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ESPORTES

Guedes e 
Paulistano 
estão fora

A fase de dom ingo, da  
C opa O ECO, e lim in o u  dois 
tim es da  com petição . Al
fredo G uedes p erd eu  p a ra  
o M onte M or e m ostrou  
q u e  o tim e  tem  pon tos q u e  
p recisam  ser m elhorados. 
Já  o P au lis tan o , p erd eu  
po r 3 a  0 p a ra  o Ita tin g a  
e tam b ém  es tá  e lim in a 
do da  com petição . A6

CAPOTAMENTO

Bombeiros salvam 
motorista 7 horas 
após acidente

Um motorista de 40 anos foi salvo 
pelo Corpo de Bombeiros sete horas 
após capotar o caminhão que dirigia. 
O acidente aconteceu sábado, por 
volta das 22h, na zona rural. O veí
culo perdeu o freio. O caminhão tan
que só parou em meio a uma plan
tação de eucalipto de difícil acesso. 
O motorista foi encontrado por volta 
da 1h30 de domingo e retirado das 
ferragens três horas depois. C4»

POLÍCIA

PM apreende dois 
jovens por tráfico

Tarcísio renova 
com Enops por 
apenas 3 meses
Curto período pode representar o rompimento com 
a empresa e o fim do Sisam; ontem Prefeito recebeu 
membros da Sabesp para estudar retorno a M acatuba

BOREBI

Cutrale tem fazenda 
bloqueada por Justiça

GOTA D'ÁGUA - Tarcísio estuda retorno da Sabesp para substituir atual serviço de água

A matrícula da Fazenda Santo 
Henrique (foto), da Cutrale, em Bore- 
bi foi bloqueada pela Vara Federal de 
Ourinhos. Com o bloqueio, o local 
fica impedido de realizar transações 
com o imóvel, como compra e venda, 
até que se tenha decisão definitiva 
sobre o domínio da área. A empresa 
declarou que documentação de área 
está regular e que pretende recorrer 
da decisão da Justiça Federal. C4̂

CEM

Infinity Tennis vence 
Torneio Início O
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'Planeta azul' 
fica a 63 anos- 
luz da Terra

RÁDIO
Telefonia no 
Brasil ainda 
deixa a desejar
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Opinião C FRA SE
• "O jogo contra o Flamenguinho foi 
decisivo para essa nossa queda?" 
lamentou Vantoir Provence, o Tuili, 
técnico do Alfredo Guedes.

PARA PEN SA R
• "Não há penitência melhor do que 
aquela que Deus coloca em nosso 
caminho todos os dias."

Dom Hélder Câmara

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

O importante é 
garantir bons serviços

As avalanches de manifestações 
que ser espalharam pelo Brasil 
trouxeram inúmeros recados 

para os políticos e administradores 
públicos de um modo geral. Um de
les foi que todos querem melhores 
serviços públicos. A coincidência dos 
protestos com a Copa das Confede
rações também foi sintomática des
se clamor das ruas. A população ob
servou vultuosos gastos de dinheiro 
público -  nos estádios principalmen
te -  para garantir o chamado padrão 

FIFA de acessibilidade, conforte e 
comodidade para acompanhar o 
desfile dos melhores do mundo 
em seus continentes.

O problema é que o governo 
brasileiro garantiu o padrão FIFA 
para um evento esportivo, mas 
não consegue garantir o mesmo 

padrão de qualidade em serviços 
que realmente interessam à popu

lação. O governo não consegue 
garantir o tal "padrão FIFA" no

serviço público de saúde, ou então na 
educação, ou no transporte público en
fim, em áreas que realmente afetam a 
vida dos cidadãos.

O jornal O ECO traz hoje uma repor
tagem que trata novamente do dilema 
vivido por Macatuba com seu serviço 
municipal de água e esgoto. O prefeito 
Tarcisio Abel não descarta a Enops e o 
Sisam, mas tem claramente a inten
ção de reatar com a Sabesp. O prefeito 
afirmou que está estudando todos os 
aspectos -  principalmente os legais já 
que existem dois processos na justiça 
sobre este assunto -  para discutir o 
tema com a população.

E independente do sistema escolhi
do o que os macatubenses desejam é 
água na torneira por um preço que cai
ba no bolso. Ou seja, serviço de quali
dade pelo preço justo, a mesma lógica 
existente na iniciativa privada. A voz 
das ruas deu seu recado, e os gover
nantes precisam ouvir, entender e agir 
para não perder o trem da história.

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

País rico é país que gera 
riqueza para combater a pobrezaO

D

<

Aguinaldo Diniz Filho
é presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção

0 Brasil passa por um momento 
histórico, que está abalando as 
estruturas políticas do País. As 

pessoas estão indo às ruas não para co
memorar gols, ou a seleção, mas para 
gritar por seus direitos. Esse quadro de 
indignação e esgotamento das Insti
tuições Públicas já era sentido há anos 
pelos empresários, diariamente. O gi
gante Brasil estava adormecido e pre
cisou que a população de forma ordei
ra e civilizada, se movimentasse como 
poder originário, para cobrar melhores 
caminhos. No meio desse turbilhão, a 
Abit realizou um encontro em Brasília 
entre empresários do setor, de todo 
o País, no dia 19 de junho, com parla
mentares que defendem a indústria da 
moda e a indústria nacional. Também 
foi um momento histórico, pois reuni
mos mais de 300 pessoas interessadas 
em lutar por essa causa.

Sensibilizar políticos, autoridades 
e até mesmo nossos pares em rela
ção a uma agenda de competitividade 
não é tarefa simples, mas no Encontro 
de Brasília estivemos coesos na dire
ção a seguir. Essa consciência coletiva 
reconhece que o Brasil foi abençoado 
com algumas dádivas naturais, como 
commodities metálicas e não metáli
cas, mas parece que não sabemos tirar 
proveito desses presentes. É preciso 
agregar valor e transformar esses re
cursos em benefícios para os brasilei
ros. Um país rico é antes de tudo um 
país que gera riqueza para acabar com 
a pobreza.

A indústria nacional vem sendo to
lhida em sua vocação que é gerar ri
quezas. Há uma década, a indústria 
representava quase 30% do PIB. Hoje, 
está patinando em menos de 14%. O 
governo criou incentivos, desonera
ções, redução do custo de energia, 
margem de preferência, PSI (Plano de 
Sustentação de Investimento), e dentre 
outras medidas, todas absolutamente 
importante para o setor, que faz uma 
vez mais questão de reconhecer, mas 
não são suficientes, infelizmente, ten
do em vista uma concorrência desleal e 
predatória, em que vive o nosso setor.

Precisamos sim e talvez a hora seja 
agora, de uma reforma tributária que 
desonere, simplifique e dê transparên

cia ao recolhimento de tributos, hoje 
em torno de 37% do PIB.

No bojo das reformas necessárias, 
que por longo tempo estão sendo 
discutidas, urge também, que faça
mos as reformas políticas, trabalhis
ta e previdenciária, que sem dúvida, 
abrirão as portas do futuro para a Na
ção Brasileira.

O Brasil sempre foi um player mui
to respeitado no setor têxtil mundial, 
mesmo sem exportar tanto. Sua ca
pacidade instalada envolvendo mais 
de 32 mil empresas, sua autossufi- 
ciência no algodão, investimentos 
médios de US$ 2 bilhões/ano, sendo 
um dos parques fabris de referência 
em sustentabilidade, sempre impres
sionou os jornalistas e compradores 
internacionais que vieram conhecer 
nosso setor in loco.

Apesar de toda a representativida- 
de da indústria da moda nacional, de 
sua força inigualável de gerar emprego 
e renda para mais de 1,7 milhão de bra
sileiros, produzindo cerca de 9 bilhões 
de peças confeccionadas (incluindo-se 
aí vestuário e cama, mesa e banho) e 
estando dentre as quatro maiores do 
mundo, a carga tributária tem sido o 
grande algoz que está tirando nossa 
competitividade, juntamente com os 
produtos importados asiáticos que, ao 
contrário, recebem todos os incentivos 
inimagináveis para atravessar o ocea
no e chegar aqui, de forma tão desleal, 
muito mais baratos do que as roupas 
produzidas no próprio Brasil. Esse qua
dro brasileiro de inúmeros impostos e 
tributos sociais, previdenciários, am
bientais, trabalhistas, é um criadouro 
de situações que denigrem a moda 
brasileira, como trabalho análogo à 
escravidão, informalidade, produtores 
virando importadores, e por aí vai.

A Abit e a Frente Parlamentar Mista 
Jose Alencar pelo Desenvolvimento da 
Indústria Têxtil e de Confecção estão 
defendendo o Pedido de Salvaguarda 
para Vestuário e um Regime Tributá
rio Competitivo para Confecção (RTCC), 
pois acredita que somente assim será 
possível resgatar a competitividade e 
garantir não somente o emprego de 
milhares de brasileiros, como também 
crescer e gerar mais renda para o Bra
sil. Definitivamente, vale a pena lutar 
por este setor, lutar por cada atividade 
que gere dignidade ao povo brasileiro 
e, lutar pelo Brasil.

Prefeita Bel Lorenzetti 
reassum e Poder Executivo

A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) reassumiu o Poder Executivo de Lençóis Pau
lista, no sábado 13, após 16 dias de licença. Ontem, ela reiniciou suas atividades 
normalmente em seu gabinete. Durante o período em que esteve ausente, a 
tucana foi substituída pelo vice-prefeito, José Antonio Marise (PSDB) que assu
miu o posto e deu continuidade aos trabalhos. Desde que foi eleita prefeita da 
cidade, Bel Lorenzetti não havia se ausentado dos afazeres da Prefeitura.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Voltando
Após 16 dias de li

cença, Bel Lorenzetti re
assumiu a Prefeitura de 
Lençóis Paulista; durante 
o período, o vice-prefeito 
José Antônio Marise es
teve no cargo máximo do 
Poder Executivo

Visita
O deputado estadual Luiz Carlos 

Gondim (PPS) visita hoje a cidade 
de Lençóis Paulista. Por volta das 
10h, ele se reúne com Mário Sílvio 
Batistella, presidente municipal do 
partido. Ontem, o parlamentar es
teve em Macatuba, onde visitou 
empresas da cidade.

Presente 1
Assim como outras 117 cidades do 

Estado de São Paulo com menos de 
50 mil habitantes, Macatuba come
mora a entrega de uma retroescava- 
deira doada pelo Governo Federal. Em 
breve, deve chegar uma moto nivela- 
dora, proveniente do mesmo pacote.

Presente 2
A entrega da máquina faz parte 

das ações da segunda fase do PAC 
2 (Programa de Aceleração do Cres
cimento), anunciada pela presidente 
Dilma Rousseff (PT) no inicio do ano. 
A entrega de parte do compromis
so assumido em Rio Claro, na última 
sexta-feira.

Campanha antecipada
A boa vontade da presidente a 

um ano das eleições representa uma 
"isca" aos eleitores e às administra
ções públicas municipais. Nome cer
to do PT (ou quase) em 2014, Dilma 
começa sua campanha eleitoral agra
dando a tudo e a todos.

Igual ou parecido?
Também no início do ano, o gover

nador de São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB) anunciou três veículos (ônibus 
escolar, caminhão basculante, van) 
para os municípios com até 50 mil ha
bitantes.

Rachado
Em Borebi, a alta cúpula da ad

ministração do prefeito Manoel Frias 
Filho (PR), o Mané, tem um desafio 
pela frente: superar o racha sem com
prometer o ritmo de trabalho.

Siglas iguais,
pensamentos distintos
Empossados há sete meses, Mané 

Frias e o seu vice-prefeito, Pastor 
Adilson Vera (PR) não se entendem 
em vários pontos. Em alguns casos, a 
divergência supera o consenso.

Terminando
Mesmo Tarcísio Abel (PP) não 

confirmando a vinda da Sabesp, di
ficilmente isso não deve ocorrer. O 
simples fato de renovar o contrato 
com a Enops Engenharia (empre
sa que presta serviço ao Sisam) por 
apenas três meses já indica que o 
sistema criado pelo ex-prefeito Coo- 
lidge Hercos Junior (PSDB) está com 
os dias contados.

Distante
A atitude do prefeito de Macatu- 

ba parece ser bastante consciente. 
Infelizmente, Tarcísio não agradará a 
todos, independente da decisão. No 
entanto, uma coisa é certa: o proble
ma está longe de um fim.
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CONGRESSO BRASILEIRO
As alunas do curso de Pedagogia da FAAG Lidiane Faustino e Aline 
Berto participaram entre os dias 25 e 28 de junho, na Unesp Bauru, do 
4° Congresso Brasileiro de Educação. As graduandas, sob a orientação 
da professora doutora Liliane Campos Stumm, apresentaram o 
trabalho científico "A importância da música na educação infantil".

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

NOVO ÁLBUM
Acontece hoje, às içhso a 5® 

Festa Julina no Museu Alexandre 
Chitto. Durante o evento Emílio 
Campanholi e seu conjunto lançam 
o 13° álbum "Rocinha em Festa". 
Ainda na programação cultural da 
cidade, amanhã, das loh às i4h e na 
quinta, às 2oh tem exibição do cur
ta metragem Frankenstein Punk e o 
longa Bibi, a Bruxinha. O projeto faz 
parte do Ponto MIS e acontece no 
auditório da Casa da Cultura.

CONTROLE DE PRAGAS
O SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Lençóis Pau
lista) continua com o trabalho de 
controle de pragas urbanas na 
rede de esgotos. Hoje a aplicação 
acontece na Cecap, Jardim Itapuã e 
João Paccola. Amanhã no Santa Te- 
rezinha I e II, Jardim Príncipe e Jar
dim Maria Luiza I e II. Quinta-feira 
na Vila Cachoeirinha, Jardim Monte 
Azul, Residencial Açaí I e II, Jardim 
Maria Luiza III, Jardim Europa, Re
sidencial Athenas, Jardim Sant'ana. 
Na sexta-feira no Jardim do Caju I 
e II e Ibaté.

PONTE RIO FAXINAL
As obras para a construção de 

uma ponte de concreto armado so
bre o Rio Faxinal prosseguem nesta 
semana. A ponte terá uma exten
são de 23 metros de comprimento. 
O investimento é de R$ 497.151,09. 
Deste total, R$ 405 mil foram libe
rados pelo Ministério da Integração 
Nacional, via Secretaria Nacional de 
Defesa Civil. Como contrapartida a 
Prefeitura aplicou mais R$ 92.151,09 
com recursos próprios.

IBGE
O Ministério do Planejamento 

liberou o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) para con
tratar 7.825 mil novos profissionais 
em caráter temporário, através de 
processo seletivo simplificado. Os 
contratos têm prazo de um ano, po
dendo ser prorrogado por mais dois 
anos. Os profissionais devem reali
zar pesquisas econômicas e sócio- 
-demográficas.

CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS
Os alunos de graduação e pós

-graduação interessados em par
ticipar do Programa Ciência sem 
Fronteiras, que oferece bolsas de 
estudo em 18 áreas do conhecimen
to científico e tecnológico, em di
versos países, têm até o final deste 
mês para se inscreverem. De acordo 
com o Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico, 
órgão responsável pelo programa, 
os interessados em bolsas no Reino 
Unido, Finlândia, Coreia do Sul, Aus
trália, e Canadá têm até o dia 19 para 
se inscrever. Já quem deseja pleitear 
bolsas na Nova Zelândia poderá fa
zer a inscrição até o dia 26. Para a 
Alemanha, Estados Unidos e Japão, 
o prazo de inscrição já foi encerrado.

FRASE
"O pessoal está muito feliz, levando objetos para 
troca. Será oportunidade única. Débora Jorge, 
coordenadora da Jornada Mundial da Juventude, 
do Santuário Nossa Senhora da Piedade

EM OPERAÇÃO -  Ontem o radar móvel, no período da tarde, estava em ope
ração na avenida Papa João Paulo II. O limite de velocidade da via é de 50 
km/h. Hoje o radar vai estar no período da manhã na avenida Lázaro Brígido 
Dutra, Lúcia de Oliveira Lima, na parte da tarde nas ruas Jalisco e Guaianazes.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.

Cães e C rianças
Toda criança ama os cães e todo câo ama a 

criança. É uma troca de amor sem interesse.
O câo é o melhor amigo do homem porque nâo 

conhece dinheiro. Adoro cachorro, tive um policial 
capa preta que ganhei filhote e quando atingiu ida
de adulta adoeceu e sofreu muito para morrer.

Eu sofri também e como não havia médico v e 
terinário na ocasião, apelei para meu amigo Dr. 
Antonio Tedesco que examinou, constatou febre e 
infecção de largo espectro.

Meu amigo não resistiu e partiu para sempre, 
deixando eterna saudade.

Após esta passagem nunca mais quis ter ca
chorro. Prefiro evitar sofrimento.

Aprecio os cachorros de amigos e de minha fi
lha Adriana.

Procópio Oliveira Lima
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Vou pagar mais barato, 
mas não consigo falar

A telefonia móvel no Brasil ainda deixa muito a dese
jar, embora o país seja um dos campeões em número de 
aparelhos celulares habilitados. Digo isso, porque depois 
de muito tempo em um plano corporativo da Vivo (caro) 
aceitei oferta tentadora da TIM (mais barato). Como virava 
e mexia tinha problemas de sinal com a Vivo, resolvi ou
vir as 'promessas' de um serviço melhor por custo menor. 
Mudei de operadora e o pesadelo começou. Enquanto es
tou escrevendo, olho para o celular e vejo que está 'sem 
serviço' há mais de duas horas. Não consigo fazer nem 
receber ligações. Estou incomunicável.

Mas o problema não aconteceu ontem. Já dura cerca de 
15 dias, tempo em que mudei de operadora. Se uma opera
dora apresentava problemas dia sim, dia não, a segunda da 
problema todos os dias e raras às vezes 
funciona a contento. Vou esperar 
chegar a fatura para constatar 
0 custo menor que me foi 
prometido. Mas tenho cer
teza que 0 custo realmente 
deverá ser bem mais baixo.
Espero que seja mais barato, 
porque falar ao celular virou 
uma raridade. Se não falo, 
pago menos. Apenas uma ta- 
xinha que deverá superar 
os R$ 100. É justo pa
gar sem usar?

1 Doses experimentais da vacina contra den
gue já estão sendo produzidas. De acordo 
com os cientistas de um laboratório francês, 
os testes já estão na fase final. Segundo 
eles, a imunização vai combater de uma vez 
os quatro subtipos de vírus que causam a 
doença. Se os resultados forem positivos, 
um medicamento poderá ser comercializado 
já em 2015. A meta é produzir 100 milhões 
de doses por ano. Transmitida pelo mosqui
to Aedes aegypti, a dengue representa uma 
ameaça pandêmica. Dados da Organização 
Mundial da Saúde, a OMS, mostram que a 
doença tropical atinge cerca de 100 milhões 
de pessoas, por ano, no mundo.

Ontem foi comemorado o Dia do Homem. A 
ocasião é importante para conscientizar a popu
lação masculina sobre um aspecto da vida que 
costuma ser deixado de lado: a saúde. Pesqui
sa da Sociedade Brasileira de Urologia, feita em 
parceria com a Bayer, traz um dado alarmante: 
44% dos brasileiros nunca foram ao urologista. 
Os homens, principalmente depois dos 40 anos, 
deveriam ir ao urologista rotineiramente, assim 
como as mulheres vão ao ginecologista. Seria 
uma forma de prevenir diversas doenças, como 
os problemas na próstata, inclusive o câncer.

As transações bancárias pela internet já são 
mais numerosas do que a movimentação fei
ta nas agências. E os ataques de hackers aos 
sites dos bancos crescem duas vezes de um 
ano para outro. Além desses ataques, muitas 
vezes há rompimento dos fios de fibra ótica 
que interligam os centros de dados dos ban
cos ou a troca de equipamentos e dos pro
gramas de computador. Cada banco tem um 
sistema de informática trabalhando junto com 
o principal. Quando há pane em um deles, o 
outro passa a fazer o serviço, mas mesmo as
sim, aumentam os momentos de dificuldades 
nas operações pela internet. No ano passado 
os bancos informam que gastaram 20 bilhões 
de reais para atualizar e modernizar seus sis
temas de informática.

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

Nome:

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) texto, 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 válida para pessoa juríd ica.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


rOTO: DIVULGAÇÃO
Apple investiga 
morte de mulher que 
usava iPhone sendo 
carregado. Vítima 
teria sofrido choque 
elétrico em casa.

Telescópio da Nasa 
descobre planeta azul que 
está a 63 anos-luz da Terra

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Astrônomos estudando as observações do 
telescópio espacial Hubble, da Nasa, descobri
ram a cor real de um planeta que orbita uma 
estrela a 63 anos-luz de distância do Sistema 
Solar. E a surpresa foi que o HD 189733b é 
azul como a Terra. Usando o espectógrafo do 
telescópio, os cientistas descobriram sua cor 
original, e viram que se visto diretamente, ele 
seria parecido com a Terra. Mas as semelhan
ças acabam aí: no HD 189733b, a temperatura 
diurna pode chegar a 2760°C, e ali provavel
mente não chove água, mas vidro, com ventos 
de 7.200 quilômetros por hora. A luz azul não 
vem do reflexo dos oceanos como na Terra, e 
sim da atmosfera quente que contém nuvens 
de partículas de silício, que ao se condensar 
no calor formam gotas de vidro que refletem 

luz azul. O HD 189733b é considerado um 
"Júpiter quente", uma classe de planetas 
que orbitam muito perto de suas estre
las, e o estudo dele está trazendo novas 

informações sobre a composição química 
e estrutura de nuvens de todo 0 seu gru

po. O planeta foi descoberto em 2005, e está 
a 4,6 milhões de quilômetros de sua estrela, 
uma distância tão curta que seus campos gra- 
vitacionais se misturam e 0 planeta nâo tem 
rotação - um lado sempre está de frente para 

^  a estrela e 0 outro está sempre no escuro. Em 
^  2007, o Telescópio Espacial Spitzer mediu a luz
^  infravermelha emitida pelo planeta, chegando 
^  a um dos primeiros mapeamentos de tempe

ratura de um exoplaneta, que mostrou que a 
diferença de temperatura entre os lados do 
HD 189733b pode chegar a 260 graus Celsius, 
que causaria ventos violentos do lado diurno 
para o lado noturno do planeta.

////////////̂ ///////////////̂ ^^^
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A  MELHOR

que nunca.

Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já faz bem.

Mwfosoft'Pa rtner Network' SAPBusinessOne

1  \  . ..

(14) 3263-3637
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^  TERÇA-FEIRA, 16/07

^  manhã tarde
^  Sol com algumas nuvens.

Não chove.

NASCER E PÔR-DO-SOL: i^ 6 h 5 5  i^17h 48

t 2 6 ° ^ -  0mm /U R 9 6 %  
« ^ ^ 0 %  Û R 5 2 %

\ j

QUARTA-FEIRA, 17/07 NASCER E PÔR-DO-SOL: < f6 h 5 5  i^17h 48

manhã tarde
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

t 2 8 ° ^ ^  0mm / U R 9 5 %  
H o o p  * ^ ^ 0 %  ^̂ ^ 3 9 %

noite ▼ 1 0 0

TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Políc ia Corpo d e S A M U
M il ita r B o m b e iro s

1 9 0 1 9 3 1 9 2
Lençóis Pau 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 M a c a tu b a
Conselho Tutelar.... ... 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos. ..3262-1444 Santa Casa............. . 3298-9200
Pref de Agudos...... .3262-8500 Ambulância.......... 0800-7701192

Pref de Macatuba... . 3298-9800
A re ió p o lis
Conselho Tutelar.... .3846-9912 P ed e rn e ira s
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.... ..3284-6426
Pref de Areiópolis... 3 8 4 6 -9900 Santa Casa............. ..3283-8380

Pref de Pederneiras .. 3283-9570

Regional SEM  CONTROLE
Dois veículos, cada um com cerca de R$ 30 mil em 
mercadorias, capotaram na madrugada desta segunda-feira, 15, 
na rodovia Castello Branco (SP-280), próximo ao município de 
Pardinho (SP). No carro, havia mais de 4 mil relógios. A suspeita 
e que o veículo tenha capotado devido ao excesso de peso.

BOREBI

Justiça bloqueia matrícula de 
fazenda Santo Henrique, da Cutrale
Decisão acata pedido 
de tutela antecipada; 
empresa diz que 
imóvel está em ordem

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

A i® Vara Federal de Ouri- 
nhos bloqueou, no dia i0 
de julho, a matrícula da 

Fazenda Santo Henrique, ocu
pada pela Sucocítrico Cutrale 
Ltda, no município de Borebi 
(SP). A decisão acata pedido 
de tutela antecipada feito pelo 
Incra, por meio da Advocacia 
Geral da União (AGU), que 
defende ser a Fazenda Santo 
Henrique uma área pública, 
remanescente do antigo Núcleo 
Colonial Monção, ocupada irre
gularmente ao longo do tempo.

O bloqueio da matrícula, 
registrada sob número 4.118/84 
no Cartório de Registro de Imó
veis de Cerqueira César, impe
de a realização de transações 
com o imóvel, como compra e 
venda, até que se tenha deci
são definitiva sobre o domínio 
da área. Na ação, o Incra tam
bém pede que seja declarada 
de propriedade federal a área 
de 1.104 hectares da Fazenda 
Santo Henrique, com abertura 
de matrícula própria em nome 
da União.

Na sentença, a juíza federal 
substituta Melina Faucz Kle- 
temberg alega que "a União traz 
aos autos extenso estudo acerca 
da área demandada, recorrendo 
às origens dos títulos que ense
jaram a matrícula pertencente 
ao réu, remetendo à contextu- 
alização histórica e geográfica 
do imóvel em meio ao denomi
nado Núcleo Colonial Monção. 
Assim, apresenta argumentos 
fundados em estudos precisos e 
aprofundados, os quais não po
dem ser ignorados pelo juízo.” 
Após examinar a documentação 
apresentada pela AGU, a juíza 
conclui: "Diante de tais cons
tatações, percebe-se a existên-

DISPUTA -  Justiça Federal de Ourinhos bloqueou matrícula de fazenda 
Santo Henrique de Borebi; empresa reafirma que documentação está correta

cia de prova inequívoca e forte 
verossimilhança das alegações, 
suficientes a convencer o juízo 
acerca da grande possibilidade 
de procedência da ação”.

A fazenda Santo Henrique 
é objeto de ação reivindicatória 
por parte do Incra desde agosto 
de 2006. Em junho de 2007, o 
órgão federal obteve a imissão 
na posse do imóvel em sentença 
do Tribunal Regional Federal 
de São Paulo. Mesmo assim, na 
época houve tentativa de acor
do com a Cutrale, com proposta 
de permuta de imóveis.

Embora a empresa estivesse 
em negociações adiantadas com 
a Superintendência Regional do 
Incra em São Paulo para o cum
primento desse acordo, seus 
advogados procuraram a Justiça 
e obtiveram a cassação da limi
nar de imissão de posse. Assim 
que obteve essa decisão, a em-

presa abandonou as conversa
ções com a autarquia e passou 
a ignorar a real titularidade da 
área que ocupa.

A Fazenda Santo Henrique 
integrava o Núcleo Colonial 
Monção, projeto de colonização 
do governo federal iniciado em 
1910 para imigrantes de várias 
nacionalidades. No total, essas 
fazendas somavam aproximada
mente 40 mil hectares, abran
gendo os municípios de Agu
dos, Lençóis Paulista, Borebi, 
laras e Águas de Santa Bárbara.

Ao todo, o Incra já ajuizou 
cerca de 50 ações, que totali
zam aproximadamente 17 mil 
hectares a serem retomados 
para a União.

OUTRO LADO
Em nota encaminhada pela 

assessoria de imprensa da 
Cutrale a pedido de O ECO a

empresa afirma que possui toda 
a documentação e as escrituras 
que comprovam a posse legal da 
Fazenda Santo Henrique, Boreri 
(SP), conforme já demonstrado 
em outras ações anteriormente 
movidas e está à disposição da 
Justiça Federal para colaborar 
com o processo. A empresa 
completa que a medida deferi
da em tutela antecipada pela 
Vara Federal de Ourinhos tem 
apenas o objetivo evitar que a 
propriedade agrícola sofra alte
rações em seus registros junto 
ao competente Cartório de Re
gistro de Imóveis até que seja 
proferida a decisão de mérito 
da ação judicial.

A Cutrale declarou anda 
que apresentará na ocasião 
oportuna sua defesa e eventuais 
recursos que julgar necessários, 
para reafirmar a sua titularida
de dessa propriedade.

LENÇÓIS

Após 4 horas, vítima é resgatada de acidente
Homem tombou caminhão em local isolado e 
ficou preso nas ferragens; acidente ocorreu 
às 22h de sábado, mas Corpo de Bombeiros 
só foi informado à 1h30 de domingo

Carlos A lberto  Duarte

Um homem ficou preso 
na ferragem por quatro 
horas até ser resgato 

pelo Corpo de Bombeiros de 
Lençóis Paulista. Ele tombou 
um caminhão tanque em uma

plantação de eucalipto na área 
rural da cidade às 22h de sá
bado, 13, mas o Corpo de 
Bombeiros só foi comunicado 
à 1h30 de domingo, 14.

Quando os bombeiros che
garam ao local perceberam que 
a situação era mais grave do que

esperavam. A vítima, um homem 
de 40 anos, estava de cabeça para 
baixo preso nas ferragens. O res
gate levou cerca de 3h.

Mesmo com ferimentos 
pelo corpo, o motorista foi 
resgatado com vida. A vítima, 
que permaneceu consciente 
todo o tempo contou que tra
fegava em um declive, quando 
o caminhão perdeu o freio e 
capotou. O motorista foi en
caminhado ao pronto-socorro 
municipal onde foi medicado 
e permaneceu em observação.

MOTO X ÔNIBUS
Os bombeiros atenderam 

outro acidente de trânsito 
envolvendo uma motocicle
ta e um ônibus. A colisão 
ocorreu em um cruzamento 
no Jardim Caju por volta das 
22h e só não foi mais gra
ve, porque ao perceber que 
a colisão seria inevitável, o 
condutor saltou da moto que 
ficou sob o ônibus. O mo
tociclista foi socorrido com 
ferimentos leves. No ônibus 
ninguém se feriu.

Dois são detidos por tráfico de drogas em Lençóis Paulista
Equipe de Radiopatru- 

lhamento da Polícia Militar 
apreendeu dois jovens sábado 
à tarde no Jardim Primavera.

De acordo com informações

da sargento Bellato, os policiais 
realizavam patrulhamento de ro
tina no bairro, quando surpreen
deram os dois jovens conversan
do e trocando drogas e dinheiro.

Durante as buscas, os po
liciais encontraram 24 pedras 
de crack, R$ 11 em dinheiro 
e um cachimbo, que caracte
riza o uso de entorpecentes.

Os dois foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia, onde a 
droga, o dinheiro e o cachim
bo foram apreendidos e os 
dois liberados.

http://www.uniontecnologia.com.br


Regional H Á  VAGAS
O PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) de Lençóis Paulista está 
com mais de 200 vagas em aberto. 
Os interessados devem ir até o local 
para conferir as oportunidades.

MACATUBA

Tarcísio se reúne com representantes da Sabesp
Encontro aconteceu ontem, no gabinete do prefeito; município renovou contrato com Enops por apenas três meses e estuda retorno para empresa paulista

Angelo Neto

O prefeito de Macatuba, 
Tarcísio Mateus Abel 
(PP) prorrogou o prazo de 

vigência do contrato (que vence- 
ria em julho) com a Enops En
genharia em apenas três meses, 
com vencimento previsto para 
10 de outubro de 2013 e valor 
total estimado neste período em 
R$ 685 mil. Conforme adianta
do pelo jornal O ECO em 11 de 
maio deste ano, Tarcísio tem a 
intenção de reatar com a Sabesp.

Tarcísio esteve ontem reuni
do em seu gabinete com repre
sentantes da Sabesp. Segundo 
ele, os encontros têm sido fre
quentes. "Estamos avaliando a 
situação para tomar a melhor 
decisão. Estamos buscando 
mais informações para ter uma 
sustentação e chegar a uma 
conclusão”. Mais uma vez, o 
prefeito lembrou que a decisão 
sobre a volta da companhia vai 
depender de uma consulta feita 
junto à população. "Eu tenho 
que ter argumentos para con
versar com a população. O nos
so objetivo é ser transparente 
sem ser tendencioso”.

A intenção em retornar com 
os serviços da Sabesp partiu da

ESTUDANDO -  Tarcísio se 
reuniu ontem com representantes 

da Sabesp para discutir volta 
da companhia de saneamento;

contrato com a Enops foi 
renovado em apenas três meses

administração após os recentes 
problemas relacionados à rede 
de água e esgoto no município. 
As ações que correm na justi
ça envolvendo a companhia e 
a Prefeitura, segundo Tarcísio, 
também podem ser decisivas. 
"Como gestor, eu preciso pe
sar isso. Quando estamos em 
um processo judicial, temos 
que analisar tudo com bastante 
critério. Existe um processo na 
justiça e isso tem que ser levado 
em consideração”.

O curto prazo do novo con
trato com a Enops Engenharia 
representa o período em que o 
prefeito deve tomar a decisão 
sobre a mudança. "Legalmente, 
eu posso prorrogar o contrato 
por mais um período. Em um 
primeiro momento, achamos 
prudente em prorrogar por 
mais 90 dias”.

A Enops Engenharia presta 
serviços ao Sisam (Sistema de

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Saneamento Ambiental de Ma- 
catuba), criado pelo ex-prefeito, 
Coolidge Hercos Junior, em 2010.

O sistema é responsável 
pelo gerenciamento de todo o 
sistema de distribuição e tra
tamento da água, do tratamen
to do esgoto e de todo o meio 
ambiente da cidade. A possível 
volta da Sabesp representaria o 
fim do contrato com a Enops e,

consequentemente, a extinção 
do Sisam.

HISTÓRICO
Após a concessão com a Sa- 

besp vencer em 2008, Coolidge 
não renovou o contrato com a 
empresa. O imbróglio resultou 
em duas ações na justiça. A 
primeira foi proposta pelo mu
nicípio e trata da reintegração

da posse do sistema, enquanto 
que a segunda, de autoria da 
Sabesp, pede uma indenização 
do município.

Na época, Clodoaldo Rober
to Galli, o Ado, assumiu a se
cretaria. Em 2012, ele se licen
ciou do cargo para concorrer às 
eleições municipais. O candi
dato derrotado utilizou o Sisam 
como maior trunfo durante

campanha eleitoral, apesar das 
várias criticas da população 
(em alguns casos, inclusive, no
ticiadas pelo O ECO) como, va
lores abusivos, entupimento de 
redes de esgoto e falta de água.

Na contramão, Odair Álva
res Funes (PT), o Sargento, atu
al vice-prefeito e vereador na 
época, foi um dos maiores crí
ticos do sistema. Ele foi autor 
de um projeto de lei que regu
lamentava a cobrança de água e 
esgoto em Macatuba. O projeto 
foi vetado por Coolidge, mas 
promulgado logo em seguida 
depois de o veto ser derrubado 
pelos então parlamentares.

No início deste ano, os 
problemas só aumentaram, 
principalmente nos altos da 
cidade como jardins Bocaiúva 
e Planalto.

OUTRO LADO
A reportagem tentou entrar 

em contato com o superinten
dente da Sabesp, Mário Edu
ardo Pardini. Ele informou por 
meio da sua assessoria de im
prensa que prefere não comen
tar o assunto, já que a iniciativa 
de iniciar as conversas partiu 
da própria administração públi
ca de Macatuba.

LENÇÓIS

Escola de Negócios e Senai estão com vagas abertas
São dez cursos oferecidos de graça; inscrições devem ser feitas no Centro do Empreendedor CONFIRA OS CURSOS, DURAÇÃO 

E REQUISITOS PARA CADA VAGA

Priscila Pegatin

Começaram ontem as ins
crições para dez cursos 
oferecidos, de graça, pela 

Escola de Negócios e Senai, em 
parceria com a Diretoria de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda.

Entre as oportunidades de

profissionalização estão costu
reiro de lingerie e moda praia, 
mecânico de autos leves e auxi
liar financeiro. Os interessados 
idade mínima de 16 anos e ir 
até o Centro do Empreende
dor, que fica na rua Coronel 
Joaquim Gabriel, das 8h às 
17h. "Na Escola de Negócios 
eles vão ter, além das aulas

REFORÇO

Macatuba recebe retroescavadeira
llllll: DIVULGAÇÃO

AJUDA DE PESO -  Máquina foi entregue para cidades pequenas

Máquina faz parte de 
programa do governo 
federal voltado para 
equipar municípios

Da Redação

Na sexta-feira, o prefeito 
Tarcisio Mateus Abel e o 
secretário de Serviços Ur

banos e Abastecimento do muni
cípio, Antonio Aparecido Crotti, 
o Nico, estiveram em Rio Claro 
para receber, do governo federal 
uma máquina retroescavadeira.

O veículo foi entregue a Ma- 
catuba já que ela é uma das 117 
cidades do Estado de São Paulo 
com menos de 50 mil habitantes.

A medida integra ações da 
segunda fase do PAC 2 (Pro
grama de Aceleração do Cres
cimento) e visa melhorar as 
condições das estradas vicinais 
e, consequentemente, facilitar o 
escoamento da produção agrí
cola nos municípios.

Segundo o prefeito, a retro- 
escavadeira vai ajudar na rea
lização dos serviços públicos 
e melhorar a manutenção das 
estradas rurais.

teóricas e práticas, aulas de 
empreendedorismo para mon
tar um negócio. Os cursos são 
uma preparação para as pes
soas ocupar oportunidades de 
emprego”, explica Altair Apa
recido Toniolo, o Rocinha, dire
tor do setor. "As vagas são por 
ordem de chegada e é preciso 
levar original e cópia do CPF,

RG, comprovante de endereço, 
comprovante de escolaridade, 
cartão cidadão e menores de 18 
anos tem que levar o CPF do 
responsável”, ressalta.

Alguns dos cursos vão ofere
cer auxílio transporte para os ins
critos. As vagas para o Senai vão 
ser preenchidas no Centro, mas 
as aulas acontece direto na escola.

REINAUGURADA

Casa do Artesão é reaberta
Espaço funciona de segunda a 
sábado no terminal rodoviário

Da Redação

Foi reinaugurada no sá
bado, a Casa do Artesão 
de Macatuba. O novo 

local, no term inal rodoviá
rio, visa expor e comercia
lizar os trabalhos realizados 
por seis artesãs da cidade.

De acordo com Ivo do 
Nascimento de Almeida, 
coordenador de Cultura, o 
novo local deve atrair mais 
visitante. "Ficou um espa
ço mais agradável e apre
sentável. E também vamos 
trabalhar para que outros 
artesãos do município ve
nham para cá”, disse ele. "O 
espaço é gratuito e aqui elas 
vendem e divulgam o arte
sanato de M acatuba”.

Entre os trabalhos reali
zados estão a venda borda
dos, bisqui, madeira, crochê

e patchwork.
O prefeito Tarcisio Ma

teus Abel também partici
pou da reabertura da Casa. 
"O trabalho de vocês preci
sa ser visto e valorizado. É 
realmente importante saber 
que temos no município 
muitas pessoas que se de
dicam a esse trabalho”, co
mentou. A Casa do Artesão 
funciona de segunda a sába
do, das 9h às 11h e das 13h 
às 17h.

OPORTUNIDADE DE 
OCASIÃO

Compra-se cadeira tipo 
presidente. Modelo de fabricação 

Erechim-RS - 10/2013. 
Exige-se certificação 

internacional W EC O  para 
atender às necessidades 

ambientais.
Aceita-se proposta até 

19/07/2013.
Contato: 3269 0055 ou 

3269 0068, tratar com Altair

ESCOLA NEGÓCIOS
•  Costureiro Lingerie e Moda Praia, 160 
horas, início no dia 20 de julho, com 
turmas aos sábados. Requisitos - idade 
mínima 16 anos e 6® Série do Ensino 
Fundamental;
•  Costureiro Lingerie e Moda Praia,
160 horas, início no dia 19 de agosto, 
com turmas pela manhã, tarde e noite. 
Requisitos - idade mínima 16 anos e 6® 
Série do Ensino Fundamental;
•  Padeiro Confeiteiro, 300 horas, início no 
dia 29 de julho, com turmas pela manhã, 
tarde e noite. Requisitos - idade mínima 
16 anos e 6® Série do Ensino Fundamental.

CURSOS GRATUITOS SENAI 
(PRONATEC E GRATUIDADE)
•  Mecânico de Autos Leves, 400 horas, 
início no dia 22 de julho, com turmas 
pela manhã e tarde. Requisitos - idade 
mínima 16 anos e 6® Série do ensino 
fundamental;
•  Auxiliar Financeiro, 160 horas, início

no dia 12 de agosto, com turmas à 
tarde. Requisitos - idade mínima 16 
anos e ensino médio incompleto;
•  Mecânico Máquinas Industrial, 300 
horas, início no dia 22 de julho, com 
turmas pela manhã e tarde. Requisitos 
- idade mínima 16 anos e ensino 
fundamental incompleto ou completo;
•  Operador de Micro (Informática 
Básica), 160 horas, início no dia 22 de 
julho, com turmas pela manhã e tarde. 
Requisitos - idade mínima 16 anos e 
ensino fundamental incompleto;
•  Auxiliar de compras, 160 horas, início 
no dia 5 de agosto, com turmas pela 
manhã e tarde (idade mínima 16 anos e 
ensino médio incompleto);
•  Liderança, 16 horas, início no dia 19 
de agosto, à noite (idade mínima 18 
anos e ensino fundamental);
•  Mecânico de motores a diesel, 160 
horas, início no dia 5 de agosto, à tarde. 
Requisitos - idade mínima 16 anos e 
Ensino Médio Incompleto.

///////////////////////////////̂ ^^^

r

Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N° 23/2013 - PROCESSO 30/2013 - CON
TRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: EDRA 
SANEAMENTO BÁSICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - VALOR: 
R$ 22.801,00 - ASSINATURA: 26/06/13 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM 
RESERVATÓRIO CILÍNDRICO - VIGÊNCIA: 6 MESES - MODALIDA
DE: CARTA CONVITE N° 06/2013.

EXTRATO DO CONTRATO N° 24/2013 - PROCESSO 34/2013 - CON
TRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: TRI- 
GAIS PÃES E DOCES LTDA ME. - VALOR: R$ 9.557,60 - ASSINATU
RA: 28/06/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR
NECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - VIGÊNCIA: 
12 MESES - MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 09/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de julho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 37,46.



Esporte VITÓRIA
No sábado 13, a equipe da terceira idade de 
Areiópolis viajou para Itaí, onde venceu as 
donas da casa por 4 sets a 1, em mais amistoso 
de vôlei adaptado. É a segunda vitória seguida 
de Areiópolis em duas semanas.

COPA O ECO

Guedes e Paulistano perdem e dão adeus à competição
Equipes não têm mais chances de classificação 
para a próxima fase do campeonato; Areiópolis 
vence mais uma garante vaga antecipada

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Angelo  Neto

A Copa O ECO 2013 come
çou a definir seus classifi
cados para a próxima fase 

no domingo 14. O Areiópolis, 
atual campeão da Copa O ECO 
de Futebol de Macatuba, mante
ve os 100% de aproveitamento e 
está garantido matematicamen
te. Paulistano e Alfredo Guedes 
perderam e disseram adeus a 
competição. Já o Grêmio Cecap 
apenas empatou com o Botafogo 
da Barra Bonita e deixou a lide
rança do grupo escapar.

Dois jogos foram disputados 
no estádio Archângelo Brega, o 
Bregão, pelo grupo A. Atual 
campeão da Copa Lençóis, Al
fredo Guedes entrou em campo 
contra o Monte Mor pressiona
do e precisando de uma vitória. 
No entanto, mais uma vez, a 
equipe do distrito mostrou fra
gilidade na zaga e ineficiência 
no ataque. Marcelo, aos 43 mi
nutos do segundo tempo, fez o 
único gol da partida que deu a 
vitória e a classificação anteci
pada ao Monte Mor.

"Como eu já havia dito a se
mana passada, era um jogo im
portante para nós e que definia 
a nossa caminhada na competi
ção. Tivemos várias chances de 
definir o resultado na partida, 
mas não fomos felizes na defi
nição. Tomamos muitos gols no

campeonato. O jogo contra o 
Flamenguinho foi decisivo para 
essa nossa queda", lamentou 
Vantoir Provence, o Tuili, técni
co do Alfredo Guedes.

No outro jogo do grupo, 
também no Bregão, o Areió
polis bateu o Sport por 2 a 0 e 
também garantiu a vaga para a 
próxima fase. Com três vitórias 
em três jogos, a equipe coman
dada pelo técnico Rafael de 
Deus chega com força na reta 
final. "A equipe não entrou 
bem em campo no domingo. 
Fomos muito displicentes. No 
segundo, mexi no time e conse
guimos acertar, mas não achei 
que foi uma boa apresentação", 
lembrou o comandante. Fabio e 
Danilo balançaram a rede.

Já pelo grupo D, no estádio 
João Roberto Vagula, o Vagu- 
lão, o Grêmio Cecap perdeu a 
chance de assumir a liderança 
ao empatar com o Botafogo por 
1 a 1. Lucas fez para os lençoen- 
ses, enquanto que Murilo dei
xou tudo igual. No confronto de 
fundo, o Paulistano perdeu por 
3 a 0 para o Itatinga e também 
está eliminado da competição. 
Narciso (2) e Everton garanti
ram a vitória dos visitantes.

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

FORA -  Alfredo Guedes, atual campeão da Copa Lençóis, conseguiu apenas um ponto em três jogos e não tem mais chances de classificação

CLASSIFICAÇAO

GRUPO A
MONTE MOR 
AREIOPOLIS 
FLAMENGUINHO 
ALFREDO GUEDES 
SPORT

GRUPO B

V E

AT.MACATUBA 
MARINGA 
PALESTRA 
EXPRESSINHO 
PARTANIA

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

GRUPO C l E a i J E
SANTA LUZIA 6 2 2 0 0 8 3 5
DURATEX 4 2 1 1 0 6 4 2
100 MALA 4 3 1 1 1 9 11 -2
BOREBI 3 3 1 0 2 4 6 -2
GREMIO DA VILA 0 2 0 0 2 3 6 -3

GRUPO d \Mpm \ J i m E r :
BOTAFOGO 8 4 2 2 0 5 2 3
GREMIO CECAP 5 3 1 2 0 8 4 4

H t a t in g a 4 "3 1 1 [5
CAÇULA 3 3 1 0 2 4 7 -3
PAULISTANO 1 3 0 1 2 1 7 -6

Fase final do Campeonato de Truco está definida
A Diretoria de Esportes e 

Recreação definiu o calendá
rio das quatro últimas etapas 
do Campeonato de Truco. A 
11® etapa será disputada no 
dia 4 de agosto, no Grêmio 
Recreativo do Grupo Lwart, 
após a participação lençoen- 
ses nos Jogos Regionais.

Na sequência serão dis
putadas mais três etapas. 
Um torneio com as melho
res duplas, vai definir os 
representantes de Lençóis 
Paulista no torneio promo
vido pela Delegacia Regio
nal de Esportes. Seis duplas 
representam o município

na competição.
A 10® etapa disputada no 

Posto Cajuzinho (jardim do 
Caju) reuniu 26 duplas. João 
e Serginho levaram o título. 
Júlio e Noel conquistaram o 
vice-campeonato, IM e Para
ná o 3° lugar e Cleiton e Sil
vio, o 4° lugar.

FOTO: DIVULGAÇAO

ULTIMAS ETAPAS:
18/08 - BAR do  HENRIQUE,
Vila Cruzeiro

01/09 - GRÊMIO ASP
(Alfredo Guedes)

15/09 - e s tá d io  m u n ic ip a l
Archangelo Brega.

KUNF FU - Neste domingo 14, foi 
realizado na academia de Kung Fu 
Garra de Tigre de Lençóis Paulista 
o 11° Exame de Graduação com 
a participação de 28 lençoenses 
que graduaram no Sanda. Os 
alunos do professor Adriano Pitoli 
(6° nível) foram avaliados pelo 
professor bauruense, Richard 
Leutz, presidente da Associação 
Garra de Tigre 8° Nível em Sanda. 
Ao final do exame, os alunos 
receberam seus certificados 
conforme o nível.

Copa Cidade do Livro 
define primeiro finalista

Neste domingo 14, foi 
definida a primeira equipe 
finalista da Copa Municipal 
de Futebol Cidade do Livro 
Troféu Rerold Carvalho. 
Pelo grupo D, o São José 
bateu o Juventus por 2 a 
0, no estádio Archângelo

Brega, o Bregão. O próxi
mo classificado sai do con
fronto entre Palestra e São 
Cristovão, dia 28 de julho, 
às 10h, no estádio Distrital 
Eugênio Paccola, na Cecap. 
A decisão ainda não tem 
data marcada.

Matheusão vai particiar 
de torneio nos E.U.A

O atleta macatubense 
Matheus Henrique Pereira, 
o Matheusão, foi convidado 
pela Nike a participar do Nike 
Global Challenge, nos Estados 
Unidos. O torneio que é dis
putado de 17 a 20 de julho em 
Washington D.C reúne apenas

12 jogadores brasileiros. São 
oito equipes que apresentam os 
melhores jogadores sub-19 de 
basquete das melhores equipes 
internacionais no mundo.

Matheusão foi aluno do pro
jeto Alba/Lençóis Paulista e joga 
atualmente do Winner Limeira.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 259 de 11.07.2013.............Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 5.200,00.
Decreto 262 de 15.07.2013.............Designa José António Marise para o car
go de provimento em comissão de Diretor do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos -  SAAE.
Decreto 263 de 15.07.2013.............Designa Joelma de Andrade para movi
mentar a conta Poderes Públicos -  Desenvolvimento e Renda, no período 
de 22 a 31.07.2013.
Portaria 899 de 15.07.2013.............Torna sem efeitos a Portaria n.° 869, de
3.07.2013.
Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Concessão Administrativa 
celebrado entre o Município de Lençóis Paulista e a Associação Rural de 
Lençóis Paulista em 15.07.2013.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência.
Vigência: período de 1°.08.2013 a 31.12.2013.

Lençóis Paulista, 15 de julho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de julho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 37,46.

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

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

BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2“, 4“ e 6“ ferra das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de tremaniento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti FUho, de 
3a g 5a fgfj.  ̂ 2 partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
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 Quintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6“ feira

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

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento 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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Infinity Tennis é a campeã do Torneio Início
Equipe bateu a Masster Veículos por 1 a 0; campeonato serve como preparatório para a Copa Coplacana 2013 que começa no fim de semana

Todas as equipes p a rt i
c ipantes da C o p a  C o p la 
cana 2013 p artic ip aram  
neste  dom ingo 14, do 
T o rn e io  In íc io  no C E M  
(C lu b e  E sp o rtivo  M arim 

bondo ). O s  jogos p ro m o 
veram  novas am izades en
tre  os jogadores e m uita 
d ive rsão  para a to rc id a  e a 
garotada que lo tou  as a r
quibancadas do C E M .

C om o era de se esperar, 
o cam peonato e, especifi
cam ente, a final en tre  Infi
nity Tennis e M asster Veícu
los foi bastante equilibrada. 
Am bas as equipes tiveram

várias chances de gols, mas 
pecaram na finalização. A  
Infin ity Tennis levou a m e
lhor, venceu por 1 a 0 e se 
consagrou campeã.

O  Torneio  Início serviu

com o aperitivo  e tre in a 
m ento para a Copa Co- 
placana que com eça no 
p róxim o final de semana. A  
expectativa  é  grande para 
o cam peonato que se inicia

neste sábado 20, a p artir  
das 15h15, com duas roda
das. O  final de semana te r
mina no domingo com mais 
dois confrontos a p artir  
das 08h30.

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

RODADA DE ABERTURA  
DA CO PA CO PLA CA N A

Sábado, 20 de julho
Eliz-Line x  True Info, às 15h15 
Safra Sul x  Academia Marim
bondo, às 17h

Domingo, 21 de julho
Frigol x  Masster Veiculos, às 
08h45
Infinity Tennis x  H o t 107, às 
10h45
/////////////////////̂ ^^^

FINAL - Infinity Tennis e Masster Veículos decidiram o título do Torneio Início PREPARATÓRIO - Infinity Tennis foi a grande campeã do Torneio Início

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

HAPPY HOUR
- Mais de 200 as
sociados cantara 
ao som do trio 
Acoust G irl’s du
rante o Happy 
Hour desta sexta
-feira 12, no CEM. 
O  evento é su
cesso garantido 
para toda a família, 
inclusive para a 
criançada que se 
diverte com o pro
jeto Criança Feliz.

FOTO: DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA - No sábado 27, acontece o 1° Torneio de Tênis de Mesa de 2013. As 
inscrições podem ser feitas diretamente como professor Roque, no CEM, ou pelo site.

Sábado tem Campeonato 
de Video Game no CEM
Com apoio da Mega Byte 
Computadores, o depar
tamento de esportes do 
CEM realiza no próximo 
sábado 20, às I4h,o primei
ro Campeonato Interno de 
Video Game de 2013.
O  jogo será PES 2013. O  
campeonato será divido

em duas categorias (até I2 
anos e acima de I2 anos). 
Serão premiados os quatro 
primeiros colocados em 
cada categoria.
Os interessados devem fa
zer suas inscrições pelo site 
w w w .clubem arim bondo. 
com.br até quinta-feira I8.

Terceira etapa do Poker será na quinta-feira

O campeonato interno 
de Poker do CEM segue 
nesta quinta 18, com a 3̂  
etapa, no salão social. Os 
interessados em participar 
podem se inscrever no dia 
e local do evento. O de
partamento de esportes 
informa que só aceitará 
inscrições até as I9h45, 
pois a rodada esta prevista 
para iniciar às 20h.

Também já estão defini
das as próximas etapas:
- 4“ etapa dia 25 de julho
- 5“ etapa dia 08 de agosto
- 6“ etapa dia 24 de agosto

Classificação geral 
(até o momento)
1° colocado -  André Coió 
2° colocado -  Alan Batata 
3° colocado -  Leandro Placa

Torneio de Sinu
ca acontece no 
domingo
Neste domingo 2 I, a par
tir das 8h45, os associa
dos do Clube Esportivo 
Marimbondo poderão 
participar do Torneio de 
Sinuca, nas dependências 
da lanchonete do CEM. As 
inscrições já podem ser 
feitas no local até no dia 
do campeonato, às 8h30.

Inscrições do cam
peonato de tênis 
estão disponíveis

Já estão disponíveis no si
te do CEM as inscrições 
para o campeonato in
terno de Tênis de Cam
po, categoria simples 
para homens e mulheres. 
O  inicio do torneio está 
previsto para a primeira 
quinzena de agosto.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
http://www.clubemarimbondo


Sociedade CULTURA
Isabela e Paulo 

Henrique no 
Teatro a Bordo, 
Concha Acústica

SAN T^LARA
p  Materiais Elétricos

SUBSTITUA LAMPADAS 
INCANDESCENTEPOR 

ECONÔMICAS E REDUZA SUA 
CONTA DE ENERGIA!

POTÊNCIA-EQUIVALE 
15W*R$6,58>60W  
20W *R$7A1>80W  
25W*R$8,22>90W

0  melhor preço de Lençm  
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

R u a C e l. J o a q u im  
A n s e lm o  M artin s , 337  

L e n ç ó is  P a u lis ta
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NINHO (QUASE) 
TUCANO
O deputado federal Antonio 
Carlos de Mendes Thame, uma 
das principais personalidades 
políticas do Brasil, esteve em 
Lençóis Paulista na sexta-feira, 
12, para ministrar palestra na 
sede da Ascana (Associação 
dos Plantadores de Cana do 
Médio Tietê). O deputado foi 
recebido por empresários e 
também políticos. Na foto, 
estão os tucanos Emerson Carrit 
Coneglian, Thame, José Antonio 
Marise, Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, André 
Paccola Sasso, o Cagarete e o 
social-cristão, Jonadabe José de 
Souza (à esquerda).

• SEDUÇÃO MODAS
Há mais de 20 anos no 
mercado com moda 
feminina e masculina a 
Sedução Modas tem marcas 
exclusivas, como Gata 
Bakkana, Acostamento e M. 
Pollo. A loja também trabalha 
com acessórios para que as 
clientes fiquem sempre na 
moda. Aproveite a promoção 
que vai de 20 a 30 de julho 
onde a loja toda sai de R$ 
19,90 a R$ 99,90 em até 
3x nos cartões, Associação 
dos Servidores e Acilpa. A 
Sedução fica na rua XV de 
Novembro, 515. Telefone (14) 
3263 1219. Na foto, Carol e 
Dani.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  o  o  Fabiana 
e Paulo Zedra se 
casaram dia 13 de julho 
no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade a 
recepção salão da Four; 
O  Luis Otavio 9 anos; 
0  Nicolle 5 anos;
O  Yan Ronaldo 1 ano.

FOTO: KING STUDIO

• Ana Paula
Santana,
Renata
Silva,Sabrina
Santana,
Professora
Hevilin e
Cristina

I

I O
| y

• O pequeno 
Ruan
completou 6 
meses de vida

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E GANHE
íbo isa:

BETOBNÁV^

ASSINATURA ANUAL

R $ 1 2 0 ;
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40.°
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
R u a  G e ra ld o  P e re i ra  

d e  B a rro s , 948 
C e n tro  - L e n ç ó is  P a u l i s t a
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http://www.rogete.com.br

