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Os Jogos Reginais de São Carlos encerram ontem o sexto dia de competições. No 
quadro geral, Lençóis ocupa a sexta posição entre 10 cidades do grupo principal. Já 
Agudos lidera a segunda-divisão. Nestes dias os destaques ficaram para a equipe 
PCD de Areiópolis e de atletismo de Agudos, ambas vencedoras em seus grupos. O 
karatê de Lençóis também conquistou cinco medalhas e mereceu destaque.

POLÍCIA

Falso sequestro 
mobiliza PMs

A denúncia de um falso seques
tro mobilizou policiais militares on
tem à tarde, no Centro de Lençóis 
Paulista. A denúncia era de que 
duas mulheres estavam reféns em 
um estabelecimento comercial. Via
turas foram até o local, mas os poli
ciais foram informados por uma das 
supostas vítimas que não se tratava 
de roubo ou sequestro. Também on
tem, duas pessoas foram detidas por 
policiais militares por direção peri
gosa e encaminhadas à Delegacia.

CEM

Copa Coplacana inicia 
com equilíbrio (3̂

SAÚDE

Mulher morre com 
suspeita de gripe A

TEMPO

Chuva e vento trazem 
frio intenso 0

Nardeli e Ticianelli Júnior 
assumem vagas na M esa
Decisão tomada a portas fechadas em reunião de duas horas é confirmada no plenário

A Câmara de Lençóis Paulis
ta definiu ontem, antes da sessão 
que marcou o retorno do recesso 
parlamentar, os dois nomes para 
ocupar os cargos de vice-presidente 
e primeiro secretário na Mesa Di
retora. Nardeli da Silva (PSC) é o 
novo vice-presidente e Gumercindo

Ticianelli Júnior (DEM) foi confir
mado como primeiro-secretário. A 
eleição aconteceu depois de reunião 
de duas horas a portas fechadas e 
confirmada no plenário. Os cargos 
ficaram vagos após renúncia dos ex
-titulares Jonadabe José de Souza 
(PSC), o Jonas, e Manoel dos San-
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tos Silva (PSDB), o Manezinho, em 
retaliação à Mesa comandada pelo 
presidente Humberto José Pita (PR) 
e Anderson Prado de Lima (PV). 
Eleitos os novos vice-presidente e 
primeiro-secretário, a sessão legis
lativa prosseguiu e não havia termi
nado até o fechamento desta edição.

Embarcam amanhã para a Jornada 
Mundial da Juventude, no Rio de 
Janeiro, 203 jovens de Lençóis 
Paulista. Fiéis participaram no 
domingo da missa das 20h no 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade (foto) para receber as 
carteirinhas simbólicas do evento.
A cidade será representada por 
católicos das cinco paróquias. Além 
de Lençóis, Agudos participa e o 
frei Ademir Sanquetti e o diácono 
Marcos Alberto Arantes vão 
concelebrar missa no sábado, com 
o papa Francisco, que chegou no 
Brasil ontem à tarde.

AGUDOS

Festa de São Cristóvão teve carreata e show
FOTO: MÁRCIO MOREIRA / I

GOL CHORADO - Palestra (vermelho) assumiu a liderança do grupo B após vitória

COPA O ECO

Com gol no último 
minuto, Palestra 
vence e lidera

A Copa O ECO teve apenas dois 
jogos no domingo 21, no Bregão. Pa
lestra, com gol do zagueiro Kléber, 
no último minuto, bateu o Atlético 
Macatuba e assumiu a liderança do 
grupo B. Os lençoenses dependem 
de empate para garantir a vaga na 
próxima fase. No grupo C, o 100 
Mala/Porto, com dez jogadores em 
campo, perdeu para o Grêmio da 
Vila e não tem mais chances. O
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Safra Sul goleia na estreia da 
Copa Coplacana 2013 no CEM
Nos outros três jogos, muito equilíbrio; Masster Veículos empate no último minuto
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C O M E Ç O U  - True Info bateu a Eliz-Line por 2 a 1 na rodada de estreia da Copa Coplacana 2013

O  final de sem ana  
m arco u  o in íc io  da C o 
pa C o p la ca n a  do C E M  
(C lu b e  E s p o rtivo  M a r im 
b o n d o ). Foram  jogos de 
m u ito  e q u ilíb r io  em  que  
as equipes a p ro v e ita ra m  
para  se c o n h e c e r e ajus
ta r  seus jo g ad o res  d e n tro

das necessidades.
N o  sábado 20, dois jo 

gos m ovim entaram  a roda
da. A  equipe do True Info 
venceu a Eliz-Line p o r 2 a 
1. Já na segunda partida, a 
Safra Sul sentiu a falta de 
alguns jogadores e não te 
ve com o im ped ir a d erro ta

Copa Coplacana 
categoria veteranos

Nesta semana inicia 
tam bém  a C opa Coplacana  
-  Veteranos com  jogadores 
acima de 40 anos. A  prim ei
ra rodada será amanhã, com  
o jogo entre  Masster Veícu

los e Coplacana. N a  quinta
-feira, é a vez de Frigol e 
Eliz-Line. O s jogos aconte
cem a p artir  das I9h 30 . As 
outras quatro  equipes es
tre iam  na próxim a semana.

CEM reforma quadras 
de Tênis de Campo para 
início do campeonato

As inscrições para o cam
peonato interno de Tênis do 
CEM  encerra-se no próxi
mo domingo 28. A  d iretoria  
do CEM  iniciou na manhã de 
ontem  a reform a das quatro  
quadras existentes no clube.

O  início do cam peonato  
está program ado para a pri
m eira quinzena de agosto e 
o té rm in o  para novembro. 
As inscrições podem  ser 
feitas pelo site w w w .clube- 
m arim bondo.com .br.

para a Academ ia C E M  p o r  
5 a 2. Gustavo M anne (2 ), 
M árcio  Kanydia (2) e C a- 
sertinha m arcaram  os gols 
da equipe vencedora.

Já no domingo 21, dois 
empates. A  Infinity Tennis 
que perdia po r 2 a 0 para a 
H o t 107 conseguiu se recu

p erar e levar um ponto na 
classificação geral.

N o  segundo confronto , 
a equipe da M asster Veícu
los em patou com  a Frigol 
p o r I a I. M o re tto , aos 4 7  
m inutos, garantiu a igual
dade no m arcador para o 
M asster Veículos.

Férias no CEM leva 
alegria às crianças
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Julho é marcado pelas fé
rias escolares e nada m elhor 
do que levar este mês tão es
pecial para o CEM (Clube Es
portivo Marim bondo). O  Fé
rias no CEM levou às crianças 
até I2  anos muita diversão, 
guloseimas e festa durante as 
seis tardes do projeto (dias 
9, I I ,  16, 18 e 20). D e acor
do com a diretoria do clube, 
mais uma vez as expectativas 
foram  alcançadas.

O  projeto Criança Fe
liz também  esteve no local 
e abrilhantou ainda mais o 
evento. As crianças do CEM  
puderam curtir a cama elásti
ca e o touro  mecânico, além 
de saborearem a deliciosa pi
poca, o famoso algodão doce 
e o melhor, tudo gratuito.
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VIDEO GAME - N o  ultim o sábado 20, foi realizado  
o p rim eiro  cam peonato in te rn o  de V id eo  G am e no 
C E M . Mais de 70 en tre  crianças e adolescente partic i
param  do to rn e io  que foi dividido em duas categorias. 
N a categoria até I2  anos, o cam peão foi Luis Felipe 
C apelari, seguido p o r Pedro H en riq u e  B erto li e C ai- 
que. Já na categoria acima de I2  anos, quem  levou o 
titu lo  foi M atheus Malavasi que venceu na final o garo
to  Leonardo Pacifico de Souza. Em te rc e iro  ficou Lu
cas M oreli. Mais uma vez, a parceria com  a Mega Byte 
com putadores foi m uito  im p o rtan te  para a realização  
do cam peonato de V id eo  G am e. A  d ire to ria  do CEM  
agradece e convida a em presa para o p ró x im o  evento  
que acontecerá em setem bro.
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SINUCA -  N a manhã de domingo 2 I ,  aconteceu o 
cam peonato de Sinuca. A proxim adam ente 30 associa
dos do CEM  participaram  do to rn e io  que foi disputado 
em uma única categoria. O  vencedor foi Rafael Angelico. 
A  medalha de prata ficou com  Claudio Sobral e a de 
bronze com  Fabiano.
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O pinião C FRA SE
• "É uma comarca pesada. Nós temos mais de io  mil processos cíveis, 
muitos processos criminais e um número preocupante de execuções 
fiscais (20 mil)"
José Roberto Nelini, corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo

PARA PEN SA R
• "Cada homem deve 
inventar o seu caminho.."

Jean-Paul Sartre

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

O  p r e ç o  d o  r e l a x a m e n t o

A d

população em geral, de certa forma, 
relaxou o comportamento diante 

ida ameaça iminente da gripe A. No 
passado recente, quando a gripe H1N1 era 
a novidade na imprensa nacional, via-se 
uma clara mobilização contra o vírus e 
um esforço coletivo na difusão de infor
mações médicas sobre os riscos de con
taminação. No macro e no microcosmo 
em que estamos inseridos, falávamos do 
tal vírus. No jornal da rede de televisão, 
assim como na missa ou culto dominical. 

Do ponto de vista do risco de uma epi
demia, pouca coisa mudou. O vírus não 

está menos voraz que antes, mas as 
pessoas se portam de forma dife
rente diante dele. Não se vê cam

panhas dos agentes públicos de 
saúde massificando a informação 
dos perigos de uma epidemia. Não 
se emite boletins diários (às vezes, 

havia até mais de um por dia) infor
mando a evolução dos casos suspei

tos ou confirmados. Não se faz ape
los e cobranças para que em cada

balcão de atendimento ao público tenha 
recipiente com álcool gel disponível para 
higienização das mãos.

O que está havendo conosco? Agora 
que se tem melhor noção de como com
bater o problema -  e a arma principal é 
informação -, vai se aceitar o relaxamento 
na conduta? Já são dois casos de óbitos 
atribuído ou suspeito de terem sidos cau
sados pelo vírus H1N1. Não se viu nem ou
viu mobilização para esclarecer o quadro 
ou para pedir à população que faça sua 
parte, que mantenha-se alerta.

O relaxamento na vigília diante do 
H1N1 cobra um preço alto: vida ceifada. 
Ou vidas ceifadas, conforme o estágio de 
avanço de uma potencial epidemia. De
talhe para anotar em qualquer lugar visí
vel para que não caia no esquecimento: 
o inverno está pela metade e só termina 
em meados de setembro. Até lá, há muito 
tempo pela frente. São quase dois meses 
completos de exposição a um agente viral 
que ficou marcado pela rapidez com que 
chega, se instala, se espalha e mata.
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Voo no escuro do sistema 4G no Brasil
O
D)
u<

Vivien M ello Suruagy
E n g e n h e ira , é  p re s id e n te  d o  
S in d ic a to  N a c io n a l d a s  E m p re s a s  
P re s ta d o ra s  d e  S e rv iç o s  e m  
T e le c o m u n ic a ç õ e s

O consumidor brasileiro é um cren
te. Ouviu dizer que a tecnologia de 
quarta geração para a telefonia mó

vel é uma maravilha, com uma velocida
de incrivelmente superior à conhecida no 
Brasil e, por isso mesmo, a preferida hoje 
na Europa e nos Estados Unidos. São in
formações confiáveis, por isso acreditou.

É crente, mas não é bobo: quando a 
Anatel, a agência reguladora federal, 
determinou às operadores o desenvol
vimento e a venda de serviços 4G com 
prazo fixo no Brasil, para atender às co
municações já na Copa das Confedera
ções, ficou de orelha em pé. Basta uma 
ordem governamental e a tecnologia se 
faz por milagre? Basta uma exigência da 
Fifa e o Brasil passa de emergente ao 
time do Primeiro Mundo com o simples 
apito de um juiz de futebol?

A realidade é que foram ativados ape
nas 48 mil aparelhos com serviço 4G até 
o meio do ano, segundo a Anatel. Quase 
nada perto dos 264,5 milhões de linhas 
móveis no mercado nacional. Mas a 4G es
teve, desde o ano passado, entre as prio
ridades de investimentos das operadoras 
para atender à determinação da Anatel.

O Brasil tinha até 30 de abril para ado
tar a tecnologia nas cidades-sede da Copa 
das Confederações. Algumas empresas 
foram além e levaram o serviço a cidades 
importantes do ponto de vista comercial, 
como São Paulo. Justamente por se tratar 
de uma tecnologia com poucos terminais 
ativos, havia a expectativa de um serviço 
de melhor qualidade.

Pois é, foi tudo feito às pressas para 
atender aos jornalistas estrangeiros que vie
ram fazer a cobertura da Copa e seus apare
lhos funcionaram nos estádios e nos hotéis 
em que se hospedaram. Beleza de 4G.

Menos para os brasileiros em geral, 
que perderam uma grande oportunidade 
de direcionar os gastos e investimentos 
com o leilão de 4G. Este valor poderia e 
deveria ser aplicado em melhoria, aumen
tando a área de cobertura dos municípios.

O consumidor não quer comprar um 
aparelho caro e que só funciona pela 
metade. Tem outra: se a tecnologia de 
terceira geração (3G) ainda nem bem foi 
absorvida pelo distinto público, como dar 
um salto olímpico para alcançar a geração 
seguinte, que exige equipamentos mais 
sofisticados e uma infraestrutura muito 
mais apropriada?

A essa altura, o certo é investir na 
tecnologia de terceira geração (3G),

que ainda permite aumento de veloci
dade e qualidade; as redes 4G, por en
quanto, flutuam no escuro em relação 
aos prazos de implantação, além de um 
retorno duvidoso.

A história começa com a negociação 
para a Copa das Confederações e a Copa 
do Mundo sem base na realidade. O Bra
sil teria estrutura suficiente este ano para 
seu lançamento? O bom senso indicava 
que não. Além disso, os estádios só fica
ram prontos depois dos prazos estipula
dos, a um custo altíssimo, como bem ma
nifestou a voz rouca das ruas.

A negociação das operadoras com as 
administrações dos estádios também se 
transformou em uma novela e se arras
tou até quase o início dos jogos. Cumprida 
esta etapa, as operadoras foram obriga
das a sair correndo para instalar as redes 
4G. Claro, não podia dar certo.

Some-se a isso outro passo mal dado: 
a frequência escolhida pelo governo foi a 
de 2,5 GHz, e há poucos modelos de celu
lares fornecidos pelo mercado.

Um dado da maior importância em 
todo esse cenário é a participação das 
empresas terceirizadas, contratadas das 
operadoras, que penam para formar mão 
de obra e necessitam planejar a execução 
de serviços. Ou seja, este setor perdeu 
mais uma vez a oportunidade de utilizar 
os valores gastos com 4G em qualificação 
técnica de mão de obra, redução de sua 
rotatividade, aperfeiçoamento da quali
dade dos serviços e o consequentemente 
aumento da satisfação do consumidor.

Enfim, a exigência da Fifa obrigou o 
sistema 4G a atropelar o 3G. A falta de 
previsão vai provocar outro problema no 
ano que vem: para usar o 4G durante o 
Mundial, muito turista estrangeiro terá de 
comprar aparelho e chip nacionais, pois a 
frequência escolhida pelo Brasil é pouco 
usada fora daqui.

Com a interferência de diversas leis 
municipais que impedem a liberação de 
antenas, as metas de qualidade impostas 
sem planejamento não serão alcançadas.

E depois da série de curvas sinuosas 
dessa caminhada errante, cabe pergun
tar se muita gente está se servindo da 
4G. Suas redes estão sendo utilizadas? A 
resposta óbvia: a venda está muito bai
xa e as redes subutilizadas. Uma grande 
razão para a se utilizar da 4G seria a de 
desafogar as redes 3G, aí sim, melhoran
do consequentemente a qualidade. Mas 
qual, esta também está no começo de sua 
caminhada, precisa adquirir ainda muito 
respeito e confiança dos consumidores.

Assim, o Brasil acaba de dar mais 
um exemplo de falta de planejamento. 
E quem paga a conta, para variar, são as 
operadoras, as terceirizadas e os usuários.

I

Mesa apresenta três projetos 
de cargos de confiança

O recesso da Câmara de Lençóis Paulista terminou ontem. Humberto José Pita (PR) 
presidiria, à noite, a primeira sessão do segundo semestre com a Mesa incompleta. 
Na pauta, dois projetos (dois projetos de lei e um de resolução) da Mesa Diretora 
(composta até ontem, às i8h, por Pita e pelo vereador do PV, Anderson Prado de 
Lima) relacionados a cargos de confiança da Câmara. Durante todo o dia de ontem, 
O ECO tentou ter acesso ao conteúdo dos projetos, mas não conseguiu. Servidores da 
Casa deram vários argumentos, mas não permitiram ao jornal ter acesso aos projetos 
propostos por Pita e Prado.
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Dueto
Prado e Pita, autores 

dos três projetos que en
traram na pauta da Câ
mara versando sobre os 
cargos de confiança da 
Mesa Diretora

Por quê?
Desde a manhã, os servidores do 

parlamento lençoense se dedicaram 
à preparação dos detalhes da sessão 
e da reunião marcada para às i8h. A 
busca por informações foi os projetos 
novos praticamente em vão. Vale a 
pena lembrar que a pauta da sessão 
de ontem chegou com atraso ao e- 
-mail da redação.

Impressão que fica
Ao justificar a ida ao Palácio de 

Vidro, Pita afirmou por diversas ve
zes que o atendimento no Legislati
vo seria melhorado com a casa e os 
equipamentos novos. A primeira im
pressão não foi boa. O atendimento
- pelo menos o dispensado ao OECO
- foi falho.

Sucesso
Com a conquista de 21 medalhas 

do Atletismo PCD (Pessoa com Defici
ência) lençoense nos Jogos Regionais 
de São Carlos na sexta-feira 19 mostra 
a força do esporte e, principalmente, 
da Adefilp (Associação de Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista). Vale lem
brar que a cidade participa da primei
ra divisão dos jogos em 2013.

Show
Para completar esta festa, o ve- 

locista Alan Foteles, que representa 
a Adefilp, conquistou a me d ̂ lha de 
ouro nos 200m classe T43, no Mun
dial Paralímpico. Ele ainda quebrou 
o recorde mundial que era de Oscar

Pistorius.

Repercussão
Após matéria publicada pelo jornal 

O ECO sobre a invasão de hackers ao 
site da Câmara de Areiópolis, a pági
na oficial foi tirada do ar. Na época da 
publicação, o presidente Wanderley 
Pelissolli (PSDB) disse que não tinha 
conhecimento do crime.

Vai longe...
Pelissolli também confirmou que o 

problema seria resolvido até, no má
ximo, amanhã. NO entanto, o cidadão 
de Areiópolis pode ter que esperar 
mais um bom tempo para voltar a ter 
informações on-line sobre as ativida
des da Casa.

Guarda-sol de peneira
Em Borebi, o problema de rela

cionamento entre o prefeito Manoel 
Frias Filho (PR), o Mané, e Adilson 
Vera (PR), o Pastor, é iminente. Ape
sar disso, a assessoria do Poder Exe
cutivo tenta adotar um discurso re- 
conciliador. Os próprios personagens 
desdizem a assessoria.

Panos mornos
Há uma tentativa, mas sem su

cesso. Mané Frias, em entrevista ao 
O ECO, expôs as desavenças vividas 
com Pastor Adilson Vera. O prefeito se 
n^ostrou bastante magoado com os 
problemas que já duram mais de três 
meses. Difícil acreditar que em um dia 
o racha tenha sido sepultado.
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C idades DESEMBARQUE
Papa Francisco chegou ontem ao Brasil às ish45 e foi recebido 
pela presidente Dilma Rousseff, seguiu para a Catedral 
Metropolitana do Rio de Janeiro e seguiu no papamóvel até o 
Theatro Municipal onde foi recebido por milhares de fiéis. No 
trajeto, ele beijou várias crianças quebrando protocolos.

. s i r /

FRASE
"Há suspeita, mas precisamos aguardar 
exame do Instituto Adolfo Lutz". 
Josiane Maria de Souza, enfermeira da 
Vigilância Epidemiológica da Diretoria 
Municipal de Saúde

MÁRCIO MOREIRA/i

MUDANÇA DO CRONOGRAMA
Devido às chuvas do final de se

mana, houve mudança do cronogra- 
ma de trabalho da Diretoria de Obras 
e Infraestrutura. Ontem, parte da 
equipe foi deslocada aos serviços de 
limpeza de ruas e avenidas. No Júlio 
Ferrari, a Prefeitura trabalha na ma
nutenção da rede de galerias. No Via
duto da rodovia Osni Matheus, SP 261, 
uma equipe trabalha no rebaixamen
to de calçamento para acessibilidade.

ACADEMIAS ADAPTADAS
Agudos terá uma das 25 acade

mias com equipamentos de muscu
lação adaptados do Estado de São 
Paulo. A notícia foi anunciada pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Os espaços 
devem motivar a pessoa com defi
ciência física em realizar atividades 
físicas que trazem melhoras na pos
tura, mobilidade e independência 
nas atividades diárias.

9̂  CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Acontece amanhã a 9  ̂ Conferên

cia Municipal de Assistência Social. 
O encontra tem início às 8h e será 
realizado no salão nobre do Paço 
Municipal. O tema do encontro é "A 
gestão e o financiamento na efeti
vação do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social).

CUMPRIMENTO DE AGENDA
O prefeito Tarcisio Mateus Abel 

reuniu secretários e assessores para 
pedir empenho no cumprimento da 
"Agenda de Compromissos dos Ob
jetivos de Desenvolvimento do Mi
lênio", programa do governo federal. 
Tarcisio quer cumprir as metas da 
ONU (Organização das Nações Uni
das), de 2000 que são acabar com a 
fome e a miséria, oferecer educação 
básica, combater a Aids, a malária e 
outras doenças e estabelecer parce
rias para o desenvolvimento.

CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE CULTURA
A Prefeitura de Agudos divulgou 

ontem assunto relacionado a Confe
rência Municipal de Cultura. A etapa 
regional foi realizada na cidade no dia 
11 e debateu novos e possíveis rumos 
para o desenvolvimento e a populari
zação da cultura no País. O encontro 
reuniu educadores, gestores, artistas 
locais, e toda a equipe da Secreta
ria Municipal de Educação e Cultura. 
Houve também escolha de delega
dos para representar o município.

APRESENTAÇÃO - A Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão se apre
senta na sexta-feira, 26, dentro do Projeto Prata da Casa, no Clube Esportivo 
Marimbondo, a partir das 20h30. O evento integra também a agenda cultural 
de julho.

. s i r /

AGORA É PRA VALER! - O inverno chegou no final do mês de junho, mas 
é nesta semana que a região pode registrar temperaturas abaixo dos 10°. A 
previsão do tempo é de queda brusca a partir de hoje. A temperatura só deve 
subir no final da semana.

X

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.

'II Projeto quer isentar 
idosos de pedágio

Idosos podem ficar isentos de pagar pedágios em ro
dovias federais. Trata-se de um projeto de lei que está em 
tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta é do de
putado federal Sergio Zveiter, do PSD do Rio de Janeiro, e 
tem a intenção de alterar o Estatuto do Idoso. De acordo 
com o texto, pessoa com mais 65 anos não terá de pagar 
pedágio caso esteja em um veículo próprio, seja como mo
torista ou como carona. O texto também fala sobre outro 
assunto: habitação. O deputado propõe um aumento de 3% 
para 10% da reserva de moradia do programa Minha Casa, 
Minha Vida para os idosos. Ele justificou a necessidade de 
aprovação desse projeto dizendo que, normalmente, o ido
so enfrenta dificuldades para realizar 
um financiamento, que 0 governo 
federal precisa garantir meios que 
facilitem as condições de negócio 
para pessoas da terceira idade.
A proposta será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Urbano; de Viação e Transportes; 
de Seguridade Social e Família; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

1 Maior parte das dívidas no comércio é de mais 
de 500 reais. Quase 50% dos inadimplentes 
devem mais que esse valor. A informação é de 
uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédi
to, com dados de junho. O levantamento mos
tra que inadimplência nas lojas se concentra 
nos consumidores com mais de 65 anos. Em 
seguida, vêm as pessoas na faixa etária entre 
30 e 39 anos. E são as mulheres que lideram a 
falta de pagamento. Elas respondem por quase 
54% dos casos. Por outro lado, elas também li
deram a recuperação do crédito, com 52% das 
renegociações e quitações.

Maiores bancos do país vão ter que comprovar 
medidas de transparência para o Ministério da 
Justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor 
notificou as instituições financeiras, que de
vem apresentar documentos que confirmem 
que estão respeitando a nova resolução do 
Conselho Monetário Nacional. Essa resolução 
entrou em vigor no último dia 1° e determina, 
entre outras coisas, que os bancos ofereçam 
mais três pacotes padronizados de serviços, 
além do que já era exigido. Esses pacotes in
cluem transações básicas, mudando apenas a 
quantidade e, consequentemente, o valor co
brado. O objetivo é permitir que o cliente com
pare com mais facilidade os preços praticados 
pelas diversas instituições pelos mesmos ser
viços. O Ministério da Justiça explicou que ain
da não recebeu denúncias de descumprimento 
da norma.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE DENISE BATISTA DE SOUZA 
(PRECESSO N° 0001607-05.2012.8.26.0333, Ordem n° 779/12).
A doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, Mma. Juíza de Direito da Vara Única desta 
cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
perante este Juízo e Oficio Judicial, processam-se aos termos da ação Pedido de Curatela que SILVE- 
RINA VALENTIM DE BARROS SOUZA move contra DENISE BATISTA DE SOUZA (Processo n° 
Ordem 779/12). Assim, pelo presente edital fica publicada a r. sentença de fls. 53-verso, que decretou a 
interdição de DENISE BATi StA DE SOUZA, cujo teor é o seguinte (tópico final): “Processo n. 779/12. 
Ante o exposto, decreto a interdição de Denise Batista de Souza, declarando-a absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3°., II do Código Civil e nomeio-lhe como 
curadora Silverina Valentim de Barros Souza. Em obediência ao disposto no art.. 1.184 do Código do 
Processo Civil e no art. 9°, III do código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 
Imprensa local e no órgão oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. PR.I.C. Macatuba, 05/07/2013. (a) 
Luis Felipe Ferrari Bedendi -  Juiz de Direito.” E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma 
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, aos 
15 de Julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 29-2013 
PROC: 79-2013. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRATADA: MA
RIA RAVANELLI NUNES ZAKIR. Valor: R$ 6.000,00. ASSINATURA: 05.07.2013. 
OBJETO: Locação de imóvel destinado ao uso da Secretaria de Ação Social para o 
Conselho Tutelar. VIGÊNCIA: 12 meses. MODALIDADE: Dispensa n° 1383-2013. 
Macatuba, 05 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO PROPOSTA CONCORRENCIA PU
BLICA 01-2013
PROC: 69-2013 EDITAL: 51-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: Alie
nação de bens inservíveis da Prefeitura, no estado em que se encontram, conforme 
descrito no Anexo I do Edital, pela maior oferta, acima do valor da avaliação, para 
pagamento em 5 dias da homologação e retirada em 15 dias. A Prefeitura de Macatuba 
torna público para os efeitos do art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que em sessão na data 
de hoje, foram abertas, examinadas, rubricadas e analisadas as propostas dos licitan
tes habilitados no certame, pela Comissão Permanente de Licitações, que da análise 
das mesmas a vista das exigências do edital e verificada a compatibilidade dos preços 
com o mínimo fixado pela Administração, considerou desclassificadas as propostas dos 
Senhores JOSÉ DIAS e LUCIANA APARECIDA CRUZEIRO, por não atenderem as 
exigências citadas no edital, no item II -  Da apresentação da documentação e da pro
posta, visto que ambas as propostas não foram assinadas pelos licitantes. Considerou 
em seguida, todas as demais aceitáveis classificando em primeiro lugar nos correspon
dente itens: VALDECI APARECIDO DA SILVA, no item 1-VW/Kombi ano 1997, pelo 
valor de R$ 5.030,00; SILVIO ANTONIO DARÉ, no item 6-Lote contendo 5 bancadas 
de marcenaria, pelo valor de R$ 925,00; PAULO JOSÉ ARANTES, no item 2-Trator 
Valmet 118-4 ano 1984, pelo valor de R$ 23.400,00, no item 3-Carreta basculante Co- 
rona, pelo valor de R$ 4.200,00, e no item 14-Material inservível (sucata) , pelo valor 
de R$ 0,29/kg. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor 
de Licitações, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 19 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

INCORPORADORA JAUENSE S/S LTDA, Torna publico que Requere na 
CETESB -  Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a Licença 
de Operação, para o empreendimento / loteamento, denominado Residencial 
de interresse social Vale Verde, na cidade Macatuba/SP., sito à Rua 15 de
Novembro MACATUBA/SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital 
do Pregão n° 079/2013, Processo n° 165/2013, cujo o objeto é a aqui
sição de equipamentos médicos necessários para uso na UPA, foi re
tificado. 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 Paulis
ta, 22 de julho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 082/2013 -  Processo n° 169/2013 

Objeto: Aquisição de móveis confeccionados sob medida para as esco
las. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lan
ces: 02 de agosto de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se dispo
nível 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, 22 de julho de 2013. JOSÉ DE
NILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de julho de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 43,06.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE SUBSTITUI
ÇÃO DE CURATELA DA INTERDITADAMARIA JOSE DO NASCIMENTO, REQUERIDO POR 
BENEDITA APARECIDA DO NASCIMENTO -  PROCESSO N°0000190-34.2013.8.26.0333.
O (a) Dr(a). Maria Cristina Carvalho Sbeghen, MM. Juiz (a) de Direito da Vara única do Foro de Maca- 
tuba, Comarca de de Macatuba do Estado de São Paulo, na forma de lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
21/05/2013, foi decretada a Substituição de Cu^dor da interditada MARIA JOSE DO NASCIMENTO, CPF 
110.552.368-30, declarando como CURADOR (A), EM CARÁTER definitivo, o (a) Sr.(a) Benedita Apare
cida do Nascimento. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Macatuba em 04 de junho de 2013.

MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN 
Juíza de Direito

é )
SAAELENÇdia PAUUSTA

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 35/13

JOSÉ ANTONIO MARISE, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgo
tos de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
Lei, e para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, 
RATIFICA a contratação da empresa ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA 
E ÁGUA LTDA., CNPJ n° 60.882.719/0006-30, para a recuperação de hidrô- 
metros instalados no município, no valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e 
seis mil reais), cuja despesa correrá por INEXIGIBILIDADE N° 04/2013, 
com fundamento no artigo 25, da Lei Federal n° 8.666/93 a suas alterações 
posteriores.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 18 de Julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de julho de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 39,87.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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O principal website da Apple 
para desenvolvedores -  o Dev 
Center -  permanece fechado 
após intrusos tentarem roubar 
informações confidenciais na 
semana passada.

Mergulhado dentro da Matrix
DIVULGAÇÃO
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Com um faturamento anual de mais de US$ 
6o bilhões, e caminhando para perto de US$ 8o 
bilhões até 2017, segundo a consultoria DFC In- 
telligence, a indústria de games está cada vez 
mais on-line. Um terço do faturamento é de jogos 
em rede, tanto no PC quanto nos consoles, mer
gulhando-nos numa espécie de vida virtual (e 
isso sem mencionar a vida digital em smartpho- 
nes e nas mídias sociais). Só o célebre "World of 
Warcraft" tem quase dez milhões de jogadores. 
A ideia de uma realidade virtual está não só nos 
games com gráficos cada vez mais realistas. Em 
2014, o clássico filme "Matrix", cujo personagem 
Neo se descobre vivendo numa simulação com
putadorizada, completará 15 anos. E existem até 
teorias de que o próprio universo seria uma si
mulação de computador. O filósofo britânico Nick 
Bostrom, da Universidade de Oxford, postulou 
em 2003 a chamada Hipótese da Simulação, que 
reza que poderiamos estar vivendo numa reali
dade virtual engendrada por nossos descenden
tes num futuro longínquo. Atualmente, físicos 

da Universidade de Washington trabalham 
numa teoria para tentar verificar 0 argu
mento de Bostrom, usando elementos da 

r  teoria da relatividade e da física quântica, 
entre outros ingredientes. Mas a questão 

central, do ponto de vista da computação, é: 
quão perto estaríamos, no campo da inteligência 
artificial, de conseguirmos alcançar uma simula
ção que se igualasse ao cérebro humano, com 
todas as suas contradições? Para especialistas 
como 0 professor Bruno Feijó, do Departamento 
de Informática do CTC/PUC-Rio, ainda haveria um 
longuíssimo caminho a percorrer. "Este ano, pes- 

^  quisadores em Harvard até conseguiram fazer 
^  uma "micro-Matrix": pegaram um peixe-zebra 

em estado de larva, puseram-no numa placa de 
^  Petri e projetaram ondas virtuais criadas por sof- 
^  tware -  conta. -  O peixinho, como se fosse o 

Neo do filme, nadava achando que estava num 
^  ambiente submarino real. Mas simular a mente 

humana é outra história", declarou.

Saúde NA JUSTIÇA!
Após anunciar a saída de câmaras e comissões técnicas do governo, o Conselho 
Federal de Medicina informou que entrou com uma ação civil pública contra a 
União, representada pelos ministérios da Saúde e da Educação, para suspender o 
Programa Mais Médicos. O conselho questiona pontos como a vinda de médicos 
de fora do país e o envio de médicos para regiões remotas do Brasil.

INFLUENZA

Saúde registra segunda 
morte suspeita de gripe A
Mulher de 53 anos faleceu no domingo; diretoria aguarda resultado de exame no Adolfo Lutz

Carlos Alberto Duarte

A Diretoria Municipal de 
Saúde registrou, no fim 
de semana, a segunda 

morte suspeita de gripe A em 
Lençóis Paulista. A mulher de 
53 anos, residente no Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari, foi a óbi
to no domingo 21 de julho, de
pois de permanecer internada 
no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. Seu estado de saúde 
se agravou e ela foi transferida 
para a UTI (Unidade de Trata
mento Intensivo), onde faleceu.

Ontem, a enfermeira da Vi
gilância Epidemiológica, Josia- 
ne Maria de Souza, confirmou 
a suspeita, mas disse que é 
necessário aguardar o resultado 
do exame pelo Instituto Adolfo 
Lutz. Caso o resultado seja po
sitivo, esta será a segunda mor
te provocada pela doença neste 
ano em Lençóis e o terceiro 
caso registrado na cidade desde 
o início da epidemia de gripe 
A ocorrido em 2010. Naquele 
ano, uma gestante faleceu ví
tima da gripe. Em princípio, 
segundo Josiane, a mulher não 
tinha nenhuma doença, como 
hipertensão, diabetes, que 
poderia agravar a situação. A 
mulher era portadora de ne
cessidades especiais, segundo a 
enfermeira.

O primeiro óbito causado

FOTO: DIVULGAÇÃO

CUIDADOS -  Lavar as mãos com água corrente e sabão diminuem o risco de contágio com H1N1

pela chamada gripe suína neste 
ano ocorreu no dia 11 de julho. 
O paciente era um homem de 
55 anos, morador do Jardim 
Itapuã, que estava internado 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) de Bauru desde 5 de 
junho. Ele não era hipertenso, 
diabético, mas fumava o que 
poderia ter motivado a evolu
ção da doença.

HIGIENE
Apesar de ser muito trans

missível, algumas medidas

relativamente simples podem 
evitar, de forma significativa, 
a contaminação pelo H1N1. 
Cobrir nariz e boca ao espir
rar ou tossir, preferencial
mente com lenço descartável; 
lavar as mãos frequentemente, 
com água e sabão; não tocar 
os olhos, nariz ou boca após 
contato com superfícies; evi
tar aglomerações; não utilizar 
medicamentos sem prescrição 
médica e buscar auxílio médi
co em casos de manifestação 
de sintomas são extremamente

importantes. Além disso, uma 
alimentação balanceada e boa 
ingestão de líquidos reforçam 
o sistema imunológico, redu
zindo as chances de incidência 
dessa e de outras doenças.

SINTOMAS
Febre maior que 39 graus, 

dor de cabeça intensa, cala
frios, cansaço extremo, dor de 
garganta leve, tosse seca e contí
nua, dores musculares intensas 
e forte dor nos olhos são alguns 
dos sintomas do vírus H1N1.

POLICIA
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Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. 
Noite com muitas nuvens.

NASCER E PÔR-DO-SOL: U 6 h 5 2  F ^ 1 7 h 5 1

f 1 7 ° ^  ^  Omm

4 6 ° ^  0%m anhã ta rd e  noite
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. 
Noite com muitas nuvens.

FASES DA LUA
JULHO

(0 ^ 55%

Lençóis Pau lis ta
Conselho Tutelar...... 3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

A g udos
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

S A M U
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B orebi
Conselho Tutelar...... 9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi.......... 3267-

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

Capitão Valentim não comanda mais a 5̂  Companhia
Oficial saiu de férias e deixa o comando da PM de Lençóis com sensação de missão cumprida

Carlos Alberto Duarte

0 capitão Paulo Cesar Va- 
lentim não comanda 
mais a 5  ̂ Companhia da 

Polícia Militar, com sede em 
Lençóis Paulista. Desde quarta
-feira 17 de julho, Valentim saiu 
de férias e fará curso de oficiais 
em São Paulo. A tenente Letícia 
Marestone assume interinamen
te o comando da 5  ̂ Cia e as 
próximas semanas novo tenente 
deverá assumir posto vago em 
Lençóis Paulista até o possível 
retorno do capitão Elvis Fernan
des Botega, que no final deste 
mês conclui curso de oficiais na 
capital paulista.

Antes de deixar o comando 
da 5  ̂ Companhia da PM, Va- 
lentim concedeu entrevista ex-

clusiva ao jornal O ECO e falou 
sobre os 110 dias que trabalhou 
em Lençóis Paulista. Durante a 
entrevista, destacou a participa
ção da população no combate 
à criminalidade. O oficial res
saltou o apoio que recebeu dos 
delegados da Polícia Civil, com 
quem a PM manteve estreito 
relacionamento. "A população 
ganha com esse trabalho con
junto", disse.

Desde que chegou a Len
çóis Paulista em meados do mês 
de março, Valentim defendeu 
reuniões do Conseg (Conselho 
Comunitário de Segurança) nos 
bairros, implantação de aulas de 
trânsito nas escolas e reativação 
do Proerd (Programa Educacio
nal de Resistência às Drogas e 
à Violência) na rede de ensino.

De todas as propostas, ape
nas o Proerd ficou para o segun
do semestre em função do curso 
para policiais militares minis
trarem as aulas. Mesmo sem 
conseguir reativar o Proerd, um 
policial faz palestras contras as 
drogas nas escolas, duas a três 
vezes por semana.

"Saio de consciência tran
quila de ter feito um trabalho 
relativamente bom", disse Va- 
lentim, que agradeceu o apoio 
da prefeita Bel Lorenzetti, do 
presidente da Câmara, Hum
berto Pita, e dos delegados de 
polícia, Luiz Cláudio Massa, 
Marcos Jefferson da Silva e Ren- 
zo Santi Barbim.

O capitão fez questão de 
ressaltar a participação da po
pulação que, com denúncias

Oitavo adolescente é internado em 15 dias
Um adolescente de 15 anos 

foi internado sexta-feira 19, 
em cela especial na cadeia de 
Pirajuí. Ele permanecerá cinco 
dias naquela cidade até que a 
Fundação Casa, antiga Febem, 
disponibilize vaga para a in
ternação. O menor estava com 
pedido de internação decretado 
pela Justiça em função de rein
cidência em delitos como furto

e tráfico de drogas. Este foi o 
oitavo menor internado desde 
que a Delegacia Seccional de 
Bauru conseguiu vagas rotativas 
para internação temporária em 
Pirajuí, há 15 dias.

O adolescente foi apreen
dido na manhã de sexta-feira 
no interior de uma residência 
no Jardim Primavera. A Polícia 
Militar recebeu denúncia anôni-

ma sobre a sua permanência na 
casa. Ao ser questionado pelos 
policiais, o adolescente apresen
tou endereço do Parque Rondon.

ROUBOS DESPENCAM
A internação de menores in

fratores reincidentes e a prisão de 
jovens ocorrida na semana passa
da fizeram o número de roubos 
despencar. Dados extraoficiais

anônimas, nas últimas semanas 
ajudou a polícia a deter pesso
as e evitar crimes. "Segurança 
pública é dever do Estado, mas 
responsabilidade de todos", 
lembrou.

DELEGADO LAMENTA
Em entrevista ao ECO 90.1 

Notícias, o delegado titular de 
Lençóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa, lamentou a saída do ca
pitão Paulo Cesar Valentim. Dis
se que em todo tempo que está 
na cidade (há 15 anos), nunca 
houve entrosamento tão grande 
entre Polícia Civil e Militar. "O 
resultado desse entendimento é 
o número de prisões que estão 
ocorrendo semanalmente. Espe
ramos que ele volte depois do 
curso", concluiu.

apontam que no mês de julho 
ocorreram quatro crimes dessa 
natureza, sendo que os quatro fo
ram cometidos por jovens de 18 
e 19 anos em um único dia.

A tenente Letícia Marestone 
disse sexta-feira que não houve 
registro de assaltos após os qua
tro roubos ocorridos em uma 
sexta-feira considerada atípica 
em Lençóis Paulista.

http://www.uniontecnologia.com.br


Ju s tiç a ARQUIVADO
O 3° Juizado Especial Criminal de Brasília determinou o arquivamento 
da investigação que apurava a autoria de boato, nos dias 18 e 19 de 
maio, sobre o fim do Programa Bolsa Família. O arquivamento do 
inquérito foi informado no domingo pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios em sua página na internet.

VISITA

Corregedor diz que número de execuções fiscais preocupa
José Renato Nalini visitou Lençóis Paulista na sexta-feira 19 e defendeu peticionamento eletrônico para agilizar processos judiciais

Carlos Alberto Duarte

O corregedor José Renato Na
lini disse na sexta-feira 19 que o 
número de execuções fiscais em 
Lençóis Paulista preocupa. "É 
uma comarca pesada. Nós temos 
mais de 10 mil processos cíveis, 
muitos processos criminais e um 
número preocupante de execu
ções fiscais (20 mil)", declarou. 
Em visita ao Fórum local, Nalini 
afirmou que conversou com a pre
feita Bel Lorenzetti (PSDB) para 
que a Prefeitura coloque em dia a 
cobrança da dívida ativa. "Solicitei 
especial empenho da prefeita para 
que não transmita a ideia de que 
Lençóis tenha mais de 20 mil ca
loteiros. Isso não é verdade", brin
cou, ao lembrar que a arrecadação 
de IPTU é o produto que ajuda a 
Prefeitura fazer face às inúmeras 
necessidades da população.

DE PASSAGEM - O
corregedor José Renato 

Nalini passou pelo Fórum 
na sexta-feira e afirmou 

que é preciso atenção com 
execuções fiscais

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Nalini explicou que as 
visitas correcionais mostram que 
a Corregedoria Geral da Justiça, 
órgão do Tribunal de Justiça (TJ), 
está atenta a todas as necessida
des de cada comarca, de cada 
município do Estado. Explicou 
que até o final deste mês com
pletará visita a todas as comar
cas. "É bom encontrar juízes, 
servidores, advogados e verificar 
pessoalmente o que pensam em 
relação à Justiça", declarou.

O corregedor defendeu o 
peticionamento eletrônico na

|O| O m á r c io  MOREIRA/o | i o

justiça comum, que vai abolir 
os processos físicos, sistema já 
adotado em fóruns de São Pau
lo. "Essa é a realidade irreversí
vel. Nós não vamos mais traba
lhar com processos de papel", 
disse, ao emendar que a ação 
virtual vai agilizar o processo.

ATÉ FINAL DO ANO
Os servidores do Fórum lo

cal já realizam treinamento para 
a comarca adotar o peticiona
mento eletrônico. A exemplo do 
que o ocorreu na Justiça do Tra
balho, os processos virtuais se
rão uma realidade em Lençóis 
Paulista até o final deste ano.

O cronograma prevê que o 
novo sistema funcione já nos 
próximos meses, mas a implan
tação depende de equipamen
tos disponibilizados pelo Tribu
nal de Justiça (TJ) de São Paulo.

s a ú d e

Unimed de Lençóis inaugura raio-x digital
Investimento 
do Centro de 
Diagnóstico por 
Imagem foi 
de R$ 300 mil

Priscila Pegatin_______

Foi inaugurado ontem o 
Raio X digital do Centro de 
Diagnóstico por Imagem do 
CMU (Centro Médico Uni
med). O aparelho é o primeiro 
da cidade a ter tecnologia di
gital e vai evitar que pacientes 
sejam encaminhados ao Hos
pital Piedade, único local que 
realizava o exame ou entidades 
da região. "Vamos ter técnicos 
o tempo todo, em horários de 
funcionamento, plantão, feria
dos e domingos. É um aparelho 
muito mais rápido, mais eficaz 
e de última geração", explica o 
presidente da Unimed Calixto 
Felipe Hueb.

Para o vice-presidente, Sér
gio Marum, a mudança prin
cipal é na imagem que o novo 
aparelho proporciona. "Por ser

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O ECO

tecno lo g ia  -  Raio X digital se destaca pela imagem; aparelho será usado no CMU da Unimed

digital, ele evita aquela câmera 
escura que os raios x tinham. Os 
raios x antigos não eram de má 
qualidade, mas em alguns casos 
a gente precisava de uma coisa

mais evoluída e encaminhava a 
Bauru ou Botucatu e não preci
sa mais disso", diz Marum, que 
explica que o resultado pode ser 
encaminhado ao médico através

de CD ou pen drive, caso for 
preciso. "É um investimento de 
mais de R$ 300 mil. A popula
ção vai ser bem servida, quando 
necessário", finaliza.

AGUDOS

Festa de São Cristóvão 
reúne bom público
A festividade em Agudos reuniu motoristas, 
cavaleiros e agricultores e contou com Missa, 
carreata, cavalgada, bênção, show sertanejo, 
ação social e praça de alimentação

Da Redação

Neste domingo 21, a Paró
quia São Paulo Apóstolo, de 
Agudos, em parceira com o 
Serviço Social do Transporte e 
o Serviço Nacional de Apren
dizagem do Transporte (SEST- 
-SENAT), rádio comunitária 
87,9 FM e a Prefeitura Muni
cipal, realizaram a tradicional 
Festa de São Cristóvão. A festi
vidade contou com Missa, car- 
reata, cavalgada, bênção, show 
sertanejo, ação social e praça 
de alimentação.

Durante a celebração, Frei 
Ademir lembrou todos os pre
sentes sobre a importância de 
celebrar São Cristóvão, padro
eiro dos motoristas e agriculto
res. "É importante celebrar e 
abençoar os motoristas e todas

as pessoas que trabalham no 
campo. Pedimos a proteção de 
São Cristóvão", declarou.

Após a Missa, celebrada 
no cruzeiro da vila Honorina, 
os fiéis seguiram em carrea- 
ta e cavalgada até a Paróquia 
São Paulo Apóstolo, onde foi 
realizada a bênção dos veícu
los e cavalos, além de diver
sas atrações, como praça de 
alimentação, oficina de artes, 
recreação, corte de cabelo, 
orientação odontológica, exa
mes, massagens, distribuição 
de algodão doce e pipoca e sor
teio de brindes. A organização 
da festa informou que mais de 
mil meios de transporte foram 
abençoados.

A Festa de São Cristóvão 
terminou com o show da dupla 
sertaneja Cacique e Pajé.
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DERROTA
O São Paulo perdeu o sétimo jogo seguido neste 
sábado 20, desta vez para o Cruzeiro por 3 a 0. Os 
três gols foram marcados pelo ex-palmeirense Luan. 
Com mais este resultado negativo, a equipe tricolor 
ficou a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

COPA O ECO

Palestra vence e encaminha classificação
Equipe lençoense bateu o Atlético Macatuba com gol no último minuto; 100 Mala/Porto perde e está fora da próxima fase

Angelo Neto

O Palestra deu um passo 
importante neste do
mingo 21, rumo à segun

da fase da Copa O ECO 2013. 
Os lençoenses venceram o 
Atlético Macatuba e precisam 
de apenas um empate contra 
o Expressinho na última roda
da para garantir a vaga. Já o 
100 Mala/Porto de Areiópolis 
novamente sofreu com a falta 
de jogadores e perdeu para o 
Grêmio da Vila.

O primeiro jogo do dia en
tre 100 Mala/Porto e Grêmio

da Vila pelo grupo C repre
sentava muito para as duas 
equipes que precisavam ven
cer de qualquer forma.

Novamente, a equipe de 
Areiópolis foi para o jogo des
falcada e, com apenas 10 ho
mens em campo, perdeu para 
o Grêmio da Vila por 3 a 1. 
Mesmo com a vitória, o téc
nico lençoense Telbas Rodri
gues Cunha lamentou a fraca 
campanha na competição. “Foi 
uma vitória que nos motivou, 
mas está muito difícil. Precisa
mos vencer o último confronto 
contra o Santa Luzia e torcer

por uma combinação de resul
tados. Eu não sei explicar o que 
aconteceu com a gente neste 
campeonato". Juliano (2) e Je- 
ferson marcaram para o Grê
mio da Vila. Felipe descontou.

Logo em seguida, Palestra 
e Atlético Macatuba fizeram 
uma partida emocionante. O 
jogo valia a liderança do gru
po B e um importante passo 
rumo à segunda fase da com
petição. Quando a partida ca
minhava para um empate sem 
gols, Kleber, aos 44 minutos, 
balançou as redes e pratica
mente garantiu a classificação

aos lençoenses. Para o técni
co Manoel Roberto Ferreira, 
o diferencial neste jogo foi a 
força de vontade. “Tivemos 
muita garra e dedicação e por 
isso conseguimos a vitória. 
Agora vamos para o jogo con
tra o Expressinho precisando 
de apenas um empate. Depen
dendo dos resultados, pode
mos chegar neste confronto 
até classificados".

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.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

classificaçAo

GRUPO A PG J V E m GP GC SG
MONTE MOR 9 4 3 0 1 7 2 5
AREIOPOLIS 9 E E E 6 O O
FLAMENGUINHO 4 3 3 1 0 5 5 0
ALFREDO
GUEDES 1 3 0 1 2 4 6 -2

SPORT 0 3 0 0 3 1 9 -8

GRUPO B PG J V E i i a GP GC SG
PALESTRA 7 3 2 1 0 8 2 6
AT.MACATUBA 6 3 2 0 1 4 2 2
MARINGA 4 3 1 1 1 9 4 5
EXPRESSINHO 3 E □ E I O 5 O O
PARTANIA 0 3 0 0 3 0 16 -16

GRUPO C PG J V E i i a GP GC SG
SANTA LUZIA 6 2 2 0 0 8 3 5
DURATEX 4 2 1 1 0 6 4 2
100 MALA 4 4 1 1 2 10 14 -4
GREMIO DA VILA 3 3 1 0 2 6 7 -1
BOREBI 3 3 1 0 2 4 6 -2

GRUPO D PG J V E i i a GP GC SG
BOTAFOGO 8 4 2 2 0 5 2 3
GREMIO CECAP 5 3 1 2 0 8 4 4
ITATINGA 4 3 1 1 1 5 3 2
CAÇULA 3 3 1 0 2 4 7 -3
PAULISTANO 1 3 0 1 2 1 7 -6

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

NO SUFOCO -  Palestra venceu o 
Atlético Macatuba com gol no último 
minuto de jogo; equipe está com um pé 
na próxima fase

ADM INISTRAÇAO

Inscrições para cursos do CMFP terminam quinta
Até sexta-feira, 913 pessoas se inscreveram para a os cursos profissionalizantes gratuitos deste semeste; aulas têm início dia 29 de julho

Da Redacâo

Termina na próxima quin
ta-feira, 25 de julho, o pra
zo de inscrições para cur

sos profissionalizantes gratuitos 
oferecidos pelo Centro Muni
cipal de Formação Profissional 
(CMFP) Prefeito Ideval Paccola 
neste segundo semestre. Até 
sexta-feira 19, a escola havia 
efetivado 913 inscrições para os

cursos de marcenaria, mecâni
ca, mecânica de bicicleta, elé
trica residencial, informática, 
artesanato e costura industrial.

De acordo como diretor da 
escola, Wanderlei Francatti, o 
número está dentro da expecta
tiva, já que no primeiro semes
tre foram realizadas 950 inscri
ções para 640 vagas oferecidas 
pela escola.

Francatti disse que ainda

há algumas vagas para cursos 
de marcenaria e elétrica no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. Contou que há 
demanda maior por cursos nos 
períodos da tarde e noite. “O 
período da manhã está menos 
concorrido", revelou. As aulas 
deste segundo semestre terão 
início na próxima segunda-feira 
29 de julho. “A partir do ano 
que vem, os cursos terão dura

ção de um ano e não mais seis 
meses. Ao invés de quatro vezes 
por semana, os alunos terão au
las duas vezes", disse o diretor 
da escola.

SUSPENSA
As aulas da Escolinha de Ci

clismo Buscapé, realizadas pela 
Polícia Militar em parceria com 
o Centro Municipal de Forma
ção Profissional prefeito Ideval

TEMPO

Chuva e vento assustam, mas não causam sérios danos
Mudança do tempo anuncia a frente mais fria do ano; temperatura pode chegar a 3° em Agudos

Priscila Pegatin

O final de semana na região 
onde circula O ECO foi 
de tempo estável e tem

peraturas quentes durante o 
dia, já na madrugada de sába
do, em Lençóis Paulista, houve 
chuva com ventos, mas foi em 
Macatuba o registro de algu
mas ocorrências devido ao mau 
tempo. Segundo o secretário do 
meio ambiente, Carlos Perucci

a chuva alinhada ao vento da 
madrugada causou a queda de 
cinco árvores, do alambrado do 
Lixo Rico, de folhas de coquei
ro e algumas telhas do Centro 
Educativo Mário Rosa. “Apesar 
do susto não registramos perda 
de nenhum bem material e ne
nhum acidente".

Já em Lençóis Paulista, a 
chuva e o vento, no início da 
noite de domingo assustaram 
algumas pessoas, mas nada de

grave aconteceu. Segundo o 
diretor da Defesa Civil e vice- 
-prefeito José Antonio Marise, 
foram registradas quedas de 
algumas árvores e galhos. Em 
três residências houve retorno 
do esgoto por causa da chuva. 
Os reparos foram feitos, ontem 
pelas equipes da Prefeitura.

A chuva, de acordo com o 
IPMet (Instituto de Pesquisas 
Meteorológicas de Bauru) veio 
para anunciar a entrada da

massa polar mais forte do ano. 
A partir de hoje, a população já 
pode sentir uma queda brus
ca de temperatura. A previsão 
desta terça-feira para Lençóis 
é máxima de 12° e mínima de 
8°. Já amanhã, a mínima pode 
chegar a 4° na cidade, tempera
tura um pouco mais alta que a 
previsão para Macatuba que é 
de 7° e de Agudos, 3°. Os ter
mômetros devem subir no final 
de semana.

Paccola que seriam ministradas 
na sede da 5  ̂ Companhia da 
Polícia Militar nesta semana de 
férias, foram canceladas.

Segundo informações do 
comando local da PM, hou
ve apenas a inscrição de uma

criança, daí a decisão de can
celar as aulas de trânsito para 
crianças. As aulas da Escoli- 
nha de Ciclismo Buscapé serão 
ministras a partir do mês de 
agosto, na Escola Ezio Paccola, 
no Jardim Primavera.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM , CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD - MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

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

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

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

FUTEBOL DE CAM PO -  MASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po 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 FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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Lençóis é sexto colocado na primeira-divisão
Piracicaba e São Carlos seguem na primeira e segunda colocações respectivamente, da primeira-divisão; no mesmo grupo, Lençóis segue em sexto

La u ro  M a rt in s  N e to
E n v ia d o  e s p e c ia l 
a S ão C a rlo s

A s competições seguem 
acirrada até o presen
te momento nesta 57® 

edição dos Jogos Regionais de 
São Carlos.

De acordo com o último 
boletim oficial da competição, 
divulgado na noite de domin
go, 21, Piracicaba lidera os jo
gos com 86 pontos, na primei- 
ra-divisão. Em seguida vem a 
cidade-sede São Carlos, que 
conta com 78 pontos ganhos.

Mais abaixo, estão Lins,

na terceira posição e Bauru, 
na quarta, respectivamente 
com 31 e 29 pontos. Santa 
Bárbara D'Oeste é a quinta 
colocada com 27 pontos, se
guida pela cidade de Lençóis 
Paulista, que está na sexta 
colocação com 26 pontos ga
nhos até o momento.

Já na segunda divisão, Agu
dos segue disparado na pri
meira colocação do quadro de 
pontos, com 72 conquistados. 
Em segundo, está a cidade de 
Capivari com 48 e em terceiro, 
Ibaté, com 41.

Areiópolis aparece na déci
ma primeira colocação com 10

pontos obtidos, Macatuba é a 
décima quinta com 7 pontos e 
Borebi segue sem pontuação.

SEPARAÇÃO POR DIVISÕES
A competição é realizada 

com as 42 cidades participan
tes, sendo 10 da primeira divi
são e as outras 32 da segunda

divisão. Ao término do evento, 
calcula-se a pontuação de cada 
cidade participante. As duas 
melhores colocadas da segun
da são promovidas ao pelotão 
de elite, e, naturalmente, as 
duas piores colocadas do gru
po da primeira são rebaixadas 
para a segunda.

Basquete masculino perde, mas 
ainda tem chance de classificação

Biribol de Lençóis Paulista 
termina na quarta colocação

VONTADE -  Equipe lençoense (azul) tentou impor forte Marcão 
na equipe de São Carlos, mas não conseguiu evitar derrota

Em jogo aguardado, o time 
masculino de basquete de 
Lençóis, formado por garotos, 
foi derrotado pela equipe de 
jogadores -  muitos deles pro
fissionais consagrados -, da ci
dade de São Carlos. A partida 
aconteceu no domingo.

Os jogadores de Lençóis 
não mostraram intimidação 
nem medo frente ao time 
dos gigantes da casa e en
frentaram como franco-ati
radores os atletas da equipe 
adversária, mesmo sabendo 
de todas as dificuldades.

Após começo mais ner
voso, no primeiro quarto, os 
meninos de Lençóis se foca-

ram mais na partida e pro
curaram desenvolver mais a 
sua maneira de jogar com o 
adversário. São Carlos ven
ceu pelo placar de 75 a 39.

O treinador da equipe 
lençoense, Leonardo Hen
rique de Oliveira, o Dudu, 
atentou para a falta de matu
ridade de seus jogadores, mas 
ressaltou a valentia demons
trada pelos atletas da equipe.

O grupo voltou às qua
dras na tarde de ontem contra 
Jaú. O jogo vale a classifica
ção para a fase semifinal da 
competição. Até o fechamen
to desta edição, o jogo ainda 
não havia sido realizado.

A equipe lençoense de biri- 
bol masculino fechou sua par
ticipação nos Jogos Regionais, 
conquistando a quarta coloca
ção no evento. O time disputou 
vaga no grupo C, da primeira 
divisão, com as cidades de Bau
ru e São Carlos.

Na fase de grupo, Lençóis 
bateu Bauru por 2 a 1, sendo 
superada, depois, pela equipe 
da São Carlos pelo placar de 2 
a 0. Classificados para a próxi
ma fase da competição, os joga
dores encararam os atletas de 
Botucatu, vencendo por 2 a 0 
e garantindo a participação nas 
semifinais dos jogos.

O jogador Adolfo Martini 
afirmou que outras equipes 
têm atletas da seleção. "O time 
lutou pela vitória até o fim, mas 
as outras equipes são muito 
fortes também, e contam com 
jogadores de nível mundial".

Após chegar entre os quatro 
melhores, a equipe lençoense 
mediu forças com o forte time 
de Piracicaba, que foi supe
rior e fechou o placar em 3 a 
0, classificando-se para a final 
junto da equipe de São Carlos, 
que bateu o time de Lins com o 
mesmo resultado.

FOTOS: AMANDLA ROCHA

DISPUTA MOLHADA
Atletas lençoenses 
enfrentaram equipe de 
São Carlos

Na disputa do terceiro lugar, 
o jogo teve início equilibrado, 
porém, Lins soube se colocar 
melhor e levou o bronze pelos 
mesmos 3 a 0. Na final, São 
Carlos, que conta com alguns 
dos melhores atletas do mundo 
na modalidade, acabou ficando 
com o ouro sobre a equipe de 
Piracicaba pelo placar de 3 a 0.

KARATÊ - A equipe lençoense

Tênis de mesa masculino começa os Jogos com vitória
Os atletas do tênis de 

mesa masculino de Lençóis 
Paulista iniciaram sua par
ticipação nos Jogos Regio
nais com vitória. A equipe 
lençoense, que enfrentou na 
manhã de ontem o forte time 
de Botucatu, venceu as três 
mesas, fechando o confronto 
pelo placar de 3 a 0.

Participaram da disputa

os jogadores Vitor Sarzi, Már
cio Barbosa e o atleta e tam
bém treinador da equipe de 
tênis de mesa Wagner Willian 
Pescara, que comentou o de
sempenho da equipe após as 
partidas. Ele lembrou que as 
disputas foram acirradas,

"O jogo foi bastante difícil, 
apesar do placar. A gente es
perava um confronto bastan-

te complicado e equilibrado, 
mas conseguimos a vitória", 
disse. Pescara disse ainda que 
o grupo de Lençóis Paulista é 
difícil, e conta também com 
as cidades de São Manuel e 
Jaú, além de Botucatu.

Até o fechamento desta 
edição, o próximo adversário 
de Lençóis ainda não havia 
sido definido.

de Karatê ganhou, nesse 
domingo, cinco medalhas 
na competição. Das cinco 
conquistas dos atletas, três 
foram de prata e duas de 
bronze. As medalhas de bronze 
foram vencidas nas categorias 
Kata individual, por Fernando 
Tatemoto, e por Kata por 
equipe, pelos atletas Vagner 
Corrêa, Maxwell Carneiro e 
Fernando Tatemoto, ambas 
no masculino. Também pelo 
masculino, Rafael Xavier ficou 
com a prata no Kumite + 80 
kg. Já no feminino, Larissa 
Angelica levou a prata pelo 
seu desempenho na categoria 
Kumite 53/60 kg e a carateca 
Rafaela Souza ganhou a prata 
no Kumite absoluto. Os atletas 
se mostraram satisfeitos com as 
conquistas obtidas nos Jogos.
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Agudos tem destaque no 
atletismo da segunda-divisão
Equipe conquistou 
16 medalhas na 
modalidade

Após três dias de com
petição, a delegação de 
Agudos obteve grande 

destaque no atletismo da segun
da divisão dos Jogos Regionais. 
Ao todo, a cidade conquistou 16 
medalhas no atletismo.

No masculino, os destaques 
foram Donizete Aparecido Fer
reira, com a prata nos 110 metros 
sem barreira e bronze no lança
mento de dardo, José Fabiano de 
Oliveira, que ficou com o bronze 
no lançamento de disco e prata 
nos 1.500 metros rasos e Walter 
Martins de Almeida, no salto em 
altura, levou o bronze.

No revezamento 4 por 400 
metros rasos, o quarteto Doni- 
zete, Luciano, Roberto e Jorge 
conquistou o terceiro lugar no 
pódio e ganhou o bronze. No 
feminino, as conquistas foram 
ainda maiores pelas atletas.

Nos 10.000 metros rasos, 
Neoci Pedroso Antônio ficou 
com o primeiro lugar, levando o 
ouro e Edenilza Aparecida dos 
Santos ficou com o bronze, nos
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DESEMPENHO -  Competidores do atletismo conquistaram 16 medalhas nos Jogos Regionais

200 metros rasos, Jeniffer Cris
tina do Nascimento conquistou 
o bronze, já na modalidade lan
çamento de dardo feminino, 
Alessandra Ananias ganhou a 
medalha de bronze.

Outra prova que merece 
destaque foi a dos 400 metros 
sem barreiras, em que as com
petidoras Jeniffer Cristina do 
Nascimento e Maria Pinheiro 
da Costa ganharam ouro e prata, 
respectivamente. Nos 800 me
tros rasos, a vitória ficou, mais

uma vez, com a atleta Neoci 
Pedroso Antônio, que ficou com 
ouro e, na mesma prova, Jeniffer 
Cristina do Nascimento aboca
nhou a medalha de bronze.

No arremesso de peso, 
Luciana Mara Marqueti con
quistou o bronze e para a prova 
do revezamento 4X400 metros 
rasos, a equipe formada pe
las atletas Claudinéia, Maíra, 
Neoci e Jeniffer conquistou a 
prata e encerrou de maneira 
excelente sua participação nos

Jogos de 2013.

CLASSIFICAÇÃO
Na classificação final da se

gunda divisão masculino, Agudos 
ficou em segundo lugar com 82 
pontos, atrás, unicamente, de Pi- 
rassununga com 319 pontos, que 
terminou em primeiro lugar na 
modalidade. Já na classificação fi
nal da segunda divisão feminino, 
a cidade de Agudos ficou com o 
primeiro lugar, conquistando 211 
pontos para a delegação.

Vôlei masculino de quadra toma 
virada e perde na estreia Santa Bárbara D'Oeste é escolhida 

sede dos Jogos Regionais de 2015

MOTIVAÇAO -  Técnico Douglas Coneglian fala com atletas que 
venceram o primeiro set de São Carlos, mas tomaram a virada

O time de vôlei masculino 
de quadra de Lençóis Paulista 
começou jogando bem em sua 
partida de estreia nos Jogos Re
gionais de São Carlos.

Os atletas enfrentaram jus
tamente o time da casa e ven
ceram o primeiro set por 27 a 
25. Porém, nos sets seguintes, 
acabaram por tomar a virada 
na partida, perdendo o jogo por

2 sets a 1, parciais de 25 a 22 e 
15 a 10 no tie break.

A equipe de Lençóis voltou 
à quadra na noite de ontem, 
às 19h, e enfrentou o time de 
Águas de São Pedro que tam
bém começou perdendo o pri
meiro jogo para Botucatu, par
ciais de 2 sets a 0.

Até o fechamento dessa edição, 
o jogo ainda não havia terminado.

Em congresso realiza
do nesse domingo, dia 21, 
a cidade de Santa Bárbara 
D'Oeste, candidata única, foi 
escolhida como cidade-sede 
dos Jogos Regionais de 2015.

A escolha da sede é rea
lizada com o período de dois 
anos de antecedência, a fim 
de que a candidata possa se 
preparar adequadamente 
para a recepção das delega
ções, como a parte de logís
tica, realização de reformas 
ou construção de ginásios e 
equipamentos esportivos e 
outros assuntos pertinentes.

A sede dos jogos de 
2014 continua incerta. 
"Não existem candidatos à 
sede. Se ninguém buscar 
essa condição, pode até 
acontecer outra vez em São

Carlos. Aí, com certeza, fa
remos um evento brilhante, 
pois já temos experiência e 
estrutura para fazer acon
tecer", afirmou Antonio 
Casella, vice-presidente 
do Comitê Organizador em 
entrevista ao site oficial do 
Comitê Organizador.

Em entrevistas recentes 
ao O ECO, o prefeito de 
Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB) também demons
trou interesse em realizar os 
Jogos Regionais. No entanto, 
o prefeito que sediar o even
to em 2016. Recentemente o 
prefeito conseguiu recursos 
para a construção de mais 
um ginásio esportivo e tam
bém recursos para a conclu
são do Campo Municipal. 
(Lauro Martins Neto)

Vôlei masculino e feminino de praia 
se despedem sem vencer sets

ELIMINADAS -  Equipes masculina e feminina de vôlei de praia 
foram eliminadas dos Regionais de 2013

As equipes de vôlei mas
culino e feminino de praia não 
tiveram boa sorte na competi
ção deste ano dos Jogos. No 
primeiro dia da competição, 
realizada no Centro Integrado 
da Criança e do Adolescente 
(CICA) "Dario Placeres Car
doso Júnior", a dupla de praia 
feminina perdeu todos os seus 
três jogos disputados pelo

mesmo placar: 2 sets a 0.
Primeiro para Lins, de

pois, na mesma tarde do dia 
19, para as atletas de Santas 
Bárbara D'Oeste, e no dia 
seguinte, para Barra Bonita.

Na disputa do masculi
no, Lençóis também sofreu 
derrotas por dois sets. Para 
o primeiro adversário Piraci
caba, depois para Jaú.

Areiópolis é campeã do atletismo PCD

A equipe de atletismo pa- 
ralímpica de Areiópolis (foto) é 
campeã da 2® divisão do PCD 
(Pessoa Com Deficiência).

Os destaques ficaram com o 
atleta Vinícius Porfírio com três 
medalhas de ouro nas categorias 
100 metros cadeirante, disco e 
peso. A atleta Raquel de Moraes 
levou ouro nas categorias peso, 
disco e dardo. Já Cirene de Mi
rando também subiu ao pódio 
dos 100 metros cadeirante, peso

e dardo. Maria Rosa conquistou 
o ouro no disco e prata nos 100 
metros. Já José Antônio Ventura 
ficou com a prata nas categorias 
dardo e disco.

O técnico Leninho vibrou 
com a conquista e enalteceu o em
penho dos atletas nas preparató
rias para a competição. No total fo
ram 14 medalhas conquistadas. A 
equipe espera repetir o feito com a 
mesma dedicação e resultados no 
próximo ano. (Amandla Rocha)
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S ociedade CULT
Júlia e Jenifer, 
no Teatro a 
Bordo, Concha 
Acústica

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

APROVEITE!
PROMOÇÃO

LUMINÁRIAS
EXCELENCEECP

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 3 2 6 4 -3 4 7 9
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

PURA
FELICIDADE
Os pais Taiane Grandi 
Coneglian Leme e Vagner 
Macedo comemoram a 
chegada da pequena Eduarda 
Coneglian Leme, que nasceu 
no sábado 20. Cheios de 
alegria, eles recebem os 
parabéns de familiares e 
amigos por este importante 
momento da vida.

I O
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•  CORES VIVAS
Há 28 anos, as Cores Vivas 
oferecem qualidade em 
materiais para construção, 
elétrica e hidráulica, 
acabamento, tintas, além 
de assessoria personalizada 
em projetos de cores. A loja 
aceita como pagamento 
cartões, tem convênios 
com a Caixa Econômica 
Federal, Construcard, ASP e 
Acilpa. A loja II fica na rua 7 
de Setembro, 1227, Centro. 
Telefone (14) 3263 4888.
Na foto, a equipe sempre 
pronta para bem atender.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Laisa Guedes comemorou 15 
anos com uma super festa no 
Aero Eventos dia 20, junto com 
seus pais Paulo e Rochele e sua 
irmã Isadora
O  O  João Gabriel completou 3 
anos com uma super festa dia 
12 de julho no Salão WG.
O  Mayara Nicolini comemorou 
15 anos no salão vip no dia 20. 
©  Maria Sofia comemorou seu 
1° aniversário dia 20, no Buffet 
Espaço Kids
©  Os irmãos Enrico e Enzo 
Brosco comemoraram 
os aniversários com uma 
animada festa no Condominio 
Residencial Vilaggio, em Bauru, 
no dia 21.
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• Bianca 6 
anos

• Seu Uris 
Paccola 
comemorou 
ontem 22 de 
junho seus 
83 anos.. 
Parabéns!!
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Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
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