o trabalho
Neste período, pouco (ou quase 

nada) mudou. Marise atendeu tanto 
no SAAE (Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), do qual é diretor, quanto 
na Prefeitura, fazendo os despachos 
necessários e de rotina. A gestão da 
cidade continuou nos trilhos.

Vitrine comercial...
Anderson Prado de Lima (PV) está 

de olho no comando da Acilpa (A sso
ciação Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista). O vereador verde se 
empenha na articulação da sua can
didatura à presidência da associação.

Vitrine eleitoral
Os movimentos de Prado mostram 

sua intenção: as eleições municipais 
de 2016. À frente de uma entidade 
de classe como a Acilpa, o vereador 
ganha visibilidade e sua popularidade 
pode aumentar. Prado faz parte da di
retoria atual, presidida por José Anto- 
nio Silva, o Neno.

Que pressa!
A diretoria da Acilpa já divulgou 

edital convocando todos os asso
ciados para a assembléia geral ex
traordinária, marcada para ontem à 
noite. Nela seria discutida a reforma 
do Estatuto Social com por exemplo, 
a proibição do voto nas eleições por 
procuração. Nota-se a antecipação da 
eleição da nova diretoria para setem 
bro - que antes era realizada em no
vembro. Parace que tem gente que
rendo se tornar presidente logo!
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FOTO: DIVULGAÇÃO

A Google consertou a falha 
que permitia que 99% dos 
aplicativos para Android 
fossem transformados 
em trojans, mesmo sem 
quebrar a criptografia.

Presidente quer que dados de internautas 
brasileiros sejam armazenados no País

FOTO: DIVULGAÇÃO

A presidente Dilma Rousseff reagiu pela pri
meira vez nesta segunda-feira à denúncia de que 
os Estados Unidos, por meio da Agência de Se
gurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), teria 
espionado milhões de e-mails e telefonemas de 
brasileiros. Como medida, a presidente quer, por 
meio do Marco Civil da Internet, que dados de 
brasileiros sejam armazenados no País - ao con
trário da prática de gigantes da internet, como o 
Google. "Vamos dar uma revisada porque uma 
das questões que devemos observar é  onde se 
armazenam os dados. Porque muitas vezes os 
dados são armazenado fora do Brasil, principal
mente o do Google. Queremos obrigatoriedade 
de armazenamentos de dados de brasileiros no 
Brasil. E fazer revisão para ver o que pode garan
tir melhor a privacidade", afirmou a presidente a 
jornalistas na tarde desta segunda-feira. Dilma 
afirmou ainda que 0 governo tomará as medidas 
investigativas cabíveis para apurar a informação 
de que empresas de telefonia teriam ajudado os 

Estados Unidos no processo de espionagem. 
"Tomamos providencias para a Polícia Fe

deral e a Anatel investigarem, para saber 
das condições que dizem respeito a essa 

informação veiculada pela imprensa de que 
uma empresa ou empresas de telecomuni

cações brasileiras participaram de espionagem 
de dados privados de pessoas e empresas priva
das brasileiras", disse. O caso de espionagem foi 
revelado pelo jornal O Globo, que teve acesso a 
documentos coletados pelo ex-técnico da Agên
cia Central de Inteligência dos EUA (CIA), Edward 

^  Snowden. Na manhã de segunda-feira, o minis- 
I  tro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse não 

ter dúvidas de que brasileiros foram vigiados. De 
imediato, a diplomacia brasileira reagiu por meio 

^  do ministro das Relações Exteriores, Antonio Pa- 
^  triota, que cobrou explicações do governo ame- 
^  ricano e afirmou que o Brasil vai atuar junto aos 

foros multilaterais a respeito.
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Lençóis P au lis ta  B orebi
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

Administração PRAGAS
O SAAE retomou, desde ontem, o controle de pragas urbanas 
na rede de esgotos. A aplicação será feita na rede de esgotos 
do Jardim das Nações, Maria Luiza IV e Nova Lençóis. O 
trabalho segue até o dia 25 de julho. Já a aplicação de raticida 
está programada para os dias 26 e 29 de julho.

OBRA

Educação vai dobrar capacidade 
de vagas na creche da Cecap
Serão investidos 
R$ 600 mil na obra; 
ampliação fica 
pronta em 2014

Carlos A lberto  Duarte

A  Diretoria de Educa
ção de Lençóis Paulista 
anunciou que vai dobrar 

a capacidade de crianças na 
creche Odete Moreira Pietra- 
róia, no Conjunto Habitacional 
João Zillo, a Cecap.

O anúncio da obra ocorreu 
durante entrevista coletiva da 
diretora de Educação, Lucinara 
Barbosa, e do engenheiro do 
setor de Educação, Fernando 
Ortega. Com a ampliação, a 
estimativa é que a creche passe 
de 120 para 240 crianças aten
didas diariamente.

Ortega disse que a licitação 
da obra, avaliada em R$ 600 
mil, deve acontecer nas pró
ximas semanas e a previsão é 
que a reforma esteja concluída 
no início do ano letivo de 2014. 
Será construída nova cozinha, 
o refeitório será ampliado e er-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MAIS VAGAS -  Diretoria de Educação vai investir em creche da Cecap; vagas serão duplicadas

guida nova lavandeira. "Onde 
estão hoje essas dependências, 
vamos construir berçários", ex
plicou o engenheiro. Ainda de 
acordo com Ortega, todas as 
salas de aula serão reformadas 
e adequadas ao novo padrão de 
creches construídas na cidade.

A diretora de Educação, 
Lucinara Barbosa, disse que 
espera dobrar a capacidade da

creche e diminuir a demanda 
por vagas de crianças de zero 
a 3 anos de idade. Na última 
entrevista que a diretora de 
Educação concedeu ao O ECO, 
revelou que em 2013, a deman
da caiu de 700 para 500 vagas 
nas creches públicas. "Como é 
uma demanda que nunca acaba 
precisamos buscar alternativas 
para aumentar o número de va

gas", disse à época.

OUTRAS OBRAS
Além de anunciar a amplia

ção da creche da Cecap, Fernan
do Ortega disse que a Diretoria 
de Educação vai reformar a es
cola Filomena Boso, de Alfredo 
Guedes, Emei Tereza Jacon, no 
Jardim do Caju e Emei Montei
ro Lobato, no Centro da cidade.

Diretoria realiza hoje simpósio educativo
A Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista, através da 
Diretoria de Educação, em 
parceria com a Editora Posi
tivo promovem hoje, quinta
-feira 11, a segunda edição do 
Simpósio de Práticas Educa
tivas de Lençóis Paulista. O 
tema desta vez é "Você é peça 
fundamental para a aprendiza
gem de todos". O evento acon-

tece no período da manhã na 
escola Guiomar Borcat, no 
Jardim Caju, e no período da 
tarde no Lions Clube.

O simpósio tem como 
principais objetivos a busca 
por inovações, a valorização 
do educador e garantir a equi
dade na sala de aula. "Trata-se 
de mais uma ferramenta para 
compartilhar ideias, sempre

buscando a excelência na edu
cação oferecida aos nossos 
alunos. É mais um momento 
de formação, na construção 
da grande teia do conheci
mento. Temos trabalhado já 
com a valorização do educa
dor. A partir das práticas, os 
demais professores que assis
tem esta prática têm a chance 
de conhecer outras metodo-

logias e formas de trabalhar 
em sala de aula. Além disso, 
temos que garantir que estas 
metodologias atinjam todos 
estes alunos",afirmou a dire
tora de Educação, Lucinara 
Barbosa. "Neste ano, enfoca
mos o equilíbrio do processo 
de ensino, buscando inova
ções para garantir o direito à 
aprendizagem de todos". (AN)

POLICIA

Denuncia anônima leva mais dois a prisão
Polícia apreendeu 41 gramas de crack em pedra e 125 porções já embaladas para venda

Carlos A lberto  Duarte

Denúncia anônima levou 
mais duas pessoas acusa
das de tráfico de drogas 

à prisão. Os dois homens, de 
29 e 36 anos, foram detidos em 
flagrante na noite do domingo, 
7, enquanto embalavam drogas 
às margens do rio Lençóis, no 
Jardim Primavera.

Após receber ligação tele
fônica anônima, os policiais fo
ram até o local, onde encontra
ram os dois com 41 gramas de 
crack em pedra, 125 porções de 
crack embaladas para venda, 
R$ 132,00 em dinheiro e uma 
balança de precisão.

A dupla, que já era conhe
cida dos meios policiais, foi 
levada à Delegacia de Polícia,

onde foi autuada em flagrante 
pelo delegado de plantão por 
tráfico de drogas. Os entorpe

centes foram apreendidos e os 
dois encaminhados à cadeias 
da região.

Acidente com carro de Lençóis 
fere gêmeas de 9 anos

Uma colisão envolvendo 
um carro com placas de Lençóis 
Paulista por volta das 20h40 
desta terça-feira, 9, feriado esta
dual, na vicinal Lauro Perazolli, 
no trecho que corta Igaraçu do 
Tietê, deixou duas gêmeas, de 
9 anos, feridas. De acordo com 
a polícia, as crianças estavam 
sem cinto de segurança e, com 
o impacto, foram arremessadas 
para fora do carro. As meninas 
estavam no banco traseiro de 
um Corsa que trafegava senti-

do Igaraçu-Macatuba, quando 
por razões a serem investiga
das, o veículo colidiu com um 
Vectra, com placas de Barra 
Bonita, que seguia no sentido 
contrário. As irmãs sofreram 
ferimentos na cabeça e foram 
conduzidas ao Pronto-Socorro 
(PS) do Hospital São José, em 
Barra Bonita. A mãe delas, que 
também estava no Corsa, e um 
casal e duas crianças, que esta
vam no Vectra, não se feriram. 
As meninas passam bem.

m anhã tarde

http://www.uniontecnologia.com.br


Regional SUCESSO
O cantor Sérgio Reis fez um dos shows mais 
aguardados da Festa do Peão de Agudos 2013.
Ele subiu ao palco por volta das 23h e apresentou 
seus maiores sucessos. Cerca de 15 mil pessoas 
compareceram para acompanhar a apresentação.

AGUDOS

Festa do Peão supera expectativas, diz Everton
Para organização, média de público foi de 14 mil pessoas em cada uma das cinco noites da festa

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

Foram cinco noites de Festa 
do Peão de Agudos 2013 
(três gratuitas) e um públi

co acima do esperado pela co
missão organizadora do evento. 
Ao todo, cerca de 70 mil pes
soas passaram pelo estádio ao 
lado do ginásio municipal para 
acompanhar rodeio em touros 
e shows. Sérgio Reis e Gian e 
Giovani foram as atrações mais 
esperadas e animaram as noi
tes geladas de domingo 7 e da 
segunda-feira 8.

O prefeito Everton Octa- 
viani (PMDB), mesmo com 
viagem marcada a Brasília na 
madrugada de terça-feira 9, fez 
questão de comparecer no úl
timo dia da festa. Segundo ele, 
tanto o rodeio quanto a grade de 
shows agradaram ao público.

"Foram cinco dias de uma 
festa muito animada e bem 
organizada. No início, eram 
aguardadas 50 mil pessoas em 
cinco dias e isso foi superado 
com qualidade nos serviços 
prestados. O grande responsá
vel por isso é a população agu- 
dense que compareceu de for
ma ordeira e educada. Região 
que esteve conosco também 
prestigiou e fez valer a sua força 
no envolvimento regional que 
nós estamos buscando", avalia 
Everton.

De acordo com o prefeito, 
a festa do próximo ano já co
meça a ser pensada a partir de 
agora. "É uma festa complexa e 
que não é fácil de ser realizada. 
Quem enxerga a estrutura mon-

LOTADO -  Festa do Peão de Agudos chegou a 70 mil espectadores

tada talvez não entenda o traba
lho que nós temos. Precisa de 
planejamento e trabalho com 
antecedência para que aconteça 
e saia da melhor maneira possí
vel", observou.

Durante a entrevista, ele 
revelou que tem a intenção de 
fazer do local um recinto fixo 
para eventos. "Já fechamos o 
local com alambrados. Temos 
algumas estruturas permanen
tes como energia elétrica, água. 
Agora, o próximo passo é a 
construção de arquibancadas e 
pavimentação asfáltica da praça 
de alimentação para que tenha
mos um espaço apropriado du
rante todo o ano. Isso não vai se 
resumir apenas a festa do peão".

Luis Carlos de Paula, o 
Negreira, presidente da Festa 
do Peão de Agudos 2013, fez 
questão de destacar a segurança 
no recinto. "O ponto positivo é 
que o público pode comparecer 
com mais segurança na arena.

Foram cinco dias de festas e 
casa lotada e sem nenhum in
cidente, o que é bastante difícil. 
O nosso prefeito está de para
béns pela organização. Tudo 
isso aconteceu graças ao pes
soal que trabalhou em toda a 
organização".

Com relação às pequenas 
falhas, Negreira diz que a co
missão vai solucioná-las para

o próximo evento. "Tivemos 
erros. O pessoal que está na ar
quibancada às vezes não repara 
nisso. Nós que estamos envolvi
dos percebemos e com certeza 
vamos saná-las para que o ano 
que vem seja ainda melhor".

O rodeio também foi desta
que. Amarildo Siqueira, organi
zador, acredita que a festa tem 
potencial para se tornar uma 
das melhores do país. "Dentro 
do cenário do rodeio nacional, 
é uma das melhores festas do 
peão que participo há 22 anos. 
A praça de alimentação estava 
muito boa, os shows foram de 
qualidade, enfim. Todos estão 
de parabéns. A população de 
Agudos e região compareceu 
em massa. No rodeio, tivemos 
apenas dois meninos que ma
chucaram na quinta-feira, mas 
se recuperaram rapidamente. 
Agudos está no cenário das me
lhores festas do peão da região 
e temos nome e potencial para 
nos tornarmos uma das melho
res do Brasil.", finaliza.

20 mil pessoas acompanham Gian e Giovani

O maior público da Fes
ta do Peão de Agudos 2013 
foi na segunda-feira, véspera 
de feriado. De acordo com a 
comissão organizadora, perto 
de 20 mil pessoas acompanha
ram a final do rodeio e o show 
com a dupla Gian e Giovani. 
A surpresa ficou por conta do 
lençoense Lucas Ferreira, que 
subiu ao palco e cantou algu
mas músicas com a dupla.

Simpáticos, Gian e Giova
ni atenderam imprensa e fãs 
antes do show. "Por mais que 
tenhamos vindo na região, in-

clusive em Agudos, é como se 
fosse a primeira vez", afirmou 
Giovani. "Esta região é muito 
boa. Temos amigos aqui e te
mos um público bastante fiel 
a Gian e Giovani, tanto em 
Lençóis Paulista quanto em 
toda a região de Bauru. Sem
pre fomos bem recebidos e por 
isso que sempre voltamos", 
completou Gian.

Sobre o novo CD - em pro
dução -, Gian afirma que será 
uma mostra do quem vem por 
aí. "Pode esperar muito empe
nho na escolha do repertório".

Para barraqueiros, Festa do Peão termina 
com resultado positivo

Durante os cinco dias de 
Festa do Peão de Agudos, o 
movimento na praça de ali
mentação agradou os barra- 
queiros. Segundo eles, o feria
do da terça-feira ajudou para 
que o movimento não tivesse 
queda nos últimos dias. "Esse 
é o primeiro ano que partici
po. A festa está muito boa, tem 
bastante movimento e preten
do voltar", diz Andrey Rosalvo

Teles, de Marília, responsável 
por uma barraca de espetinho.

Já Eliel Lopes de Souza, da 
barraca de bebidas e que fre
quenta a festa há alguns anos 
também festeja o movimento. 
"Está ótima. Sempre participo. 
O feriado da terça-feira ajudou 
muito, porque não caiu o mo
vimento. A sexta-feira foi mui
to boa em vendas também", 
finaliza. (Priscila Pegatin)

Qual a sua opinião sobre a Festa do Peão 2013 de Agudos?
FOTOS: O ECO

"Moro em Agudos, 
mas é a primeira vez 
que venho. Estou 
gostando muito. Está 
bem organizada."

João Pereira da 
Silva, aposentado

"A festa está bem 
organizada e a 
segurança está 
melhor. Antes chegava 
e já via briga no 
começo da festa, 
neste ano vim todos 
os dias e não vi uma."

Vera Aparecida 
Pinto, diarista

"A segurança está boa, 
o parque também. O 
nível dos competidores 
no rodeio está bom, 
só a arena que já foi 
melhor."

Rodrigo Donizete 
Gonçalves, serviços 

gerais

CIDADANIA

Crianças vão ter aulas de educação no trânsito nas férias

Inscrições para 20 vagas estarão abertas a partir de segunda-feira

Carlos A lberto  Duarte

Crianças entre 9 e 11 anos 
vão ter aulas de educação 
no trânsito nas férias, anun

ciou ontem a tenente Letícia Ma- 
restone, comandante do pelotão 
da 5^ Companhia da Polícia Mi
litar. As aulas serão ministradas 
na sede da 5^ Cia. em Lençóis 
Paulista de segunda a quarta-fei
ra das 8h às 10h, quinta-feira, das 
8h às 11h e formatura na sexta
-feira, 26 de julho.

As inscrições para preen-

cher 20 vagas estarão abertas 
a partir de segunda-feira 15 
de julho, na sede da 5^ Cia da 
Polícia Militar, na Rua Raposo 
Tavares, 670, Jardim Ubira- 
ma. As crianças deverão estar 
acompanhadas dos pais para se 
inscrever.

As aulas vão formar a se
gunda turma da Escolinha de 
Trânsito Buscapé, desenvolvi
do pela PM em parceria com o 
Centro Municipal de Formação 
Profissional prefeito Ideval Pac- 
cola. A primeira turma se for-

mou semana passada na escola 
Maria Zélia Camargo Prandini, 
no Conjunto Habitacional Ma
estro Júlio Ferrari.

Além de aulas de como se 
comportar no trânsito com bi
cicleta, as crianças aprendem 
manutenção básica de bicicle
tas e recebem aulas de civismo 
e cidadania. A tenente Letícia 
explicou que após as férias, a 
segunda escola a receber aulas 
da Escolinha de Trânsito Bus- 
capé será a escola Ezio Paccola, 
no Jardim Primavera.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

L I M P E Z A  DE  T E R R E N O

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades. Como não houve manifestação do proprietário 
ou responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em 
divida ativa.

Lençóis Paulista, 11 de Julho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Décio Celso Campanari L10 Q03 
Maria Luiza IV

27704/5129 R$141,96

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de Andrade L09 
Q03 Maria Luiza IV

27703/5773 R$116,76

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de Andrade L08 
Q03 Maria Luiza IV

27702/5772 R$121,80

Edson Camargo Rodrigues Rua Antonia Foganholi Paccola L13 Q20 
Maria Luiza IV

24903/5660 R$84,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de julho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 61,29.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados.
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

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

EDITAL DE CASAMENTO
LIVRO D-04

FLS. 84V

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.284

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, IV e V 
do Código Civil Brasileiro, ANGELO 
VINICIUS MARQUES e TATIANE 
BATISTA RIBEIRO.
Ele, natural de São Paulo/SP, nascido 
aos 30 de julho de 1981, vendedor, 
divorciado, domiciliado à Rua 
José Jacinto Soares de Macedo, n° 
518, Centro, Macatuba/SP, filho de 
ANGELO MARQUES e CRISTINA 
DE MELLO CHAGAS MARQUES. 
Ela, natural de Pederneiras/SP, nascida 
aos 19 de novembro de 1982, auxiliar 
de laboratório, solteira, domiciliada à 
Rua Inglaterra, n° 295, Jardim Europa, 
Macatuba/SP, filha de JOÃO BATISTA 
RIBEIRO e GENY URSINA DE 
OLIVEIRA RIBEIRO.
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 25 de junho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

LIVRO D-04
FLS. 85

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.285

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, II, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, JOÃO FRANCISCO 
BRAGA e CREUSA PEREIRA DA 
SILVA.
Ele, natural de Lobato/PR, nascido aos 
22 de novembro de 1956, lavrador, 
solteiro, domiciliado à Rua Equador, n° 
4-74, Cohab IV, Macatuba/SP, filho de 
FRANCELINO BRAGA e DOMINGA 
BARBOSA DA SILVA.
Ela, natural de Oscar Bressane/SP, 
nascida aos 08 de novembro de 1959, 
do lar, divorciada, domiciliada à Rua 
Equador, n° 4-74, Cohab IV, Macatuba/ 
SP, filha de ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA e MARGARIDA MARIA DE 
JESUS.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 02 de julho de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial



Esporte TÊNIS DE MESA
A equipe lençoense de Tênis de Mesa conquistou nove medalhas durante 
a Copa SEMESPOR, realizada em Ourinhos, no domingo 30. Dos 17 atletas 
que integraram a equipe lençoense, nove conquistaram medalhas, 
destaque para os terceiros lugares de Vitor Sarzi (categoria juventude), 
Adriele Oliver (categoria adulto) e João Vitor Lacerda (categoria pré-mirim).

COPA O ECO 2013

Em jogo polêmico, Palestra empata com Maringá
Confusão e erros de arbitragem deixaram o clima tenso no Bregão; no outro confronto do grupo, Expressinho goleia, mas não convence

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Foram 22 gols em quatro jo
gos. A rodada de domingo 
7, da Copa O ECO 2013 

reservou emoção, goleadas e 
nervos à flor da pele aos torce
dores e jogadores das equipes 
que entraram em campo. Pelo 
grupo B, Palestra e Maringá 
empataram por 2 a 2, em um 
jogo bastante nervoso e confu
so, enquanto que o Expressinho 
bateu Pratânia por 5 a 0. Já na 
disputa pela liderança do grupo 
C, o Santa Luzia atropelou o 
100 Mala/Porto por 7 a 3.

Os confrontos do grupo B 
foram disputados no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão. Na 
primeira partida, Palestra e Ma
ringá fizeram um jogo bastante 
disputado e polêmico. Nar- 
cizo e Otávio Marcaram para 
os lençoenses enquanto que 
Renan e Jonatas empataram 
para a equipe de São Manuel. 
"Enquanto a bola rolou, o jogo 
foi bem disputado. O Maringá

„ í-y , I , r-í • 'í
POLEMICO -  Palestra empatou com 0 Maringá em jogo marcado por 
confusão entre arbitragem e jogadores

é uma excelente equipe e deu 
bastante trabalho. A arbitragem 
foi bastante confusa. No final, 
prevaleceu o bom nível das 
duas equipes e o empate ficou 
de bom tamanho", afirmou o 
técnico lençoense, Manuel Ro
berto Ferreira.

No jogo de fundo, o Expres- 
sinho venceu a fraca equipe 
do Pratânia por 5 a 0. Henri

que (2), José Carlos, Arlindo e 
Douglas fizeram os gols. Apesar 
do bom resultado, o técnico 
Clóvis Gino Pereira, o Mosca, 
não gostou da atuação de seus 
jogadores.

"A equipe venceu, mas não 
me convenceu. Alguns jogado
res não entenderam o esque
ma que nós fizemos. Faltou 
um pouco de a capacidade de

alguns jogadores. Não adianta 
ter força de vontade e não ter 
qualidade. Esta vitória nos colo
cou em uma situação um pouco 
mais confortável e que dá para 
respirar melhor". O Atlético 
Macatuba folgou na rodada.

Já pelo grupo C, no estádio 
João Roberto Vagula, o Vagu- 
lão, o Santa Luzia não tomou 
conhecimento do 100 Mala/Por- 
to, aplicou uma sonora goleada 
por 7 a 3 e assumiu a liderança. 
Rodrigo (3), Rafael (2), Helder 
e Renan garantiram a vitória 
para o Santa Luzia. Sidnelson, 
Gilmar e Marlon descontaram. 
No jogo de fundo, o Grêmio da 
Vila perdeu a segunda seguida, 
desta vez para Borebi por 2 a 1. 
Carlos e Marcos anotaram para 
Borebi, enquanto que Juliano 
descontou. A equipe do Dura- 
tex folgou na rodada.

A Copa O ECO 2013 é or
ganizada pela LLFA (Liga Len- 
çoense de Futebol Amador), 
através da diretoria de Esportes 
a apoiada pelo jornal O ECO.

c la ssifica ç ão

GRUPO A 1 PG II J IIV II E II D II GP II GC IISG 1
MONTE MOR 6 3 2 0 1 6 2 4
AREIOPOLIS | 6 II 2 II 2 II0 II0 II 4 I11 II3 1
FLAMENGUINHO 4 3 3 1 0 5 5 0
AUFERfEDsO

SPORT 0 2 0 0 2 1 7 -6

GRUPO B PG J V E D GP GC SG
AT.MACATUBA | 6 II 2 II 2 II0 II0 II 4 I11
MARINGA 4 3 1 1 1 9 4 5
PALESTRA |4 II 2 I11 I11 II 0 II 7 II 2 ___1
EXPRESSINHO 3 2 1 0 1 5 2 3
PARTANIA | 0 II 3 II 0 II 0 II 3 II 0 I116

GRUPOC 1 PG I I  J IIV I I  E II D II GP II GC I SGD
SANTA LUZIA 6 2 2 0 0 8 3 5
DURATEX |4 II 2 I11 I11 II0 II 6 II 4 ___1
100 MALA 4 3 1 1 1 9 11 -2
BOREBI |3 II 3 I11 II 0 II 2 J L 4 II 6
GREMIO DA VILA 0 2 0 0 2 3 6 -3

GRUPO D PG J V E D GP GC SG
BOTAFOGO 1  r r ” II 3 II 2 I11 II0 II 4 I11
GREMIO CECAP 4 2 1 1 0 7 3 4
CACULA |3 II 3 I11 II0 II 2 II 4 II 7
ITATINGA 1 2 0 1 1 2 3 -1
PAULISTANO 11 II 2 II 0 I11 I11 I11 II 4 J L M

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

INAUGURAÇÃO

Soccer Brasil tira invencibilidade de time de Hugo & Thiago
Partida arrecadou alimentos para Campanha Contra a Fome; cerca de 1,5 
mil pessoas participaram da inauguração de campo society

FOTO: KING STUDIO

Carlos A lberto  Duarte

A  equipe Soccer Brasil 
acabou com a invenci
bilidade de cinco anos 

da equipe Amigos de Hugo & 
Thiago Sport Clube. Os len- 
çoenses venceram por 5 a 3 
jogo beneficente que inaugu
rou o campo sintético Soccer 
Brasil, no Jardim  Itamaraty, 
na noite desta terça-feira,

9 de julho. O ingresso para 
assistir à partida, 1 quilo de 
alimento por pessoa, foi do
ado à Campanha Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida.

Destaque da partida ficou 
para o radialista da Ventura 
FM (90,1) e colunista jornal 
O ECO, Cristiano Castelha
no, que marcou dois gols, 
inclusive o primeiro do cam
po sintético Soccer Brasil. O

padre Adauto José M artins, 
da Paróquia Nossa Senhora 
Consolata, de São Manuel 
abençoou a quadra.

Antes da partida, a du
pla Hugo & Thiago cantou 
o Hino Nacional. De acordo 
com a organização, cerca de 
1,5 mil pessoas acom panha
ram a partida.

Os empresários Elcio

Fison e Silvano Gasparini 
anunciaram  que no campo 
Soccer Brasil vai funcionar 
escolinha de futebol com au
las sem custos para crianças 
com menor poder aquisitivo.

Gasparini pretende reto
mar o projeto Calzinho, que 
treina garotos e os encaminha 
a grandes equipes do futebol 
brasileiro. SOLIDÁRIO - Equipe de Hugo e Thiago perdeu a invencibilidade

FOTO: DIVULGAÇÃO

ADAPTADO - A equipe de vôlei adaptado de Areiópolis vence Jau por 
4 sets a 1, em amistoso da categoria 50 anos. O jogo foi realizado no 
ginásio municipal de Areiópolis, ontem. No sábado 13, a equipe joga outro 
amistoso, desta vez em Itaí (SP), contra os donos da casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

REGIONAIS - Areiópolis participará dos Jogos Regionais em São Carlos 
com as modalidades Atletismo PCD e Bocha, que neste ano foi campeã 
no Jogos Regionais do Idoso. A delegação com 20 pessoas viaja para São 
Carlos no dia 17 deste mês.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 -  CEP 18.683-214 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP 

Fone/Fax (0xx14) 3264-8700 -  3264-8787 
CNPJ 07.556.356/0001-55

A Comissão Eleitoral do IPREM - Lençóis Paulista, nomeada através do 
Decreto Executivo n° 139/2013, faz saber que as inscrições para concorrer às 
eleições do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do IPREM -  Lençóis 
Paulista, para o biênio 2013-2015 encerrou-se no dia 05 de julho de 2013, 
havendo interesse de uma única chapa, descrita abaixo. Faz saber ainda, 
que se concede o período de 15 a 17 de julho de 2013, para impugnação 
da candidatura, conforme inciso III do artigo 6° do Decreto Executivo n° 
139/2013.

Conselho Administrativo 

Titulares:
Daniela Giacometti Quirino da Silva -  RG 15.243.376-4 
Ermenegilda Regina Casali Moretto -  RG 6.123.844-2 
Jorge Alexandre Langona -  RG 33.325.830-7 
Júlio Antonio Gonçalves -  RG 17.345.552 
Marcos Norabele -  RG 20.062.854-9

Suplentes:
Wagner Luiz Martins de Síbia -  RG 22.197.684 
Arlete Lázari de Oliveira Lima -  RG 9.393.710-6 
Fábio José Esguicero -  RG 29.341.896-2 
Maria Ângela Veloso -  RG 20.747.035 
Vanilce Aparecida Gilioli e Silva -  RG 26.796.775-5

Conselho Fiscal

Titulares:
Celeide Martha Boso -  RG 16.825.503-0 
Luciana Paccola -  RG 12.386.876-2 
Ailton Carlos Prignacca -  RG 10.970.549 
Wanderley Francatti -  RG 8.915.980 
Luiza Helena Trecenti -  RG 7.705.724

Suplentes:
José Alberto Placca -  RG 18.036.301
Silvia Lana Felipe -  RG 13.910.429
Rosangela Biazi -  RG 12.629.356-9
Rosemara Aparecida da Silva de Oliveira -  RG 4.368.775-1
Francisca Maria Delbin Paccola -  RG 7.188.671-0

Lençóis Paulista, 11 de julho de 2013.

ROBSON MURADOR 
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Julho de 2011. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 62,20.

MARCELO VALADÃO ME, torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação n.° 7004586 para a atividade de Serralheria, Fabricação 
de Esquadrias de Metal, sito à Rua José Cruzerá, 181, Desmembramento 
Hélio Cruzeiro Macatuba/SP.

JA R D IM  GRAJÁU, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, que no prazo de 30 dias serão 
rescindidos os Contratos de Promessa de Compra e Venda de lotes de terra situado nesta cidade de 
Lençóis Paulista/SP

Q uadra e Lote C ontrato Nome
Q/08 069 M ohham ad M ajed Zabad
Q/10 071 M ohham ad M ajed Zabad
Q/12 073 M ohham ad M ajed Zabad
Q/24 075 M ohham ad M ajed Zabad

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 [uraci 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 llti;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremesses e saltos) acontecem 
de 3“ e 5® das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo PaschoareUi, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares 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 Broüo (escola) 3“ e 5® das 13h30 ás

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

BO CH A -  M ASCULINO E FEM ININO:
Aulas para iniciantes na cancha do  CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassalí dei 
Rosso

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

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

KARATÊ -  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



Saúde DE VOLTA AO MERCADO
A Funchicórea - remédio tradicional contra cólicas de bebês usado por mais 
de sete décadas no Brasil, mas fora do mercado há mais de um ano - poderá 
voltar em breve às prateleiras. Segundo Dirceu Barbano, diretor-presidente 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Santária), o veto do produto em 
2005 não teve relação com questionamentos sobre sua eficácia.

PRESSÃO ARTERIAL

Em excesso, sal assume 
o papel de vilão na saúde
75% do consumo vem de alimentos industrializados; nutricionista ensina substituir sal por ervas

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/OECO

Uma pitada a mais de sal na 
alimentação do dia a dia é o 
suficiente para desencade

ar problemas de saúde. A lista dos 
males provocados pelo excesso 
do tempero realmente é grande, 
segundo a nutricionista Viviane 
G. Pinheiro Covre. ”Em excesso, 
o sal pode ser considerado vilão 
para a saúde, promovendo eleva
ção da pressão arterial, podendo 
causar infarto e derrame”, diz. ”O 
exagero no consumo do sal pode 
causar ainda cálculos renais”.

A indicação na redução do con
sumo de sal é ressaltada pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 
”O alto consumo de sal mata 2,3 
milhões de pessoas por ano. Esse 
valor, na verdade, ultrapassa 10 ve
zes o consumo do açúcar”.

Em especial, os brasileiros, 
são os que mais consomem o sal, 
grande parte vinda de alimentos 
industrializados. Entre o consu
mo nacional, cerca de 75% vem 
de alimentos industrializados, 
15% de adição de sal durante o 
cozimento e 10% ocorrem na
turalmente nos alimentos. ”A 
Anvisa (Agência Nacional de Vi-

DOSE CERTA - Tempero na medida certa, vilão nos excessos, o sal é essencial, mas requer cuidados

gilância Sanitária) fez um levan
tamento de alimentos ricos em 
sódio e classificou como 'cam
peões' o queijo parmesão ralado, 
macarrão instantâneo e a morta
dela”, enumera a nutricionista.

Para identificar se a quantida
de de sal está dentro do indicado, 
Viviane ressalta a importância de 
ler a embalagem dos produtos. 
”A informação nutricional sobre a 
quantidade de sódio é obrigatória. 
Se a quantidade de sódio for supe
rior a 400 mg em 100 g do alimen
to, este é considerado um alimen-

Dicas da nutricionista Viviane Pinheiro 
Covre para diminuir o uso de sal

- Evite a utilização de tem
peros prontos e caldos con
centrados, que são ricos em 
sódio, glutamato monossó- 
dico e outros
- Utilize ervas desidratadas,

temperos naturais, pimenta 
e sucos de frutas para tem
perar os alimentos
- Não utilize saleiro à mesa
- Não acrescente sal no ali
mento depois de pronto

Substitua o sal por um mix de ervas
INGREDIENTES

2 colheres de chá de alho em pó 
1 colher de chá de manjericão 
1 colher de chá de orégano 
1 colher de chá de raspa de limão ralada

PREPARO
Bata os ingredientes no liquidificador. Armazene em um 

recipiente para sal e utilize como substituto do sal na hora de 
temperar os alimentos.

to rico em sódio, sendo prejudicial 
à saúde, devendo ser evitado”.

Para medir a quantidade 
correta de sal na hora de tempe
rar os alimentos, a nutricionis
ta explica que um adulto deve 
consumir de 4 a 6 gramas, o 
equivalente a 2 colheres de chá 
rasas. ”O difícil de mensurar é 
nos produtos industrializados, 
por isso deve-se controlar o 
consumo destes alimentos”.

Quanto ao paladar que o sal 
provoca nos alimentos e que se 
torna difícil quando o tempero

deve ser reduzido, Viviane explica 
que tudo é uma questão de costu
me. ”O paladar se acostuma com 
a redução do sal, mas há diversas 
maneiras de minimizar esse im
pacto. O sal pode ser trocado, nas 
receitas, por ervas e condimentos 
que acentuem o sabor dos ali
mentos”, diz. ”Para que a comida 
tenha mais sabor, recomenda-se a 
utilização dos temperos naturais 
à vontade, por exemplo, alho, 
cebola, salsa, cebolinha, hortelã, 
gengibre, manjericão, alecrim, 
orégano, entre outros”.

O lado bom do sal
Apesar de todos os males 

que o excesso de sal pode cau
sar a saúde, o consumo correto 
é essencial para o organismo. 
”O sal comum, chamado tam
bém de sal de cozinha ou sal de 
mesa, é quimicamente conheci
do como cloreto de sódio. Sua 
função no organismo humano 
é controlar as substâncias que

entram e saem das células. Gra
ças a ele, a quantidade de nu
trientes e água das células estão 
sempre regulados”, explica a 
nutricionista Viviane G. Pinhei
ro Covre. ”O sal também ajuda 
a controlar funções vitais, como 
batimentos cardíacos, contra
ções musculares e transmissão 
de impulsos nervosos”.

C o n su ltó rio  O d o n to ló g ico
Dra. E lizandra Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgiã • Dentista CROSP 82240

y Odontologia Estética 
^  Periodontia 
^  Endodontia 
k  Cirurgia e implantes 
^ Próteses dentárias 
^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

F r ^ .

Rua 15 de Novembro, 246 - Fone: 3263-2255

CCínica

Santa <^sa
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365

M A G IS T R A L
P H A R M A

M a n i p u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s

w w w .m a g is t ra lp h a rm a .c o m .b r

- Descontos e Prazos especiais para fórmulas manipuladas;
- Entrega em domicílio; à
- Orçamentos por telefone, fax ou email; £
- Retirada gratuita de receitas em domicílio; /
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e £
- Aromaterapia £
-Terapia Floral com produtos BioFIorais; £  I
- Aviamento de fórmulas em caráter de urgência £  CEh

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 113.202-T E O T 10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

p s i q u i a t r i a
DR. CARLOS AUGUSTO HUEB

C R M / S P  1 3 8 7 7 6

Tel (14) 3 2 5 4 - 1 5 3 7  | Cel (14) 9 8 2 8 - 1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65, sala 2 | centro

(no m esm o prédio da PAME) | Lençóis Paulista

A tend im ento  na Santa Casa de M acatuba  
Tel (14) 3 2 9 8 - 9 2 0 0

Y  PameLab
/  Laboratório dc Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-D N A
-ATENDEM OS CO N VÊNIO S E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Sonissão
Cristiane Melo e 
Isabela Gaspar, na 
festa de Agudos

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CAFE DAS 9H30
Criado pelo músico e publicitário 
Everton Vitorato, o talk show Café 
das 9h30, exibido pela TV Preve, 
traz assuntos do dia-a-dia e 
entrevistas com personalidades, 
empresários, músicos e artistas. 
Diferente, a atração ganha espaço 
e se consolida sob elogios dos 
críticos de televisão. Em julho, 
a atração completa 5 anos 
no ar, tendo recebido artistas 
consagrados como Fernando & 
Sorocaba, Cesar Menoti e Fabiano, 
Kelly Key, João Carreiro & Capataz 
e a apresentadora Helen Ganzarolli 
(foto), presença na festa Melhores 
do Ano, do jornal O ECO.

• MEGA BYTE
A Mega Byte oferece o que 
há de melhor em tecnologia 
em computadores, tablets, 
celulares, câmera digital, 
GPS, jogos, acessórios, além 
do Play Station 3 com seis 
jogos em 10x sem juros. 
Aproveite o Arraiá da Mega 
Byte no mês de julho, 
onde seu notebook usado 
vale um descontão de até 
R$ 500 na compra de um 
novo. Na foto, a equipe. A 
Mega Byte fica na rua 15 de 
Novembro, 351. Telefones 
(14) 3264 2078 /  3264 2387 
e 3263 5726.

FOTO: KING STUDIO

Flavia Calijuri,Orlando Calijuri,Monique Calijuri e Elizeu Calijuri

FOTO: STUDIO A

• Parabéns para o Luis Felipe, que comemorou seu aniversário de 1 
aninho no dia 4 de julho, com uma super festa no Espaço Kids. Na 
foto, com os pais Marlon e Camila.

S A N T i^ L A R A
f ,  Materiais Elétricos

SUBSTITUA LAMPADAS 
INCANDESCENTE POR 

ECONÔMICAS E  REDUZA SUA 
CONTA D E ENERGIA!

POTÊNCIA-EQUIVALE 
1 5 W ^ R $ 6 ,5 8 > 6 0 W  
2 0 W < R $ 7 ,4 1 > 8 0 W  
2 5 W ^ R $ 8 ,2 2 > 9 0 W

0  melhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA

la K i®  [D g
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
lO O M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CEOIP) -  Lençóis Pta.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

O  Lígia completou 27 
anos no dia 9 de Julho e 
recebeu os parabéns do 
esposo Flávio. Felicidades! 
© Patrícia e Rafael da Dap 
Imobiliária, na Estância 
Grill
© Pedro e Caroline, na 
Estância Grill 
O  Alunos da Escola 
Amelia Benta 
comemoraram a festa 
junina no dia 5 de julho.
Na foto, as crianças com a 
Tia Vandeisa 
© Lilian e Fabio, na 
Estância Grill 
O  Vinicius e Eloá, na 
Estância Grill

CA SA SSO U TO
M A T E R IA IS  P A R A  C O IM S T R U C Â O

AO A CA BAM EN TO  
( 14) 3264-2505

R:W ALTER M 0R ETT0,340 
JD .JOÃO PACCOLA

aqui ganhar 
virou frequência


