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EM CIMA DA HORA

Jonas e Mané renunciam à Mesa da 
Câmara com críticas a Pita e Prado
Escolha de novos vice e secretário fica para segundo semestre; Prado pede desculpas a Jonadabe e admite que atropelou Regimento Interno
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LENÇÓIS

Homenagens 
marcam Dia do 
Bombeiro

Acontece amanhã a come
moração pelo Dia do Bombeiro 
Brasileiro em Lençóis Paulista. O 
evento, aberto ao público, é orga
nizado pela Base de Bombeiros de 
Lençóis Paulista e tem início às 
20h, na Câmara Municipal. O Dia 
do Bombeiro foi instituído pelo 
decreto 35.309, de 2 de abril de 
1954, durante o mandato do então 
presidente Getúlio Vargas.

OBRA

Prefeitura pede mais 
R$ 2,5 mi para teatro ® DIA DE HERÓI - Amanhã, Corpo de Bombeiros comemora data que homenageia profissionais que arriscam suas vidas diariamente

Os vereadores Jonadabe José de 
Souza e Manoel dos Santos Silva, vice
-presidente e primeiro-secretário da Câ
mara de Lençóis Paulista, renunciaram 
aos cargos na Mesa Diretora no início da 
sessão de ontem. Jonas foi o primeiro a 
renunciar e deixou a Mesa com críticas 
ao estilo Humberto José Pita de presidir 
o Legislativo. O ex-vice-presidente co
brou transparência, democracia e legali
dade na Casa. Em seguida, Manezinho 
anunciou sua saída da primeira-secreta- 
ria alegando perseguição política e pre
conceito por sua origem social e étnica. 
O tucano garantiu que não cometeu 
erros que justificassem o processo por 
quebra de decoro parlamentar. Relator 
da Comissão de Ética, Anderson Prado 
de Lima admitiu erro ao atropelar o 
Regimento Interno e pediu desculpas, 
mas manteve o parecer que seria vo
tado ontem. Pita anunciou que eleição 
dos cargos vagos fica para depois do 
recesso de julho. Com Prado secreta
riando Pita, a sessão não havia termi
nado até o fechamento desta edição.
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BASQUETE

Alba perde, mas 
garante vaga na 
série prata

A derrota no final de semana, 
da equipe sub-16 do Alba contra 
o Barueri na Federação Paulista de 
Basketball marcou a despedida da 
primeira fase da equipe no Cam
peonato Paulista. Apesar do placar 
negativo (77 a 63 para Barueri em 
pleno Tonicão), o grupo lençoense 
encerrou a fase com a melhor colo
cação na série Prata, que tem início 
no próximo mês.

COPA O ECO

Com nove, Caçula 
vence Paulistano Qü

AGUDOS

Festa do Peão começa na 
quinta com show e rodeio
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GARRAFÃO - Sob a cesta do forte Barueri, atletas do Alba cavam mais uma cesta

AGRIFAM

Microdestilaria de 
etanol será atração 0

Começa na quinta-feira a Festa 
do Peão de Agudos em comemora
ção aos 115 anos de fundação do mu
nicípio. No primeiro dia de evento 
tem show gratuito com a dupla Pe
dro Paulo e Alex (foto). A programa
ção segue com apresentação de Zé 
Ricardo e Thiago, Felipe Costa e o 
Grupo Bamboa. O evento acontece 
ao lado do ginásio municipal, na ave
nida Richard Freudemberg.

MACATUBA

Saúde imuniza 84,5% 
contra a gripe A 0
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v L  Dia de sol, com ne
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Muitas nuvens à tarde 
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QUARTA-FEIRA, 03/07
Dia de sol, com ne
voeiro ao amanhecer. 
As nuvens aumentam 
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Cidades ETAPA FINAL
Agudos está sendo representada na etapa final do Festival 
Gastronômico Sabor de São Paulo. A receita de doce de 
leite com frutas de Regina Rêmoli De Conti, já entrevistada 
pelo Jornal O ECO, concorre. O evento acontece no Parque 
da Água Branca, entre 29 e 30 de junho.
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FRASE
"Nossa ideia é levar aulas de patriotismo e 
cidadania". Capitão Paulo Cesar Valentim, 
comandante da 5  ̂ Cia. da Polícia Militar, sobre 
Escolinha de Ciclismo Buscapé, na escola municipal 
Maria Zélia Camargo Prandini

FORMANDOS
Na noite da sexta-feira 28, a se

cretaria de Assistência Social de Ma- 
catuba entregou certificados aos alu
nos dos projetos sociais dos cursos de 
formação profissional de oito cursos 
promovidos em parceria com o Cemp 
(Centro Municipal Profissionalizante) e 
Senai de Lençóis Paulista. Ao todo, 185 
alunos se formaram. A entrega dos 
certificados ocorreu no Teatro Renata 
Lycia dos Santos Ludovico.

ACESSA SP
A secretária de Educação Gilcelene 

Chiari Artioli e o coordenador do Aces
sa SP em Macatuba, Nelson Barbosa, 
participaram, na semana passada, 
do anúncio do Plano de Expansão do 
Acessa SP, no Memorial da América 
Latina. O programa de inclusão digital 
do Governo do Estado será estendido 
aos 645 municípios paulistas. O obje
tivo é que o Acessa seja um braço do 
Poupatempo e amplie os serviços de 
governo eletrônico. Serão oferecidos 
mais de 50 cursos online gratuitos do 
Sebrae na área de empreendedorismo, 
finanças, marketing, recursos huma
nos, gestão estratégica.

FUTSAL
A equipe feminina de futsal de Ma- 

catuba, formada em março, foi campeã 
de torneio realizado pelo Sesc Bauru na 
semana passada. A vitória veio após 
as meninas baterem na final o time de 
Pirajuí por 4 x 2. Para chegar a final o 
time comandado pelo técnico Amadeu 
Raimundo passou por Lençóis Paulista 
e Itápolis. A competição contou com a 
presença Bagé, que joga futebol femi
nino pela seleção brasileira.

COPA BIG BOYS
E o futebol tem dado mais ale

grias para a cidade. Os garotos que 
disputam a Copa Big Boys de Futebol 
de Campo, em Bauru, neste final de 
semana conseguiram passar pela pri
meira fase. Das 32 equipes inscritas 
na competição o município conseguiu 
classificar as três categorias: sub-13, 
sub-15 e sub-17.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^

Manifestações refletem em 
queda de políticos em pesquisa

As manifestações desencadeadas em diversos estados con
tra as políticas do governo tiveram efeito negativo na popula
ridade de políticos em pesquisas realizadas semana passada. O 
movimento abalou a presidente Dilma Roussef (PT), os gover
nadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Sérgio Cabral (PMDB); e os 
prefeitos das duas maiores cidades: Fernando Haddad (PT, da 
capital paulista) e Eduardo Paes (PMDB, da capital fluminense). 
A perda na aprovação da dupla é comparável à que atingiu Dil
ma Rousseff, cuja aprovação caiu de 5 7 %  para 3 0 % . Em menos 
de um mês, segundo pesquisa Datafolha, caiu de 5 2 %  para 3 8 %  
a proporção dos que consideram 
"bom" ou "ótimo" 0 desempenho 
do governador de São Paulo.
Quanto ao prefeito, a queda, no 
mesmos quesito, foi de 3 4 %  
para 18 % . Mais significativa é a 
rejeição a Haddad. Se Alckmin 
viu aumentar de 1 5 %  para 2 0 %  
os que consideram seu governo 
"ruim" ou "péssimo", no caso 
de Haddad, 0 salto foi de 
2 1 %  para 4 0 % .

DESATENÇÃO -  Ontem, no período da tarde, o motorista de um veículo com 
placas de Bauru parece não ter visto a sinalização de Proibido Estacionar na 
rua Pedro Natálio Lorenzetti. O local, um dos mais movimentados no Centro 
da cidade, ficou com o trânsito prejudicado e exigiu mais atenção dos moto
ristas que passaram pelo local. 1

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.
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A diretoria da Associação Rural está cansada 
de ser alvo de críticas ao final de todas as 
edições da Facilpa. Ninguém se m anifesta 
abertam ente, m as nas entrelinhas os dire
tores deixam escapar que podem desistir de 
organizar uma das m aiores festas da região.

Dois promotores se revezam na 2  ̂ Vara em 
Lençóis Paulista. O lençoense Paulo Sergio Fo- 
ganholi e Luiz Gabus Álvares, ex-promotor da 
cidade. A alternância ocorre depois da saída 
de Daniel Passanezi Pegoraro, promovido para 
atuar em Jaú. Henrique Ribeiro Varonez ainda 
acumula a Vara em Lençóis. Ele permanece 
aqui, se nada mudar, até o final do mês de julho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  
EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 44-2013 -  PROC: 66-2013 
-  OBJETO: Aquisição de mobiliários, que serão destinados ao “Centro Educativo 
Mario Rosa”, Paço Municipal e Centro de Serviços Administrativos -  Departamento 
de Engenharia, seguindo as especificações do edital. Entrega única e montagem 
no prazo de até 40 dias. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência em 28.06.2013, adjudicando o objeto 
em favor da empresa FLEX MOBILÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 
11.208.353/0001-06, itens 01, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 15, valor total: R$ 7.249,20; 
empresa MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 
54.826.367/0001-98, itens 07, 09, 10, 14, valor total: R$ 8.885,00. Itens homologados 
sem acudimento de interessados: 02 e 08. Ficam as empresas autorizadas a procederem 
à entrega do objeto.

Macatuba, 01 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 52-2013, EDITAL 57-2013. PROC: 76
2013. OBJETO: Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição 
de medicamentos em caráter emergencial, não previstos na lista padronizada pela 
Secretaria de Saúde Municipal, que serão destinados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde. A presente licitação será do tipo maior desconto sobre tabela, tomando-se por 
base a Lista de Preços da Revista denominada “ABCFARMA”, elaborada nos termos 
estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 18.07.2013 às 08h30m. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15
20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos 
dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (14) 3298-9854.

Macatuba, 01 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 076/2013 -  Processo n° 158/2013 
Objeto: Aquisição de estantes de aço para a Biblioteca. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances:
16 de julho de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de 
julho de 2013. SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTURINI 
- Diretora de Suprimentos Substituta.

Publicado no jornal O Eco, no dia 02 de junho de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 19,73.
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Espetáculo de dança infanto-juvenil inspirado na obra de Van Gogh.
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Opinião iFRASE
• "O equipamento pode ajudar o agricultor na produção do etanol em sua 
propriedade, assim ele não precisa vender a matéria-prima para a indústria" 
Braz Albertini, presidente da Fetaesp, sobre uma miniusina de etanol que 
será mostrada na Agrifam.

PARA PENSAR
• "O homem não é nada mais do que 
aquilo que faz a si próprio.."'

Jean-Paul Sartre

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

^  I Mesmo em queda, roubos ainda assustam
jornal O ECO traz hoje matéria que 
mostra a evolução da violência em 
Lençóis Paulista. Dados da Secre

taria de Segurança Pública mostram que 
entre janeiro e maio deste ano o núme
ro de roubos superou todo ano de 2011. 

Na comparação com 2012, no entanto, 
o número ainda é inferior, com ten
dência de terminar o ano com menos 
ocorrências desse tipo. Mesmo as

sim, os números preocupam.
O capitão da Polícia Militar, Pau

lo Cesar Valentim, declarou que a 
violência cresceu proporcionalmen
te ao envolvimento de jovens no 

tráfico de drogas. Uma constatação 
ainda mais preocupante. Portanto, 
ações preventivas são necessárias.

Ontem a Polícia Militar iniciou o projeto de 
Ciclismo Buscapé. Na teoria o objetivo do 
programa é ensinar educação de trânsito 
aos meninos e meninas entre 9 e 11 anos. 
O programa começou pelo Júlio Ferrari e 
não por acaso. Outro objetivo do progra
ma é também restabelecer uma relação 
de confiança entre a comunidade e a po
lícia. Esse trabalho com a criança ajuda a 
desmistificar a figura do policial, geral
mente associadas apenas a repressão.

Iniciativas como essa, o Proerd -  que 
deve começar em poucas semanas -  do 
Conseg (Conselho de Seguraça) e tam
bém do Fórum Permanente de Combate 
às Drogas são positivas e devem ser in
centivadas. Mas é preciso paciência, por
que os eventos demoram para aparecer.

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

Marcas empresariais fortes são resultado de 
políticas corporativas modernas

Sidney Aguiar
O
D

<

especialista em Sustentabilidade Corpo
rativa e Gestão de Projetos. www.sidaguiar. 
blogspot.com

0"Branding" (gestão de marcas) é a 
principal ferramenta utilizada para 
administrar a imagem corporativa 

dos empreendimentos, com o objetivo de 
complementar a capitalização das organi
zações através da valorização da marca. 
Um exemplo da importância da marca 
empresarial está quando uma companhia 
lança títulos na bolsa de valores para se
rem negociados, isto é, a negociação gira 
basicamente em torno da marca e do de
sempenho financeiro da empresa.

Investidores em ações procuram títulos 
de marcas valorizadas que tenham rentabili
dade, pois, o grau de valorização da marca e 
a performance financeira são os sinais mais 
aparentes da confiabilidade empresarial para 
os investidores. Ambev, Petrobrás, Bradesco, 
Gerdau, Vale, Duratex são algumas dentre 
muitas que, podemos citar como marcas 
empresariais fortes e altamente valorizadas, 
capitalizando de sobremodo seus empreen
dimentos e suas relações comerciais.

Não se estabelece uma marca empre

sarial sólida com publicidade vazia; a cons
trução e a valorização são dadas através de 
políticas corporativas modernas e eficazes, 
direcionadas pela alta administração dos 
empreendimentos aos seus públicos.

Como podemos diferenciar uma marca 
empresarial valorizada de outra não tanto 
valorizada? É simples! Dentre uma série de 
requisitos, as valorizadas são bem quistas 
pelas comunidades do entorno, existe uma 
grande demanda de profissionais com dese
jo de colaborar com elas, a produtividade é 
acima da média, seus produtos ou serviços 
são bem aceitos e são muito competitivas.

Já as marcas não tanto valorizadas, ge
ralmente não são bem quistas, há fuga de 
colaboradores para outras empresas, pos
sui distúrbios operacionais que dificultam o 
crescimento produtivo e a competitividade é 
baixa ou regular.

Muito além de uma definição jurídica, a 
marca empresarial representa a cultura cor
porativa herdada dos seus administradores; 
é a expressão máxima dos valores empre
sariais agregada aos produtos e serviços 
presente nas práticas de governança corpo
rativa e acima de tudo, é uma das formas de 
demonstrar o grau de comprometimento da 
empresa, como instituição sociopolítica.

Am m m m m m m ím m m m m m m m m m m m m ím m m m m m m m m m m m m
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O franchising e a Lei de Franquias no Brasil

<

Daniel Alcântara Nastri Cerveira
é professor de Pós-Graduação em Direito 

Imobiliário do Instituto de Direito da PUC

O
setor de franchising está em plena 
expansão. Segundo a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o 

faturamento total do segmento em 2012 
ficou na casa dos R$ 103 bilhões, cresci
mento de 16 ,2 %  em relação a 2011. A ABF 
ainda destaca que o franchising brasileiro 
gerou mais de 100 mil novos empregos 
diretos e que o número de redes cres
ceu 19 ,4 % , saltando de 2.031 marcas, em 
2011, para 2.426, em 2012.

No Brasil, o setor é regulado pela Lei de 
Franquias (Lei n° 8.955, de 15/12/1994), que, 
em seu artigo 2°, define franquia empresarial 
como "o sistema pelo qual um franqueador 
cede ao franqueado o direito de uso de marca 
ou patente, associado ao direito de distribui
ção exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou 
serviços e, eventualmente, também ao direito 
de uso de tecnologia de implantação e admi
nistração de negócio ou sistema operacional 
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 
mediante remuneração direta ou indireta, sem 
que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício".

Cabe destacar que antes de ser assinado 
o contrato de franquia (ou pré-contrato de 
franquia -  este, um documento opcional) ou 
ainda antes do pagamento de qualquer tipo 
de taxa pelo franqueado, deverá ser entre
gue a ele a Circular de Oferta de Franquia 
(COF), com antecedência mínima de dez 
dias. Sob pena de ser anulado o negócio e 
ser exigida a devolução de todas as quantias 
despendidas ao franqueador ou a terceiros 
por ele indicados, além de eventuais perdas 
e danos, valendo a mesma regra se foram 
veiculados dados falsos no documento.

A COF tem como função transmitir todas 
as informações necessárias ao candidato e, 
assim, possibilitar que o negócio seja concre
tizado com a devida ciência das regras e con
dições. O Artigo 3°, por sua vez, elenca quais 
informações devem obrigatoriamente cons
tar da Circular. Entre elas estão o histórico da 
franquia, balanços e demonstrações finan
ceiras da empresa franqueadora nos últimos 
dois anos-exercícios, perfil do franqueado 
ideal, total estimado do investimento inicial, 
a remuneração periódica pelo uso do sistema 
(royalties), taxa de publicidade e supervisão 
da rede. Além de ser necessária a inclusão, 
na Circular, dos modelos do contrato-padrão 
e do pré-contrato de franquia, com os res
pectivos anexos e prazos de validade.

A lei determina, ainda, que o contrato de 
franquia deverá sempre ser escrito e assinado 
na presença de duas testemunhas, e que ele 
terá validade independentemente do registro 
perante cartório ou órgão público.

Ademais, a Lei de Franquias deixa livre as 
partes para contratar, devendo ser observa
dos somente os princípios da boa-fé, equilíbrio 
econômico e da função social do contrato, nos 
termos da legislação ordinária nacional.

Vale ressaltar que o franchising é um siste
ma alicerçado no relacionamento entre o fran- 
queador e o franqueado, o que demandará de 
ambos os lados a capacidade de diálogo, con
siderando que as relações tendem a perdurar e 
que a dinâmica empresarial obriga constantes 
ajustes nos negócios, os quais, por vezes, pode 
não agradar a todos

O sistema de franquia, como em qualquer 
negócio, seja do ponto de vista do franqueador 
ou do franqueado, tem o seu ônus, no entanto, 
merecem destaque os seus benefícios, notada- 
mente o potencial gerar trocas de experiência, 
ganhos em escala, grande poder de expansão, 
entre outras vantagens.

Possível corte de árvores gera 
repercussão em Macatuba

Em Macatuba, o possível corte de árvores em uma área verde próxima ao Se- 
nai, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Açúcar e Álcool, 
vem gerando polêmica nas redes sociais. O boato se espalhou e vários compar
tilhamentos foram feitos entre os próprios internautas. O assunto ganhou tanta 
repercussão que algumas pessoas chegaram a propor uma manifestação contra 
o corte. O local serviria como piscina para o próprio sindicato.

FOTO: DIVULGAÇÃO

BOATO - Árvores em 
praça localizada próxima ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias de Açúcar e 
Álcool seriam cortadas pela 
administração em Macatuba; 
boato ganhou repercussão 
nas redes sociais

Explicações
O coordenador da Divisão Munici

pal de Meio Ambiente, Antônio Carlos 
Perucci, também utilizou as redes so
ciais para se explicar aos internautas. 
Ele classificou o boato como "maldo
so" de que a administração municipal 
iria cortar árvore.

Maldade?
Ainda segundo ele, "a Prefeitura 

de Macatuba não tem e não terá ne
nhum projeto para esta área ou qual
quer outra deste tipo que implique 
derrubada de árvore".

Faz tempo...
Após meio ano sem se pronun

ciar no plenário da Câmara de Lençóis 
Paulista, Gumercindo Ticianelli Junior 
(DEM), o Junior dentista, subiu à tri
buna para elogiar e defender a postu
ra do presidente Humberto José Pita 
(PR), principalmente com relação ao 
Palácio de Vidro.

Interesseiro?
A atitude do democrata é um 

pouco controversa. Junior Dentista já 
havia declarado recentemente que 
era contra a locação da nova sede 
administrativa. Além disso, e l edi s^e 
em várias ocasiões que se sentia iso
lado na Câmara por não fazer parte da 
Mesa Diretora.

Objetivo 1
O momento da mudança de pen

samento do vereador coincide com o 
relatório de Anderson Prado de Lima 
(PV) pedindo o afastamento do pri- 
meiro-secretário Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho. Estaria Ju
nior Dentista interessado na vaga do 
tucano? Há muita gente dizendo que 
ele sonha em voltar para a Mesa já

Objetivo 2
Deve ocorrer em breve a definição 

sobre assessores parlamentares na 
Câmara e todos sabem que este é o 
assunto preferido do democrata. Ser 
"bonzinho" com Pita, portanto, justifi
caria merecer um assessor.

Gurus
Na sessão da semana passada, 

Jonadabe José de Souza (PSC) disse 
durante a palavra livre que as ações 
e atitudes de Pita eram coordenadas 
por Ailton Tipó Laurindo (PV) e Nar- 
deli da Silva (PSC).

Grupo
A atitude não ocorre apenas entre 

os três. Anderson Prado de Lima (PV) 
costuma consultar Tipó antes de to- 
n^arqualquer decisão. O mesmo faz 
José Pedro de Oliveira (PR), que não 
faz nada sem antes conversar com 
seu companheiro de partido, Pita.
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Xbox One vendido no Brasil 
será o mais caro do mundo: R$ 
2.199. Nas Dinamarca, segundo 
na lista, o consolo será vendido 
a R$ 1.509. No Brasil, 6 0 %  do 
preço é imposto.

Cidade mineira usa o Kinect 
para detectar assaltos

FOTO: DIVULGAÇÃO

As cidades inteligentes começam a sair do 
papel e virar realidade. Liderados por empresas 
e institutos de pesquisa, o Brasil desenvolve pro
jetos que, apesar de embrionários e isolados, vi
sam tornar as cidades mais inteligentes. Lojistas 
na cidade de Uberaba (MG) contam com uma 
tecnologia chamada Agentto, que usa o detector 
de movimentos Kinect, da Microsoft, para iden
tificar movimentações suspeitas e acionar a PM. 
Segundo a companhia, a Polícia Civil também re
ceberá, a partir de julho, pedidos de socorro gera
dos pelo serviço. No Rio, a IBM ajudou a montar 
o COR (Centro de Coordenação) para identificar 
ou antecipar desastres naturais. A central reúne 
informações de 30 órgãos da prefeitura e 500 
câmeras espalhadas pela cidade. Uma equipe de 
400 funcionários analisa todas essas informa

ções, com 0 auxílio de softwares, e alerta si- 
■ multaneamente PM (Polícia Militar), bom

beiros e Defesa Civil sobre as ocorrências. 
Outro projeto da IBM, em Porto Alegre, é 

um sistema de monitoramento da ilumi
nação pública. Ele permite identificar quais 

das 85 mil lâmpadas da cidade estão próximas 
do fim da vida útil. Sabendo disso, a equipe de 
manutenção pode atuar estrategicamente, sem 
ter de atender chamados isolados. Os mesmos 
sensores, integrados a essas lâmpadas, também 

^  identificam quando não há ninguém passando e 
^  reduzem a potência delas, propiciando economia 
^  de energia. O mesmo é feito por outras empresas 

na cidade americana de Dubuque (Iowa) e na es- 
^  panhola Santander. "Em cada cidade, a IBM tem 
^  um projeto diferente. A ideia primária é buscar 
^  resolver o problema que cada cidade tem", diz 
^  Antônio Carlos Dias, diretor da divisão de cidades 
^  inteligentes da empresa no Brasil.

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

Polícia PEDERNEIRAS
Um adolescente de 17 anos morreu afogado após cair de um Jet Ski, na manhã do 
domingo 30, no rio Tietê, em Pederneiras. O acidente ocorreu por volta das 11h45. 
José Lima Junior morreu após cair do Jet Ski no rio. Segundo o delegado titular de 
Pederneiras, Eduardo Herrera dos Santos, José Lima Junior era bauruense e estava 
com os amigos em uma chácara, localizada no Lago dos Paturis.

ESTATÍSTICAS

Número de roubos em cinco 
meses já é maior que em 2011
119 pessoas foram presas este ano; 129 ocorrências registradas são relacionadas ao tráfico

Carlos Alberto Duarte
MÁRCIO MOREIRA “ " ]

Dados da Secretaria da Se
gurança Pública de São 
Paulo apontam que o nú

mero de roubos registrados em 
Lençóis Paulista entre os meses 
de janeiro e maio deste ano su
peram os registrados em todo 
ano de 2011. Foram 59 roubos 
nos primeiros cinco meses do 
ano contra 58 em todo ano re
trasado. O ano 2012 terminou 
com 131 crimes dessa natureza. 
Na mesma intensidade que au
mentou o número de roubos, 
cresceu também o número de 
ocorrências atendidas pelas 
polícias Civil e Militar relacio
nadas ao tráfico de drogas. Em 
todo ano 2011 foram 51 ocorrên
cias de tráfico de entorpecentes 
ante 100 em 2012 e 129 ocor
rências relacionadas às drogas 
entre janeiro e maio de 2013.

Na comparação com 2012, 
o número de furto de veículos 
em cinco meses também supera 
2011. Este ano foram furtados 
28 veículos contra 24 durante 
os 12 meses de 2011 e 77 em 
todo ano passado. Somente este 
ano foram roubados (mediante 
grave ameaça) nove veículos 
contra cinco em 2011 e onze em 
todo ano passado.

Ainda de acordo com da
dos da Secretaria da Segu
rança Pública este ano foram 
apreendidas 28 armas de fogo, 
recuperados 34 veículos (tam-

DADOS -  Estatística da Secretaria de Segurança Pública mostra evolução da violência em Lençóis

bém os furtados em cidades 
da região). As polícias pren
deram 82 pessoas em flagrante 
e 37 por mandados judiciais. 
Ao todo seis menores foram 
apreendidos, sendo dois em 
flagrante e quatro por decisão 
judicial. Em cinco meses, a Po
lícia Civil instaurou 209 inqué
ritos policiais. O maior núme
ro de inquéritos foi instaurado 
no mês de maio: 53.

RESPONSABILIDADES
Em entrevista ao jornal O 

ECO semana passada, o capi
tão Paulo Cesar Valentim, co-

mandante da 5  ̂ Companhia da 
Polícia Militar, disse que graças 
às denúncias da população, Po
lícia Civil e Militar cumpriram 
diversos mandados de busca e 
apreensão em residências. Afir
mou que conforme aumenta o 
envolvimento dos jovens com 
drogas, aumenta os crimes de 
furto e roubo a cidade. O capi
tão convocou a população para 
participar das reuniões mensais 
do Conseg (Conselho de Segu
rança Comunitária) o próximo 
dia 18 de julho o Centro Comu
nitário da Cecap. "Segurança é 
dever do Estado, direito e res-

ponsabilidade de todos", lem
brou Valentim.

O delegado titular de Len
çóis Paulista, Luiz Cláudio Mas
sa, pediu responsabilidade das 
famílias com os filhos. Disse 
que pais e a mães deixam a res
ponsabilidade dos filhos para 
a polícia cuidar. A declaração 
aconteceu semana retrasada, 
quando um adolescente foi 
apreendido após roubar uma 
farmácia armado com uma 
faca. "Se a educação em casa 
fosse reforçada, as ocorrências 
envolvendo menores cairia pela 
metade", concluiu.

SAUDE
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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

Macatuba bate meta de vacinação contra a Influenza A
Cidade atingiu 84,5% da população, objetivo era imunizar 80% dos macatubenses

Da Redação

Macatuba superou a 
meta da campanha 
nacional de vacinação 

contra a Influenza A. Conforme 
boletim epidemiológico divul
gado pela secretaria de Saúde, 
foram vacinadas 84,5% das 
pessoas dos grupos de risco. A 
recomendação do Ministério da 
Saúde era para que cada muni
cípio atingisse a meta de 80% 
do total de pessoas pertencen-

tes aos grupos prioritários.
Entre os idosos acima de 

60 anos foram imunizados 
82% da meta. Entre as crian
ças com até dois anos de idade 
foram aplicadas 92% das do
ses. Já entre os profissionais de 
saúde foram atingidos 96% dos 
trabalhadores. Só as gestantes 
ficaram abaixo da meta: 75%.

De acordo com o diretor de 
Saúde Fábio Trentin a vacina
ção é uma das mais importan
tes formas de prevenção contra

a gripe A e B (sazonal). Ele ex
plica que a vacina a esses gru
pos de risco cria uma barreira 
para impedir que outras pesso
as possam contrair a doença. É 
o chamado bloqueio da circu
lação viral pela vacinação.

Além da vacina, as pessoas 
devem adotar cuidados básicos 
para evitar uma contaminação 
pelo vírus da gripe, lavando 
as mãos constantemente e 
utilizar o álcool gel. Também 
devem evitar locais fechados,

principalmente quando têm 
pessoas com gripe, ou outros 
tipos de aglomerações, além 
de evitar contatos físicos com 
pessoas contaminadas.

Ao sentir os sintomas da 
gripe, como febre alta e di
ficuldade na respiração, a 
pessoa deve imediatamente 
procurar ajuda médica. Até 
o final do mês os postos de 
saúde do município ainda va
cinam pessoas que estão nos 
grupos prioritários.

COMEMORAÇAO

Cerimônia e homenagens marcam Dia do Bombeiro
Aberto ao público, evento solene acontece na Câmara de Lençóis Paulista a partir das 20h

Da Redação

Acontece amanhã a come
moração pelo Dia do Bombeiro 
Brasileiro em Lençóis Paulista. O 
evento, aberto ao público, é orga
nizado pela Base de Bombeiros 
de Lençóis Paulista e tem início 
às 20h, na Câmara Municipal.

O Dia do Bombeiro foi ins
tituído pelo decreto 35.309, de 
2 de abril de 1954, durante o 
mandato do então presidente 
Getúlio Vargas. O decreto tam

bém estabelece a Semana de 
Prevenção contra Incêndio, na 
semana em que estiver compre
endido o 2 de julho.

Durante a cerimônia, perso
nalidades e membros da Corpo
ração vão receber as homenagens 
Amigo do Bombeiro, Mérito Pro
fissional e outorga da Láurea do 
Mérito Pessoal em 5° e 4° Grau.

A solenidade também vai 
marcar a entrega de diplomas aos 
alunos da 2  ̂turma de Bombeiros 
Mirins de Lençóis Paulista.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

HONRA - Homenageados receberão medalha da corporação

http://www.uniontecnologia.com.br


Administração PLEBICITO
Presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia 
convocará reunião extraordinária para discutir a realização 
de um plebiscito sobre a reforma política no país. Ela falou 
sobre o assunto depois de receber o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo.

OBRA

Prefeitura pleiteia R$ 2,5 mi 
para concluir o teatro
Relatório de obras foi entregue ao secretário de Cultura; diretor teve retorno para reunião técnica

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos Alberto Duarte

A  prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) pleiteia verba na 
Secretaria de Estado da 

Cultura para concluir as obras 
do teatro municipal. A informa
ção foi confirmada pela própria 
Bel em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias semana passada, antes 
de sair em férias. O governo 
busca alternativas para cami
nhar com a obra que até agora 
foi feita através de doações de 
empresas privadas por meio da 
Lei Rouanet. Com a baixa na 
atividade econômica, o volume 
de doações também arrefeceu 
e conseguir recursos estaduais 
passou a ser uma alternativa. 
Segundo o diretor de Cultura, 
Nilceu Bernardo, a Prefeitura 
apresentou projeto solicitando 
R$ 2,5 milhões, dinheiro sufi
ciente para finalizar a obra.

Bel contou que se reuniu 
com o secretário de Cultura, 
Marcelo Mattos Araújo e com 
o secretário Adjunto, Sergio 
Tiezzi, e entregou relatório fo
tográfico com o andamento das 
obras. "É uma possibilidade 
remota hoje, mas que poderá 
ser realidade em algumas se
manas", disse a prefeita sobre a 
liberação de recursos para fina

ALTERNATIVA -  Prefeitura busca convênio com secretária para concluir obras do teatro municipal

lizar a obra. A prefeita afirmou 
que Araújo e Tiezzi elogiaram o 
andamento da obra construída 
até agora apenas com recursos 
da iniciativa privada.

Paralelamente à solicitação 
de verbas em São Paulo, a Pre
feitura enviou projeto à Câmara 
que autoriza o município firmar 
convênio com a Secretaria de 
Estado da Cultura objetivando 
receber recursos financeiros 
para a conclusão das obras do 
teatro municipal Antonia Adélia 
Segalla Lorenzetti. A prefeita 
explicou que o projeto enviado

à Câmara é uma exigência da 
Secretaria de Estado da Cultu
ra para o município reivindicar 
verbas.

Em entrevista ontem ao 
O ECO 90.1 Notícias, Nilceu 
Bernardo declarou que recebeu 
um e-mail da secretaria para 
que fosse marcada uma reunião 
técnica para discutir detalhes 
da obras. "Este já pode ser con
siderado um segundo passo. A 
secretaria pediu para agendar
mos uma reunião técnica com 
as pessoas responsáveis pela 
construção do teatro. Depois

dessa etapa, o projeto segue 
para aprovação do setor finan
ceiro", declarou.

O teatro municipal está em 
fase final de acabamento. Para 
o projeto ser concluído são ne
cessárias varas cenotécnicas, 
vestimenta cênica, contrape
sos, sistemas de iluminação e 
dimerização, pisos, platafor
mas para acessibilidade, sono
rização, equipamentos de pro
jeção e vídeo, equipamentos 
de ar condicionado e obras no 
entorno, com colocação de piso 
intertravado e paisagismo.

REGIONAL

Rodeio de Agudos começa nesta 
quinta com grandes shows

Festa do peão terá shows com nomes 
consagrados e rodeio de alto nível

Da Redação

Uma intensa progra
mação de shows mu
sicais promete fazer 

toda a diferença na Festa do 
Peão de Agudos, que come
ça na próxima quinta-feira, 
4 de julho, ao lado do giná
sio municipal, na avenida 
Richard Freudemberg, uma 
das principais vias de aces
so ao município. Grandes 
nomes, como Sérgio Reis, 
Zé Ricardo e Thiago e a 
dupla Gian e Giovani estão 
confirmados para se apre
sentar na festa. O evento 
é realizado pela Prefeitura 
Municipal em celebração ao 
aniversário de 115 anos de 
fundação do município, co
memorado dia 27 de julho.

Quinta-feira, primeiro 
dia da Festa do Peão, tem 
show gratuito com Pedro 
Paulo e Alex. Na sexta, dia 5, 
a dupla Zé Ricardo e Thiago 
anima o público. O ingres
so custa R$ 5 antecipado. 
As atrações continuam no 
sábado, quando ocorre a 
abertura oficial do rodeio 
com a presença de Carol 
Narizinho (ex-Pânico). Ha
verá show com Felipe Costa 
e o Grupo Bamboa, além de 
queima de fogos. A entrada

custa R$ 5.
Para os amantes da boa 

música sertaneja de raiz, a 
oportunidade é imperdí- 
vel na noite de domingo, 
7, quando sobe ao palco o 
cantor Sérgio Reis. O show 
será gratuito. Gian & Gio- 
vani encerra a programação 
na segunda-feira, 8, véspera 
de feriado, com uma gran
de apresentação, também 
gratuita. Todas as atrações 
musicais se apresentarão 
a partir das 23h. A festa 
também reserva praça de 
alimentação, parque de 
diversões, estacionamento 
com segurança, mais de R$ 
20 mil em prêmios e prova 
dos três tambores.

Os camarotes estão à 
venda no setor de Turis
mo da Prefeitura ao preço 
de R$ 1 mil. Os ingressos 
para os shows de sexta, 5, e 
sábado, 6, podem ser com
prados no Paladar Pastel, 
Drogaria Cruzeiro, Divã 
Cabeleireiro e no Kuecão 
Jeans, em Bauru.

A arrecadação obtida 
com a cobrança de ingres
sos será destinada ao Fundo 
Social de Solidariedade de 
Agudos. Mais informações 
pelo site www.festadopeao- 
agudos2013.com.br.

OBRA

Microdestilaria de Etanol é atração da Agrifam 2013
Equipamento pode atender produção individual, de associações e cooperativas

Da Redação

O  setor de comercialização 
da 10® Agrifam estará 
com uma Microdestila- 

ria de Etanol. A Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo (Fe- 
taesp), organizadora e realiza
dora da Feira, firmou parceria 
com a empresa Limana Poliser- 
viços para demonstrar um mo
delo de destilador de pequeno 
porte, produtor de cachaça e 
etanol, ideal para pequenos 
agricultores, mas que pode 
ser redimensionado,podendo 
atender também associações 
e cooperativas.

O álcool hidratado pro-

duzido pode ser utilizado em 
veículos, máquinas e demais 
equipamentos movidos a motor 
de combustão. O equipamento 
também pode fabricar álcool 
de cereais para serem utilizados 
tanto na indústria alimentícia 
como farmacêutica. A empresa 
fabrica equipamentos que aten
dem à produção agroindustrial. 
No sistema de batelada, há ca
pacidades de produção de 250, 
300, 450 e 650 litros por dia. 
Enquanto, no contínuo, a pro
dução pode ser de 1.200, 2.400, 
5.000 e 10.000 litros por dia.

Presidente da Fetaesp, Braz 
Albertini salienta que a micro- 
destilaria é uma ótima opção 
aos pequenos produtores. "O

equipamento pode ajudar o agri
cultor na produção do etanol em 
sua propriedade, assim ele não 
precisa vender a matéria-prima 
para a indústria e, além de pro
duzir para o consumo próprio, 
pode investir numa segunda 
fonte de renda", observa.

BIODIESEL
A questão do aproveitamen

to de matéria-prima também se 
estende para a questão de grãos. 
A empresa irá apresentar uma 
extrusora, máquina que extrai 
o óleo de grãos, como soja, 
girassol, canola, entre outros, 
proporcionando ração para ani
mais. Além de uma transesteri- 
ficadora, máquina que retira a

glicerina desses mesmos óleos 
e de óleos saturados, os chama
dos óleos de frituras, transfor
mando-os em biodiesel.

AG R IFAM
A Feira da Agricultura Fa

miliar e do Trabalho Rural 
acontece de 2 a 4 de agosto, 
no recinto de exposições José 
Oliveira Prado, mais conhecido 
como recinto da Facilpa, loca
lizado à avenida Lázaro Brígido 
Dutra, n° 300, em Lençóis Pau
lista, no Centro-Oeste do esta
do. O evento vai das 8h às 17h, 
com entrada e estacionamento 
gratuitos. Mais informações po
dem ser obtidas no site www. 
agrifam.com.br.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

Processo: n° 08/2013.
Beneficiária: Ana Maria Martins do Prado.
Ato: Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Início do benefício: 10 de junho de 2.013.
Amparo Legal: Art. 45-E da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000, com as alterações 
posteriores.
Data: 25 de junho de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cum
primento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria 848 de 1°.07.2013........Nomeia Darlon Vacchi Santarem para o cargo de
Médico de Saúde da Família.
Portaria 849 de 1°.07.2013........Nomeia Matheus Bacci Martins para o cargo de
Médico Clínico Geral.
Portaria 850 de 1°.07.2013........Nomeia Maria Roseli Catoia para o cargo de
Monitor de Creche.
Portaria 851 de 1°.07.2013........Nomeia Sueli Correia de Almeida para o cargo
de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 1° de julho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 02 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 31,90.

http://www.festadopeao-agudos2013.com.br
http://www.festadopeao-agudos2013.com.br
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VISITA
Na quinta-feira 27, os técnicos de basquete Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu, e João 

Paulo Paschoarelli foram a São Paulo acompanhar os treinos da Seleção Brasileira de Novos 
de Basquetebol Masculino a convite da Confederação Brasileira de Basquetebol. O lençoense 
Isaac Rafael Gonçalves foi confirmado entre os 12 que seguem no elenco e já treinou entre os 
titulares. A seleção brasileira inicia hoje a disputa o Torneio Internacional da França.

BASQUETE

Alba perde, mas é a melhor na série Prata
Equipe perdeu na despedida da primeira fase do Paulista, mas se garantiu na próxima fase

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

A  equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista termi
nou a primeira fase do 

Campeonato Paulista - organi
zado pela FPB (Federação Pau
lista de Basketball) - com der
rota para Barueri por 77 a 63, 
no sábado 29, no ginásio Antô
nio Lorenzetti Filho, o Tonicão. 
Apesar do resultado negativo, 
os lençoenses ficaram com a

melhor colocação na série Pra
ta (que tem início em agosto) ao 
computar oito vitórias.

Havia uma expectativa em 
torno deste confronto já que o 
Alba tinha chances de se clas
sificar para a série Ouro. "Mes
mo se tivéssemos vencido, não 
iríamos nos classificar, pois Rio 
Claro também venceu a sua 
partida e ficou com a vaga", 
lembrou o técnico Leonardo 
Henrique de Oliveira, o Dudu.

O destaque da partida foi 
novamente Alexandre, cesti- 
nha da partida com 35 pontos. 
"Independente da derrota, os 
garotos fizeram muito bonito 
na primeira fase do Paulista, 
com uma equipe formada por 
meninos da cidade e que se 
criaram nas escolinhas. Para 
que todos possam entender o 
valor da campanha dos garotos 
do sub-16 da Alba, ficamos à 
frente de equipes como São

Caetano, Hebraica e São Ber
nardo", completou Dudu.

Agora os garotos do sub-16, 
entram em recesso no Cam
peonato Paulista e começam a 
trabalhar visando aos Jogos Re
gionais, que acontecem entre 18 
a 27 de julho em São Carlos. O 
Alba/Lençóis Paulista é mantido 
pela Prefeitura Municipal atra
vés da Diretoria de Esportes e 
patrocinado pelo Grupo Lwart 
e Lutepel.

ENTRE OS MELHORES -  Alba perdeu o ultimo jogo no Campeonato 
Paulista, mas garantiu a melhor colocação na série Prata

VOLEIBOL

Equipe masculina vence e se classifica
Lençoenses bateram Barretos e garantiram vaga na série Ouro do Campeonato Paulista da APV

FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Neto

A  equipe masculina adulta 
de vôlei da AAVLP (As
sociação dos Amigos do 

Voleibol de Lençóis Paulista) 
venceu Barretos por 3 sets a 0, 
no sábado 29, e garantiu a clas
sificação para a próxima fase da 
série Ouro do Campeonato Pau
lista da APV (Associação Paulista

de Voleibol). Os lençoenses ago
ra se preparam para a disputa 
dos Jogos Regionais, que acon
tecem em São Carlos, este mês.

A AAVLP foi para o jogo sem 
três de seus titulares que estavam 
contundidos. Mesmo assim, a 
equipe de Lençóis Paulista mos
trou superioridade durante os três 
sets. "Lençóis se impôs desde o 
começo. Sacamos e bloqueamos

muito bem e tivemos um ataque 
bastante eficiente", afirmou o téc
nico Douglas Coneglian, o Dodô. 
"Tínhamos que vencer o jogo de 
qualquer maneira para nos man
termos na série Ouro do Campe
onato Paulista", completou 

Com a vitória, a AAVLP se 
classificou em primeiro lugar no 
grupo B com quatro vitórias em 
seis jogos. Para a segunda fase,

oito equipes jogam entre si em 
dois grupos. As quatro primeiras 
colocadas (duas por grupo) se 
classificam. "Nós tínhamos um 
planejamento e não podíamos 
interromper. Estávamos um pou
co presos nas primeiras partidas 
e por isso não conseguimos bons 
resultados. Melhoramos o entro- 
samento e os erros foram dimi
nuindo", completou Dodô.

GARANTIDOS -  Equipe adulta masculina carimbou a classificação para 
a próxima fase do Campeonato Paulista com vitória sobre Barretos

COPA O ECO

Com tim e desfigurado, Caçula vence Paulistano
Agudos jogou o 
primeiro tempo com 
9 jogadores; Guedes 
deixa vitória escapar

Angelo Neto__________

A Copa O ECO 2013 reservou 
grandes emoções na rodada 
do domingo 30. O Monte 

Mor goleou e assumiu a lideran
ça do grupo A. Alfredo Guedes, 
derrotado na estreia, viu a vitória 
escapar no último minuto contra 
o Flamenguinho de Agudos, em 
jogo de seis gols. O Caçula, tam
bém de Agudos, mesmo com nove 
jogadores no primeiro tempo, ba
teu o Paulistano.

Pelo grupo A, os jogos acon
teceram no estádio Vagulão. Fla
menguinho e Alfredo Guedes fize
ram um jogo cheio de alternativas 
durante os 90 minutos. A equipe 
do distrito vencia por 3 a 2 até os 
46 do segundo tempo, quando os

agudenses empataram. "Perde
mos na estreia e a situação com
plicou, mas vamos tentar buscar 
pelo menos o segundo lugar no 
grupo", lamentou o técnico Van- 
toir Provence, o Tuili. Tiago (2) e 
Robson marcaram para os lenço- 
enses. Josué (2) e Robson garanti
ram os gols do Flamenguinho. No 
outro jogo, o Monte Mor goleou o 
Sport por 5 a 0. Carlos (2), Cássio, 
Elder e Fernando marcaram.

No grupo D, no Bregão, o 
Caçula iniciou o jogo com nove jo
gadores -  terminando com apenas 
os onze titulares -  e mesmo assim 
venceu o Paulistano -  que estava 
com 17 atletas -  por 3 a 0. Elton, 
ainda na primeira etapa, Keniser e 
Rodrigo fizeram para Agudos.

No segundo confronto, o Ita- 
tinga, com gol de Luis, bateu o 
Botafogo da Barra Bonita por 1 a 0.

A Copa O ECO 2013 é orga
nizada pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) através da Di
retoria de Esportes e apoiada pelo 
jornal O ECO.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:

Portaria n.° 023/2013 de 01.07.2013..... Concede Aposentadoria Voluntária
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao 
funcionário da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sr. ANTONIO 
SOARES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Motorista I, com início do 
benefício em 02.07.2013.

Lençóis Paulista, 01 de Julho de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 02 de Janeiro de 2011. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 31,90.
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CAMPEAO - Foi realizado no final de semana, em Campinas, 
o 14° Campeonato Paulista de Kung Fu. O lençoense Caio Pitoli 
sagrou-se campeão de Kung Fu Sanda (Boxe Chinês), categoria 
70 quilos juvenil, com um nocaute aos 15 segundos do primeiro 
round. Com o resultado, o lençoense se classificou para o 
Campeonato Brasileiro, que será entre 10 e 13 de outubro, em 
Valinhos. O atleta treina na equipe Garra de Tigre de Sanda TGT 
Team de Lençóis Paulista e tem com os treinadores Adriano Pitoli 
e Elton Paulino. Ele recebe o apoio da Speed Form Suplementos. 
No dia 10 de agosto, o lençoense estreará como lutador 
profissional em um Super Fight em São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE CICLOATIVISMO

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

Lençóis Paulista, 21 de junho de 2013.
Presidente: Mauricio Ferreira Diniz.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 51-2013 - 
PROCESSO: 75-2013- OBJETO Aquisição de carnes, através do sistema de 
registro de preços, que serão destinados à merenda escolar durante o exercício 
de 2013, conforme especificações do Anexo II -  Especificações mínimas 
e termo de referência.. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
16.07.2013 às 14:00 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 
16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o 
pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 25 de junho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL

Prefeito Municipal

Basquete feminino teve boa 
rodada em São Manuel

As equipes da Prefeitura 
Municipal e Centro de Trei
namento Unimed estiveram 
em quadra neste final de 
semana, contra Botucatu. 
Os jogos realizados foram 
em São Manuel, onde a 
Unimed Botucatu tem o seu 
centro de treinamento.

Na primeira partida en
tre as categorias sub-13, um 
jogo muito disputado ponto 
a ponto, mas no final Len
çóis venceu placar de 33 a 
27. No segundo jogo, pelo 
sub-15, novamente vitória 
das lençoenses por 36 a 26. 
No sub-11, as meninas de 
Lençóis Paulista fizeram sua

PLACAR

Rodada de dom ingo, 
30 de junho, pela 
Copa Municipal de 
Futebol Cidade do 
LivroTroféu Rerold 
Carvalho

G ru p o E
Duratex 3 X 5 Palestra

Grupo D
Asa Branca 0 X 2 Juventus

estreia perderam pelo pla
car de 24 a 10.

http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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Mais de 2 mil associados prestigiam 
a tradicional festa junina do CEM
Tradicional quadrilha foi comandada pela Banda Montana e agitou os presentes com sucessos típicos; comidas típicas fizeram sucesso

O  mês de junho terminou 
em grande estilo no Clube Es
portivo Marimbondo. Mais de 2 
mil associados participaram da 
tradicional Festa Junina do CEM. 
O  evento aconteceu no sábado 
29 de junho e o público lotou as 
dependência do clube.

O  público pôde saborear vá
rias delícias como pipoca, algo
dão doce, doces típicos, quentão, 
chocolate quente e cachorro 
quente. Tudo de forma gratuita. 
O  touro mecânico e o Projeto 
Criança Feliz animaram os pre
sentes com brincadeiras típicas.

As atividades foram bas
tante variadas. A  Banda Mon
tana agitou os presentes com 
sucessos típicos da festa e 
também comandou a tradi
cional quadrilha. O s integran
tes interagiram com o público 
que aproveitou ao máximo 
as atrações. Muitas pessoas e 
especialmente as crianças se 
vestiram a caráter e alegraram 
ainda mais a festa.

FOTO: C IN T IA  FO TO GRA FIA S FOTO: C IN T IA  FO TO GRA FIA S FOTO: C IN T IA  FO TO GRA FIA S

ANIMAÇAO - Todo mundo entrou na dança, fazendo da quadrilha um grande momento da festa

Valdir Ramos, Cagarete e Du Estrela vencem no Truco
Na última quinta feira 27 de 
junho, houve o encerram ento 
do Campeonato Interno de 
Truco do prim eiro sem estre 
no CEM . O  torneio, que teve 
início em abril, contou com 
a participação de 32 duplas/ 
trio s. Confira como ficou a 
classificação final:

REIS DO 
CARTEADO -

O s campeões o truco lva- 
ram troféus para a casa

FOTO: D IV U LG A ÇA O

GALERIA DOS CAMPEÕES

Categoria Interm ediária  
Campeão:
Vicente/Walmir/Ori 
Vice: Maninha/Marcão/Vila 
3° colocado: 
Kirk/Cabeça/Tiago

Categoria Principal 
Campeão:
Valdir Ramos/Cagarete/Du Estrela 
Vice:
Vieira/Wagner/Perez 
3° colocado:
Marcelo/João Borin/Edivaldo

Campeonato interno de 
duplas revela seus campeões

FOTO: D IV U LG A Ç A O

Talento - Competição mobilizou duplas de tenistas

O  Clube Esportivo Marim
bondo encerrou neste final 
de semana o Campeonato 
Interno de Tênis - Catego
ria Duplas. O s jogos finais - 
inicialmente marcados para 
o domingo 23 de junho - ti
veram que ser remarcados 
para a semana passada em 
função das chuvas.

A  festa de encerramento 
do campeonato aconteceu 
na quarta-feira 23, no salão 
do social do CEM  com uma 
pizzada.
Os participantes do cam
peonato e seus familiares 
participaram do evento. 
Confira a classificação geral.

CLASSIFICAÇAO DO TENIS NO CEM
Série B Feminino
Campeãs: Rogéria/Thalita 
Vice: Fernanda/Cristiane

Séria A  Feminino
Campeãs: Fernanda/Gabriela 
Vice: Celi/Milena

Série C  Masculino
Campeão: Luis Carlos/Mer

Vice: Michel/Murilo

Série B Masculino
Campeão: Gaspa/Luca 
Vice: João Jr./Edinho

Série A  Masculino
Campeão: Legra/Marcão 
Vice: Ricardo Placa/Guilher- 
me Conti

Obs: Ainda esta semana deve estar disponível no site do 
CEM  as inscrições para o Campeonato Interno de Tênis -  

Categoria Simples. O  início do torneio é em agosto de 2013.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade CARINHO
GOSTOSO
Daniela e Enzo, 

na Estância GrilI

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEU

DUTOPEAD2"

R$ 1,99

DISJUNTOR LUKMA 
BIPOLAR20A

R$ 10,38

O melhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

irema

S B l a T ç a l i

.  M iiinpikisw i

residencial

(14) 3264-3707
9116-9545

R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 311JD.UBIRAMA  

LENÇÓIS PAULISTA
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M UDANÇA
Aconteceu na sexta-feira 28 a 
transmissão da posse do Rotary 
Club de Lençóis Paulista. A 
foto mostra o novo Conselho 
Diretor do biênio 2013-2014.
Da esquerda para direita, 
Anderson Betini (presidente), 
Sandro Moreira de Souza 
(secretário), Válter Aparecido 
Picinin (2 ° secretário) Carlos 
Augusto Angélici (protocolo), 
Vilson Pereira de Oliveira (2° 
tesoureiro), José Francisco 
Montanari (tesoureiro) e 
José Avelino Placca (último 
presidente).

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO
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• SHENMEN
Com experiência de 23 
anos na cultura oriental, o 
professor Marcos Venditti 
oferece aulas de Lian Gong, 
yoga e meditação, em 
Lençóis Paulista. As turmas 
são organizadas de segunda 
a quinta-feira, no período da 
manhã ou noite. O Centro de 
Cultura Oriental Shenmen 
fica na rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 643 -  Centro. Para 
agendar uma aula ligue (14) 
3263 1676 ou 9134 7329.

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

• Alessandra 
comemorou 
aniversário 
com amigos 
e familiares 
com uma 
super festa 
do cafona 
no dia 22 
de Junho.
Na foto, 
Alessandra 
e o marido 
Adriano. 
Felicidades...

FOTO KING STUDIO

|J  • Ana Carolina, 
completando 
seus 15 anos, 
esbanja 
simpatia e 
muita beleza.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E  G Ã N H E

Í b OLSA'
" g T O R N Á V E j ;

ASSINATURA ANUAL

R $ 120;
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista
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