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SAÚDE

Idosa com 
problema no pé

ROTA DE DESENVOLVIMENTOL
- Âgenciã^bancaria busca espaço " 
fora do Centro comercial para ter 
estacionamento e novos clientes

pede ajuda
FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

A pensionista Maria Aparecida 
de Souza Conceição, de 62 anos, ano 
vive um drama. Diabética e hiperten
sa, ela já teve que amputar 4 dedos e 
vê aos poucos a situação de seu pé 
direito piorar. Familiares procuraram 
o jornal O ECO para pedir socorro e 
criticar o atendimento oferecido em 
Lençóis. Eles querem que ela seja 
atendida na cidade, mas a Diretoria 
de Saúde afirmou que o caso depen
de de atendimento em Bauru.

CEM

350 pessoas curtiram  
Baile dos Pais ®

FUTEBOL

São José leva 
título da Copa 
Cidade do Livro

No domingo, a equipe do São José 
derrotou, em uma partida muito dispu
tada, o Palestra e garantiu o título de 
campeão da Copa de Futebol Cidade 
do Livro Troféu Rerold Carvalho. A 
equipe, além de ser campeã, se desta
cou com a defesa menos vazada, com 
apenas quatro gols sofridos e ótima 
atuação no campeonato. No fim do 
jogo, os atletas (foto) não contiveram a 
emoção ao levantar a taça.

COPA O ECO

Areiópolis faz 5 e 
derrota Borebi

MACATUBA

Audiência pública 
discute serviço de 
água e esgoto

Uma audiência pública marcada 
para amanhã, no Teatro Municipal, 
vai indicar qual a opinião dos mora
dores de Macatuba quanto ao siste
ma de saneamento que o município 
quer. Segundo o prefeito Tarcisio 
Matheus Abel, a administração 
registra reclamações sobre o atual 
sistema e, por isso, se posicionou 
de forma a ouvir o cidadão.

PLANEJAMENTO

Lençóis debate hoje 
Plano Plurianual O

Para fugir de Centro 'inchado', 
Banco do Brasil vai para bairro
Entre os motivos para a mudança de agência do centro financeiro para a região do Jardim Monte Azul, 
instituição aponta crescimento do eixo sudeste após surgimento de novos bairros e saturação do trânsito CD
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O  E C O
O Guia Regional O ECO - Lençóis Paulista e Macatuba começa a ser distri
buído nesta semana. O produto entrou na fase final de produção com a ela
boração da capa e montagem da lista, conforme mostra foto acima. O Guia O 
ECO vai trazer telefones e endereços organizados de forma a agilizar a loca
lização pelos assinantes. Um produto completo com a qualidade de O ECO

ÍNDICE
Opinião
Cidades
Cotidiano.......
Economia.......

Página 2 
Página 3 
Página 4 
Página 5

Esporte................... Página 6
CEM ........................Página 7
Social..................... Página 8

TEMPO ®
TERÇA-FEIRA, 13/08

Sol e muitas nuvens 
, à tarde. À noite muita 
' nebulosidade, mas 

A o o o p não chove.

Í 15»C @81^%

QUARTA-FEIRA, 14/08
Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 

A O O O P  à noite.

I1 4 “C ÛR52'Í%
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Opinião t FRASE
• "A decisão foi tomada baseada em estudo. O plano diretor da cidade de Lençóis 
Paulista corre para aquele lado, então o banco busca acompanhar essa tendência.

PARA PEN SA R
• "Ser grande 
significa ser

Nossa saída também deve ajudar a desafogar um pouco o Centro da cidade" incompreendido"
Gustavo Antonio Peixoto Fernandes, gerente Banco do Brasil Oscar Wilde

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

O piocesso de descentralização

Asaída de uma agência do Banco do 
Brasil da rua 15 de Novembro para se 

lalojar em um novo prédio construído 
próximo à rotatória que dá acesso à Vila 
Cachoeirinha e Jardim Monte Azul tem sig
nificativa importância para Lençóis Paulis
ta. Não apenas do ponto de vista prático 
(uma agência buscando ficar mais próxi

ma de possíveis clientes), mas simbólico. 
A historia do desenvolvimento em 

Lençóis se deu a partir da rua 15 de 
Novembro. Ainda hoje, o local tem o 
metro quadrado mais disputado da 
cidade. A disputa por uma portinha 
qualquer na rua 15 de Novembro 
e suas adjacentes é ferrenho. Se 
duvida, bata na porta de qualquer 
imobiliária à procura de um lugar 

para instalar o que quer que seja 
naquela área. Dificilmente você terá 
seu desejo atendido.

A saída de algumas agências 
bancárias -  lembrando que a Caixa

Econômica Federal deixou recentemente 
a principal rua do comércio lençoense -  
pode indicar um refluxo nesta tendência.

No comércio isto já ocorre há muito 
tempo. Com o crescimento dos bairros, 
nascem também pequenos centros co
merciais. No Núcleo Luiz Zillo, na Cecap 
e no Caju já estão de portas abertas uma 
variedade de lojas que atendem à de
manda regional.

A saída de uma das agências do Ban
co do Brasil do Centro ajuda a desafogar 
um pouco a demanda existente naquela 
região e liberar vagas para estacionar.

Isso sem dúvida é bom e deve ser in
centivado. Mas a regionalização da cidade 
também impõe alguns desafios. Dentre 
eles, um dos mais importantes é o da 
mobilidade urbana. É preciso facilitar o 
acesso do cidadão para qualquer ponto da 
cidade, para que os bairros não se trans
formem em ilhas. Mas isto é assunto para 
outro editorial.

// // /// // ///////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Semana Nacional da Família
Adriana Ferro
é integrante da Pastoral Familiar do 
Santuário Nossa Senhora da Piedade

Pensar e falar em família nos dias de 
hoje se torna um desafio e uma supe
ração para aqueles que, como nós da 

Pastoral Familiar, creem que por meio desta 
instituição se dá o início de todo desenvol
vimento e base para uma vida saudável. 
Saudável no âmbito da fé, da sociedade, 
dos valores, da formação e do crescimento 
de homens e mulheres sadios e promotores 
de uma cultura de vida e amor.

Impossível falar de família e da sua 
imensa importância para o crescimento da 
sociedade sem citar a visita do papa Fran
cisco ao Brasil no mês passado, quando ele 
menciona a importância dos jovens em 're
marem contra a maré', formarem famílias e 
encorajarem-se a mantê-las firmes na fé.

"[...] Há quem diga que hoje o casa
mento está 'fora de moda'. Está fora de 
moda? Na cultura do provisório, do rela
tivo, muitos pregam que o importante é 
'curtir' o momento, que não vale a pena 
comprometer-se por toda a vida, fazer es
colhas definitivas, 'para sempre', uma vez 
que não se sabe o que reserva o amanhã. 
Em vista disso, eu peço que vocês sejam 
revolucionários, eu peço que vocês vão 
contra a corrente; sim, nisto peço que se 
rebelem: que se rebelem contra esta cul
tura do provisório que, no fundo, crê que 
vocês não são capazes de assumir res
ponsabilidades, que não são capazes de 
amar de verdade. Eu tenho confiança em 
vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a 
coragem de 'ir contra a corrente'. E tam
bém tenham a coragem de ser felizes!" 
(Papa Francisco)

Neste trecho, o Papa Francisco dialoga 
a respeito do casamento e contradiz o que

a sociedade moderna afirma a respeito 
deste sacramento.

Na Jornada Mundial da Juventude na qual 
o foco eram os jovens e todos os seus an
seios, o Papa Francisco sentiu a necessidade 
de colocar em pauta a questão do casamen
to, lugar onde se inicia a família e onde se 
faz necessário realizar escolhas definitivas.

Ele como o sucessor de Pedro incenti
va e desafia os jovens a terem coragem 
de serem felizes!

A felicidade está na família, na sua 
responsabilidade em formar pessoas. É 
na família que se inicia o processo de res
peito e proximidade com o outro e, nes
te ambiente, que nos preparamos para a 
vida em sociedade.

A família é o lugar onde as referên
cias se iniciam, onde o bom e o ruim são 
colocados à prova, onde o exemplo e as 
palavras possuem a grande força impul- 
sionadora e o poder de nos direcionar aos 
diferentes caminhos da vida. Neste con
texto que toda a base futura se constrói, é 
a partir das nossas experiências familiares 
que nos formamos e nos reconhecemos.

Por este e tantos outros motivos que a 
sociedade precisa formar e incitar o início 
e a sequência de novas famílias em todos 
os níveis e todos os lugares. Olharmos para 
o desafio de 'remar contra a maré' e fazer 
com que os nossos jovens sejam formado
res de opinião, fortes na fé e na caridade 
continuando dentro de suas próprias famí
lias a disseminar e estimular o mundo a fa
zer da família 'uma igreja doméstica', onde 
tudo se inicia e se fortalece.

Iniciaremos no dia 10 de agosto a Se
mana Nacional da Família, onde todas as 
arquidioceses do Brasil enfocarão o tema 
deste ano (Ver os filhos crescendo em sa
bedoria, estatura e graça) e a importância 
da família em nossa sociedade.
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Não jogue seu cão pela janela do carro!

<

Marcos Norabele
é psicólogo, escritor e diretor de RH 
da Prefeitura de Lençóis Paulista

Pela manhã do dia 8 de agosto de 2013, 
uma caminhonete parou próximo ao 
estacionamento do Paço Municipal e 

arremessou um filhote de cachorro em di
reção ao prédio. Feito isso, fugiu em alta 
velocidade sem que se pudesse identifi
car o veículo ou o autor. O filhote, vítima 
da agressão, está sendo cuidado em nos
so almoxarifado e aguarda adoção. Triste 
constatar que, já pela manhã, uma pessoa 
tenha o espírito tomado por tanto ódio e 
violência. Além da violência, há a covardia 
de fugir após ter cometido tal ato.

Acredito que o animal devesse estar 
causando algum incômodo para a pessoa. 
Num mundo onde tudo se torna descartá
vel e o valor da vida é banalizado, talvez 
tal ato possa ser coerente com o estilo de 
vida que estamos adotando.

Imagino tal pessoa, caso seja pai, e o 
seu filhinho chore muito à noite, causan
do-lhe incômodo. Logicamente que a me
lhor solução talvez seja sair pela cidade e 
arremessá-lo contra alguma parede. Opa! 
Isto é proibido pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Caso tenha uma mãe 
idosa e incômoda, nada melhor que arre
messá-la contra um dos muros da cidade. 
Opa! Isto contraria o Estatuto do Idoso. E 
se esposa for insuportável, sempre exis
te um murão na cidade onde se pode 
arremessá-la. Opa! Isto é proibido pela 
Lei Maria da Penha. Tantas leis coibindo a

violência e ela parece cada vez mais pre
sente. Exemplos existem aos montes de 
violência física ou psicológica. No trânsito, 
no trabalho, na escola, na família.

"A boca fala do que o coração está 
cheio e pelos frutos se conhece a árvore", 
frases de Jesus de Nazaré, dão o tom da 
sociedade que criamos cotidianamente. A 
violência é propagada também pelas redes 
sociais. Esses dias, vi uma figura política lo
cal, via facebook, promovendo difamação 
e ódio contra os ocupantes de cargos de 
confiança da Prefeitura. Perigoso quando 
um líder político usa o ódio como platafor
ma política. Isso já foi visto na Alemanha 
nas décadas de 20 e 30 do século passado, 
onde o país, marcado historicamente pelo 
cristianismo, foi mergulhado no ódio con
tra o diferente (judeus, ciganos, homos
sexuais). Os efeitos foram terríveis para 
aquela nação e para o mundo.

Se o dia começou com um exemplo do 
ódio, tive a felicidade de à noite assistir 
uma palestra sobre Cultura da Paz, com a 
Monja Coen, na vizinha cidade de Bauru.

Enquanto escrevo, recordo que em 9 
de agosto de 1945, uma bomba atômica 
foi lançada sobre Nagazaki, fazendo 70 mil 
vítimas. Exemplo tão cruento deveria ter
-nos convencido de que o caminho do ódio 
tem terríveis consequências. Por favor, a 
raiva é natural no ser humano, mas exis
tem formas saudáveis de lidar com ela. Se 
sentir vontade de atirar filhotes de cachor
ro pela janela do seu carro, não faça isso! 
Com certeza sempre existe uma solução 
melhor para lidar com o que lhe incomoda.

Equipe trabalha nos detalhes da Festa dos Melhores
O grupo de trabalho que organiza a cerimônia de premiação Melhores do 

Ano fez uma reunião de alinhamento no final da tarde de ontem, no CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo). É muita gente competente, trabalhando com afinco 
para colocar em pé o mais importante evento do gênero no calendário anual de 
Lençóis Paulista. A responsabilidade é grande, pois são muitos os detalhes que 
fazem da festa do Jornal O ECO um momento especial na vida da cidade.
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Anota tudo
Equipe de trabalho 

acerta detalhes para a 
premiação Melhores do 
Ano, que acontece no dia 
17, no CEM.

Casa nova
A partir de meados de outubro, a 

loja Cores Vivas unifica o atendimen
to -  hoje em dois pontos distintos 
no Centro - em um mesmo prédio. A 
nova casa fica na rua 28 de Abril, no 
prédio onde antigamente funcionava 
a gráfica Tipoart. Dono da empresa, 
Luiz Carlos Dalbém, o Gigio, acompa
nha as obras de adaptação em visto
ria periódica ao prédio.

Concentração 1
Aliás, a Cores Vivas não é a pri

meira empresa do comércio local a 
unir lojas distintas em um mesmo 
prédio. Primeiro, a casa de materiais 
de construção Moretto fechou sua 
loja tradicional na avenida 9 de Julho 
e concentrou o atendimento na loja 
da Vila Ubirama, no prédio que no 
passado foi uma unidade do super
mercado Sesi.

Concentração 2
Mais recentemente, a Ferragens 

São Carlos mudou-se do prédio que 
ocupou por décadas a fio, na esquina 
da rua Geraldo Pereira de Barros com 
a avenida 9 de Julho, para outro, no 
bairro Santa Cecília. Levou junto a loja 
GutCenter, que ficava na parte alta da 
rua 15 de Novembro. Seria a concen
tração uma tendência no cidade?

Cruz credo
Domingo de manhã, encerramento 

da missa com transmissão pela Rádio 
1010. O monsenhor Carlos José de Oli
veira dá um aviso: golpistas estariam 
agindo na cidade, usando o nome do 
religioso. O bando pedi aàpo pulação 
que abrisse as portas das casas. Crente 
que receberia o padre e uma benção, o 
cristão recebia um ladrão em casa.

Fraco, fraquinho
Desanimado com as fracas vendas 

do Dia dos Pais, um experiente comer
ciante do Centro fechou as portas do 
estabelecimento no fim do expedien
te do sábado cuspindo marimbondos 
contra a Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista). Dizia 
ele que faltou empenho da associação 
para estimular o consumo na data.

Só por milagre
Nas contas do comerciante bron- 

queado, a féria do dia mal deu para 
cobrir o cafezinho. A cobrança é para 
que haja mais espírito associativo e es
tímulo às vendas no Dia das Crianças, 
em outubro, e no Dia de Natal, em de
zembro. O desconforto será colocado, 
segundo ele, na mesa das próximas 
reuniões da Acilpa, cobrando campa
nhas encorpadas e atraentes.

Go Brasília
Dois tucanos lençoenses sairiam ra- 

pidinho da sessão da Câmara de ontem 
à noite, direto para Brasília. Manoel dos 
Santos Silva e Francisco Naves ficam 
na Capital Federal até a sexta-feira, em 
curso de gestão pública para vereado
res e prefeitos. Da última vez que via
gem similar aconteceu, o resultado dei
xou arranhou profundos nas relações 
no Legislativo local.

Périplo de sempre
Nos intervalos do curso, Manezinho 

e Chico visitam gabinetes de ministros e 
deputados. Levam pedidos para refor
mar o Centro de Especialidades da ave
nida Brasil, o Posto de Saúde e o está
dio Eugênio Paccola na Cecap e dinheiro 
para recapear ruas. A preocupação da 
dupla é conseguir verbas que superem 
as despesas de viagem. Precisa explicar?
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Cidades

EM ANDAMENTO
A operação tapa buracos 

acontece nessa semana nas ruas 
próximas ao Clube Esportivo Ma
rimbondo. Ainda no cronograma 
de obras continua a construção 
da rotatória no Jardim Cruzeiro, a 
ampliação da rede de galerias na 
avenida Padre Salústio e a cons
trução da Ponte do Faxinal.

s » r /

REFORÇO
O Corpo de Bombeiros de Pederneiras recebeu uma Unidade de 
Resgate. A aquisição custou R$ 167 mil e foi uma parceria do Governo 
do Estado, da Prefeitura e do Fundo Municipal de Bombeiros. A nova 
unidade de resgate se junta às atuais três viaturas e dois barcos para 
atendimento de ocorrências em Pederneiras, Itapuí e Boracéia.
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Hoje tem exibição de filmes 

dentro do Ponto MIS, às 10h, 14h 
e 20h. Entre os espetáculos têm 
o curta Dov'è Meneghetti?, com 
duração de 12 minutos e direção 
de Beto Brant e o longa Titãs, a 
Vida até parece uma festa, com 
duração de 100 minutos. Com 
direção de Branco Mello e Oscar 
Rodrigues Alves, Titãs conta sua 
própria história. É um filme com 
ritmo de aventura, cenas inéditas 
da vida dentro e fora dos palcos, 
gravações de álbuns antológicos 
e de grandes sucessos desde os 
primórdios até hoje em dia.

AM AN HÃ TEM M AIS
A agenda cultural continua 

amanhã, no Espaço Cultural Ci
dade do Livro com o Encontro 
de Escritores Lençoenses, a 
partir das 19h30. É preciso con
firmar presença pelo telefone 
(14) 3263 3123.

COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO -  Éverson Capobianco, diretor 
do Senai, foi nomeado na quarta-feira para a presidência da Comissão M u
nicipal de Emprego. Participaram da cerimônia a prefeita Bel Lorenzetti e o 
Diretor de Desenvolvimento, Geração de Emprego e Renda, A lta ir Toniolo. 
A comissão vai elaborar, propor, acompanhar e avaliar políticas públicas de 
emprego no âmbito municipal.
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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.

m

FRASE
"Vamos levar atividades positivas 
para a comunidade da Cecap". Marcos 
Norabele, diretor de Recursos 
Humanos, coordenador do Fórum 
Permanente de Combate às Drogas

S l l  Termina sexta-feira
° |

@ 1

= 1Q S

,<5 |

inscrições para 

concurso do Detran
Termina na sexta-feira i6  de agosto, inscrições para 

preencher 1.200 vagas no Detran (Departamento Esta
dual de Trânsito). De acordo com o edital, 51 vagas são 
para a região. As inscrições poderão ser feitas no site 
da Fundação para o Vestibular da Universidade Esta
dual Paulista (Vunesp). As vagas destinam-se às uni
dades do Detran de 217 cidades paulistas, distribuídas 
entre as 15 regiões administrativas, com contratação 
sob o regime celetista e carga semanal de 40 horas. 
Do total de cargos oferecidos, 600 serão para oficiais 
de trânsito (nível médio), com salário inicial de R$ 1,8 
mil, e 600 para agentes de trânsito (nível superior com 
formação em qualquer área), com vencimentos de R$ 
4,5 mil. As taxas de inscrição sâo 
de R$ 42,50 para nível médio 
e R$ 63,50 para nível supe
rior, e poderão ser pagas 
em dinheiro ou cheque, 
em qualquer agência 
bancária. As vagas da 
região serão distribuídas 
entre as cidades de Agu
dos, Bariri, Barra Bonita,
Bauru, Igaraçu do Tiete, jaú.
Lençóis Paulista,
Lins, Pederneiras e 
Promissão.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil 
de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 5 
(cinco) vagas, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço
Civil, sita na Avenida Brasil, 862, centro,
Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Elba Rodrigues dos Santos
02 -  Rosa Regina Romano de Oliveira
03 -  Gistelaine Dias Ortiz
04 -  Gabriela Dias Pinheiro
05 -  Elton Geraldo de Lacerda Prado

Lençóis Paulista, 12 de agosto de 2.013. 

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de 

Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando que o Decreto Executivo n°. 289 de 7 de 
agosto de 2013 criou o cargo de “Agente Administrativo de 
Cadastramento” e autorizou a contratação temporária de até 
30 vagas;

Considerando que tais profissionais exercerão suas funções 
na realização de inscrições do Programa “Minha Casa Minha 
Vida”;

Considerando que o Artigo 5° do Decreto supracitado 
determinou que a Comissão Municipal de Serviço Civil deverá 
obedecer a lista de classificação de candidatos aprovados em 
concurso público para o cargo de Agente Administrativo, 
conforme Edital n°. 01/13, resolve:

Convocar os interessados abaixo relacionados para o 
preenchimento de 30 (trinta) vagas em caráter temporário 
(1 mês) na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei. Informamos que o número de 
pessoas convocadas é maior ao de vagas, tendo em vista que 
podem ocorrer desistências.

Edital de Concurso Público n.°: 001/2013 
Cargo: Agente Administrativo de Cadastramento - Temporário 
Local: Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), sito na Rua 
Anita Garibaldi, 821 -  Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 16 de agosto de 2013 
Horário: 14h30

01 -  Guilherme Henrique Moya

02 -  Andrea Carolina Pinheiro de Freitas
03 -  Leticia Francieli Toledo
04 -  Mayara Giacometti Gigioli
05 -  Ellen Cristina Ferreira
06 -  Elisabete Aparecida Freire
07 -  Maria Sandra dos Santos Borges
08 -  Rosangela Ferreira de Souza
09 -  Diego Henrique Soares de Andrade
10 -  Jessica Bertolim Zaniarto
11 -  Veridiane Rocha Bacocina
12 -  Rafaela Thais Malagi
13 -  Rebeca Franciele Vera
14 -  Bruna Cristina Santos Serafim
15 -  Daniel Mazeto Piccoli
16 -  Leticia Mara Berto
17 -  Katia Lidiane de Campos
18 -  Gabriela de Almeida Flores
19 -  Alice de Fatima Tiburtino
20 -  Vera Lucia de Godoi Toniolo
21 -  Ariane Christhinne Zacharias Paccola de Oliveira
22 -  Rodrigo da Silva Marfil
23 -  Andreia de Fatima Gomes dos Santos
24 -  Claudia Weimann Ivo
25 -  Keila Fernanda Leite
26 -  Ana Paula Perreira Rocha Alves
27 -  Marcelo Fernandes Barbosa
28 -  Edilene Vieira
29 -  Marcia Cristina da Silva
30 -  Daniela Marcolino Jordan
31 -  Marcelo Vilela Vizoni
32 -  Diego Andre Costa Saranholi
33 -  Bruna Fernanda de Jesus

34 -  Franciele Portes Justo
35 -  Vinicius Moretto Cavassuti
36 -  Guilherme Ribeiro de Souza
37 -  João Victor Ciccone
38 -  Lucas Ferreira Deonizio
39 -  Lainara Pereira Bernardes da Silva
40 -  Ednilson Vanni Coutinho
41 -  Adriane dos Santos Rodrigues
42 -  Elizabeth Aparecida da Silva Campanholi
43 -  Fabiola Rosalia Grava da Silva
44 -  Solange Aparecida Brito de Maria
45 -  Fabio Paccola Langoni
46 -  Erica Regiane Fitipaldi Bernardes
47 -  Ana Cleide de Almeida
48 -  Renata Carolina de Souza
49 -  Bruna Janaina Morbi
50 -  Karina Cristina da Costa dos Santos
51 -  Susana Carvalho de Sousa
52 -  Ewerton Lourenço Generoso
53 -  Matheus Galli Nacli
54 -  Giovana Augusta Cantizani
55 -  Adriele da Cunha Oliver
56 -  Michele de Fatima Pereira
57 -  Pamela Natalia Micadei Peres
58 -  Jessica Fernanda Monteiro
59 -  Bruna Silva Galera
60 -  Cesar Augusto Oliver

Lençóis Paulista, 12 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de agosto de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 164,74.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISAIAS RANDO JÚNIOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Lençóis Paulista -  SP 
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou interessar 
possa, que fica INTIMADO o Sr. ADRIANO ZENTIL POLZIN -  CPF MF n° 350.072.478
71 e sua mulher Sra. LILIAN NATALIA ALCANTARA ROSA POLZIN -  CPF MF n° 
228.748.548-16, a pagarem a importância de R$ 4.000.52, corrigida até a data do efetivo 
pagamento e despesas com a cobrança, intimações e publicações.
A importância refere-se a parcelas do financiamento concedido para aquisição do imóvel 
situado na Rua Alfredo Chiari n° 90, Jardim Europa, nesta cidade, objeto da matricula n° 
24.446 e alienado fiduciariamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  CEF (R.2/M.24.446), 
sendo que os mesmos não foram intimados pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito na agencia da CAIXA detentora do financiamento, no caso a 
Agencia de Lençóis Paulista, ou este Cartório de Registro de Imóveis, situada no(a) Rua 7 
de Setembro, n° 1.033, onde deverá efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo 
improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, no horário das 09:00 as 16:00hs, de 
segunda a sexta feira.
O não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias implicará na averbação da consolidação da 
propriedade em nome da fiduciária, CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  CEF, nos termos do 
§7°, do Art.26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Lençóis Paulista, 12 de Agosto de 2013.
Isaias Rando Junior 
Oficial Substituto

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO 
HOMOLOGAÇÃO -  Pregão Presencial 56-2013 -  OBJETO: Aquisição de 01 (um) 
veículo de passeio, zero quilômetro, ano e modelo não inferior a 2013, no valor máximo 
de R$ 24.000,00, seguindo as especificações do ANEXO do edital. Prazo de entrega: 
até 30 (trinta) dias. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência em 07.08.2013, SEM ACUDIMENTO DE 
INTERESSADOS.

Macatuba, 12 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE LENÇÓIS PAULISTA - SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JULIANO MAZZETt O, Escrevente Autorizado do Serviço de Registro 
de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. 
FAZ SABER, a todos quantos o_presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
CACHOEIRINHA SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, CNPJ MF n° 13.667.616/0001-62, com sede na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 115, Box 31 A, nesta cidade, depositou neste cartório os 
documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para o registro do loteamento denominado “RESIDENCIAL ANTONIO 
LOr En ZETTI FILHO”, com área de 145.893,16 metros quadrados, aprovado 
pela Prefeitura Municipal em 07 de março de 2013 e pelo Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 23 de 
outubro de 2012, o Certificado n° 507. O imóvel é de propriedade da loteadora 
por força do R.01 da matrícula n° 26.428, e tem acesso pelas Ruas Humberto 
Pelegrino e Helena Bento de Oliveira Perantoni. Foram abertas 08 Ruas, 
designadas com números ordinais e prolongadas as Ruas 06, 07, 08, 09 e 11 do 
Jardim Planalto, em virtude do que o imóvel ficou dividido em 19 quadras, das 
quais 16 foram designadas com letras do alfabeto, de “A” a “P”, das 03 quadras, 
uma foi destinada para Área Verde 01 e Área Institucional 02; outra somente 
para Área Verde 02 e a outra para Área Verde 03, com bacia de contenção, e 
Área de Preservação Permanente (Área Verde 04). As quadras de “A” a “P” 
foram ̂ subdivididas em 291 lotes, totalizando 69.881.69 m .̂ Foram destinados 
para Área Verde 29.838,97m^, para áreas institucionais 4.127,56 m^ e para o 
arruamento 42.044,94 m^, totalizando 145.893,16 m^
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que 
será publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado no prazo 
de 15 dias contados da última publicação.

Lençóis Paulista, 25 de julho de 2013.
JOSÉ JULIANO MAZZETTO

Escrevente Autorizado 
Localização do imóvel

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
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Telescópio no Havaí 
fotografa jovem 
planeta cor-de-rosa. 
Ele está a 57 anos-luz 
da Terra e tem 160 
milhões de anos

'Curtidas' em links na 
internet são contagiosas, 
mostra estudo

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Um texto publicado na internet e que recebe 
a aprovação dos leitores tem mais chance de re
ceber uma "curtida" de outras pessoas, segundo 
uma nova pesquisa divulgada ontem pelo jornal 
The New York Times. O estudo também estam
pou a revista científica "Science". Ela foi conduzida 
por pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts). A ideia deles era responder a 
uma antiga pergunta: uma coisa é popular por
que é boa ou é boa porque é popular? Os cientis
tas então desenharam um experimento no qual 
poderiam manipular uma seção de comentários. 
Eles usaram um site - que não quis divulgar seu 
nome - em que os usuários publicam links para 
textos. Os leitores podem comentar sobre esses 
artigos e também "curtir" ou "reprovar" cada co
mentário. No experimento, que durou cinco me
ses, cada comentário recebia dos pesquisadores 
um "curtir" ou "reprovar" de maneira arbitrária. 

Nos comentários do grupo-controle, nada era 
feito. Para refletir a tendência dos usuários 
do site, a maioria das respostas arbitrárias 

^  foi positiva. Como resultado, a primeira 
pessoa que lia 0 comentário tinha 32%  mais 

chance de aprová-lo se 0 texto já tivesse re
cebido um elogio artificial dos pesquisadores. Ao 
longo do tempo, os comentários que tinham uma 
aprovação "falsa" tiveram notas 25 %  mais altas 
do que aqueles do grupo-controle -cada comen
tário recebeu uma nota calculada pela subtração 

^  de comentários negativos dos positivos. Uma re
ação negativa, porém, não estimulou os outros a 

I  desgostarem do artigo. Duncan Watts, cientista 
^  da Microsoft Research, afirma que o estudo con- 
^  firma a ideia de que algo que começa já com mais 
I  popularidade vai chegar à frente de seus compe- 
^  tidores, enquanto que algo que não "pega" rapi-
^  damente tende a sumir. "O maior obstáculo para
I  o sucesso é ser notado", diz Watts.

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

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

S A M U

1 9 2
B orebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi...........3267-8

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................  3298-9200
Ambulância........... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9

P ed e rn eira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Regional M A IS M ÉD IC O S
Segundo o levantamento do Datafolha, feito entre quarta e 
sexta-feira da semana passada, 5 4 %  dos entrevistados são 
favoráveis ao projeto do governo federal de trazer médicos 
para trabalhar em regiões onde faltam profissionais de 
saúde. Medida é criticada por entidades médicas.

MACATUBA

Audiência pública debate água e esgoto amanhã
Abaixo-assinados defendem três vertentes; Sabesp propõe obras para retomar concessão

Carlos A lberto  Duarte

Audiência pública vai de
bater amanhã o sistema 
de fornecimento e trata

mento de água e a destinação 
correta do esgoto do município 
de Macatuba. O encontro com 
a população acontece às 19h, no 
Teatro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico. Na oportu
nidade, as pessoas vão poder opi
nar sobre qual sistema de sanea
mento querem para o município.

A audiência pública foi 
agendada desde que aumen
taram as críticas ao serviço 
prestado pela Enops, empresa 
contratada para gerenciar o Si- 
sam (Sistema de Saneamento 
Ambiental). A administração se 
posicionou de forma a ouvir o 
cidadão macatubense.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o prefeito Tarcisio 
Matheus Abel (PP) disse que 
desde o início da administração 
registra reclamações sobre sis
tema de saneamento.

“Encontramos problemas e 
temos obrigação de dar conhe
cimento à população e resolve- 
-los", afirmou o prefeito. Disse 
que o assunto tem que ser trata
do com seriedade, daí a neces-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

VOZ DO POVO -  Audiência pública vai discutir saída para tratamento de água e esgoto de Macatuba

sidade de conhecer o sistema, 
sua viabilidade econômica e a 
manutenção a curto, médio e 
longo prazos.

Tarcisio admitiu que é tí
pico encontrar problemas em 
um sistema que funciona 24 
por dia, sete dias por semana. 
Contou que há três vertentes 
(abaixo-assinados) circulando 
entre os moradores: os que 
defendem a concessão para a 
Sabep; concessão para uma 
empresa privada ou município 
assumir a distribuição de água 
e o tratamento de esgoto.

SABESP
Tarcisio Matheus Abel 

contou que já manteve con
tato com diretores da Sabesp. 
Disse que a companhia tinha 
interesse em renovar e con
tinuar prestando serviços 
a M acatuba. “Se assumir, a 
Sabesp tem um plano de in
vestimento imediato", adian
tou. Ao ser questionado pela 
reportagem, o prefeito negou 
que a Sabesp tenha oferecido 
R$ 30 milhões para retom ar a 
concessão.

O prefeito disse que a Se-

cretaria de Meio Ambiente fez 
levantamento de investimen
tos necessários e que a Sabesp 
estaria disposta a assumir. 
“Uma das prioridades é ade
quar o tratamento de esgoto 
que sofre estrangulamento", 
contou Tarcisio.

Disse que o levantamento 
apontou que o extravasamen- 
to ocorre em função do esgoto 
produzido nos Jardins Planal
to e Bocaiúva. “A Sabesp se 
prontifica a resolver isso em 
curto espaço de tempo", fina
lizou Tarcisio.

LENÇÓIS

PPA cria programa específico para acessibilidade
Plano Plurianual será discutido em audiência pública hoje, às 19h, no 
Centro de Atendimento ao Cidadão; população é convidada a participar

Carlos A lberto  Duarte

0 Plano Plurianual (PPA) 
-  que será apresentado 
hoje em audiência públi

ca no Centro de Atendimento 
ao Cidadão, a partir das 19h 
-  vai sugerir a criação de pro
grama específico para acessibi
lidade, informou Júlio Antonio 
Gonçalves, diretor de Finanças 
da Prefeitura de Lençóis Pau
lista. Gonçalves explicou que 
o PPA é a previsão de todas as 
ações que o governo pretende

realizar nos próximos quatro 
anos, ou seja, do segundo ano 
de administração da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) até o iní
cio do mandato do prefeito que 
assumir o Executivo em 2017.

De acordo com a lei, to
dos os municípios, estados e a 
União devem elaborar o pro
jeto, apresentar em audiência 
pública e encaminhar aos Le
gislativos para serem aprova
dos. A audiência pública serve 
colher sugestões da população 
que são incorporadas ao projeto

que posteriormente é enviado a 
Câmara de Vereadores.

Segundo o diretor, no pro
jeto estão os investimentos de 
recursos em todas as áreas e a 
manutenção de serviços, como 
saúde e educação. Os investi
mentos podem variar, já que os 
valores investidos serão apre
sentados no próximo orçamento 
que deverá ser elaborado, até 
30 de setembro.

Júlio disse que além de 
criar programa específico para 
acessibilidade, o PPA também

prevê programas da área de 
informática, com a criação a 
Diretoria de Tecnologia da In
formação.

Após a audiência pública 
hoje, o PPA será encaminha
do à Câmara de Vereadores 
até a próxima quinta-feira 15 
de agosto, onde pode receber 
emendas. Antes de ser votado, 
Júlio Gonçalves deve realizar 
nova audiência com os verea
dores na Câmara Municipal, 
quando o projeto for analisado 
e votado pelo Legislativo.

EVENTO

Casa do Oleiro organiza almoço beneficente
Evento para levantar recursos financeiros acontece no domingo; adesões custam R$ 10

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

No domingo 18, acontece 
pelo segundo ano a Fes
ta Agosto de Deus, com 

almoço beneficente, na Casa 
do Oleiro. O evento começa às 
10h30 e vai até às 15h. No car
dápio tem arroz, vinagrete, fa
rofa, espetinho, além de doces, 
sucos e refrigerantes. Como o 
espaço fica localizado em um 
sítio tem recreação com brin
cadeiras e pescaria na repressa 
para as crianças. “O valor do 
almoço é simbólico, custa R$ 
10 e pode ser pedidos pelos 
telefones (14) 9737 5016, 8152 
7940 ou 3298 1446 ou comprar 
na hora", explica Valdecir José 
Lemes, diretor da Casa do Olei
ro. “Vai ter venda de espetinhos 
na hora também".

A Casa do Oleiro é uma
FESTA AGOSTO DE DEUS -  Almoço beneficente 
começa domingo, a partir das 10h30, na Casa do Oleiro

comunidade terapêutica que 
trabalha com dependentes 
químicos. “Estamos há dois 
anos e meio trabalhando só 
com maiores de 18 anos. Esta
mos com 22 dependentes quí
micos, que buscam a cura em 
Deus, na área espiritual. São 
pessoas de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Pederneiras e até 
São Paulo", explica Lemes. A 
Casa fica no sítio Santo Antô
nio, no bairro Campinho, pró
ximo ao trevo do aeroporto. 
“É importante lembrar que é 
proibido o uso de tabaco e be
bidas alcoólicas no local", diz 
o diretor. “Tenho certeza que 
quem for ao almoço não vai se 
arrepender e com certeza esta
rá no próximo ano prestigian
do o evento", finaliza. A verba 
arrecadada será revertida para 
melhorias do local.

http://www.uniontecnologia.com.br


Coluna sem anal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Paolo Savergnini Pessali, 27 anos, contador de 
Vitória (ES) -  Por que, até hoje, um país continental 
como o Brasil não investe em ferrovias? Este país é 
tão refém assim da indústria automobilística e dos 
grandes empresários do transporte rodoviário? Eu so
nho com um governo que realize essa demanda bási
ca para o povo brasileiro, desde criança.

Presidenta - Paolo, com o Programa de Ace
leração do Crescimento (PAC) nós voltamos 
a investir em ferrovias, e já temos obras em 
andamento numa extensão de 2.576 km e in
vestimentos de R$ 8,3 bilhões nos PACs 1 e 2. 
Somente no PAC 2 foram destinados R$ 5,7 
bilhões, dos quais R$ 3,5 bilhões do Orçamen
to Geral da União e R$ 2,2 bilhões privados. 
Entre as linhas férreas beneficiadas com es
tes investimentos, estão a Ferrovia Norte-Sul 
(trecho TO/SP), a Ferronorte (MT) e a Ferrovia 
Oeste-Leste (BA). Já está concluído o trecho 
de 96 km da Transnordestina entre Missão 
Velha e Salgueiro (PE) e está em operação o 
trecho de 113 km da extensão da FerroNorte, 
entre Alto Araguaia/MT e Itiquira/MT. E dare
mos um salto com o Programa de Investimen
tos em Logística - Ferrovias, que aplicará R$ 91 
bilhões, em parceria com a iniciativa privada, 
na construção e modernização de 10 mil km 
de vias férreas. A maior parte do investimento, 
R$ 56 bilhões, será feita nos primeiros cinco 
anos das concessões. Eles construirão as vias 
e uma empresa estatal, a Valec, pagará pela 
obra e venderá a capacidade de transporte 
às empresas, garantindo o acesso igualitário 
a todos os interessados. As ferrovias são fun
damentais para o crescimento da economia 
brasileira, pois nossas safras, nossos minérios, 
nossa produção e insumos, precisam percorrer 
distâncias longas, muitas vezes inadequadas 
ao uso de caminhões, e precisam chegar aos 
mercados com custos competitivos e em tem
po hábil.

O governo está apoiando nossos atletas que dis
putarão os jogos olímpicos e paraolímpicos do Rio, 
em 2016? (*)

Presidenta - Sim, o governo está apoiando 
os nossos atletas olímpicos e paraolímpicos 
com diferentes ações. Nós temos, por exem
plo, a Bolsa Atleta, o maior programa de pa
trocínio individual de atletas do mundo, que 
está apoiando 5.691 atletas olímpicos e para- 
olímpicos. E na semana passada anunciamos 
o nome dos primeiros 44 atletas que vão re
ceber a Bolsa Atleta Pódio, destinada a atletas 
classificados entre os 20 melhores do mundo 
em suas categorias e com chances de disputar 
medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pa
raolímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A Bolsa 
Atleta Pódio beneficiará 160 atletas de dife
rentes esportes, e na semana passada tive o 
orgulho de anunciar 44 dessas bolsas aos nos
sos atletas que deram um show no Campeo
nato Mundial de Atletismo Paraolímpico, em 
julho, na França. Eles conseguiram a terceira 
colocação, a melhor da nossa história, com 40 
medalhas, sendo 16 de ouro. Seis modalidades 
foram beneficiadas nesse primeiro anúncio da 
Bolsa Pódio: atletismo, natação, judô, remo, 
bocha e ciclismo. À medida que outros atle
tas forem enviando seu planejamento para o 
Rio 2016, serão anunciadas mais Bolsas Pódio, 
para atletas olímpicos e paraolímpicos. Na 
Bolsa Atleta, inclusive na modalidade Pódio, o 
dinheiro vai direto para a conta do esportista, 
que tem autonomia para decidir como gastá
-lo. O valor da Bolsa Atleta varia de R$ 370 a 
R$ 3,1 mil, de acordo com a categoria do atleta, 
e beneficia desde os meninos que se iniciam 
no esporte escolar até o atleta que já compe
te internacionalmente. Já na modalidade Bol
sa Atleta Pódio, que faz parte do Plano Brasil 
Medalhas, serão pagos entre R$ 5 mil e R$ 15 
mil aos atletas selecionados. O governo tam
bém repassa recursos para a formação de uma 
equipe profissional de apoio ao atleta de alto 
rendimento, como técnico, médico, psicólogo, 
nutricionista e fisioterapeuta. Outro apoio im
portante vem do patrocínio das empresas es
tatais. Também investimos em centros de trei
namento espalhados por todo o Brasil, como 
o Centro Paraolímpico Brasileiro que estamos 
construindo em parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, para o qual repassamos 
R$ 110 milhões. Vamos mostrar ao mundo um 
Brasil de inclusão, de oportunidade e de de
senvolvimento. Um Brasil que forma atletas de 
excelência, exemplos de garra, esforço e su
peração que nos enchem de orgulho.

(* )  Esta pergunta, que precede a Mensagem, foi
formulada pela Secretaria de Imprensa para melhor 

entendimento do conteúdo.

Economia NAS ALTURAS
A frota brasileira de jatos executivos cresceu 1 6 %  no ano passado, 
indo de 623 para 724 aeronaves particulares. O dado consta do novo 
anuário brasileiro da aviação geral, a ser divulgado amanhã pela Abag 
(Associação Brasileira de Aviação Geral).

ECONOMIA

Para desafogar Centro, Banco do 
Brasil leva agência para bairro
Mudança considera trânsito na rua 15 de Novembro e expansão urbana para a região Sudeste

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

Após a Caixa Econômica 
Federal deixar a principal 
rua de Lençóis Paulista, 

a rua 15 de Novembro, por um 
prédio na avenida 25 de Janeiro, 
agora é a agência do Banco do 
Brasil que vai deixar o Centro 
e se instalar na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
próximo à rotatória de acesso ao 
Jardim Monte Azul. A mudança 
é sintomática e aponta uma ten
dência de descentralização da 
cidade, principalmente com a ex
pansão habitacional para a região 
sudeste de Lençóis Paulista.

Segundo o gerente da agência 
Cidade do Livro -  na esquina das 
ruas 15 de Novembro e Coronel 
Joaquim Gabriel -, Gustavo Anto- 
nio Peixoto Fernandes, a mudan
ça está relacionada ao inchaço do 
Centro, com grande circulação de 
veículos e pedestres. O segundo 
motivo, segundo ele, é a expansão 
da cidade para aquela região.

“O Centro da cidade ficou 
com um fluxo muito grande de 
pessoas e dificuldade de estacio-

FORA DO CENTRO -  Localizada na avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado, nova agência deve ajudar a diminuir movimento na rua 15

namento. A agência também não 
está comportando o volume de 
clientes. Além disso, o prédio é 
um pouco antigo e não tem como 
ampliar. Então, o banco resolveu 
se deslocar para aquela área", diz. 
“A decisão foi tomada baseada 
em estudos. O plano diretor da 
cidade de Lençóis Paulista corre 
para aquele lado. O banco busca 
acompanhar essa tendência. Nos
sa saída também deve ajudar a

desafogar um pouco o Centro da 
cidade", avalia.

A nova agência ficará locali
zada em uma região ainda inex
plorada por bancos e a que mais 
cresce em Lençóis. Além dos bair
ros Jardim Ibaté, Santa Terezinha, 
Jardim Europa, já estão em obras 
aproximadamente 400 casas que 
vão ser construídas no Jardim 
Carolina. A rede de supermerca
dos Confiança também comprou

terreno naquela região e anunciou 
que pretende investir no local.

Além de um prédio novo 
-  seguindo os padrões e espe
cificações de acessibilidade do 
Banco do Brasil e estacionamento 
próprio -  , a agência considera a 
possibilidade de prospectar no
vos clientes.

“A previsão é aumentar o nú
mero de funcionários, até porque, 
além dos clientes da nossa agên
cia atual, tem um bairro onde não 
tem agência nenhuma por perto. 
Por isso, o banco vê uma deman
da", continua Fernandes.

Segundo o gerente, a mudança 
da agência do Centro para a nova 
sede deve ocorrer até outubro. Já 
a outra agência do Banco do Bra
sil, também na rua 15 de novem
bro, continua com funcionamento 
normal. “A obra da agência nova 
está bem adiantada. A parte ex
terna está no final e está faltando 
mais a parte interna, instalação de 
cabos, fiação, a parte tecnológica 
que é um pouco mais demorada", 
diz Fernandes. “A agência deve 
ser melhor em termos de qualida
de do prédio", finaliza.

SAUDE

Idosa com problema no pé pede ajuda
Familiares acusam falta de atendimento à idosa; Saúde diz que houve recusa da vaga oferecida

A ngelo  Neto

Pensionista Maria Apareci
da de Souza Conceição, 62 
anos, vive um drama. Dia

bética e hipertensa, a moradora 
do Jardim Primavera teve quatro 
dedos amputados e vê a situação 
de seu pé direito piorar. Familiares 
procuraram o jornal O ECO para 
criticar o atendimento em Lençóis 
Paulista.

De acordo com a filha Imacu
lada Aparecida Conceição, a situ
ação de Maria Aparecida piorou 
em maio. “O problema começou

na área dos dedos, com uma co- 
ceira. Foi piorando e, aos poucos, 
está subindo para o peito do pé". 
A idosa foi levada à ESF do bair
ro Mamedina e encaminhada ao 
Centro de Especialidades, na ave
nida Brasil.

Segundo Imaculada, a mãe foi 
transferida para Bauru e consulta
da por um médico vascular. “De 
Bauru, mandaram de volta para 
Lençóis. Diziam que aqui tinha 
recursos para cuidar dela. Com 
ela, foi enviada uma carta atestan
do isso. Levamos ela duas vezes 
no médico em Lençóis e eles não

quiseram internar", lamentou.
A idosa reclama. “Tenho mui

ta dor, meu pé ficou praticamente 
só osso. Não durmo à noite, não 
deito. Fico apenas sentada", diz.

A Diretoria de Saúde infor
mou que o caso de Maria Apare
cida é acompanhado desde junho, 
quando foi descoberto. Segundo o 
setor, a família vive na cidade há 
dez meses e não havia procurado 
o serviço de saúde e nem feito o 
Cartão Cidadão, essencial para o

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiação de alicates 
Confecção de 
carimbos

ATENDIMENTO
24  HORAS

atendimento. A paciente passou 
pelo Pronto-Socorro em 21 de ju
nho, quando foi encaminhado ao 
ESF do Mamedina. Uma semana 
depois, foi consultada. O médico 
a encaminhou ao Hiperdia, grupo 
de hipertensos de Lençóis. Foram 
pedidos exames que, até o fecha
mento desta edição, não haviam 
sido apresentados. A diretoria ain
da afirmou ter oferecido vaga em 
Bauru, mas a idosa teria recusado 
o tratamento na cidade vizinha.

s3263-6395
9794-6796

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
FR E N T E  A O  BANCO BRAD ESCO

CAMARA MUNICIPAL DE 
MACATUBA

Processo de Licitação n° 01/2011 - 
Convite n° 01/2011 
EXTRATO DE ADITAMENTO 
Objeto: contratação de um
escritório de contabilidade para 
prestação de Assessoria Técnica 
Contábil a esta Casa.
O Presidente da Câmara Municipal 
de Macatuba torna público que ho
mologou o 2° Aditamento ao con
trato administrativo para prestação 
de assessoria contábil celebrado en
tre a Câmara Municipal e o Escri
tório Contábil Alvorada, pelo prazo 
de 12 meses, com início em 1° de 
agosto de 2013 e término em 31 de 
julho de 2014, no valor total de $ 
20.038,44 (vinte mil, trinta e oito 
reais, quarenta e quatro centavos).

Macatuba, 09 de agosto de 2013.
Vereador Julio Cesar Saes, 

Presidente.

Envie perguntas você também à presidenta Dilma Rousseff para o 
endereço: regional.imprensa@presidencia.gov.br. As perguntas serão 
selecionadas pela assessoria de imprensa do Planalto.

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

Errata

Na portaria 11/2013, publicada no jornal O Eco, no dia 08 de Agosto de 2013, 
contém incorreções:

Onde se lê:
“Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis Paulista”

Leia-se:
“Julio Antonio Gonçalves, Diretor Financeiro da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista em substituição”

Lençóis Paulista, 12 de Agosto de 2013.

Julio Antonio Gonçalves 
Diretor Financeiro

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 25,52.

i r
Instituto de Previdência 

Municipal de Lençóis Paulista
Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência Munici
pal 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 o seguinte ato oficial:

Portaria n.° 027/2013 de 12.08.2013.....Designa Robson Murador para proce
der movimentação das despesas em regime de adiantamento da conta Poderes 
Públicos - IPREM

Lençóis Paulista, 12 de Agosto de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 25,52.

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br


Esporte PÓDIO
O estudante Evair Rodrigues (à esquerda) subiu ao terceiro degrau do pódio na 
final estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. O adolescente, da 
Escola Estadual Padre João Batista de Aquino, em Agudos, garantiu a conquista 
na modalidade de atletismo, na prova de salto em distância. A fase final da 
competição foi disputada entre os dias 10 e 11 de agosto, em São Paulo.

COPA CIDADE DO LIVRO

São José vence Palestra e levanta troféu
Com a defesa menos vazada e ótima atuação no campeonato, São José passou pelo Palestra por 2 a 1

W elinton Barros

A  Copa de Futebol Ci
dade do Livro Troféu 
Rerold Carvalho tem o 

campeão da temporada 2013. 
Depois de se classificar pelo 
grupo A, a equipe do São José 
bateu o Palestra pela final do 
torneio em jogo que aconteceu 
no domingo 11, no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão.

O Palestra -  que já havia 
sido derrotado na primeira fase 
pelo São José -, saiu na frente 
no placar com um gol marcado 
logo aos 3 minutos da partida. 
Embalados por várias vitórias 
e uma atuação invejável no 
campeonato, a equipe jogou 
firme, mas não conseguiu se-

FOTO: O ECO

gurar a força do São José, que 
se impôs na partida.

Aos 36 minutos do pri
meiro tempo, André Ro
drigues marcou o primeiro 
gol da equipe do São José e 
empatou o jogo, que poucos 
minutos depois ganhou mais 
força na partida após o gol 
de Charles Willian. A equipe 
teve a defesa menos vazada 
do campeonato com apenas 
quatro gols sofridos.

O São José conseguiu segu
rar o Palestra e arrancou uma 
vitória difícil e, como prêmio, 
levou para casa a taça da Copa 
Cidade do Livro. A Copa Cida
de do Livro reúne as equipes 
eliminadas na primeira fase da 
Copa Lençóis 2013.

COPA O ECO

Areiópolis atropela 
Borebi e está na semifinal
Com apenas três gols sofridos no campeonato, equipe busca segundo título do ano

W elinton Barros
FOTO: O ECO

A  disputa pelas vagas na 
semifinal da Copa O 
ECO 2013 foi quente 

na manhã deste domingo 11, 
em Lençóis Paulista. De um 
lado, o Areiópolis deu um 
show e não deu chances de re
ação para a equipe de Borebi. 
Por outro lado o Santa Luzia 
sofreu, mas conseguiu arran
car a vitória sobre o Monte 
Mor nos pênaltis.

O jogo entre Areiópolis e 
Borebi no estádio Archângelo 
Brega, o Bregão, registrou mui
tos gols. Areiópolis -  equipe 
que tem 100% de aproveita
mento e apenas três gols sofri
dos no campeonato -, venceu 
a partida por 5 a 2 e carimbou 
seu passaporte para a semifinal 
do torneio.

O técnico do Areiópolis, 
Rafael de Deus, disse que o 
time se empenhou em cam
po para alcançar essa vitória, 
mas não esperava um placar 
tão elástico. "Foi um resultado 
elástico que nós não esperá- 
vamos, mesmo sem conhecer 
muito a equipe de Borebi, sa-

JOGO DURO - Após sofrer gol no começo do jogo, o Santa Luzia conseguiu empatar e garantiu a classificação

bíamos que é uma equipe boa. 
Mas isso aconteceu graças ao 
trabalho da equipe", disse.

O confronto entre Santa Lu
zia e Monte Mor foi difícil. A 
equipe lençoense jogou duro e 
após sofrer um gol no início do

primeiro tempo, conseguiu dei
xar tudo igual e levar a partida 
para os pênaltis. Nas penalida
des, Monte Mor não foi muito 
feliz e perdeu três cobranças. O 
Santa Luzia não desperdiçou e 
marcou três gols garantindo a

classificação para a semifinal.
A Copa o ECO 2013 é or

ganizada pela LLFA (Liga Len- 
çoense de Futebol Amador), 
através da diretoria de Espor
tes e conta com o apoio do jor
nal O ECO.

REGIÃO

Agudos está classificado para a final do Campeonato do Servidor
Time de futebol de campo tem campanha invicta; classificada, equipe cumpre tabela em 4 jogos

Da Redação

A gudos conquistou a 
quarta vitória no Cam
peonato do Servidor 

do Estado de São Paulo nes
te domingo, 11 de agosto, e 
de quebra garantiu vaga por 
antecipação na fase final da 
competição, em novembro. O 
resultado positivo deste fim 
de semana veio por WO, dian

te de laras. O time agudense 
construiu uma campanha in
victa ao longo do torneio. Na 
estreia bateu Barra Bonita 
por 2 a 1. Na segunda parti
da, passou por Macatuba com 
placar de 2 a 0. No terceiro 
jogo, goleou Itatinga por 5 a 0.

O time, agora, se prepara 
para a fase final, que será se
diada em Dois Córregos, entre 
oito cidades. A grande equipe

campeã levará para a casa um 
carro zero quilômetro. Os agu- 
denses, no entanto, apesar de 
estarem classificados, terão que 
disputar mais quatro rodadas.

O grupo de Agudos é for
mado por Gérson, Romário, 
Joaquim, Gérson, Cavuca, 
Guilherme Danelon, Sandro, 
Café, M atheus, Guri, Ever- 
ton, Danilo, Tiba, Guilherme 
Ortense, Juninho Leão, Pa-

tric, Xixo, Borebi, Paulinho 
do Pastel, Diego, Celso e 
Rudão. Na comissão técnica, 
Negreira, Patrocínio, Zé da 
Grama e Macatuba.

A competição reúne em 
todo o Estado mais de 30 equi
pes que representam as pre
feituras. O torneio é realizado 
pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos do Estado de São Pau
lo. (Assessoria de im prensa)

BASQUETE

Alba estréia com vitória sobre 
o Santo André na série Prata

Equipe foi a Santo André e venceu donos 
da casa; sub 13 também venceu pela LBC

W elinton Barros

Nem a viagem à Santo 
André, muito menos 
a preocupação de 

jogar contra os donos da 
casa foram capazes de pa
rar os meninos do sub-16 
do Alba/Lençóis Paulista. A 
caminhada rumo ao título 
do Campeonato Estadual 
Série Prata da FPB (Federa
ção Paulista de Basketball), 
começou com uma vitória 
importante para a equipe 
neste sábado 10.

Os lençoenses foram até 
Santo André e conseguiu a 
vitória, 57 a 43. O técnico 
Leonardo Henrique de Oli
veira, o Dudu, disse que 
percebeu menos erros no 
posicionamento da equipe e 
aprovou a defesa.

"A equipe praticamente 
não errou nada, apesar de 
algumas falhas no ataque, a 
defesa foi muito boa e outra 
coisa que chamou a atenção

foi a atitude dos meninos, 
jogaram de cabeça erguida, 
não desistiram de nenhuma 
bola e, com tudo isso aca
bamos estreando com uma 
grande vitória", disse.

O próximo jogo do 
sub 16 acontece no pró
ximo domingo 16, no gi
násio Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, contra o 
Clube Mogiano. O Alba/ 
Lençóis Paulista é manti
do pela Prefeitura, através 
da Diretoria de Esportes e 
patrocinado pelos grupos 
Lwart e Lutepel.

SUB-13
O sub-13 foi a Ourinhos 

e enfrentaram a equipe 
da casa pela LBC (Liga de 
Basquete do Centro Oeste 
Paulista). Fora de casa, os 
jogadores, que já tinham 
vencido Ourinhos na pri
meira fase, jogaram firme e 
também conseguiram uma 
vitória elástica, 99 a 12.
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Baile dos Pais reúne mais de 350 pessoas
Festa no salão social foi sucesso de público, com animação do show da banda Faixa Nobre, que não deixou ninguém ficar parado

O  Dia dos Pais foi come
morado em grande estilo pe
lo CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo). O  baile para eles

aconteceu no sábado 10, no 
salão social do clube, e reuniu 
mais de 350 pessoas que ga
rantiram o sucesso do evento.

Durante o baile, que foi 
aberto para sócios e não 
sócios, os pais e familiares 
foram recepcionados em

grande estilo. Para o jantar, o 
Buffet Spunar, do Val, desta
que nas festas passadas, ser
viu um cardápio variado que

novamente agradou a todos.
Já no palco, a banda Faixa 

Nobre, com repertório mu
sical eclético, animou a festa

e não deixou ninguém para
do com músicas dos anos 
50, 60, 70, e 80, sertanejo, 
dance, entre outros estilos.
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BEM SERVID O S - Buffet completo e ilha de 
batidas foi o cardápio para os pais e familiares

EM G R A N D E ESTILO  -  Banda Faixa Nobre subiu ao palco 
no sábado e agradou quem compareceu ao Baile dos Pais A N IM A ÇA O  -  Público não ficou parado na festa

F U T E B O L

Infinity tênis lidera Coplacana com oito pontos
Equipe venceu a True Info por 3x1; partida entre Eliz Line e Frigol teve goleada

O  final de semana te 
ve chuva de gols na Copa 
Coplacana do CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo). O  
destaque foi a partida de 
domingo entre Coplacana e 
Academia Marimbondo. Em 
um jogo disputado o placar 
final foi de 4x3 para Acade
mia Marimbondo, sendo que 
Gustavo Manne, que já tinha 
se destacado na partida an
terior, fez bonito e balançou 
a rede três vezes levando o 
time a vitória e ao segundo 
lugar na colocação geral, até 
agora, a quarta rodada.

Nas demais partidas o 
tim e da Eliz Line goleou a 
Frigol em 5x0, no sábado. 
Já  o jogo entre Masster 
Veículos e H o t 107 term i
nou empatado em 2x2. O  
M asster Veículos ficou em 
sétim o na classificação ge
ral, já a H o t 107 em oitavo.

FOTO: D IV U LG A Ç Ã O

TER M IN O U  EM EMPATE -  Masster Veículos empatou com a H O T 107 em 2 
x 2 no final da partida pelo Principal e segue em sétimo pela classificação

Para fechar o final de 
semana, no domingo, além 
da partida entre Coplacana

e Academia Marimbondo 
teve disputa entre Infinitty 
Tennis e True Info. O  resul

tado foi em 3xl Infinitty 
Tennis líder, com oito pon
to, da competição.

CONFIRA A  CLASSIFICAÇÃO 
DA QUARTA RODADA, 
ENTRE OS NOVE TIMES QUE 
DISPUTAM A  COPLACANA

TIM ES PONT.
Infinity tennis 8
Academia
Morumbi 7

Frigol 7
Eliz Line 6
True Info 6
Coplacana 4
Masster
Veículos 3

Hot l07 2
Safra Sul 0

CONFIRA OS JOGOS 
DESTA SEMANA

ONTEM
Frigol x  In fin ity  Tennis, às 
l9 h 3 0  (a té  o  fe c h a m e n to  
desta  ed ição  a p a rtid a  não  
t in h a  te rm in a d o )

HOJE
Safra Sul x  M assterV e ícu lo s , 
às l9 h 3 0

QUARTA-FEIRA
H o t  107 x  C o p lacan a , às 
l9 h 3 0

QUINTA-FEIRA
Eliz Line x  T ru e  Info, às 
l9 h 3 0

3

COPA COPLACANA VETERANOS RESULTADOS DA SEMANA PASSADA:

SEGUNDA-FEIRA 5
Eliz Line 2 x  2 Safra Sul

TERÇA-FEIRA 6
T ru e  In fo  l x  2 In fin itty  Tennis

QUARTA-FEIRA 7
M a sste r V eícu los  2 x  2 H o t  
l0 7

QUINTA-FEIRA 8
C o p lacan a  l x  0  Frigol

- A  lid eran ça  da c o m p e tiç ã o  
está em p atad a  e n tre  Eliz Line, 
H o t  l0 7  e C o p lacan a , com  
q u a tro  p o n to s  cada. N e s ta  
sem ana a c o n te c e  a 3® ro d ad a  
d o  c a m p eo n a to .

C
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Sociedade SORRIA
Maria Antonia 
e Jaqueiine, na 
Estância Grill

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO
IMPERDÍVEL

RENOVESUACASAU
wminAria tartaruga dital

POR APENAS R$21,00
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

3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

irem a
AENTOS INDUSTRIAIS i

' ^ É a p r í r a

■ p i p w m i i i t M "  inoxiaaueisf

p i s a
S M É i

B í i h

(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

HONRARIA
O 2 ° Sargento Lucas 
recebeu a medalha 
comemorativa ao 
centenário do 4° Batalhão 
da Polícia Militar do Interior, 
o 4° BPM-I, em Bauru.
Na foto, o sargento e a 
esposa, Tânia Lucas, que 
fez questão de prestigiar a 
homenagem.

FOTO: O ECO

• TALENTO JEANS MODAS
A Talento Jeans Modas está 
há seis anos no mercado 
com modelos exclusivos 
em roupas femininas e 
masculinas, moda plus size, 
além de roupas brancas 
sob encomenda para 
profissionais da saúde.
A loja aceita pagamento 
nos cartões e Associação 
dos Servidores Públicos. A 
Talento Jeans Modas fica na 
rua Doutor Antonio Tedesco, 
421 -  Centro. Telefone (14) 
3263 3943. Na foto, Edna e 
Diogo.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Ao casal Cristiane e Alessandro, 
parabéns pelo casamento no dia
9 de agosto, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
O  Ana Julya foi batizada no dia 
11 de agosto, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
O  Ana Laura foi batizada dia 11 
de agosto, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
O  Parabéns Luiz Sérgio e 
Adriana pelo casamento no dia
10 de agosto, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
O  Isadora foi batizada no dia 11 
de agosto, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
O  Mariana foi batizada no dia 10 
de agosto, na Matriz de São José.

i'
• Manuela,
1 ano, 
agarrada 
com o papai 
Daniel.

• Otávio, 5 
anos, xodó 
do papai 
Alexandre.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E  g a n h e

Í ^ B O L S A
BETOBNÁVEIj

ASSINATURA ANUAL

R $ 1 2 0 ;
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Paulista

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A
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