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SAAE

Fehidro liberou R$ 750 
mil para Lençóis CD

VILA CRUZEIRO

ESF realiza Encontro 
de Saúde da Família ®

Edição especial 
antecipa detalhes da 
festa Melhores do Ano
Caderno publicado nesta quinta-feira pelo jornal O ECO anuncia os prêmios 
especiais e destaques da cerimônia que acontece neste sábado, no CEM

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

AÇAO SOCIAL

Cecap recebe, a partir de 
amanhã. Fórum Antidrogas

0 festival de basquete amanhã - a 
partir das 17h, na quadra da escola 
Edwaldo Roque Bianchini -  e a con
fecção e empinamento de pipas - no 
Estádio Eugênio Paccola, no sábado 
a partir das 9h - são as primeiras ati
vidades do Eórum Permanente de 
Combate ao Uso de Drogas. 0  pri
meiro evento acontece no bairro Ce
cap durante todo este fim de semana, 
anunciou o coordenador do Eórum,

RESULTADO POSITIVO -
Vendas superam expectativa 
e comércio da regi|o  ̂
comemora boas vendas

Marcos Norabele (foto). A concen
tração maior de atividades acontece 
domingo 18 de agosto, das 8h30 às 
12h, na escola Bianchini. Ali serão 
desenvolvidas atividades artísticas, 
recreativas e de serviços oferecidos 
pelas diversas diretorias da Prefeitu
ra. No evento será lançado o projeto 
Prefeitura nos Bairros, com diversos 
serviços públicos disponibilizados 
gratuitamente à população.
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SAUDE

Ansiedade e 
depressão podem 
prejudicar memória

A maior parte de reclamações so
bre a memória vem dos idosos, mas o 
problema pode acontecer também na 
juventude. A ansiedade, a depressão 
e até mesmo o uso contínuo de me
dicamentos para dormir podem gerar 
a doença. Segundo o Ambulatório 
Médico de Especialidades do Estado 
da Saúde de São Paulo, a população 
deve se prevenir da doença e detec
tar o problema logo no início.

FUNCIONALISMO

ASP vai ouvir 
servidor para 
mudar festa

A diretoria da ASP começou uma 
pesquisa para saber a opinião dos ser
vidores municipais sobre as propostas 
de mudanças no formato da festa da 
categoria, que acontece no mês de ou
tubro. Entre as alterações, as principais 
são o direito a acompanhante e reali
zação da festa em dois dias. O ques
tionário para conhecer a opinião dos 
servidores será distribuído em todos os 
setores da Prefeitura e autarquias.

Comerciantes 
comemoram 
bons resultados

As vendas do comércio no 
Dia dos Pais agradou aos comer
ciantes de Lençóis Paulista, Agu
dos e Macatuba. Segundo os lojis
tas, as metas -  entre 10% e 30% 
- foram atingidas. Para a Acilpa, 
questões da macroeconomia pre
judicaram o resultado, que ainda 
não foram oficialmente conta
bilizados pela entidade.
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Dia de sol, com ne
voeiro ao amanhecer. 
As nuvens aumentam

119°C no decorrer da tarde.
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ASP estuda novo form ato da Festa do Servidor
Propostas estão sendo levadas aos servidores em questionário que será distribuído em todos os setores da Prefeitura e autarquias

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A diretoria da ASP está 
lançando uma pesquisa para 
promover alterações no for
mato da Festa do Servidor. 
Entre as novidades está a 
possibilidade de participa
ção de acompanhantes e 
a realização do evento em 
dois dias. “Trabalhamos em 
consonância com as reivin
dicações dos servidores. Va
mos realizar esta pesquisa 
visando à organização e ao 
planejamento da festa. A 
pesquisa será fundamental 
para avaliarmos as m udan
ças”, informou o presidente 
da ASP, Jonadabe José de 
Souza, o Jonas.

Uma das principais alte
rações no formato do evento 
é a possibilidade da partici
pação de acompanhantes. 
Serão considerados como 
acompanhantes maridos, es
posas, namorados e nam ora
das. Em virtude do custo da 
festa, o servidor que levar

MOVIMENTO - Principal festa da entidade deverá passar por uma reformulação para garantir sempre mais diversão para os associados

acompanhantes será res
ponsável pelo pagamento de 
taxa extra de R$ 50. O valor 
poderá ser dividido em duas 
vezes, descontado na folha 
de pagamento dos meses de 
novembro e dezembro. Os 
servidores que forem sozi
nhos para a festa não terão 
custos adicionais.

Outra mudança propos
ta é a realização da festa 
em dois dias. Em virtude do 
número de servidores, não 
existe espaço físico na cida
de que comporte um evento 
para 2 mil pessoas. A pro
posta é realizar a festa nos 
dias 25 e 26 de outubro. O 
servidor deve escolher ape

nas uma data para participar 
do evento. Escolhida a data, 
não haverá possibilidade de 
mudança.

As propostas apresen
tadas são ideias que estão 
sendo levadas para a apre
ciação dos servidores por 
meio de um questionário 
que será distribuído em to

dos os setores da Prefeitura 
e autarquias. “A participa
ção de todos os servidores 
nesta pesquisa é imprescin
dível. Precisamos saber e 
queremos ouvir a opinião de 
todos os nossos associados. 
Por isso, os servidores de
vem responder à  pesquisa”, 
frisou o presidente da ASP.

As perguntas do questionário
1 -  Você é a favor da pre

sença de acompanhantes na 
Festa do Servidor 2013?

2 -  Você é a favor da Fes
ta do Servidor ser realizada 
em dois dias? Por quê?

3 -  Registre aqui suas 
ideias para a Festa do Servi
dor 2013.

ASP divulga e parabeniza vencedores 
do so rte io  em  com em oração  ao Dia dos Pais

Cerca de duzentos servi
dores associados participa
ram da promoção realizada 
pela ASP em comemoração 
ao Dia dos Pais. O sorteio foi 
realizado no dia 9 de agosto, 
na sede administrativa da 
ASP. “Quero parabenizar os 
ganhadores e os participan
tes de mais esta promoção 
da ASP. Estamos planejando 
novas promoções e eventos 
para os servidores associados. 
Destaco também o apoio de 
nossos parceiros em mais esta 
iniciativa da ASP”, destacou 
o presidente Jonadabe José de 
Souza, o Jonas.

Confira a relação de ga
nhadores, suas frases e res
pectivos prêmios.

- Silvana Rodrigues Guiotti
“Porque, com uma autoridade 
amorosa, me deu liberdade para 
fazer boas escolhas na vida.” 
Prêmio - Faca para churras
co, oferecida pela Auto Es
cola Pegasus

- Alessandra Martins Ribeiro
“Meu pai é um herói porque, 
para mim, ele é um exemplo 
de vida.”
Prêmio -  Lasanha, oferecida 
pela Pizzaria Santa Gula

- Benedito Pereira
“Porque foi ele quem me fez, 
me criou e me ensinou a ser 
pai como ele foi.”
Prêmio -  Lasanha, oferecida 
pela Pizzaria Santa Gula

- Luiz Sérgio Gonçalves
“Ele me ensinou a viver apren
dendo o valor da boa conduta 
e viver para o bem.”
Prêmio -  Lasanha, oferecida 
pela Pizzaria Santa Gula

- Daniela Coneglian
“Eu poderia responder, mas 
este amor não tem explicação.” 
Prêmio -  Lasanha, ofereci
da pela Pizzaria Santa Gula

- Natália da Silva
“Meu pai é meu herói por
que é um homem de uma 
força inacreditável, de mui
ta fé, pronto para superar as 
adversidades da vida e sem
pre está orientando suas fi
lhas ao caminho da verdade

e do amor.”
Prêmio -  Lasanha, ofereci
da pela Pizzaria Santa Gula

- Aparecida Gonçalves
“Meu pai é um herói porque 
sua dedicação e bons exem
plos contribuem para um 
mundo melhor.”
Prêmio - Vale compra no 
valor de R$ 100, oferecido 
pela MCA Calçados

- lojane Borges Leal
“Porque heróis dedicam sua 
vida para alguém. Porque 
o senhor Wilson dedica sua 
vida a mim.”
Prêmio - Cesta de cremes 
e perfumes, oferecida pela 
L’acqua di Fiori

ASP define u ltim os de ta lhes para novo convenio m édico
Assim como foi divul

gado na edição do dia 23 de 
maio, a diretoria da ASP está 
prestes divulgar a todos os 
associados uma nova opção 
em plano de saúde. Na tarde 
desta quarta-feira (14) o pre
sidente da ASP Jonadabe José 
de Souza se reunião com al
guns representantes da nova

empresa prestadora do servi
ço para sanar algumas dúvi
das no contrato e também ali
nhar alguns procedimentos.

“Como houveram peque
nas alterações no contrato, o 
mesmo está sendo novamen
te avaliado pela nossa equipe 
jurídica.” Comentou o presi
dente da ASP.

Com o novo plano de saú
de o associado terá diversos 
benefícios e uma redução bas
tante significativa do valor 
da mensalidade. Em algumas 
casos, de acordo com a faixa 
etária do usuário o valor da 
mensalidade será reduzido em 
até 50%. “A principal função da 
ASP é lutar pelos direitos do

associados e também buscar 
o maior número de benefícios 
para ele” Ressaltou Jonadabe.

Na próxima edição da pá
gina ASP em Ação no dia 29 
de agosto e também na edição 
de setembro da Revista ASP, 
os associados terão acesso 
aos detalhes deste novo con- 
venio médico.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegas servidores

Estamos estudando algu
mas alterações para a Festa 
do Servidor 2013. A festa é 
o mais tradicional evento do 
calendário de programações 
da ASP. Neste sentido, elabo
ramos uma pesquisa propondo 
algumas alterações no forma
to da festa. A participação de 
todos os nossos servidores as
sociados é fundamental, uma 
vez que este questionário será 
utilizado como referência para 
o planejamento e organização 
da festa. Vamos levar a pesqui
sa para todos os setores e au
tarquias da Prefeitura e preci
samos de participação de todos 
respondendo o questionário.

Aos servidores que ainda 
não conheceram o Recanto do 
Café, fica aqui o meu convi
te. Estamos trabalhando para 
executar várias melhorias 
no espaço, de acordo com a 
disponibilidade financeira da 
ASP. Com uma área de 84,7 
mil metros quadrados, o es
paço possui bar, sala de jogos, 
campo de futebol, playground 
para crianças, dois salões de 
festas e nove quiosques dis
tribuídos por uma ampla área 
verde. Para regulamentar a 
utilização do espaço, ofere
cendo todas as opções dispo
níveis para o associado, esta
belecemos um estatuto para 
sobre uso do local, que fica no

bairro de Alfredo Guedes.
Os servidores que buscam 

um local para a realização de 
casamentos, aniversários e 
outros eventos sociais, entrem 
em contato com a secretaria 
da ASP, pelo telefone 3264 
8998 e saiba mais detalhes.

Quero lembrar aos apre
ciadores do truco que o Grê
mio ASP vai sediar uma das 
etapas do Campeonato de 
Truco no dia 1° de setembro, 
a partir das 9h. Fique atento e 
participe do torneio promovi
do pela Diretoria de Esportes 
e Recreação. Lembramos que, 
após a realização de todas as 
etapas, serão definidos os re
presentantes de Lençóis Pau
lista para o campeonato que 
será promovido pela Delega
cia Regional de Esportes.

Boa leitura e um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP

http://www.aspLp.com.br


Opinião i
FRASE
• "Realmente, a data foi muito boa. Vendemos mais de 3 0 %  em 
comparação ao mesmo período do ano passado."

Risley Renan da Silva, gerente de uma loja de calçados

PARA PENSAR
• "A vida dá lições que só 
se dão uma vez."

Winston Churchill

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

Por um viciado a menos
Diversos saberes populares indicam a 

importância que cada elo tem para 
manter unida uma corrente social. 

Diz-se que é de grão em grão que a ga
linha enche o papo. Diz-se que o primei
ro passo é fundamental para toda longa 
jornada. Muitos outros ditados populares 
ensinam a mesma coisa: cada um é im
portante para o conjunto do todo. Por
tanto, pelo bem da comunidade, o todo 
deve cuidar da saúde do indivíduo.

Vai às ruas neste final de semana o pri
meiro passo de uma iniciativa importante 
para a vida de cada lençoense, diretamen

te ligado ou não ao problema das dro
gas. Trata-se das atividades práticas 
do Fórum Permanente de Combate ao 
Uso de Drogas. Tem brincadeira para 

as crianças, serviços públicos para 
os adultos e diversão para todas 
as idades. Tem, ainda, uma agenda 
que vai de sexta-feira a domingo, 
engajando as diversas diretorias da 

Prefeitura, igrejas, escolas e a inicia
tiva privada. Tem os estudantes e as 

famílias como público alvo.
O amplo arco de adesão deixa 

claro para toda a sociedade que

combater as drogas não é prerrogativa 
exclusiva da polícia. É interesse coletivo 
extirpar esse mal do nosso meio. Por 
mais que seja rentável para alguns -  bem 
poucos, aliás -, a indústria do narcotráfico 
gera um custo incomensurável para cada 
cidadão. Não dá para enxergar a dimen
são dos estragos que a droga faz, porque 
não se quantifica o valor da vida estra
gada numa carreira de cocaína, na ponta 
de um cigarro de maconha ou de um ca
chimbo de crack. Ou, ainda, na borda do 
copo barato de cachaça, no filtro de um 
cigarro comum.

Não há exagero afirmar que se um 
único viciado deixar a dependência ou se 
um único potencial usuário for tirado do 
caminho da perdição, o Fórum terá valido 
o esforço dos envolvidos. Esse cidadão 
salvo pela ação do Fórum será modelo 
para outros que se matam um pouco a 
cada tragada, inconscientes de que sua 
decisão pessoal representa uma doença 
que afeta a todos. A começar pelas pes
soas que lhe são mais próximas e que
ridas, seus familiares. Oxalá, a corrente 
não pare. Oxalá, a iniciativa ganhe corpo 
e eficiência. Toda a sociedade agradece.
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Benefícios da Pirataria
Fernando Darcie
é publicitário e empresário.

Não vou entrar em discussões éticas ou 
jurídicas sobre o assunto a seguir. Não 
tenho conhecimento suficiente para 

argumentar sem talvez dizer absurdos. 
Mas o fato é que a pirataria -  em especial 
de filmes e músicas -  foi muito benéfica, 
nos últimos io  ou 15 anos, para o desen
volvimento cultural de cidades pequenas 
como Lençóis Paulista.

Com exceção à Biblioteca Municipal, 
que há décadas empresta livros gratuita
mente a qualquer cidadão, a cidade nunca 
teve aparelhos culturais suficientes para 
satisfazer aos diversos gostos (mesmo 
que apenas potenciais) de seus cidadãos. 
Recordo-me que, quando eu era adoles
cente, já não havia cinema aqui, as lojas 
e locadoras possuíam pouca variedade de 
filmes e discos, e quase a totalidade do que 
chegava nelas era mais do mesmo: produ
tos do "mainstream", filmes que passavam 
na Sessão da Tarde, músicas que tocavam 
a cada meia hora nas rádios. Não vou dizer 
que todas as obras eram ruins, mas havia 
grande limitação de autores e de gêneros.

Quando me mudei para São Paulo, em 
2001 (portanto quase na mesma época 
que a internet de banda larga chegou a 
Lençóis), senti o reflexo da conjuntura cul
tural provinciana: eu havia até lido bastan
te em relação aos meus colegas de facul
dade, mas me sentia um ignorante quando

o assunto era filmes ou música. Eu conhe
cia o básico do básico, aquilo que chegava 
a mim aqui no interior e alguma ou outra 
coisinha que conseguia em eventuais via
gens. No entanto, meu repertório era só 
pontinha comercial (a chamada "indústria 
cultural") oriunda de um universo muito 
maior de estilos, criações e artistas inaces
sível a um moleque caipira.

Hoje vejo uma molecada muito mais 
antenada; vejo "tribos" muito mais hete
rogêneas culturalmente. Filmes, músicas e 
outras modalidades artísticas que são lan
çados mundo afora chegam aqui pratica
mente no mesmo dia por meio da internet 
de (não tão) alta velocidade, e há acesso 
irrestrito a produções clássicas ou alterna- 
tivíssimas. Pouca gente, no entanto, paga 
por isso; a maioria baixa esses conteúdos 
via piratebay e "torrents", ou de sites es
pecializados em cultura, mesmo sabendo 
que tais obras são (salvo exceções) prote
gidas por direitos autorais e de distribuição 
restrita. Só que esse acesso ilegal mas livre 
à cultura favoreceu a criação de um reper
tório mais amplo nos jovens de hoje; tanto 
que muitos passaram a produzir suas pró
prias obras originais tendo como referência 
o material pirata assistido ou escutado. Pa
radoxal, não?

Existem várias partes envolvidas na pi
rataria -  favoráveis ou contra ela. No caso 
específico da maioria das pessoas normais 
de uma cidade pequena, no entanto, a pi
rataria virtual trouxe grandes ganhos.
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De portas abertas
Luiz Gonzaga Bertelli
é presidente Executivo do Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), da 
Academia Paulista de História (APH) e 
diretor da Fiesp.

Atrair e reter profissionais qualifica
dos são preocupações em pauta na 
maioria das grandes corporações, 

principalmente em tempos de escassez de 
mão de obra especializada. O estudo Talent 
Shortage Global Survey (Pesquisa Global 
de Falta de Talentos), que ouviu emprega
dores em 42 nações, indicou que 6 8 %  dos 
empresários brasileiros relataram dificul
dades para preencher suas vagas. O índice 
foi quase o dobro da média geral, de 35%, 
o que faz do Brasil o segundo colocado na 
lista divulgada pela pesquisa, atrás apenas 
do Japão. O estudo mostrou ainda que as 
principais deficiências estão nos setores 
técnicos, já que essa formação ainda está 
muito aquém da necessária.

A falta de profissionais das áreas de ci
ências exatas é histórica, mas o problema 
surge com mais ênfase após o período de 
crescimento econômico que o Brasil vi
veu nos últimos cinco anos. Estima-se, por 
exemplo, que faltam no mercado cerca de 
150 mil engenheiros. Na área tecnológica, 
um déficit de 100 mil profissionais de tec
nologia da informação (TI).

Para não pararem no tempo e con
tinuarem competitivas em um mercado 
cada vez mais concorrido, as empresas 
devem criar condições para incentivar o 
crescimento dos profissionais, com plano 
de carreira e acesso às tecnologias mais 
modernas. Outra regra básica na luta con
tra a falta de mão de obra qualificada é o 
investimento na formação profissional do 
jovem. E, nesse caso, nada melhor do que 
estabelecer programas de estágio eficien
tes que desenvolvam a capacidade do es
tudante, aproveitando os conhecimentos 
teóricos adquiridos na universidade para 
que ele aplique esse cabedal de informa
ções na prática da profissão.

O estágio é a porta aberta para o mer
cado de trabalho, pois possibilita a primei
ra experiência profissional e o primeiro 
contato com a profissão desejada. Per
mite que o estudante conviva com traba
lhadores mais experientes, enriquecendo 
sua trajetória profissional. Os jovens po
dem, então, absorver a riqueza prática 
que os bancos escolares não trazem em 
suas disciplinas. O estágio é, portanto, 
um complemento valioso do diploma, 
que capacita o jovem para o mercado de 
trabalho. Em tempos de mão de obra es
cassa, é um belo remédio para o mundo 
corporativo, que pode investir na forma
ção de seus próprios colaboradores.

Conversa para gente grande
A cúpula do PSDB nacional teve uma reunião para lá de importante na 

terça-feira 13, em Brasília. Sentaram-se à mesa, entre outros graduados, o 
presidente estadual do partido, deputado federal Duarte Nogueira, o sena
dor mineiro Aécio Neves -  provável candidato à Presidência da República no 
ano que vem -, o pederneirense Rubens Cury, subsecretário da Casa Civil de 
São Paulo, e o prefeito de Botucatu, João Cury Neto. O grupo se debruça so
bre as estratégias e os roteiros para a campanha eleitoral presidencial. Bom 
para a região ter dois nomes cravados no alto comando do partido.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ARTICULAÇÃO
João Cury Neto e Rubens 
Cury, de Botucatu e 
Pederneiras, participaram 
da reunião em Brasília; pré- 
candidatura de Aécio pode 
ser anunciada ainda este 
mês, em Barretos

APM
Quem passa pela quadra 8 da rua 

Pedro Natálio Lorenzetti agora nota 
um prédio verde, uma portinha peque
na, quase tímida. Em cima, lê-se Asso
ciação Paulista de Medicina, Regional 
Lençóis Paulista. Ali fica a nova sede 
da entidade que congrega a classe 
médica local, espaço de encontro para 
refletir sobre a profissão.

1 por mil
A APM de Lençóis Paulista é pre

sidida pelo neurologista Gilberto Ron- 
dinelli, ex-diretor municipal de Saúde. 
A iniciativa de montar a sede da enti
dade é dele, que atua junto à catego
ria para fortalecer o espírito de classe. 
Lençóis tem cerca de 60 médicos em 
diversas especialidades, 1 profissional 
para quase 1 mil habitantes.

Terra fértil
O setor imobiliário bauruense olha 

com carinho para o mercado lençoen- 
se. Lembrando Pero Vaz de Caminha, 
diz-se que nesta terra, "em se plantan
do, tudo dá". A Cia da Construção, por 
exemplo, apostou nos edifícios Oríge- 
nes Lessa e Portal de Lençóis. Colheu 
bons frutos. Agora investe no terceiro 
prédio, o Guido Leda.

Rio Claro
Conhecida como estrada do Rio 

Claro, a vicinal José Benedito Dalbém 
pode ser caminho p arasei nvestirno 
setor imobiliário. Comenta-se que 
deve sair um novo empreendimento 
à margem da rodovia. O que era ca
navial pode virar bairro residencial. A 
Prefeitura de Lençóis aposta na área, 
levando prédios públicos para a região.

Leitores e escritores
Escritores, poetas, jornalistas e a 

comunidade ligada à arte da literatura. 
Esse é o público de um encontro mar
cado para acontecer ontem à noite, 
no Espaço Cultural Cidade do Livro. O 
encontro era para trocar ideias e pro
por um grupo de trabalho, pensando 
na união das letras. Todas as letras, de 
todas as cores.

Boa causa
Cai bem para o município que os

tenta o adjetivo pátrio de Cidade do 
Livro ter um grupo estudando e traba
lhando para valorizar a arte da escrita 
e o hábito da leitura. A iniciativa já foi 
tentada no passado, mas não vingou. 
Infelizmente! Espera-se que a nova 
empreitada pegue, ganhe força e pro
duza bons frutos. E bons livros...

Calhamaços
Primeiro-secretário da Câmara, o 

vereador Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) cansou de ler moções de con
gratulações na sessão da segunda
-feira 12, dirigidas a atletas locais que 
se destacaram em competições espor
tivas. Detalhe: Ticianelli Júnior é o autor 
das moções.

Obrigado e tchau
Assessora de imprensa da Câmara 

de Lençóis Paulista, a jornalista Gláu- 
(̂ ia Copedê Piovesan perdeu o cargo 
na terça-feira 13. A razão da demissão 
teria sido a nova política da nova Mesa 
Diretora, composta por Humberto Pita 
(PR), Nardeli da Silva (PSD), Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (DEM) e Anderson 
Prado de Lima (PV).
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Cidades BRINCADEIRA ENTRE PAI E FILHO
Para comemorar o Dia dos Pais, a EMEIF Irma Carrit, na Vila 
Cruzeiro, organizou uma gincana com a participação de pais 
e filhos. Entre as provas, houve dança da cadeira, da laranja, 
corrida do saco, entre outras atividades. Todos ganharam 
medalhas de participação.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FRASE
"Vai ser uma honra estar entre os 
Melhores.". Helen Ganzarolli, modelo 
e apresentadora do SBT, sobre 
entrega do prêmio Melhores, no 
sábado 17, a partir das 20h, no CEM

Sl| Mobilização totalCURSO DE TELEMARKETING
Termina nesta amanhã o pra

zo de inscrição para o curso de 
telemarketing, oferecido pela 
Diretoria de Desenvolvim en
to, Geração de Emprego e Ren
da de Lençóis Paulista, através 
dos programas Via Rápida e PEC 
(Programa Estadual de Qualifica
ção Profissional). Os alunos te
rão direito a bolsa de estudos e 
auxilio transporte. As inscrições 
devem ser feitas das 12h às 18h 
na Etec Cidade do Livro. É neces
sária a apresentação do CPF, RG, 
Carteira de Trabalho e compro
vante de endereço.

EM BUSCA DO CURUPIRA
Acontece no domingo a 4^ 

edição do Desafio Lençóis Bike 
em Busca do Curupira. As inscri
ções são limitadas e para partici
par é preciso doar seis litros de 
leite longa vida no Ginásio do 
Tonicão. O percurso aproximado 
é de 50 quilômetros com destino 
ao Sítio Taquara-Poca, no muni
cípio de Pratânia. Os inscritos re
cebem camiseta, café da manhã, 
frutas, apoio na trilha, água, al
moço e transporte.

CAMPANHA DO AGASALHO
A Diretoria de Assistência e 

Promoção Social e o Fundo So
cial de Solidariedade divulgaram 
na terça-feira, o balanço final da 
Campanha do Agasalho 2013. Fo
ram arrecadadas 11.628 peças de 
roupas, 510 pares de calçados e 
247 cobertores novos. No total 
233 famílias de Lençóis Paulista 
e 120 de Alfredo Guedes recebe
ram as peças. 
// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // /^ ^ ^ ^

DESCASO -  Parte de um poste na rua Argentina está há 15 dias pendura
da. O problema já foi informado à empresa de te lefonia responsável, pois 
no poste não passa rede elétrica, mas nada foi resolvido. A última informa
ção passada pela empresa é que hoje o caso vai ser solucionado. Ninguém 
próximo ao local sabe porque o poste ficou nesta situação.

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.

Os últimos sete meses foram de muitas reuniões 
para tratar dos mínimos detalhes do prêmio Melhores 
do Ano, que acontece neste sábado, no Clube M arim 
bondo. As duas últimas sem anas foram de mobiliza
ção total. Reunião com buffet, decoradora, pessoal da 
KGP, responsáveis por som e luz do evento, maestro 
Marcelo Maganha, que comanda a orquestra Cidade 
do Livro e mais e mais pessoas que virão da região 
para prestigiar o evento.

Não sei dizer o número exato de pessoas envol
vidas na Festa Melhores do Ano, mas posso afirmar 
que são mais de 50. Tudo pensado, tim -tim -po r-tim - 
-tim . Tudo revisado esta semana. Do atendimento do 
buffet, da decoração, do Boteco que vai servir chope e 
uísque aos convidados, a reuniões com a equipe da TV 
Preve - que vai transmitir ao vivo o Melhores do Ano.

Enquanto escrevo neste momento, ao meu lado 
tem um grupo de pessoas organizando a lista de ilus
tres empresários, comerciantes, autoridades e políti
cos reconhecidos na região e 
no Estado. Tudo é cuidado 
nos mínimos detalhes 
para oferecer 0 melhor 
aos convidados.

Mas não pense que, 
encerrada a festa M elho
res do Ano deste sábado,
0 ritmo diminui. Na expec
tativa do grande sucesso 
do evento, Moisés Rocha, 
diretor do jornal 0 
ECO, já pensa na 
festa de 2014.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 

PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI
LORENZETTI, Prefeita Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por lei, ratifica a contratação da locação 
de imóvel localizado nesta cidade de Lençóis 
Paulista, sito à Av. Brasil, n° 850 Centro, nesta 
Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de 
Claudinei Nogueira de Lima, inscrito no CPF/MF 
sob n° 510.936.858-91, para instalação do Setor 
da Comissão Civil por 24 (vinte e quatro) meses, 
cujo custo mensal será de R$ 1.500,00 (hum mil 
e quinhentos reais) no seis primeiros meses de 
locação e, a partir do sétimo mês de locação o valor 
será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
cuja despesa correrá através da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.° 025/2013, Processo n.° 182/2013, 
com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X

da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato. 
Lençóis Paulista, 09 de agosto de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI 

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

ADITIVO DO CONTRATO n° 114/2012; DATA 
ASSINAT: 08/08/2013; CONTRATADO: J.F
Engenharia e Construção Ltda - EPP; ENDEREÇO: 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.° 838, município 
de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 01.229.799/0001- 
55: OBJETO: acréscimo nos serviços; VALOR: 
110.595,79 (cento e dez mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 002/2012; 
FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1° da Lei 
Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 15/08/2013.

Lençóis Paulista, 14 de agosto 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 093/2013 -  Processo 
n° 183/2013

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
tintas para demarcação viária, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura. Tipo: Menor preço. 
Sessão de Lances: 27 de agosto de 2013 às 14:00 
horas -  O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 14 de agosto de 2013. JOSE DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

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

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

Lençóis Paulista, 15 de Agosto de 2013 

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário Valor
Nexus Participações S/C Ltda Rua Benedito dos Santos L16 Q F Grajaú 25495/5265 R$105,00

N O T I F I C A Ç Ã O

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 
2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 15 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário
Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L32 Q I Grajaú 25617/5377

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de agosto de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 170,77.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista -1

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 06/2013 -  de 13 de agosto de 2013 -  
“Concede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor PAULO ROBERTO DA 

SILVEIRA.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 13 de agosto de 2013.

DECRETO LEGISLATIVO N° 07/2013 -  de 13 de agosto de 2013 -  
“Concede Títulode Cidadã Lençoense à Senhora NANCI NISIMURA 

CASTILHO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 13 de agosto de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de agosto de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 41,63.

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 
l o r e n z e t t i  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
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


FOTO: DIVULGAÇÃO

A Apple deve anunciar 
um novo iPhone, sucessor 
do atual iPhone 5, no dia 
10 de setembro, segundo 
uma reportagem do site 
"AllThingsD"

Corrida do ouro 
espacial tem um 
novo capítulo

FOTO: DIVULGAÇÃO

° i

S _o^ No último ano, planos de exploração de 
. E ^  asteroides voltaram à moda, com duas em- 

t  presas anunciando interesse em minerar es
ses objetos e a Nasa estudando rebocar um 

“  Í| deles até a Lua. Ninguém havia apontado ain
da quais asteroides explorar, mas um trio de 

^  I  cientistas mostra agora quais são os melhores 
candidatos. "Quando comecei meu doutora
do, há um ano e meio, nada disso tinha sido 
anunciado ainda e todo mundo dizia que eu 

era louco", disse Daniel Yárnoz, engenhei
ro espacial que acaba de publicar um 

estudo apontando 12 asteroides fáceis 
^  de manipular. Junto com dois colegas 
w  no Laboratório de Conceitos Espaciais 

Avançados, de Glasgow (Escócia), Yárnoz 
vasculhou uma base de dados da Nasa que 

já registrou mais de 10 mil asteroides com ór
bitas perto da Terra. A agência espacial ameri
cana vem catalogando esses asteroides mais 
para monitorar 0 risco de eles colidirem com 

^  ^  nosso planeta e causarem algum estrago. O
cientista espanhol, porém, procurava corpos 
celestes com outras características. A ideia 
era achar asteroides com órbitas mais ou me- 

^  nos emparelhadas com a Terra e que fossem 
leves o bastante para poderem ser trazidos 

^  até perto do planeta. Não foi uma tarefa fácil, 
^  porque não havia uma maneira automatizada 
I  de fazer essa busca.

///////////^ //////////////^ ^ ^ ^ ^
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Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

A gudos
Conselho Tutelar...... 3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos........ 3262-8500

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

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

P ed e rn eira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa................. 3283-8
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Administração JOGOS ESCOLARES
Terminou ontem o Joelpin, os Jogos Escolares que reuniu 
alunos da Educação Infantil até o quinto ano do Ensino 
Fundamental. A última modalidade da competição foi o 
cabo de guerra, no Ginásio Tonicão. No dia 26 começa o 
Joelp, com estudantes do sexto ao nono ano.

AÇÃO SOCIAL

Fórum antidrogas tem  ativ idades am anhã
Basquete e pipa abrem o evento na Cecap; maior parte das atividades acontece no domingo

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos Alberto Duarte

0 festival de basquete ama
nhã - a partir das 17h, na 
quadra da escola Edwal- 

do Roque Bianchini - e a con
fecção e empinamento de pipas 
- no Estádio Eugênio Paccola, 
no sábado a partir das 9h - são 
as primeiras atividades do Fó
rum Permanente de Combate 
ao Uso de Drogas. O primeiro 
evento acontece no bairro Ce- 
cap durante todo este fim de se
mana, anunciou o coordenador 
do Fórum, Marcos Norabele.

A concentração maior de 
atividades acontece domingo 
18 de agosto, das 8h30 às 12h, 
na escola Bianchini. Ali serão 
desenvolvidas atividades artís
ticas, recreativas e de serviços 
oferecidos pelas diversas direto
rias da Prefeitura.

No evento será lançado o 
projeto Prefeitura nos Bairros, 
com diversos serviços públicos 
disponibilizados gratuitamen
te à população pela Diretoria 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda - com 
emissão de carteira de traba
lho, orientação sobre Seguro 
Desemprego, inscrições para

AÇÃO DIRIGIDA - O servidor 
público Marcos Norabele 
coordena o Fórum Permanente 
de Combate ao Uso de Drogas

cursos com disponibilidade de 
vagas. A Diretoria de Saúde 
participa realizando testes de 
glicemia, pressão arterial, HIV, 
sífilis e hepatite. Já a Diretoria 
de Cultura promover o projeto 
Criança Feliz, atividades de 
circo, teatro, dança e troca de 
livros. Uma parceria com a es
cola de formação profissional 
Efac vai oferecer corte de cabe
lo gratuito.

Norabele disse que a progra
mação do Fórum Permanente 
de Combate ao Uso de Drogas 
foi definida com as lideranças

do bairro. Ele contou que o 
objetivo é levar mensagens po
sitivas e que atraiam a comu
nidade. Norabele afirmou que 
domingo também acontece pa
lestra sobre combate ao uso de 
drogas, voltada aos legionários 
mirins, na sede da entidade.

As atividades do Fórum se
rão retomadas na terça-feira 20 
de agosto. A partir das 19h, um 
policial militar vai falar com 
pais e alunos da escola Edwaldo 
Roque Bianchini sobre o tema. 
No domingo 25 de agosto será 
realizada gincana de jovens or-

ganizada pela Paróquia Cristo 
Ressuscitado. Os alunos da es
cola Vera Braga Franco Giaco- 
mini vão acompanhar diversas 
palestra com o tema Química 
das Drogas, ministrada por alu
nos da Etec Cidade do Livro.

A próxima edição do Fórum 
Permanente de Combate ao Uso 
de Drogas acontece no mês de 
setembro, no Jardim Ubirama. 
O projeto Prefeitura nos Bairros 
acompanhará o Fórum nas di
versas regiões aonde o mesmo 
deve ocorrer, se adequando ao 
formato da cada região.

Fehidro já liberou mais de R$ 750 mil para Lençóis Paulista

Parceria entre o Fehidro 
(Fundo Estadual de Re
cursos Hídricos) e o SAAE 

(Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) de Lençóis Paulista já 
rendeu cinco importantes pro
jetos com investimentos em 
saneamento e meio ambiente. 
Entre 2006 e 2013, o SAAE 
investiu R$ 1.089.235,04 em 
ações que preservam o meio 
ambiente. Deste total, R$ 
756.137,85 vieram do Fehidro. 
O primeiro repasse do Fundo 
foi em 2006 para a construção 
do emissário de esgoto de Len
çóis Paulista. O investimento

total foi de R$ 239.393,13, sen
do R$ 171.250,04 do Fehidro e 
o restante com recursos da au
tarquia.

No ano de 2010, foi libera
do dinheiro para construção da 
ETE (Estação de Tratamento de 
Esgoto) de Alfredo Guedes. A 
obra que custou R$ 244.975,63 
recebeu R$ 169 mil do Fundo e 
retirou do Rio Lençóis o esgoto 
in natura naquela região rural.

O Diagnóstico do Rio Len
çóis contou com parceria do 
Fehidro em 2011 quando o 
Fundo liberou R$ 86.800,00 
para o projeto que custou R$

116.184,00 e traçou um RX do 
rio mais importante do municí
pio já que é dele que o SAAE 
capta 65% da água consumida 
pela população.

O sistema de automação 
e telemetria que está em fase 
final de implantação também 
tem dinheiro do Fehidro e foi 
aprovado em 2012. Este sistema 
vai automatizar todo o proces-

so de produção e distribuição 
de água. O investimento é de 
R$ 340.217,28, sendo que o 
repasse do Fehidro foi de R$ 
217.739,06.

Já no Plano Diretor de 
Combate a Perdas de Água, 
que está em fase de licitação, 
o investimento total será de 
R$ 148.465,00 sendo que R$ 
111.348,75 vem do Fundo.

M. DO C. PELLEGRIN GALDIN-ME torna público que recebeu da 
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 7001403 
, válida até 13/08/2017, para Montagem e acabamento de móveis de 
madeira, associados a fabricação de, sito à RUA HORST SCHUCKAR, 
180, DIS INDUSTRIAL II, LENÇÓIS PAULISTA.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, 
quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 do mês de agosto 
de 2.013, às 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim 
Gabriel, n°35, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:
A)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
b )- Alteração do Estatuto Social do Sindicato Rural de Lençóis Paulista;
C)- Leitura, Discussão e Votação da Alteração do Estatuto Social do 
Sindicato Rural de Lençóis Paulista
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados 
presentes para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em 
segunda convocação, às 9:00 (nove) horas do mesmo dia e no mesmo local, 
com qualquer número de associados.

Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2.013.
Ermenegildo Luiz Coneglian 

Presidente

URGENTE
CONTRATA-SE

Operador de Máquina Esteira com experiência, 
interessados tratar:
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Economia REUNIÃO
Foi realizado ontem, em Borebi, o Encontro Regional para aprimorar o Programa de Atendimento 
Integral à Família, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 
Participaram do encontro o coordenador estadual de ação social Vinicius Carvalho e mais 39 
representantes de municípios vizinhos, como Lençóis Paulista, Macatuba e Agudos. O objetivo do 
evento é integrar as ações das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social.

DIA DOS PAIS

Para lojistas, vendas atingiram expectativa
Acilpa reforça que economia e juros altos podem ter impedido melhor desempenho do comércio

Priscila Pegatin

A  opinião dos comercian
tes sobre o resultado 
das vendas do Dia dos 

Pais ainda divide setor. Para os 
lojistas, as metas que giravam 
em torno dos 10% a 30% foram 
atingidas. Já a Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) contabiliza o 
quanto teve de aumento real. 
O presidente da entidade, José 
Antonio Silva, o Neno, avalia 
que o resultado poderia ter sido 
bem melhor. "Percebemos que 
não foi o que se esperava por 
causa de alguns fatores, como o 
aumento na economia da taxa 
Selic (indicador que mede as 
taxas de juros cobradas), os ju
ros mais altos para as compras 
parceladas e a retração do con
sumidor", diz.

Entre os comerciantes, a 
data parece ter agradado. Mes
mo com a expectativa de ven
da menor que o Dia das Mães, 
Natal e Dia das Crianças, o Dia 
dos Pais parece ter ganhado 
força este ano. "Realmente, a 
data foi muito boa. Vendemos 
mais de 30% em comparação 
ao mesmo período do ano pas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

BONS RESULTADOS -  Comércio registrou até 30% de aumento na 
venda do Dia dos Pais comparado ao desempenho do passado

sado", explica Risley Renan da 
Silva, gerente de uma loja de 
calçados. "Chinelo e sapatênis 
foram os produtos mais procu
rados, mas acreditamos que a 
promoção que preparamos na 
loja para a data ajudou bastan
te", afirma.

Também com promoção 
própria para o Dia dos Pais, 
Camila Morelli, gerente de 
uma ótica no Centro da cida

de, atingiu a meta de vendas. 
"Foi de 30%. Poderia ter sido 
melhor, porque até quarta-feira 
o movimento foi fraco. Só no 
sábado melhorou. Acredito 
que poderia ter algum atrativo 
maior para vender durante toda 
a semana", avalia. E apesar de 
as lojas adotarem um horário 
extra na sexta-feira, até as 20h, 
foi realmente no sábado o movi
mento maior.

Na região onde circula o 
jornal O ECO, Agudos se sur
preendeu com o resultado da 
campanha do Dia dos Pais da 
Acira (Associação Comercial de 
Agudos). "Era uma data que a 
gente não trabalhava. Foi uma 
campanha rápida, de dez dias, 
mas atingimos de 10% a 15% a 
mais do mesmo período do ano 
passado", explica Vinicius Lima, 
presidente da associação. "A Aci- 
ra entrou com R$ 5 mil em prê
mios e os comerciantes se mobi
lizaram para participar com R$ 
10 mil em vale compraki, que 
são as raspadinhas. O resultado 
foi fantástico", comemora.

Na ACE (Associação Co
mercial e Empresarial de Ma- 
catuba), que também trabalhou 
com uma campanha forte no 
Dia dos Pais, a média de venda 
foi de 5% a 10% maior que no 
ano passado, mas os números 
ainda não são oficiais.

Em Lençóis, Neno explica 
que a associação também vem 
tentando obter esses bons re
sultados através de campanhas. 
"A gente vem trabalhando, mas 
sabe que algumas não vão ao 
encontro do que o lojista gosta
ria que fosse", finaliza.

CIDADANIA

Lençoense reclam a de dificuldades  
para in ic iar serviço de carrocinha

Ex-carroceiro quer voltar a atuar na cidade, 
mas legislação não permite

Angelo Neto

Morador da Vila Baccili, 
Orivaldo Donizete da Silva 
procurou a redação do jornal O 
ECO para reclamar de um pro
blema que se arrasta há dias e 
o incomoda. Ele tem a intenção 
de fazer serviços de carrocinha 
de tração animal o município. 
Segundo ele, o serviço era bas
tante rentável. "Eu ganhava um 
dinheiro bom com isso, puxan
do materiais recicláveis e en
tulhos. Gostaria de voltar com

este trabalho", argumenta. Silva 
diz que já procurou a Prefeitura 
para tentar resolver a questão, 
mas até o momento ninguém 
lhe deu resposta.

De acordo com a lei mu
nicipal 3.335, de novembro de 
2003, é proibida a criação de 
cavalos na cidade. O Código 
de Trânsito Brasileiro permite 
o trânsito de veículos de tração 
animal nas cidades (carroças 
e charretes), desde que sejam 
regulamentados através de leis 
municipais.

ANGELO NETO/O

NADA RESOLVIDO -  A Prefeitura de Lençóis construiu galerias 
pluviais na rua dos Macucos, Jardim Nova Lençóis, para resolver o 
acúmulo de água em frente às residências. Moradores afirmaram 
que o problema continua causando desconforto e transtornos.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Lei 4491 de 14.08.2013.........Altera a Lei Municipal n.° 4.396, de 24.10.2012 -
Isopaulista -  Isolamentos Térmicos Ltda.
Lei 4492 de 14.08.2013.........Altera a Lei Municipal n.° 4.361, de 3.07.2012 e suas
alterações -  Ivani Teresinha Domingues Angélico - ME.
Lei 4493 de 14.08.2013.........Dispõe sobre doação de veículo a favor da Associação
Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade.
Lei 4494 de 14.08.2013.........Autoriza abrir crédito especial para utilização de
recursos provenientes do convênio celebrado com a Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, para ocorrer com as despesas das obras de infraestrutura 
urbana em vias do Município.
Lei 4495 de 14.08.2013.........Autoriza abrir crédito especial para utilização de
recursos provenientes do convênio celebrado com a Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, para ocorrer com as despesas das obras de infraestrutura 
urbana no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”.
Lei 4496 de 14.08.2013.........Autoriza abrir crédito especial para utilização de
recursos provenientes do convênio celebrado com o Governo do Estado de São 
Paulo, para execução das obras e serviços de construção do Terminal Rodoviário 
no Município.
Lei 4497 de 14.08.2013.........Dá denominação de ‘Estrada Vicinal Antonio de
Oliveira’, à estrada vicinal LEP-463.
Lei 4498 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Dirceu
Marques”, ao próprio público municipal, localizado no Almoxarifado.
Lei 4499 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Maria
Pinto Guedes”, ao próprio público municipal, localizado no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo.
Lei 4500 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Braz
Giglioli”, ao próprio público municipal, localizado na Vila Éden.
Lei 4501 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “André
Turcareli”, ao próprio público municipal, localizado no Jardim Village.
Lei 4502 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Odila
Castelhano Prado Diegoli”, ao próprio público municipal, localizado nas Chácaras 
São Judas Tadeu.
Lei 4503 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Luiz
Mantelli”, ao próprio público municipal, localizado na Chácara Santo Antonio.
Lei 4504 de 14.08.2013........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Benedito
Alves”, ao próprio público municipal, localizado na Chácara Tia Emília.
Lei 4505 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Alberto
Gigioli”, ao próprio público municipal, localizado no Jardim Morumbi.
Lei 4506 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Elias
Miranda”, ao próprio público municipal, localizado em Alfredo Guedes.
Lei 4507 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo

“Esmeraldo Tadeu Paccola”, ao próprio público municipal, localizado no Jardim 
Príncipe.
Lei 4508 de 14.08.2013.........Dá denominação de Poço Tubular Profundo “Edgar
Brandi”, ao próprio público municipal, localizado no Jardim Itamaraty.
Lei 4509 de 14.08.2013.........Autoriza a alienação de imóvel, por doação, ao Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, do Estado de São Paulo.
Decreto 292 de 8.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 59.427,36.
Decreto 293 de 12.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 170.615,00.
Decreto 294 de 14.08.2013.........Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.494, de
14.08.2013, crédito especial no valor de R$ 100.000,00, para ocorrer com as despesas das 
obras de infraestrutura urbana em vias do Município.
Decreto 295 de 14.08.2013.........Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.495, de
14.08.2013, crédito especial no valor de R$ 500.000,00, para ocorrer com as despesas das 
obras de infraestrutura ui^ana no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”.
Decreto 296 de 14.08.2013.........Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.496, de
14.08.2013, crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00, para execução das obras e 
serviços de construção do Terminal Rodoviário no Município.
Portaria 1019 de 12.08.2013.........Designa Paula Andrea de Ornelas de Oliveira para
prestar serviços em Unidades Judiciárias desta Comarca.
Portaria 1020 de 13.08.2013.........Concede licença gestante a Vanessa Gomes da
Silva Grecco, Agente de Saúde.
Portaria 1021 de 13.08.2013.........Convalida o afastamento concedido a Natália
Regina Tudiçaki, Agente de Saúde.
Portaria 1022 de 13.08.2013.........Convalida o afastamento concedido a Eliane
Cristina da Silva Ferreira, Costureiro.
Portaria 1023 de 13.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Silvana dos
Santos Marzo, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1024 de 13.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Cássia Raquel
de Morais Mendes, Professor de Educação Especial.
Portaria 1025 de 13.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Karina Maria
Shinokawa Pereira, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1026 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Ângela Maria
de Carvalho, Professor Orientador de Informática Educacional.
Portaria 1027 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Euridice
Estela Rancura, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1028 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Aparecida de
Castro da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1029 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Márcia Leite
de Oliveira, Monitor de Creche.
Portaria 1030 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Claudinéia
Aparecida Rodrigues Santos, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1031 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Luzia
Margarete Portes Tavares da Silva, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1032 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Amarildo
Cardoso, Encanador.
Portaria 1033 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento Ivete Aparecida da Cunha,

Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1034 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Sebastião
Oliveira da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1035 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Ângela
Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1036 de 13.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Vera Lúcia
Giglioli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1037 de 13.08.2013........Prorroga o afastamento concedido a Rita de Cássia
de Sousa Minatel, Professor de Educação Infantil II e Ensino Fundamental I.
Portaria 1038 de 13.08.2013.........Concede afastamento, sem vencimentos, a Maria
Vandeísa Alves Medeiros Proença, Professor de Educação Infantil.
Portaria 1039 de 14.08.2013.........Concede licença gestante a Eliane Cristina da
Silva Ferreira, Costureiro.
Portaria 1040 de 14.08.2013.........Concede licença gestante a Andressa Moreira
Santana, Assistente Social.
Portaria 1041 de 14.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Adriane dos
Santos Rodrigues, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1042 de 14.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Dulcineia de
Oliveira Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1043 de 14.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Valéria da Silva
Ribeiro Tiburtino, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1044 de 14.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Joezer da Silva,
Monitor Cultural.
Portaria 1045 de 14.08.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Ercílio Luiz
Barreto, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1046 de 14.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Sonia Maria
Giglioli Cavassutti, Monitor de Creche.
Portaria 1047 de 14.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Magali
Fadoni Bazzuco, Cozinheiro.
Portaria 1048 de 14.08.2013.........Convalida o afastamento concedido a Cristiane
Henrique, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1049 de 14.08.2013.........Convalida o afastamento concedido a Jaqueline
Martins Basso, Padeiro.
Portaria 1050 de 14.08.2013.........Afasta, por motivo do acidente de trabalho, Vera
Lúcia Conceição da Silva, Agente Escolar.
Portaria 1051 de 14.08.2013.........Afasta, por motivo do acidente de trabalho,
Givanildo Juan Alves, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1052 de 14.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a José
Aparecido Gomes Pereira, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 1053 de 14.08.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Edinaldo
Lopes Duarte, Cozinheiro.
Portaria 1054 de 14.08.2013.........Designa José Carlos Correa para exercer a função
de Encarregado de Equipe no período de 2.09.2013 a 1°.10.2013.

Lençóis Paulista, 14 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 195,88.



Saúde PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
começou na segunda-feira a coletar informações da Pesquisa 
Nacional de Saúde 2013. Cerca de mil entrevistadores visitarão 
80 mil domicílios em 1.600 municípios. Das cidades onde 
circula O ECO nenhuma cidade foi selecionada.

MENTE SA

Saúde alerta sobre cuidados 
para manter boa memória
Ansiedade, depressão e até o uso contínuo de medicamentos podem ser prejudiciais

Da Redacâo

O AME (Ambulatório Mé
dico de Especialidades) 
"Psiquiatria”, unidade 

da Secretaria de Estado da Saú
de de São Paulo, alerta a po
pulação sobre como prevenir 
e detectar indícios de proble
mas relacionados à memória 
e outras funções cognitivas, 
conhecida como CCL (Com
prometimento Cognitivo Leve). 
A ansiedade, a depressão e 
até mesmo o uso contínuo de 
medicamentos para dormir po
dem gerar o problema.

Segundo o psiquiatra Fa- 
bio Armentano, que coordena 
o Grupo de Psicogeriatria do 
AME, a maior parte das quei-

xas relacionadas ao esqueci
mento vem de pacientes da 
terceira idade, mas também 
podem ocorrer na população 
mais jovem.

"Quando o paciente se 
queixa, fazemos uma inves
tigação completa, que inclui 
avaliação médica e pode en
volver testes das funções cog
nitivas, além da realização 
de exames laboratoriais e de 
neuroimagem, como tomogra- 
fia computadorizada ou resso
nância magnética. O CCL tem 
uma série de causas possíveis, 
desde a depressão, a ansieda
de e o efeito de medicações 
para o sono, até problemas 
clínicos como o hipotireoidis- 
mo, a deficiência de vitaminas

Dentista do Bem faz 
triagem  na escola 
Virgílio Capoani

m in : MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Durante a tarde de ter
ça-feira e manhã de 
quarta-feira, sete pro

fissionais do projeto Dentista 
do Bem fizeram triagem en
tre os alunos da 5® a 8® série 
da Escola Estadual Virgílio 
Capoani. O trabalho consis
te no preenchimento de um 
questionário socioeconômi- 
co e avaliação das condições 
de saúde bucal. "Na cidade 
temos 30 voluntários no pro
jeto, que é de uma ONG de 
São Paulo e atende gratuita
mente crianças carentes e 
com problemas bucais”, ex
plica Elizandra Paccola Mo-

retto de Almeida, coordena
dora do projeto em Lençóis 
Paulista. "Essas avaliações 
que fizemos na escola Virgí
lio vão para São Paulo e em 
mais ou menos uma semana 
eles passam para nós quais 
são os alunos escolhidos 
para tratamento”.

Segundo a dentista entre 
os alunos avaliados na terça
-feira, os problemas mais 
frequentes foram cárie e 
ortodontia. Os estudantes es
colhidos vão poder realizar 
o tratamento adequado, de 
forma gratuita nos dentistas 
voluntários da cidade.

e a diabetes descompensada”, 
afirma Armentano.

Não há medicamento espe
cífico para o CCL e o tratamen
to normalmente é focado nos 
fatores que, possivelmente, ge
ram o esquecimento. Por isso, 
cada caso é avaliado individual
mente e, muitas vezes, o acom
panhamento é multidisciplinar, 
envolvendo psicologia, terapia 
ocupacional, psiquiatria, entre 
outras áreas.

Segundo Armentano, pa
cientes portadores de CCL 
apresentam queixas de alte
rações na memória, atenção 
ou capacidade de orientação, 
mas que não causam prejuízos 
de suas funções do dia a dia. 
Segundo o médico apenas uma

parcela dos pacientes portado
res de CCL (cerca de 10%) pio
rará e evoluirá para um quadro 
de demência, como a doença 
de Alzheimer. A maioria fica
rá estabilizada e outros podem 
até melhorar.

Segundo Armentano, os pa
cientes, independentemente da 
idade, devem procurar o médi
co quando perceberem que os 
esquecimentos são frequentes 
e prejudicam o dia a dia. "É 
comum não lembrarmos de 
algumas coisas, ás vezes. Mas, 
quando estas falhas acontecem 
sempre ou de uma forma a 
atrapalhar as atividades, está 
na hora de procurar atendi
mento”, explica o psiquiatra. 
(Ministério da Saúde)

ESF realiza 1° Encontro 
de Saúde da Família

rniO: DIVULGAÇÃO

PENSANDO NA PREVENÇÃO -  Encontro prioriza reforçar o papel dos 
profissionais na saúde e agir de forma preventiva na comunidade

A equipe do ESF (Estraté
gia de Saúde da Família) 
Dr. José Nege, que aten

de a Vila Cruzeiro e São João, 
realizou na terça-feira, 13 de 
agosto, o 1° Encontro de Saúde 
da Família. A reunião aconte
ceu na escola municipal Irma 
Carrit, como parte da progra
mação da Semana da Família. 
O evento ainda teve como par
ceira a Adefilp (Associação dos 
Deficientes Físicos de Lençóis

Paulista). Marcaram presença 
o vice-prefeito José Antonio 
Marise e o vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior.

O objetivo do Encontro é re
forçar o trabalho do ESF, focado 
em todas as faixas etárias e que 
prioriza a saúde preventiva. 
Também foi explicado o papel 
de cada profissional que com
põe a equipe: agentes comuni
tários, médicos, enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem.

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

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

MAGISTRAL
PHARMA

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s
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- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas;
- Entrega em dom icílio ;
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; i
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; M
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e /
- Arom aterapia I
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; i
- Aviam ento defó rm ulas em caráter de urgência f  C E

14 3264-1266
R U A  IG N A C IO  A N S E L M O , 5 9 0  

C E N T R O  - LEN Ç Ó IS  PA U LISTA /SP

Cada PAI tam 
seu estilo.

E todos os estilo s  e s tão  na

CONTENTE

facebook.com/optica.contente

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

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

Tel (1 4 ) 3 2 6 4 -1 5 3 7  | Cel (1 4 ) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65,  sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tel (1 4 ) 3 2 9 8 -9 2 0 0

Y  PameLab
/  Laboratório dc Análises Clinicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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BODAS DE CRISTAL
Os empresários Cintia e 
Fabrício, da empresa Cintia 
Fotografias, comemoraram 15 
anos de um casamento feliz 
e harmonioso. Eles recebem 
os parabéns dos amigos, 
funcionários e todos os 
familiares e, em especial, dos 
filhos Murilo e Lívia.

Amigos e familiares 
parabenizam os alunos 
que concluíram o curso de 
soldador, no Senai, com o 
professor Marcelo. O futuro 
pertence àqueles que 
acreditam na beleza de seus 
sonhos.

Em família
Luiz, Vitória e Maria 
Aparecida, na 
Estância Grill

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

• Gustavo Henrique comemorou seu 1 ° aninho no dia 11 de 
agosto no Salão WG. Seus pais Pamela e Renan.

MÁRCIO MOREIRA ~

• Antonio Aparecido Rocha completou mais um ano de vida 
na terça-feira 13. A equipe do Jornal O ECO, parentes e amigos 
desejam muitas felicidades e vida longa.

SAN T^LA RA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO
IMPERDfVEL

FOTO: STUDIO A

RENOVE SUA CASA!!
u j m in Ar m  tartarug a  d íta l

POR APENAS R $21,00
O melhor preço de Lençóis 

Paulista eregiáo!
Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA
IM ]® ®  [Dü ©QJJÍSô)
(14)3264-4430«3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losinkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CECAP) - Lençóis Pta.

FOTO: STUDIO A

O  Beatriz, 2 meses.
O  Ana Luísa, 9 meses, 
com o papai Cristiano.
©  Caio, 10 meses, com o 
papai Marcelo.
O  Miguel, 6 meses, com o 
papai Tiago.
©  Laura Adélia, 6 meses, 
com o papai Diogo.
©  Luiz Victor, 1 mês, com 
o papai Luiz Malavolta.

O
FOTO: STUDIO A
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OS m elh o r es
ESTÃO AQUI

Saulo Adriano

Consagrado como mais importante evento do 
gênero no calendário anual de Lençóis Paulista, 
cerimônia de premiação acontece no sábado 17

A  noite de 17 de agosto, o próximo sábado, reserva momentos 
mais que especiais para os cerca de cem premiados com o 
troféu Melhores do Ano, megaevento promovido pelo jornal 

O ECO. Esta é a 12  ̂ edição da festa anual que exalta as realizações 
de empresas e organizações, de personalidades e autoridades que 
se destacam em sua área de atividade, sempre visando ao desen
volvimento da cidade em seus diversos aspectos: humano, social, 
econômico, tecnológico, etc.

O prêmio Melhores do Ano nasceu com o propósito de criar um 
momento de celebração, mas tendo como estrutura de base a cons
trução de um parâmetro para medir desempenho anual e estimular 
a competitividade entre os diversos produtos oferecidos ao consumi
dor local. "Competir é saudável para todos envolvidos nos mais di
versos negócios e iniciativas. É bom para a empresa porque incentiva 
a criatividade, o melhoramento de seus padrões de qualidade. É bom 
para o consumidor, que passa a receber serviços melhores e a exigir 
cada vez mais de seus fornecedores. E é bom para a cidade, pois a 
somatória dos dois primeiros projeta a cidade como uma comunida
de ativa e dinâmica, em evolução constante na busca da excelência", 
observa o jornalista Moisés Rocha, proprietário do jornal O ECO e 
idealizador do prêmio Melhores do Ano.

Os anos se passaram, os troféus foram entregues aos seus indica
dos e ocupam lugar de destaque nas estantes dos seus colecionado
res. Hoje, este prêmio tem o apoio declarado de todas as principais 
organizações empresariais, instituições e entidades do município.

O evento é considerado o maior e mais importante do gênero no 
calendário anual de Lençóis Paulista, reunindo em um só local todas 
as forças motrizes do desenvolvimento local e regional. "Tudo isso é 
muito bom, mas o melhor é o que esta ação do jornal O ECO promove 
na cidade. Quando as empresas se empenham em ser melhores, a ci
dade cresce produtivamente. E esse crescimento reflete positivamente 
na vida de todos os lençoenses, da criança recém-nascida ao idoso, 
todos sendo tratados com o respeito que merecem", completa Rocha.

A noite solene de entrega do troféu Melhores 2012 acontece no 
próximo sábado, dia 17 de agosto, em uma grande festa no Clube 
Esportivo Marimbondo para cerca de 700 convidados, com a pre
sença vip da atriz, modelo e apresentadora de TV Helen Ganzarolli. 
Depois da cerimônia de premiação, o jornal oferece aos convidados 
um jantar animado pelo show do grupo Bee Gees Alive, que promete 
fechar a noite festiva em altíssimo estilo.

EG0 i zilor (u® LWÀRf
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Apresentar a festa é uma 
forma de agradecer Lençóis 
Paulista, diz Edenilson Grecca
Para empresário, 
evento reconhece 
esforço que faz a 
cidade crescer

Vitor Godinho_________

AÀ  s vésperas da festa Me
lhores do Ano - que 
acontece neste sábado, 

dia 17, no Clube Esportivo Ma
rimbondo -, o empresário Ede
nilson Grecca, sócio da Lutepel 
- que neste ano é a principal 
patrocinadora do evento - fala 
sobre a importância da festa 
para a cidade. Para ele, apoiar o 
Melhores do Ano é uma forma 
de reconhecer e, principalmen
te, agradecer toda a comunida
de que colabora para o cresci
mento da cidade.

”Nós da Lutepel, e princi
palmente eu, que fico aqui por 
mais tempo, sempre fomos mui
to gratos ao apoio que tivemos, 
à receptividade que sempre re
cebemos em Lençóis Paulista. 
Por isso, a diretoria da Lutepel 
resolveu retribuir essa recepção 
apresentando a festa Melhores 
do Ano. Ela é uma festa que é es
perada pela população todos os 
anos e, de fato, tem uma impor
tância muito grande para a cida
de porque reune as pessoas que 
fazem com que Lençóis cresça e 
se desenvolva", explicou Grecca.

Segundo o empresário, 
apresentar a festa também é 
melhor maneira de mostrar 
que a empresa está engajada e 
preocupada com seus colabo
radores e parceiros que aqui 
trabalham e vivem. ”Hoje, pra
ticamente 70% da celulose que 
nós consumimos vem do Gru
po Lwart, todos os serviços de 
manutenção e equipamentos 
nós procuramos aqui na cida
de. Então, patrocinar a princi
pal festa da cidade é uma for
ma de agradecer essas pessoas 
que também são reconhecidas 
pelo seu trabalho. Nós vimos 
uma oportunidade muito boa 
essa de apresentar o prêmio, 
não como uma promoção da 
empresa, venda de produtos da 
Lutepel, mas visando mostrar 
que a Lutepel participa real
mente dos projetos sociais, que 
está engajada no crescimen
to da cidade", completou. "É 
aqui que estamos, é aqui que

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CREDIBILIDADE -  Edenilson Grecca fala sobre a importância da festa 
para Lençóis e ressalta força de O ECO na promoção de boas causas

nossos funcionários moram e 
vivem. Então, é aqui que nós 
devemos investir também os 
benefícios", declarou.

Grecca destacou a impor
tância do jornal O ECO, que re
aliza a festa todos os anos, e que 
também foi fundamental para a 
decisão de investir no Melhores 
do Ano. "Primeiro lugar, por
que acreditamos bastante neste 
veículo de comunicação que é 
o jornal O ECO. Antes de falar 
da festa, precisamos ressaltar 
a força do jornal. Eu tive uma 
experiência recente que pode 
ilustrar bem como um veículo 
de comunicação sério e confi
ável como é O ECO pode aju
dar a sociedade. Recentemente, 
falei sobre (o projeto da) qui
mioterapia e, após a matéria, a 
repercussão foi muito positiva, 
muito importante. Muitas pes
soas se dispuseram a ajudar e 
ajudaram efetivamente. Percebi 
que a credibilidade do jornal O 
ECO passou para o projeto da

quimioterapia. Foi o que fez a 
diferença", declarou.

LENÇÓIS
Sobre o crescimento da 

cidade, Grecca avalia que 
Lençóis Paulista segue um 
caminho sólido na direção do 
desenvolvimento. "Observo 
uma expansão muito grande 
em Lençóis. Vejo a Prefeitura 
com projetos para atrair e in
centivar pequenas empresas. 
Vejo esse projeto de expan
são do Grupo Lwart com in
vestimento em sua fábrica de 
celulose com uma importân
cia enorme. Eu ouço sempre 
de pessoas que vêm visitar a 
Lutepel que Lençóis é uma ci
dade invejável. Tanto para se 
ter uma empresa como para se 
morar. Isso tudo junto mostra 
que a cidade está crescendo, 
crescendo com responsabili
dade porque isso é importante 
e num rumo sério", opinou o 
empresário.

RESULTADOS
Grecca frisou que a empre

sa também colhe frutos desse 
crescimento. Segundo ele, há 
16 anos - quando a empresa 
foi adquirida por ele e pelo 
sócio George Ribeiro Correia 
Lima -, ela tinha apenas uma 
máquina em operação e pro
duzia 450 toneladas de papel 
por mês. Hoje são três máqui
nas trabalhando e em julho a 
fábrica fechou o mês 3,5 mil 
toneladas produzidas. Além 
disso, a empresa investe na 
diversificação de produtos - 
com a fabricação de papéis 
para aplicações especiais - e 
não tem sofrido com as varia
ções do mercado. "Está bom, 
o caminho está certo, hoje 
temos várias linhas de produ
tos, não somos dependentes 
de uma linha que quando vem 
alguma crise a gente se abale, 
quando um determinado setor 
sofre, nós investimos mais no 
outro", finalizou.
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A  FESTA

Preparativos 
estão a todo vapor, 
revela organização
Equipe que coordena a festa acerta 
detalhes para que evento seja perfeito

FOTO: STUDIO A

MELHORES - Consagrado como o mais importante evento do gênero, 
feste promete surpreender ainda mais que a edição do ano passado

Saulo Adriano

A  poucos dias da grande 
noite dos Melhores 
do Ano, Marta Rocha 

-coordenadora do evento - 
avisa que os preparativos 
estão a todo vapor. "Orga
nizar um evento com estes 
tamanho e importância exige 
planejamento de muitos de
talhes. Nosso objetivo é que 
a festa Melhores do Ano seja 
perfeita e uma grande equi
pe se desdobra nos prepara
tivos", anuncia.

Marta Rocha faz segredo 
dos detalhes que estão sendo 
preparados para surpreen
der os convidados na noite 
de 17 de agosto. Ela revela, 
no entanto, que a cerimônia 
deste ano tem como tema o 
cinema. "O prêmio Melhores

do Ano é considerado o Os
car de Lençóis Paulista. Por 
isso, vamos estender o tape
te vermelho para premiados 
e convidados, pois o Clube 
Esportivo Marimbondo está 
sendo preparado para que to
dos possam viver uma noite 
de gala", completou.

A organização da festa 
também aproveita o momen
to para agradecer todas as 
pessoas que trabalham para 
tornar a festa um momento 
especial. A organização agra
dece ao apoio das empresas e 
entidades Lutepel, Frigol, Zi- 
lor, Lwart, Associação Rural 
de Lençóis Paulista, Ascana, 
Grafilar, Ventura FM, Studio 
A, Esfera Produções, Efac, 
Iracema Flores, KGP, Val do 
Buffet Spunar, Clube Esporti
vo Marimbondo.

ESPORTISTA DO ANO

Ana Paula Zillo se destaca por 
competições no Brasil e Exterior

A lençoense Ana Paula 
Zillo foi escolhida pela direção 
do jornal O ECO para receber 
o troféu Esportista do Ano na 
festa Melhores. O prêmio é 
uma homenagem a Ana Paula 
que se destaca no Brasil e no 
Exterior, levando o nome da 
cidade na categoria de esporte 
de montaria.

Entre os títulos que cole
ciona, Ana Paula já foi campeã 
mundial em 2009, na Itália, 
seis vezes campeã nacional

e quatro vezes do Congresso 
Brasileiro de ABQM (Associa
ção Brasileira de Criadores de 
Cavalo Quarto de Milha).

Com uma carreira pro
missora no esporte, ela soma 
ainda, títulos conquistados 
neste ano, como o primeiro 
lugar na categoria amador 
do Congresso Brasileiro de 
ABQM que aconteceu em 
Avaré e o terceiro lugar na 
AQHA (American Quarter 
Horse Association).
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PERSONALIDADES POLÍTICAS

Parceria entre Bel e João Cury fortalece região
Ligadas pela história, Lençóis Paulista e Botucatu têm muitas afinidades na política e economia; aproximação interessa aos dois municípios

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MODELO DE GESTÃO PUBLICA -  Os prefeitos tucanos, Bel Lorenzetti - de Lençóis Paulista - e João Cury Neto - de Botucatu - crescem em projeção política e liderança regional

Moisés Rocha

A  prefeita de Lençóis 
Paulista, Bel Lorenzet
ti, e o prefeito de Botu

catu, João Cury Neto - ambos 
do PSDB - estão entre os prin
cipais homenageados na festa 
Melhores do Ano, que acon
tece no sábado 17, no Clube 
Esportivo Marimbondo, a 
partir das 20h30. São mais de 
80 personalidades, empresas 
e empresários que subirão ao 
palco do CEM para receber 
o merecido aplauso de todos 
os lençoenses. São nomes es
colhidos pelo voto popular e 
outros indicados pela direção 
do jornal O ECO.

Bel recebe três prêmios na 
noite, reflexo do ano fantásti
co que teve em 2012. Reeleita 
com mais de 80% dos votos 
válidos, a prefeita de Lençóis 
Paulista viu crescer seu pres
tígio político e a consolidação 
de seu nome como força da 
região. João Cury recebe o 
troféu de Destaque Regional 
pela gestão elogiada, pelas 
conquistas obtidas em Botu
catu, pela sua reeleição consa- 
gradora e pela recuperação do 
prestígio da sua cidade.

Lençóis Paulista e Botu
catu sempre foram irmãs em 
praticamente tudo, menos na 
política. Ou pelo menos foi 
assim até recentemente. Inti

mamente ligadas no passado, 
a proximidade de Bauru fez 
Lençóis Paulista distanciar
-se de Botucatu, ficando por 
muito tempo apenas os víncu
los pessoais e as boas relações 
institucionais. Muito próxi
mos, Bel e João costuram em 
silêncio a união política dos 
dois municípios, o que pode 
fortalecer a voz da região nas 
grandes discussões do Estado 
de São Paulo.

Ligados pela história - 
Lençóis Paulista já foi parte 
do município de Botucatu -, 
as duas pertencem à mesma 
região de atuação da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e do

Ciesp (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo), o 
que aproxima os interesses 
econômicos das duas cidades. 
Grandes industriais lençoen- 
ses são amigos de industriais 
botucatuenses. No comércio, 
uma pequena volta pelas ruas 
de Botucatu deixará evidente 
que muitos lençoenses estão 
de olho na força da cidade 
que mais cresce na região. 
Pesos pesados do comércio 
local já abriram suas lojas 
em Botucatu: Proeste Divel- 
pa, Yes Homem e Lojas Silva 
são alguns bons exemplos. Na 
religião, Lençóis está ligada 
à Arquidiocese de Botucatu. 
Todos os padres e paróquias

locais respondem ao comando 
do arcebispo dom Maurício 
Grotto de Camargo, da Cúria 
de Botucatu.

De olho nesta relação, o 
PSDB estadual aposta forte na 
parceria entre os prefeitos Bel 
Lorenzetti e João Cury para os 
projetos políticos do partido 
na região. Bel Lorenzetti está 
cotada para coordenar a cam
panha à reeleição do governa
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
e João Cury é o nome do presi- 
denciável Aécio Neves (PSDB), 
no Interior de São Paulo.

Escolhida pela direção de 
O ECO como Personalidade do 
Ano, Bel tem também amplo 
apoio entre a população len-

çoense, confirmado pelos dois 
prêmios indicados pelo voto po
pular que recebe como Perso
nalidade mais influente e Des
taque Político do município.

Tido como um dos mais 
fortes partidos na área cen
tral do Estado de São Paulo, 
o PSDB comanda a maioria 
das prefeituras da região, tem 
quadros políticos respeitados, 
perspectivas de bons projetos, 
discurso afinado e boas ges
tões para serem colocadas na 
vitrine. E, se o PSDB tem um 
jeito de governar, a prefeita de 
Lençóis Paulista, Bel Loren- 
zetti, e o prefeito de Botucatu, 
João Cury, são a cara desse 
jeito na região.

Circular gratuito rende prêmio para Everton Octaviani
Projeto de Agudos 
chegou a ser 
apresentado no 
Congresso Nacional

Vitor Godinho

O prefeito de Agudos Ever- 
ton Octaviani (PMDB) 
vai receber o troféu Per

sonalidade Política na festa Me
lhores do Ano, promovida pelo 
jornal O ECO pelo destaque 
regional e nacional obtido pelo 
projeto de circular gratuito im
plantado na gestão do tio Carlos 
Octaviani e ampliado durante 
seu mandato. Everton está no 
segundo mandato à frente do

Poder Executivo de Agudos 
após grande aprovação na sua 
primeira gestão, sendo candi
dato único às eleições de 2012.

Após as manifestações do fi
nal de junho que reivindicavam 
entre outras coisas o passe-livre 
o prefeito foi convidado para 
apresentar o projeto no Con
gresso Nacional para mostrar 
a viabilidade do projeto para 
todos os municípios. ”Agudos 
ganhou grande destaque nacio
nal pelo projeto do circular de 
graça. Foi na Câmara Federal 
mostrar que é possível dar esse 
benefício para a população, 
independente do tamanho da 
cidade", explicou.

Sobre o troféu e a festa Me
lhores do Ano, Everton afirmou

CIRCULAR -  Prefeito 
Everton Octaviani 

recebe homenagem do 
jornal O ECO

que ser escolhido Personalida
de Política é o maior reconhe
cimento na nossa região. ”A 
festa do jornal O ECO é um 
momento fundamental para 
nossa região porque ela reune 
os empresários e personali
dades da região para celebrar 
as conquistas e também falar 
de novos projetos. A festa dos 
Melhores do Ano é o principal 
reconhecimento da região. Eu 
fico muito feliz de ser lembrado 
e homenageado", declarou.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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DESTAQUE AÇAO CULTURAL

Edifício Ongenes 
Lessa é destaque na festa
Projeto de sucesso 
abriu as portas 
para mais dois 
empreendimentos

Saulo Adriano_________

A liando o interesse de in
vestir em Lençóis Pau
lista e a necessidade de 

oferecer um empreendimento 
que atendesse a um público es
pecífico no município, a Cia da 
Construção desenvolveu o pro
jeto do edifício Orígenes Lessa, 
com 14 andares e localizado na 
região central da cidade. ”O em
preendimento acertou em cheio 
na necessidade da cidade, na 
arquitetura, no padrão e na op
ção de investimento. Todos que 
investiram no edifício Orígenes 
Lessa tiveram o retorno espera
do", avalia Renato Parreira, só
cio da incorporadora bauruense 
Cia da Construção.

O sucesso alcançado no 
primeiro projeto - iniciado e 
concluído em três anos -  levou 
a empresa a investir em outros 
dois novos empreendimentos: os 
edifícios Portal de Lençóis e Re
sidencial Guido Leda. ”O Portal 
de Lençóis está entrando na fase 
de acabamento, após fechar a al
venaria. O novo lançamento está 
sendo feito agora, que é o Resi
dencial Guido Leda e que está 
com unidades à venda", com
plementa Ari Roepck, também 
sócio da Cia da Construção.

Dos três empreendimentos 
lançados, apenas o Residencial

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

INVESTIMENTO -  Após sucesso 
do edifício Orígenes Lessa, Renato 

Parreira e Ari Roepke investiram . - 
em dois novos empreendimentos 

^ ‘ imobiliários em Lénçóis

Guido Leda tem unidades à ven
da. A viabilidade financeira das 
duas primeiras unidades (edifícios 
Orígenes Lessa e Portal de Len
çóis) foi rápida, segundo os dois 
empresários. ”Os apartamentos 
foram bem aceitos pelo mercado 
local, com todas as unidades co
mercializadas rapidamente", co
memora Ari Roepke.

A partir do resultado dos 
dois primeiros projetos, Parreira 
acredita que o terceiro empre
endimento também terá grande 
procura dos investidores. "Nossa 
expectativa é muito positiva para 
ver o terceiro empreendimento 
viabilizado. Nossas pesquisas no 
mercado local direcionam a ava
liação para uma boa aceitação 
dos apartamentos que estamos 
oferecendo", prevê.

Também no Centro da cida
de (avenida 9 de Julho), o edifí
cio Guido Leda terá apartamen
tos de 120 metros quadrados, 
com duas vagas de garagem 
e depósito individual. "É um 
apartamento diferenciado, de 
bom acabamento, com o opcio
nal da terceira vaga na garagem. 
Um destaque neste empreendi
mento é a área de lazer, com 
infraestrutura completa que 
inclui amplo salão de festas, 
piscina, sauna... É uma ótima 
opção para investir e para mo
rar", anuncia Parreira.

MELHORES DO ANO
Por conta do edifício Orí- 

genes Lessa, a Cia da Constru
ção foi indicada para o prêmio 
Destaque Melhores do Ano,

promovido pelo jornal O ECO . 
A festa de entrega dos troféus 
acontece no dia 17, no Clube 
Esportivo Marimbondo.

Sobre o prêmio, Renato Par
reira diz que recebeu a notícia 
com alegria. "É um reconheci
mento pelo trabalho que acaba
mos de concluir na cidade. Isso 
é um fator de grande alegria para 
a empresa, pois trabalhamos 
com carinho, buscando sempre 
a satisfação dos clientes que 
acreditaram e investiram no pro
jeto. É muito bom ter o reconhe
cimento em um local em que o 
cidadão acredita na sua cidade. 
Para a Cia da Construção, o prê
mio reproduz o que a população 
lençoense percebeu do trabalho 
feito. Isso é uma grande satisfa
ção", completa Parreira.

SOLIDARIEDADE

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
'Ser solidário, ter ato de bondade, isso é intrínseco do bombeiro', diz Bergamasco
Corporação recebe 
troféu Solidariedade 
por trabalho voltado 
à comunidade

Priscila Pegatim

O grupamento lençoense do 
Corpo de Bombeiros rece
be o troféu Solidariedade 

nesta edição da festa Melhores 
do Ano, organizada pelo jornal O 
ECO . A entidade recebe a home
nagem pelo seu trabalho em prol 
da comunidade, com destacada 
atuação nas áreas de resgate de 
vítimas de acidentes, combate à

MELHORES DO ANO -  Dedicação dos bombeiros mereceu destaque

incêndios residenciais e rurais, 
além das ações sociais realizadas 
pelos profissionais como Bombei
ro Sangue Bom de doação de san
gue e também o Bombeiro Mirim, 
trabalho voltados para crianças e 
adolescentes. "Ser solidário, ter

ato de bondade, isso é intrínseco 
do bombeiro, faz parte de quem 
vai exercer essa profissão. Rece
ber o troféu solidariedade é forte 
para nós", diz o sargento Tadeu 
Bergamasco Urréa. "A gente não 
trabalha esperando o reconheci-

mento, mas quando a imprensa, 
que tem que trabalhar com a 
gente, reconhece nosso trabalho, 
ficamos lisonjeados perante nosso 
comando e nossa famílias e isso 
nos traz outros frutos".

A corporação de Lençóis 
Paulista trabalha com 13 bom
beiros e atende além da cidade, 
os municípios de Macatuba, 
Borebi e Areiópolis. "Sempre 
buscamos a excelência no servi
ço e desenvolvemos ações não 
só de repressão, atendimento 
imediato, mas ações de pre
venção. Temos que prestar um 
serviço para atender o próximo 
e atender bem", finaliza o sar
gento Bergamasco.

R afael Castro  
receb e  troféu por 
sh o w  'Lem bra?'

FOTO: DIVULGAÇAO

MUSICA -  O cantor, compositor e instrumentista 
Rafael Castro recebe homenagem na festa Melhores

Artista é destaque 
no cenário 
da música 
independente

Vitor Godinho 
e Priscila Pegatin

O cantor, músico e com
positor lençoense Rafa
el Castro foi escolhido 

pela direção do jornal O ECO  
para receber o troféu Ação 
Cultural de 2012. O artista 
teve o show 'Lembra?' esco
lhido pelo voto popular em 
pesquisa do Guia Folha, como 
o melhor do país no ano pas
sado. Segundo a direção de O 
ECO , Rafael Castro recebe o 
premio pela dedicação e tra
balho incansável em prol da 
cultura musical. Na votação 
do júri, houve empate entre 
os artistas, Marcelo Came
lo, Titãs, Ginga e o Quarteto 
Villa-Lobos e Tulipa Ruiz.

Rafael Castro, que vive 
atualmente em São Paulo por 
causa do trabalho, lançou 
no final do ano o CD "Lem
bra?", com o qual ganhou o 
prêmio do Guia Folha. No 
disco são 14 canções inéditas 
e com a participação, inclu

sive de nomes de destaque 
da música brasileira como 
Pélico, Tulipa Ruiz, Leo Ca
valcanti, Christian Camilo e 
Maurício Pereira.

Esse foi o primeiro tra
balho físico do cantor, que já 
tinha noves registros virtuais 
disponibilizados livremente 
na internet. Em reportagem 
publicada recentemente pelo 
O ECO , Rafael Castro falou 
sobre esse momento. "Desde o 
começo as músicas eram lança
das apenas na internet, então a 
relação com o público sempre 
foi mais a do esquema virtual. 
Tem gente do Brasil inteiro que 
acompanha pelo computador e 
ajuda nas divulgações. O pes
soal é bastante engajado. Mas 
o disco físico agora é um novo 
passo", declarou.

Para Rafael Castro o show 
"Lembra?" tem uma forte 
identificação com o público. 
"Acho que uma coisa bacana 
do show é a naturalidade. 
Rola uma 'desglamurização', 
uma quebra com as forma
lidades. Tudo se dá de uma 
forma muito natural, com o 
público participando, como 
se fosse uma celebração. O 
pessoal aprende as músicas, 
canta junto, tem uma identi
ficação", declarou.
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LISTA DE PREMIADOS E HOMENAGEADOS ESPECIAIS

MULHER DO ANO 
Sara Palma Andreoli

Visionária e empreendedora, a 
comerciante Sara Palma Andreoli 

construiu uma megaloja de 
materiais de papelaria em cima 
do trabalho de longas décadas.

O que começou como um 
pequeno negócio improvisado 

em uma garagem hoje é a 
maior loja do setor na cidade, 

gerando empregos e divisas para 
o município, além de ser um 

atrativo para consumidores de 
toda a região.

RESPONSABILIDADE
SÓCIO-AMBIENTAL

Zilor, Ascana, Banco do Bi^asil e 
WW^F-Brasil

O programa Água Brasil recebe o troféu 
Melhores do Ano de Responsabilidade 

Sócio-Ambiental. WWF-Brasil, Zilor, 
Ascana e Banco do Brasil lideraram nas 

orientações de boas práticas agrícolas nos 
canaviais da região de Lençóis Paulista e 
respeito às pessoas e ao meio ambiente.

DESTAQUE ESPECIAL
Cibele Luz

A empresária é reconhecida como uma 
das principais comerciantes do segmento 

da moda em Lençóis Paulista, com as 
lojas Yes Deluxe, Yes Homem, Hot Wear, 

Sport Shoes e Yes Boots, que vendem 
grande variedade de roupas masculinas, 

femininas e calçados em geral.

JOVEM EMPREENDEDOR 
Renato Elias Simioni

A produção e venda de games superou 
a indústria do cinema em faturamento. 

No Brasil, o setor só cresce. O lençoense 
Renato Elias Simioni percebeu esse 

movimento e abriu a Reiza Studios. A 
empresa é sediada em Londrina (PR) e já 

lançou os jogos oficiais da Stock Car e, 
mais recentemente, o jogo Fórmula Truck.

DESTAQUE 
Facilpa 35 anos

Há três décadas e meia, a Facilpa é a 
grande vitrine do agronegócio regional e 
um evento popular que encontra espaço 

entre os gigantes do cenário nacional. 
Momento importante no calendário das 

comemorações do aniversário de Lençóis 
Paulista a cada ano, realiza uma festa 

voltada para todos os públicos, atraindo 
milhares de visitantes.

DESTAQUE 
Cia da Construção
A Cia da Construção apostou no potencial 
do mercado imobiliário lençoense 
e desenvolveu o projeto do edifício 
Orígenes Lessa. Projetou, executou 
e entregou a obra dentro dos prazos, 
tendo comercializado todas as unidades. 
Acreditou novamente e propôs dois novos 
projetos, o edifício Portal de Lençóis, em 
acabamento, e o Residencial Guido Leda.

ESPORTISTA DO ANO
Ana Paula Zillo
A lençoense Ana Paula Zillo foi escolhida 
pela direção do jornal O ECO para 
receber o troféu Esportista do Ano. O 
prêmio é uma homenagem a Ana Paula 
que se destaca no Brasil e no Exterior, 
levando o nome da cidade, na categoria 
de esporte de montaria.

COMUNICAÇÃO
TV TEM 10 anos
Veículo de comunicação regional, a 
TV TEM completou uma década no ar, 
produzindo programação que foca em 
jornalismo, ações sociais e produção 
de informação sobre o Interior Paulista. 
Pioneira no universo da tecnologia, 
disponibiliza o sinal digital em canal 
aberto e é uma emissora sempre presente 
nos grandes momentos de Lençóis.

DESTAQUE ESPECIAL 
Lutepel

Representada pelos empresários 
Edenilson Grecca e George Ribeiro 

Correia Lima, a Lutepel tem destacado 
papel na geração de emprego e renda de 
Lençóis Paulista, além do apoio oferecido 
a diversas modalidades esportivas como 
futebol e basquete. Grecca também tem 
grande participação no sucesso colhido 

pela Adefilp nos últimos anos.

DESTAQUE EMPRESARIAL
Tecnocana

A Tecnocana é uma das principais 
empresas do setor agrosucroalcooleiro da 

região. Com 630 colaboradores diretos, 
atua no plantio e colheita de cana-de- 
açúcar nos municípios de Macatuba, 
Lençóis Paulista, Borebi e Agudos. A 

empresa recebe o troféu por sua atuação 
e sua importância econômica junto às 

comunidades onde atua.

AÇÃO EDUCACIONAL
Escola Sesi Lençóis

Com início das aulas em fevereiro de 
2013, a Escola do Sesi de Lençóis é uma 
instituição de ensino não governamental 

sustentada pela indústria do Estado 
de São Paulo. A escola é reconhecida 

pela excelência no ensino que no futuro 
vai funcionar articulado com o ensino 

profissionalizante do Senai.

DESTAQUE
Esfera Produções

Empresa de produção audiovisual, a 
Esfera Produções recebe o troféu de 

Destaque do jornal O ECO pela atuação 
no mercado publicitário regional e em 

vídeos institucionais para empresas 
privadas e governos. A empresa merece a 
lembrança pela qualidade de seus vídeos 
e dedicação de seus profissionais sempre 

atentos às novidades do mercado .

PERSONALIDADE DO ANO
Bel L^orenze^i
Bel Lorenzetti já entrou para os livros 
de história de Lençóis Paulista como a 
primeira prefeita do município. À frente 
do Poder Executivo, realizou uma gestão 
que avança rumo ao futuro, incluindo 
pessoas, desenvolvendo talentos e 
consolidando a liderança política regional. 
Foi reeleita prefeita com maioria maciça 
dos votos no ano passado

SOLIDARIEDADE 
Corpo de Bombeir^os
O Corpo de Bombeiros recebe o troféu 
Solidariedade na festa Melhores do 
Ano. A homenagem é pelo seu trabalho 
em prol da comunidade, com destacada 
atuação nas áreas de resgate de vítimas 
de acidentes, combate a incêndios, 
além das ações sociais realizadas pelos 
profissionais, como Bombeiro Sangue 
Bom e o Bombeiro Mirim.

PERSONALIDADE POLÍTICA
Pr̂ el̂ eî o ^v̂ er̂ on Octaviani
Com alto índice de aprovação como 
prefeito de Agudos, Everton Octaviani 
se destaca no cenário político 
regional. O projeto de circular gratuito 
ganhou repercussão nacional após as 
manifestações ocorridas em junho. O 
prefeito foi convidado pela Câmara 
Federal para apresentar o projetos para 
prefeitos de outros municípios do Brasil.

PARCEIRO DO m u n ic íp io
Governo Geraldo A^lckmin

O Palácio dos Bandeirantes tem sido 
um grande parceiro na estruturação 
de Lençóis Paulista para atender à 
sua população, sobretudo as mais 
necessitadas da atenção do poder 

público. Creches, escolas regulares e 
profissionalizante, recursos financeiros 
para entidades filantrópicas. Todas as 

áreas têm aporte do Governo do Estado.

AÇÃO CULTURAL 
Rafael Castro

O cantor, músico e compositor lençoense 
Rafael Castro vai receber o troféu Ação 
Cultura de 2012. O artista teve o show 

'Lembra?' escolhido pelo voto popular em 
pesquisa do Guia Folha, como o melhor 
do país no ano passado. Rafael Castro 

mora atualmente em São Paulo onde 
trabalha e dedica à música.

DESTAQUE
Gra^ilar

Grafilar atua há mais de 56 anos 
no mercado gráfico e editorial, 

desenvolvendo impressos com alto 
nível de qualidade e, além disso, 

proporcionando segurança e educação 
para mais de 100 crianças e adolescentes 

que necessitam de muito carinho. 
Situada em São Manuel, a gráfica tem 

fundamental importância regional.

HOMEM DO ANO
Thiago Trecenl̂ i
À frente de mais uma ousadia 
do Grupo Lwart, o empresário 
Thiago Trecenti comandou a 
implantação do Projeto H. A 
iniciativa resultou na montagem 
de uma nova e moderna linha de 
produção, oferecendo ao mercado 
de lubrificantes o óleo do Grupo 2, 
mais eficiente e mais competitivo. 
O óleo do Grupo 2 é mais um 
produto que chega ao mercado 
nacional com a marca made in 
Lençóis Paulista.

DESTAQUE ESPECIAL 
Grupo Frigol
Após enfrentar os desafios de atravessar 
uma crise mundial no setor de frigoríficos, 
o Grupo Frigol demonstrou toda 
sua capacidade de superação e seu 
compromisso com o desenvolvimento de 
Lençóis Paulista. O desafio de crescer 
continua a cada dia, mas o arrojo e a 
determinação do Grupo Frigol asseguram 
a credibilidade desta empresa.

DESTAQUE ESPECIAL 
Simone Dalben
A assinatura da arquiteta Simone Dalbén 
está embaixo de todos os grandes 
projetos construtivos ligados à Adefip. 
Voluntária e prestativa, a arquiteta 
representa um grupo de pessoas 
engajadas neste projeto social que já é 
sucesso nacional, mas que tem como sua 
principal função incluir pessoas e superar 
limites na vida da nossa cidade.

JOVEM EMPREENDEDOR
Henrique Langona Tagliatela e 
Mar^iana (^acciolar^i Rocha
Jovens e experientes, Henrique Langona 
Tagliatela e Mariana Cacciolari Rocha 
- da Líder Imobiliária - recebem o troféu 
Jovem Empreendedor pelo trabalho 
realizado no mercado de venda e locação 
de imóveis. O casal está há 18 anos no 
mercado e acompanhou -  e participou -  
ativamente da evolução do setor.

PERSONALIDADE POLÍTICA 
Pr^efei^o João Cury Ne^o
João Cury Neto recebe o troféu de 
Destaque Regional pela gestão elogiada, 
pelas conquistas obtidas na cidade 
vizinha Botucatu, pela sua reeleição 
consagradora e pela recuperação do 
prestígio da sua cidade. Botucatu tem 
fortalecido seu polo industrial e também 
recebido grandes investimentos do 
Governo Estadual.

CrafÊLar
T  14 3812.5700 www.grafilar.com.br
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JO VEM  EMPREENDEDOR

Financiamentos habitacionais não 
afetaram mercado de locação, diz Henrique
Henrique Langona Tagliatela e Mariana Cacciolari Rocha, proprietários da Líder Imobiliária, recebem troféu Jovem Empreendedor

Vítor Godinho
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

J ovens na idade, mas ex
perientes no mercado de 
venda e locação de imó

veis. Essas são características 
do casal Henrique Langona 
Tagliatela, 37 anos, e Maria- 
na Cacciolari Rocha, 33 anos, 
proprietários da Líder Imobili
ária, que está no mercado há 18 
anos. Como reconhecimento do 
trabalho e dedicação ao negócio 
familiar, eles recebem o troféu 
Jovem Empreendedor do prê
mio Melhores do Ano, promo
vido pelo jornal O ECO.

”Eu fico muito feliz, muito 
contente com o prêmio. Sem 
dúvida, é um reconhecimento 
do trabalho que nós estamos 
fazendo ao longo dos anos. Mas 
também temos que ter consci
ência de que precisamos con
tinuar trabalhando da mesma 
maneira e até com mais afinco 
para conseguir manter o lugar 
que chegamos", declarou Ta
gliatela. ”Eu acredito que serve, 
sim, de incentivo para quem 
está começando e também é 
um gás a mais para mim. Eu 
acho que quem está abrindo 
um negócio, se trabalhar sério

Henrique e Mariana vão receber no sábado troféu Jovem Empreendedor oferecido pelo jornal O ECO

e focado, não importa o ramo, 
ele vai conseguir ter resultado, 
porque a cidade é muito boa", 
completou.

Segundo Mariana, o segre
do do sucesso é o bom atendi
mento. ”Acho que atender todo

mundo com qualidade, tratar 
todo mundo igual com bastan
te calma e bastante paciência 
e muita atenção é o essencial. 
Além disso, temos várias fun
cionárias que estão conosco há 
bastante tempo, ou seja, que já

têm experiência para atender", 
explicou a empresária.

A Líder Imobiliária surgiu 
da junção de duas carteiras de 
clientes de imobiliárias da ci
dade. Tagliatela ressaltou que o 
mercado lençoense no setor da

venda e locação de imóveis con
tinua muito bom. ”0  mercado 
imobiliário de Lençóis é muito 
bom. Como todos, ele tem altos 
e baixos, mas mesmo na fase de 
baixa, ainda é muito bom. Inde
pendente da economia do país,

nós temos empresas grandes 
que ajudam muito nesse setor, 
especialmente Lwart, Zilor, Fri- 
gol que teve um momento de di
ficuldade, mas já se recuperou. 
Esse investimento projetado da 
Lwarcel também deve mexer 
com esse mercado", declarou.

O empresário afirmou que 
o perfil do locador de imóvel 
em Lençóis ainda está muito 
relacionado ao mercado de 
trabalho. Ou seja, pessoas 
que vem aqui por motivo pro
fissional e alugam um imóvel. 
”Mas também está crescendo 
a locação para pessoas soltei
ras, aquele filho que resolve 
sair de casa para morar so
zinho, não por motivo de ca
samento. Isso está crescendo 
também", completou.

Para finalizar, o casal agra
deceu todas as pessoas que 
contribuíram para o sucesso 
alcançado no negócio. ”Não 
podemos deixar de lembrar 
nossos pais e avós que nos aju
daram a erguer nosso negócio 
sempre com boas orientações e 
conselhos. Também precisamos 
agradecer nossa equipe, por 
que sozinho você não consegue 
fazer nada", frisou Tagliatela.

Reiza investe em nicho de simuladores voltados à educação
Renato Simioni 
recebe o troféu 
de Jovem 
Empreendedor

Vítor Godinho_________

Dados da indústria do en
tretenimento mostram 
que a produção e venda 

de games já superou a indús
tria do cinema em faturamento 
no cenário global. No Brasil, o 
setor também apresenta cres
cimento. O lençoense Renato 
Elias Simioni percebeu esse 
movimento e resolveu abrir 
a Reiza Studios em sociedade 
com Fernando Oliveira. A em
presa está sediada em Londrina 
(PR) e já lançou os jogos oficiais 
da Stock Car (principal catego
ria do automobilismo brasilei
ro) e, mais recentemente, o jogo 
Fórmula Truck. Em entrevista

ao O ECO, Renato afirmou que 
agora a empresa busca atuar no 
nicho de simuladores voltados 
para a educação.

”Nós já alcançamos certo 
reconhecimento na produção 
de jogos de corrida -  princi
palmente com o game da Stock 
Car e da Fórmula Truck - e 
agora estamos entrando em um 
novo segmento, que é produção 
de simulares voltados para a 
educação. Uma das grandes de
mandas nessa área com a nova 
legislação serão as autoescolas 
que vão incorporar o simular 
virtual no treinamento de novos 
motoristas", explicou.

Simioni explica que, na 
aviação, o treinamento em si
mulares já era uma prática obri
gatória há muito tempo e que a 
inclusão desse recurso vai me
lhorar a formação de motorista 
que vão poder experimentar si
tuações que dificilmente pode- 
ria na vida real das autoescolas.

FOTO: O ECO

GAMES -  Renato Simioni 
recebe o troféu Jovem 
Empreendedor por seu 
trabalho na área da 
educação e entretenimento

Mas o empresário ressal
tou que o segmento de simu
lares é muito mais amplo do 
que isto. ”Nós estamos traba
lhando também em simulares 
voltados para a educação, 
como na área da medicina, 
para o medico, estudante se 
qualificar", completou.

Sobre o prêmio, Simioni se 
disse bastante surpreso com a 
lembrança. ”Eu fico muito li- 
sonjeado com essa indicação do 
jornal O ECO. Apesar de estar 
fora de Lençóis há alguns anos, 
sou lençoense e fiquei muito fe
liz em saber que meu trabalho 
está sendo visto e reconheci
do", finaliza.
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HO M EM  E MULHER DO ANO

Thiago Trecenti e Sara Andreoli 
recebem homenagem especial
Troféu simboliza o 
reconhecimento 
por ser destaque em 
sua área de atuação

Vitor Godinho_________

Dentre os prêmios já anun
ciados e tratados nas pá
ginas do jornal O ECO, 

merecem destaque especial as 
reportagens que trataram dos 
prêmios de Homem e Mulher do 
Ano - que serão entregues para 
Thiago Trecenti e Sara Palma An- 
dreoli, respectivamente. Thiago 
foi escolhido por ter comandado 
investimento de mais de R$ 250 
milhões na ampliação da Lwart, 
que iniciou a produção do óleo 
do Grupo 2, inédito do Brasil. 
Sara recebe a homenagem pelo 
trabalho realizado em prol do co
mércio na Baiuca e também com 
os investimentos para a inaugu
ração de uma megaloja na rua 
Geraldo Pereira de Barros.

Ao saber da premiação, 
Sara disse que ficou feliz e 
surpresa com a notícia. ”Nun- 
ca trabalhei para isso ou para 
divulgar meu nome. Sempre o 
que fiz foi para divulgar o nome 
da Baiuca", declarou. ”Mas eu 
fiquei lisonjeada com a notícia 
e espero que o prêmio sirva 
para incentivar outras pessoas 
a empreenderem", completou.

Mãe de duas crianças e es
posa de Ederaldo José Andreoli 
-  com quem divide a premiação 
-, ela afirmou que, para ter su
cesso, o mais importante é ter 
foco. No começo, sua loja ven
dia um pouco de tudo, declarou. 
Foi quando focou em um seg
mento (papelaria) que conseguiu 
alcançar sucesso. ”Se você não 
focar em uma área, dificilmen
te vai conseguir comprar bem e 
ter produtos de qualidade e bom 
preço", orientou.

Com apenas 38 anos, Thiago 
Trecenti tem sob seu comando 
mais 1,1 mil profissionais de uma 
empresa que em 2012 se tornou 
referência no Brasil e no Exterior 
ao lançar um produto inovador. 
Jovem na idade, mas com expe
riência nacional e internacional 
em grandes empresas e forma
ção compatível com o cargo que 
ocupa, Thiago Trecenti, diretor 
da Lwart Lubrificantes, mostra 
que ousadia e determinação são 
marcas da empresa construída 
por seus familiares.

Em entrevista exclusiva ao 
jornal O ECO, Thiago se disse 
lisonjeado com a escolha e divide 
seu prêmio com todas as pesso
as que estiveram ao seu lado e o 
apoiaram neste momento. Filho 
da terra, ele afirmou que não 
tem a menor vontade de voltar a 
morar em cidade grande. Frisou 
que suas raízes estão fixadas em 
Lençóis Paulista.
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DOSE DUPLA -  Thiago Trecenti e Sara Andreoli recebem troféu Homem e Mulher do Anos, respectivamente

SAIU NO O ECO

Regional

Simone Dalbem recebe troféu 
por trabalho em prol da Adefilp
Arquiteta e urbanista da

Deficientes Físicos de Lençóis
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Prefeitura comemora 115 anos com 
bolo e Show de André e Matheus
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DATAQUE
ESPECIAL
Simone Dalbem 
recebe o troféu em 
nome do grupo de 
pessoas que trabalha 
para a Adefilp 
(Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista). A 
arquiteta participou 
ativamente tanto dos 
projetos como das 
decisões envolvendo 
o futuro da entidade.

Economia m
MELHORES DO ANO

Programa Agua Brasil será 
homenageado pelo Jornal O ECO
Zilor. Ascana, Banco do Brasil e WWF-Brasil recebem troféu Responsabilidade Sócio-Ambiental 
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uís Lore projeto é i 
ai dar condi
dro Luís Lorenzetti, enfatiza q o projeto
vai dar condições para q

As boas prática

Estou ansiosa para entrega dos Melhores do Ano, diz Helen Ganzarolli

t-

Ag u a  brasil
Projeto desenvolvido 
pelas empresas Zilor, 
Ascana, WWF-Brasil 
e Banco do Brasil 
de reflorestamento 
estampou as páginas 
do jornal. O projeto 
foi desenvolvidos em 
áreas degradadas.

Economia

Facilpa faz 35 anos e recebe prêmio Destaque
Vitrine do agronegócio regional, feira 
alcança o reconhecimento nacional e 
projeta o nome de Lençóis Paulista por 
todo o Pais ha mais de tres décadas

"A

Rural de Lençóis Paulista, a A força da Facilpa é tão evi-lpa vai além muito além do dente que a feira atraiu para o

começo de maio. Além disso, aprimoramento da ovinocultura em sua es

JUSTIÇA
Zé da Purina vence recurso no 
TRE-SP contra Daniel Camargo
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Tecnocana leva troféu Destaque Empresarial

nPiacuílpiisotas
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sente nas principais festas das ci- motoristas e técnicos.
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FACILPA E 
TECNOCANA
A Associação Rural 
de Lençóis Paulista 
recebeu destaque na 
edição de sábado 10 
de agosto. A entidade 
que vai receber o 
troféu pela realização 
de importantes 
festas como Facilpa e 
Expovelha. Na mesma 
edição foi divulgada 
a premiação dada à 
Tecnocana, que atua 
em toda região.
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IDENTIDADE

Bee Gees Alive traz show  
inédito para Melhores do Ano

Acompanhada de orquestra, banda 
deve fazer show vibrante neste 
sábado no Clube Marimbondo

Carlos Alberto Duarte

O grupo Bee Gees Ali
ve faz show inédito 
na Festa Melhores do 

Ano, promovida pelo jornal 
O ECO neste sábado, no Clu
be Esportivo Marimbondo. 
Pela primeira vez, o repertó
rio de uma das bandas mais 
bem-sucedidas da história 
será apresentado em versões 
acústicas com voz e orques
tra. Com 50 anos de estrada, 
os irmãos Gibb conquistaram 
o respeito e o reconhecimen
to do público como intérpre
tes e compositores de can
ções referência na indústria 
do entretenimento.

Embora mais conhecidos 
pelo sucesso da trilha sonora 
do filme ”Os Embalos de Sá
bado à Noite", os Bee Gees 
já colecionavam uma série 
de feitos anteriores a esse 
trabalho. Poucos sabem, mas 
eles foram uma das primeiras 
bandas a utilizar orquestras 
não apenas nas gravações de

seus primeiros álbuns, ainda 
na década de 60, mas também 
em suas turnês, conceito que 
foi explorado até a metade dos 
anos 70.

É exatamente este concei
to que renasceu nos palcos 
do Brasil, quando estreou 
o show BEE GEES CHOR- 
DS - O MAIOR CONCERTO 
BEE GEES DAS AMÉRICAS. 
Resgatando as raízes musicais 
dos irmãos Gibb, a banda 
brasileira Bee Gees Alive traz 
aos apreciadores dos maiores 
hinos do pop internacional à 
altura de seus criadores, com 
arranjos sofisticados e uma 
harmonia vocal incomparável.

No show BEE GEES 
CHORDS, o público poderá 
recordar sucessos como How 
Deep Is Your Love, I Started 
A Joke, D on't Forget Remem- 
ber, Love You Inside Out, Be 
Who You Are, Massachusetts, 
Stayin' Alive, Night Fever, 
More Than a Woman e tantas 
outras canções que encan
taram gerações, apresenta-

Vai ser uma honra 
estar entre os Melhores, 
diz Helen Ganzarolli

A modelo e apresentadora 
Helen Ganzarolli disse que ”vai 
ser uma honra estar entre os Me
lhores", evento promovido pelo 
jornal O ECO neste sábado. Em 
entrevista direto do SBT, onde 
deixou a casa do programa Fes
tival Sertanejo por 15 minutos 
para atender a reportagem do 
ECO 90.1 Notícias, Ganzarolli 
esbanjou simpatia e disse que 
está super ansiosa para entregar 
troféus aos Melhores do Ano. 
”Eu viajo o Brasil apresentando 
eventos e participando de desfile 
de modas, mas o Melhores do 
Ano é especial por ser um prê
mio respeitado na cidade", dis
se. Além de entregar o troféu aos 
premiados, um dos rostos mais

bonitos do Brasil, prometeu fo
tografar com o público presente.

Atualmente, Helen Gan- 
zarolli apresenta o programa 
Festival Sertanejo, do SBT, que 
segundo ela, está na reta final. 
A modelo permanece confina
da nos estúdios de domingo a 
quarta-feira. A modelo também 
participa do programa Jogo dos 
Pontinhos comandado nas noi
tes de domingo pelo apresen
tador Silvio Santos. Começou 
a carreira no SBT há 13 anos 
como telemoça, assistente de 
palco e apresentou programa 
infantil. Disse que já foi convi
dada para fazer novela e gravar 
CD. "Talvez grave com amigos 
cantores", finalizou a modelo.

LEGENDA -  Animação 
está garantida com 

grande show de Bee 
Gees Alive e orquestra

das pela primeira vez com o 
acompanhamento de uma or
questra formada por violinos, 
cellos, violas, baixo rabecão, 
um tecladista, um contra-bai- 
xo, um guitarra/violão e uma 
bateria. A orquestra é regida 
por uma maestrina. Graças 
ao esforço de três talentosos 
músicos brasileiros, a obra 
dos irmãos Gibb, permanece 
viva diante dos olhos do pú
blico presente no Clube Es
portivo Marimbondo.
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BELDADE -  A bela Helen 
Ganzarolli vai desfilar 

sua beleza e simpatia no 
Melhores do Ano

Convidados serão 
recebidos por Orquestra 
Cidade do Livro

Os cerca de 800 convidados da fes
ta Melhores do Ano serão recebidos pela 
Orquestra Cidade do Livro em palco mon
tado na entrada do salão nobre do Clube 
Esportivo Marimbondo. A orquestra será 
comandada pelo experiente maestro Mar
celo Maganha que acabou de retornar de 
uma excursão pela Europa.

Maganha disse que a orquestra tem 
novo formato, um terço da Orquestra Mu
nicipal de Sopros. Contou que o objetivo 
do grupo é resgatar a tradição de grandes 
orquestras como Glen Miller, Véritas e Ta- 
bajara, que se destacaram na época de ouro 
do rádio. O maestro disse que o repertório 
escolhido será bem popular, com músicas 
como New York, New York, Besame Mu- 
cho entre outras.

Marcelo Maganha retornou recente
mente de uma turnê pela Europa, onde 
regeu três grandes orquestras na Espanha 
e Londres. A apresentação da orquestra Ci
dade do Livro terá início por volta das 20h.
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