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BENÇÃO - Padre Milton 
PaoóquSa Nsssa SeihsGaApar

Tãspergê âgua" benta soboê veículos 
na procissão motorizada

RELIGIÃO

Paróquia faz festa 
a Nossa Senhora 
Aparecida

No dom ingo, a ca rrea ta  com  a 
im agem  de N ossa S enhora A pa
rec id a  deu  in íc io  à program ação  
relig iosa e festiva d a  p aró q u ia  em  
hom enagem  à san ta  n a  c idade. 
C erca de 300 veícu los p a r tic ip a 
ram  da p rocissão  m otorizada e, an 
tes do percu rso , os fiéis receb eram  
a b ênção  em  fren te  à Igreja Ma- 
triza  d a  Vila C ruzeiro  e A lvorada. 
N esta sem ana, com eça n a  q u in ta 
-feira a novena em  h o n ra  a N ossa 
S enhora A parecida, P adroeira  do 
Brasil, com  m issas às 19h30. A 
querm esse  acon tece n a  sexta-feira, 
sábado  e dom ingo, d ia  de alm oço 
com  chu rrasco . No d ia  12, a p ro 
gram ação tem  in ício  às 6h.

Lençóis e Pederneiras lideram 
geração de emprego em 12 meses
Juntas, as duas cidades geraram 1.433 novos postos de trabalho; Macatuba e Agudos, no entanto, perderam vagas no mesmo período O

lOlO: O ECO

PARALISAÇÃO

Sem acordo, 
bancários estão há 
13 dias em greve

A paralisação do setor bancário em 
todo o país completa hoje 13 dias. Em 
Lençóis Paulista, todas as seis agências 
aderiram à greve. Em Macatuba, ape
nas o Banco do Brasil segue parado. 
Segundo o Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região, houve um a contrapro
posta para o fim da greve que não aten
deu às exigências. O  sindicato aguarda 
nova proposta da Fenabran para discu
tir sobre o fim da greve. O

CEM

Hot 107 vence Infinity 
Tennis de virada C)
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Conversão
PERMITIDA

Os motoristas que passam pela 
avenida 25 de Janeiro e precisam 

virar na rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins agora podem fazer 
esse tipo de conversão. O que antes 

era proibido está liberado, mas 
em fase experimental. O semáforo 

está com a abertura de mais um 
tempo para que a manobra seja 

feita. Devido à mudança, é preciso 
atenção redobrada dos condutores.

No sábado de manhã, por 
volta das 11h, um Fiat Uno 
e um Gol se envolveram em 
um acidente na esquina 
da rua Geraldo Pereira de 
Baoooos com a Pedro Natálio 
Lorenzetti, no Centro de 
Lençóis. A motorista do Fiat 
Uno bateu no outro veículo, 
subiu na calçada, derrubou 
uma placa de sinalização e só 
parou após bater em um poste 
de iluminação. O motorista do 
Gol teve ferimentos leves e 
precisou ser socorrido por uma 
equipe do Samu, mas passa 
bem. A motorista nada sofreu.

ESPORTE

Palestra vacila e perde 
para o Santa Luzia ®

CASA POPULAR

Empresários 
pleiteiam mais 
500 moradias

Empresários negociam com o Go
verno Federal a construção de mais 500 
unidades habitacionais do programa 
Minha Casa Minha Vida para Lençóis 
Paulista. A análise do pedido só deverá 
ocorrer o ano que vem, depois que for 
feito um  balanço do PAC - da qual é 
integrado o programa de moradias. A 
reportagem do jornal O ECO apurou 
que as casas podem ser construídas no 
prolongamento do Jardim  Ibaté.
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Opinião t FRA SE
• "Nós entendemos a situação de diversas pessoas, porém, o programa (Minha 
Casa, Minha Vida) é voltado para pessoas com mais vulnerabilidade social."

PARA PEN SA R
• "O orgulho é a fonte de 
todas as fraquezas, por que

Elisabete Ortado Athanásio, diretora de Assistência é a fonte de todos os vícios"'
e Promoção Social de Lençóis Paulista. Santo Agostinho

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

Saldo positivo regional
O

jornal O ECO traz hoje re
portagem sobre dados de 
emprego divulgados pelo 

Caged (Cadastro Geral de Empre
gados e Desempregados), man
tido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. O que ficou claro no 
balanço dos 12 meses - tomando 
como base agosto/2013 -  é que, 
apesar das dificuldades, as eco
nomias de Lençóis e Pederneiras 
estão conseguindo suportar o 
baixo crescimento brasileiro que 
se reflete também nos municí
pios. Umas das explicações para 
isso poderia ser a diversidade 
de setores das duas cidades. Um 
equilíbrio entre indústria, comér
cio, setor de serviços e agricultu
ra - sem depender exclusivamen

te de um segmento.
O que espanta nesse caso é 

a queda de postos de trabalho 
em Agudos. Em termos popu

lacionais, a cidade pouco se 
diferencia de Pederneiras. A 
cidade vizinha também re
gistra bom desempenho em 

termos de novos empreen
dimentos e tem um comér

cio que está crescendo. Para 
entender esse fenômeno

talvez seja necessário ampliar a 
análise de dados e olhar mês a 
mês e observar se existe algum 
evento sazonal que gerou esse 
déficit.

Areiópolis pode-se dizer que 
se manteve estável em termos 
de geração de postos de trabalho, 
já que saldo foi de apenas 12 no
vas vagas. Macatuba também re
gistrou queda na taxa de empre
gos. A cidade também tem ainda 
grande dependência da área agrí
cola e a mecanização do campo 
também pode ter impacto nesses 
números. Mesmo com cursos de 
capacitação, dificilmente a totali
dade das pessoas que trabalham 
no corte manual conseguirão - ao 
menos imediatamente -  recolo- 
cação no mercado de trabalho.

Por tanto, aos governos mu
nicipais cabe proporcionar cada 
vez mais qualificação e incenti
var o empreendedorismo. Ajudar 
aquelas pessoas que pretendem 
criar o próprio negócio. Afinal, 
quanto maior for a capilaridade 
dessas pequenas e microempre- 
sas, menos dependentes os mu
nicípios serão dos movimentos 
bruscos da economia.

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

Tecnologia e alienaçãoo
D

<

Padre Beto__________________
é radialista, teólogo e 
professor de filosofia. 
www.padrebeto.com.br

F rutos da inteligência humana, 
os avanços da tecnologia vêm 
fazendo parte do dia-a-dia e, 

mesmo enfrentando as dificulda
des e contradições de uma econo
mia terceiro-mundista, grande par
te da população acaba por usufruir 
de coisas como televisão, internet, 
celular, etc. Sem dúvida alguma, as 
inovações tecnológicas não podem 
ser vistas como ameaças à vida hu
mana e muito menos como instru
mentos do mal. Porém, o uso que 
fazemos delas é capaz de criar uma 
triste contradição: um sinal da inte
ligência de nossa espécie pode ge
rar a limitação da mesma.

Como em relação às coisas 
naturais, o ser humano pode tor
nar-se dependente da tecnologia 
e esta, por sua vez, pode levá-lo 
a uma alienação de si próprio e 
de sua realidade. Diante da tec
nologia, faz-se necessário que 
o homem contemporâneo assu
ma uma postura de "serenidade 
diante das coisas".

Nós podemos dizer sim a todo 
o avanço tecnológico, lutar para 
uma socialização dos mesmos e 
ao mesmo tempo continuar a ser 
senhores de nossa vida possuin
do sempre o poder de utilizar a 
tecla "desligar". Nossa relação 
com os objetos que fazem parte 
de nosso universo será assegu
rada pela "serenidade" sempre 
q ue tivermos a consciên cia d e 
que estes objetos estão a serviço 
do homem e não vice-versa. Em 
outras palavras, o ser humano 
poderá utilizar-se de toda a tec
nologia e de todos os avanços da 
ciência e se manter livre de sua 
dependência, se tiver sempre 
preparado para viver sem eles.

Diante do avanço da tecnolo
gia que se torna cada vez maior 
é necessário entender que a sua

utilização não pode ser critério de 
exclusão social, de dependência, 
diminuição da mobilidade física, 
rompimento do diálogo ou dis
tanciamento de nossas relações 
sociais. Pelo contrário, a tecnolo
gia está a serviço do ser humano 
para que este tenha mais tempo 
de saborear as diferentes dimen
sões da vida. Afinal, as inovações 
tecnológicas possuem sua razão 
de ser na criatividade e na vida 
do ser humano.

Ao lado da "serenidade diante 
das coisas", o mundo contem
porâneo exige do ser humano a 
postura de "abertura para o des
conhecido". Os seres humanos 
movimentam o desenvolvimen
to das ciências e da tecnologia, 
mas não possuem conhecimen
to exato das consequências de 
suas inovações para o futuro. O 
mundo do conhecimento escon
de sempre um verdadeiro misté
rio. Este, porém, não deve inibir 
as iniciativas para novas desco
bertas e melhoria da qualidade 
de vida do ser humano.

A "serenidade diante das coi
sas" e a "abertura para o desco
nhecido" devem ser posturas que 
caracterizam o ser humano de 
nossa contemporaneidade. Elas 
nos trazem a possibilidade de 
avançarmos em direção ao novo 
e, ao mesmo tempo, conservar
mos o que é bom em nosso uni
verso. O grande perigo para o ser 
humano não se encontra nas pos
síveis consequências dos avanços 
tecnológicos. O único perigo que 
desafia o ser humano no século 
21 se constitui na alienação de 
sua realidade e de sua condição 
humana. A terrível ameaça para a 
espécie humana está na perda de 
uma prática saudável e que deve 
ser sempre desenvolvida: o pen
samento. Nós corremos o risco de 
deixarmos de pensar, raciocinar e 
questionar criticamente diante da 
comodidade que os avanços da 
tecnologia podem nos oferecer.

Efac faz a lição de casa
Mais uma marca genuinamente lençoense ganha espaço e respeito no mundo dos 

negócios regionais. Em breve, a escola de formação profissional Efac expande sua rede de 
franquias para Bauru e promete ser referência no mercado local. Foi assim com a primeira 
franquia, aberta em Botucatu e onde já é sucesso consolidado. À frente do negócio, a em
presária e idealizadora Marta Rocha comemora os frutos colhidos de um longo trabalho.
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Para frente é que se anda
A empresária Marta Rocha, pro

prietária da Efac, empresa que está 
entre as melhores franquias do Brasil, 
segundo a revista Pequenas Empre
sas & Grandes Negócios. A Efac teve 
a melhor nota em satisfação do fran
queado no segmento Treinamentos e 
Cursos e está entre as 100 franquias 
mais viáveis para se investir.

Dia de folga
Ontem, os vereadores de Agudos 

suspenderam a sessão normal de 
toda segunda-feira. Eles fazem ses
são solene na sexta-feira 4, quando 
o presidente do Ciesp/Fiesp, Paulo 
Skaf (PMDB), vem a Lençóis para 
inaugurar a escola do Sesi. Skaf pas
sa em Agudos e recebe o título de 
cidadão agudense no auditório do 
colégio Preve Objetivo, às iph.

Força
A sessão solene deve reunir em 

Agudos algumas das autoridades do 
PMDB regional. Skaf está cotadíssi- 
mo dentro do partido para disputar o 
Palácio dos Bandeirantes no ano que 
vem. Paulo Skaf já esteve na região 
na semana passada. Em Bauru, deu o 
pontapé inicial à campanha, ao lado 
de vereadores, prefeitos e deputa
dos do PMDB.

Cutucada sutil
Nem assumiu a Acilpa, Anderson 

Prado de Lima (PV) dá a primeira al
finetada. Em entrevista ao O ECO, o 
vereador eleito presidente da Acil
pa para o biênio 2014/2015 fala com 
todas as letras que vai fortalecer o 
Departamento Jurídico da associação. 
O titular na pasta é o também verea
dor e advogado André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete.

Arena política
Com a frase aparentemente sem 

segundas intenções, Prado de Lima 
antecipa como será seu mandato na 
Acilpa, transformando a associação em 
arena política. Nos bastidores, há quem 
diga que o vereador se articulou para o 
cargo pensando nas eleições de 2016. A 
Acilpa dá projeção política. Resta saber 
se o associado gosta da ideia.

Má impressão
Há tempos que o projeto Alba/ 

Lençóis traz bons resultados à cida
de. Algumas equipes de base do bas
quetebol costumam disputar jogos 
no ginásio da escola Bianchini, na 
Cecap. No entanto, o local não está 
em boas condições para prática do 
esporte. A área de escape, como é 
chamada, é muito pequena e o piso 
apresenta deformidades.

Acertando
Recentemente, teve reforma no 

ginásio da Cecap, mas o problema 
não foi resolvido. A administração 
municipal deve realizar outra refor
ma, desta vez maior e mais efetiva. O 
técnico Leonardo Henrique de Olivei
ra, o Dudu, a prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) e o diretor de Esportes, José 
Lenci Neto, se reúnem estes dias para 
acertar os detalhes.

Tucanagem
Os novos membros da coordena- 

doria regional do PSDB foram acla
mados no sábado 28, no escritório de 
deputado Pedro Tobias, em Bauru. A 
prefeita de Lençóis Paulista, Bel Lo- 
renzetti, o vice José Antonio Marise, 
Eliza Andreia Pontes Sêne, de Maca- 
tuba, e o ex-prefeito de Agudos, Ru
bens Benázio, foram reeleitos para a 
coordenadoria regional.

Capitão
No encontro, Pedro Tobias confir

mou o que todos já sabiam. O parlamen
tar vai mesmo tentar a reeleição para a 
Assembleia Legislativa de São Paulo em 
2014. Caso vença, será o quinto manda
to do deputado tucano. Especula-se o 
nome que deve fazer a dobradinha com 
Tobias em Bauru. No entanto, até o mo
mento, isto é uma incógnita.
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Cidades SANTA TEREZINHA
Hoje, às i9h30, tem missa solene em louvor a Santa 
Terezinha e procissão das rosas, no Jardim Monte Azul. A 
celebração, feita pelo padre Silvano Palmeira, encerra as 
festividades em homenagem à santa.

FOTO: PAULO FRANCO

SESI
Fica até amanhã, na praça Co

mendador José Zillo, a Concha Acús
tica, a unidade móvel de arte e cultu
ra do Sesi. O espaço oferece acesso 
gratuito da comunidade a acervos 
contemporâneos de arte em cinema, 
música, linguagem eletrônica e lite
ratura. A entrada é gratuita.

COMO IMPORTAR
LEGALMENTE
A palestra como importar legal

mente do Paraguai, oferecida no 
Centro do Empreendedor pelo Se- 
brae acontece amanhã, das 19h às 
21h. Para participar é preciso se ins
crever através dos e-mails natalia. 
paelencois@lpnet.com.br ou Jaqueli- 
ne.paelencois@lpnet.com.br ou pelo 
telefone (14) 3264 3955, ramal 3. A 
palestra é gratuita.

CENTENÁRIO
Hoje tem lançamento do carimbo 

e selo comemorativo do centenário 
da Estação Ferroviária de Pedernei
ras, atual Centro Cultural da cidade. 
O evento acontece a partir das 20h, 
com entrada gratuita e apresentação 
da Orquestra de Violas de Torrinha.

RADIALISMO
O radialista agudense Carlos Vala- 

dão conquistou neste final de semana 
o concurso de humor da rádio Metro
politana em São Paulo. O prêmio é vol
tado para locutores de todo o Estado, 
que gravaram uma história engraçada 
com duração de 60 segundos. Com 600 
votos, que foram computados no site 
da emissora, o agudense conseguiu o 
primeiro lugar do concurso e esteve na 
Capital para receber diversos prêmios e 
conhecer a rádio Metropolitana.

FRASE
"Que os pais conversem bastante com os filhos" 
Capitão Elvis Fernandes Botega, comandante 
da 5̂  Cia. da Polícia Militar, sobre apreensão de 
menores que não tinham passagem, com drogas

NO MEIO DO CAMINHO - Moradores do Jardim Eneida em Agudos estão em 
uma difícil briga com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). É que em uma es
quina, na Rua Miguel Leão, um poste de iluminação está há meses na rua, atrapa
lhando a passagem dos carros. Segundo moradores, após reclamações, a empresa 
esteve no local, mas até agora não retiraram o poste da via pública.

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

Concentração de gases do efeito 
estufa é a maior em 800 mil anos

O alerta é do Painel Intergovernamental sobre M u
dança do Clima. Documento divulgado pelo grupo liga
do à ONU prevê que a temperatura da terra suba até 
dois graus no final do século 21, ficando acima do lim i
te considerado seguro. O relatório destaca ainda que, 
com o aquecimento global, a tendência é que as regiões 
úmidas do planeta sofram cada vez mais com as chuvas 
e as regiões secas, com a escassez de água. O grupo 
ainda afirmou que hoje é possível dizer com mais de 
95%  de certeza que 0 homem causou mais da metade 
do aquecimento global nas últimas décadas. A emissão 
de gás carbônico, por exemplo, tem aumentado princi

palmente pelo uso de com bustíveis fósseis e pela m u
dança do uso da terra.

População brasileira beira os 197 mi
lhões. Em 2012, o IBGE contabilizou 196 
milhões e 900 mil pessoas no país, segun
do dados divulgados agora. E as mulheres 
são maioria no Brasil: 51, 3%  dos habi
tantes. A pesquisa ainda indica envelhe
cimento do país, principalmente da popu
lação feminina. Por enquanto, 63,2% dos 
brasileiros tem até 39 anos. Já as pessoas 
com 60 anos ou mais são 12,6%.

////////////^ ////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 125/2013 -  Processo n° 227/2013 

Objeto: Registro de preços para realização dos serviços de reforma de pneus da frota de ve
ículos da Municipalidade. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lan
ces: 14 de outubro de 2013 às 10:00 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, 30 de setembro de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 35,19.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

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

Resolução n°. 002/2013-CA de 30.09.2013....Aprova o Regimento Interno do
Comitê de Investimentos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista e dá providências correlatas.

Resolução n°. 003/2013-CA de 30.09.2013....Nomeia o Comitê de Investi
mentos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista e 
dá providências correlatas.

Lençóis Paulista, 30 de Setembro de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 59,17.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL 

DIVULGAÇÃO DE GABARITO
EDITAL PROCESSO SELETIVO 06/13 

ASSISTENTE SOCIAL 
DIA DA PROVA: 29/09/13 

HORÁRIO: 8H
LOCAL: ESCOLA GUIOMAR

1 B
2 A
3 B
4 C
5 D
6 C
7 C
8 C
9 A
10 A

Lençóis Paulista, 30 de setembro de 2013. 
MARCOS NORABELE 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL 

DIVULGAÇÃO DE GABARITO 
EDITAL DE CONCURSO 04/13 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
DATA DA PROVA: 29/09/13 

HORÁRIO: 8H
LOCAL: ESCOLA GUIOMAR

1 A 11 B
2 B 12 A
3 D 13 B
4 C 14 C
5 B 15 D
6 D 16 B
7 A 17 A
8 D 18 C
9 D 19 B
10 A 20 B

Lençóis Paulista, 30 de setembro de 2013. 
Marcos Norabele 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 124/2013 -  Processo n° 226/2013 

Objeto: Registro de preços serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de instrumentos musicais. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 11 de outubro de 2013 às 14:00 horas -  O edital encon
tra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Pra
ça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de setembro de 2013. JOSÉ DE
NILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 123/2013 -  Processo n° 225/2013 

Objeto: Registro de preços para realização dos serviços de borracharia. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 
de outubro de 2013 às 10:00 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, 30 de setembro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEI
RA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de outubro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 146,69.

C L A S S I E C O
Ao lado da comunidade

Veículos

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

Recorte o cupom  e entregue na recepção do Jornal O  Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

• Imóveis
• Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

mailto:paelencois@lpnet.com.br
mailto:Jaqueli-ne.paelencois@lpnet.com.br
mailto:Jaqueli-ne.paelencois@lpnet.com.br
mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Relatório da ONU aumenta 
certeza de envolvimento 
humano no aquecimento 
global. Questão ainda 
era controversa no meio 
científico

Robô Curiosity encontra 
água em solo marciano

FOTO: DIVULGAÇÃO

H-9 ^  A primeira amostra do solo marciano analisa- 
§  ^  da pelo robô Curiosity revelou a existência de água 

1 ^  o  ^  na superfície do planeta. Segundo dados publica-
Q j j f l  ^  ^  dos nesta quinta-feira na revista Science, cerca de

2% do material coletado é composto por água. 
Também foram encontrados dióxido de carbono, 
oxigênio e compostos de enxofre. Resultado: A 
primeira amostra analisada pelo robô revelou que 
cerca de 2% do solo da superfície do planeta é 
formado por água. O Curiosity pousou em Marte 

;E ^  no dia 6 de agosto de 2012, tendo como princi- 

t  ^  ^  5  ^  pal objetivo descobrir se Marte pode ter abrigado
h S  o  ^  vida. É o primeiro robô enviado ao planeta car-

^  regando um equipamento para recolher e anali- 
5  ^  sar amostras de solo e de rochas. Na descoberta 

^  da água, foi usado 0 Analisador de Amostras em 
Marte (Sam, na sigla em inglês). "Combinando as 

^  ^  análises de água e compostos químicos do Sam 
com dados mineralógicos, químicos e geológicos 

\  de outros instrumentos do Curiosity, temos 
a informação mais abrangente já obtida 
sobre a superfície de Marte. Esses dados 

|[ r  aumentam nosso conhecimento sobre os 
processos da superfície e a ação da água 

em Marte", afirmou Paul Mahaffy, principal 
pesquisador do Sam. Os cientistas utilizaram uma 
espécie de pá acoplada ao Curiosity para coletar 
amostras do solo de uma região arenosa conhe
cida como Rocknest. Uma parte do material foi 
colocada dentro do Sam, que fica na "barriga" 

^  do robô, onde foi aquecida a 835 graus Celsius. O 
^  Sam também descobriu isótopos de hidrogênio 
^  e carbono semelhantes aos encontrados na at

mosfera de Marte, analisada anteriormente pelo 
Curiosity. Isso indica a existência de uma grande 
interação entre a superfície do solo e a atmosfera. 

^  "Os isótopos tendem a apoiar a ideia de que, ao 
^  se mover ao redor do planeta, a poeira reage com 
I j alguns dos gases da atmosfera", diz Laurie. 
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FASES DA LUA
OUTUBRO

Fase Dia
Lua Nova 4
Quarto Crescente 11 
Lua Cheia 18
Quarto Minguante 26

Hora
21:36 
20:04 
20:39 
20:42 
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

!

Polícia Corpo de SAMU
Militar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.... ..3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância ..... 3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi....... ..3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar.... ... 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos. ..3262-1444 Santa Casa ............ . 3298-9200
Pref de Agudos ...... ..3262-8500 Ambulância.........  0800-7701192

Pref de Macatuba.. . 3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar.... ..3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.... ..3284-6426
Pref de Areiópolis.. .3846-9900 Santa Casa ............ ..3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano MIGRAÇÃO
Baianos, mineiros, pernambucanos, cearenses e paranaenses. São esses 
os principais grupos de imigrantes brasileiros que habitam hoje a Grande 
São Paulo. A Pnad 2012 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 
mostra que a região metropolitana tem hoje 20,2 milhões de habitantes. 
Mesmo assim, migração caiu quase pela metade nos últimos anos.

CAGED

L e n ç ó i s  P a u l i s t a  e n c e r r a  a g o s t o  

c o m  s a l d o  p o s i t i v o  d e  e m p r e g o

Agudos, Areiópolis e Macatuba também contrataram mais do que demitiram no mesmo mês

Carlos Alberto Duarte
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O :

s dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De
sempregados), divulgados 

na semana passada, mostram que 
a microrregião onde circula o O 
ECO continua forte em termos de 
geração de emprego. Só Lençóis 
Paulista, Areiópolis, Pederneiras 
geraram juntos 1.475 postos de 
trabalho nos últimos 12 meses, to
mando por base agosto. A exceção 
ficou com Agudos (que perdeu 
145 empregos) e Macatuba (com 
saldo negativo de 24 postos de tra
balho no mesmo período).

Lençóis Paulista encerrou o 
mês de agosto com saldo positivo 
com a contratação de 163 traba
lhadores. Segundo o site do órgão, 
no oitavo mês do ano foram ad
mitidos 953 trabalhadores contra 
790 demissões. No acumulado 
dos últimos 12 meses (de agosto 
a agosto), segundo o Caged, foram 
11.084 contratações ante 10.426 de
missões. Saldo positivo de 658 ad
missões a mais que as demissões.

Agudos aparece na sequência 
com saldo positivo de 58 contra
tações no mês de agosto, mas no 
acumulado dos últimos 12 meses, 
o saldo é negativo com 145 demis
sões a mais que as contratações. 
Areiópolis tem saldo positivo nos 
dois períodos, tanto no mês de 
agosto passado quanto nos últimos

MAIS -  Microrregião de Lençóis teve saldo positivo de emprego; Agudos e Macatuba perderam vagas

12 meses. O Caged mostra 42 con
tratações a mais que as demissões 
em agosto e 42 admissões a mais 
entre os meses de agosto de 2012 e 
agosto de 2013.

Macatuba também teve sal
do positivo no emprego no mês 
retrasado, mas acumula saldo 
negativo de 24 demissões a mais 
que as contratações no acumu
lado dos últimos 12 meses. Em 
agosto, indústria e comércio de 
Macatuba contrataram 134 tra
balhadores e demitiram 122, ou 
seja, saldo positivo de 12 novos 
postos de trabalho.

ACUMULADO SALDO 
É MAIOR

O saldo do emprego acumula
do nos últimos 12 meses em Pe
derneiras é maior que o de Lençóis 
Paulista, segundo o Caged. Em 
compensação, no mês de agosto, 
o saldo foi negativo. Entre agosto 
de 2012 e agosto de 2013, Peder
neiras contabiliza 775 contratações 
a mais que as demissões. Em agos
to passado, foram 15 demissões a 
mais que as contratações. O co
mércio e a administração pública 
lideram as contratações com total 
de 52, 26 em cada atividade.

Em Lençóis Paulista, a indús
tria da transformação contratou 
67 trabalhadores e 56 no setor de 
serviços. Juntos, Lençóis Paulista 
e Pederneiras contrataram 1.433 
trabalhadores entre os meses de 
agosto de 2012 e 2013. A indústria 
também liderou as contratações 
em Macatuba, com 32 postos 
de trabalho e 11 contratações na 
construção civil. Em Areiópo- 
lis, sozinho o setor de serviços 
contratou 59 trabalhadores. O 
comércio puxou o saldo positivo 
do emprego em Agudos. Sozinho 
contratou 68 trabalhadores.

BANCOS

Greve chega ao 13° dia sem previsão de acordo
Agências em Lençóis aderiram à paralisação; em Macatuba, o Banco do Brasil segue fechado

Priscila Pegatin
FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

H oje, a greve dos bancários 
completa 13 dias em todo o 
país. Em Lençóis Paulista, a 

paralisação aconteceu aos poucos. 
No começo da semana passada, 
apenas a Caixa Econômica Fede
ral e o Banco do Brasil haviam fe
chado. Ontem, todas as seis agên
cias bancárias da cidade estavam 
em greve. Na vizinha Macatuba, 
apenas a agência do Banco do 
Brasil estava de portas fechadas.

Para Nilson Rodrigues de 
Lima, que precisou usar o servi
ço ontem, a paralisação atrapalha 
e deve piorar com a chegada da 
semana de pagamento e de ven
cimento de contas. "Não é qual
quer valor de boleto que pode

SEM DATA -  Com proximidade de vencimento de contas e pagamento 
de salários aumentam fila nos caixas eletrônicos

ser pago no caixa eletrônico e as 
máquinas dão pane", diz Lima. 

Segundo Maria Bueno, direto-

ra do Sindicato dos bancários de 
Bauru e região, não existe uma 
data prevista para o fim da para-

lisação. "A greve continua em um 
impasse porque há um silêncio da 
Fenabran (Federação Brasileira de 
Bancos) e do Governo porque os 
funcionários da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil são 
do governo. A última proposta foi 
no dia 5, abaixo da inflação. Se 
fizer uma contraproposta vamos 
junto à categoria avaliar".

A classe solicita a Fenaban 
(Federação Brasileira de Bancos), 
um aumento de 22% para repor 
as perdas da categoria bancária. A 
proposta foi rejeitada pela Federa
ção, que ofereceu apenas 6% de 
aumento aos bancários.

Apesar do atendimento ao 
público estar paralisado, os 
caixas eletrônicos funcionam 
normalmente.

RELIGIÃO

Carreata e benção de veículos reúne mais de 300 fiéis
Imagem de Nossa Senhora Aparecida percorre ruas no domingo; quinta-feira tem novena

Priscila Pegatin

0 final de semana marcou 
o início das comemora
ções em homenagem a 

Nossa Senhora Aparecida, em 
Lençóis Paulista.

No domingo, a paróquia de
dicada à santa, que fica na Vila 
Cruzeiro, recebeu a imagem de

Nossa Senhora, que estava em 
visita nas capelas e zonas rurais 
da cidade, com festa. Após a 
missa das 9h30 teve carreata e 
benção dos veículos em frente 
à Igreja. Segundo a organização, 
cerca de 300 motoristas partici
param do percurso que passou 
por diversas ruas do município.

Ainda na sequencia da progra-

mação religiosa começa na quinta
-feira a novena em honra a Nossa 
Senhora Aparecida, com celebra
ções às 19h30, menos no dia 6 que 
a novena acontece às 19h.

A tradicional quermesse 
volta a funcionar na sexta-feira e 
vai até domingo, dia de almoço 
com churrasco na paróquia.

No dia de Nossa Senhora

Aparecida, feriado nacional, a 
festa começa às 6h, com alvorada 
festiva, segue com missa, coroa
ção, almoço e procissão às 17h. 
Para o pároco Milton José Perretti, 
responsável pela paróquia, o cari
nho e devoção dos brasileiros a 
Nossa Senhora Aparecida é o que 
motiva os fieis a participarem da 
programação festiva e religiosa.

http://www.uniontecnologia.com.br
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C o lu n a  s e m a n a l  d a  P re s id e n ta

Dilma Rousseff
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Aluizio Ferreira de Araujo, 68 anos, supervisor de 

manutenção predial de Campo Grande (RJ) -  Estamos 

sendo lembrados a todo o momento sobre jovens que 

estão lotando presídios e sendo absorvidos pelo cri

me, que ostenta bens materiais e cega muitos dos nos

sos jovens. Existe um plano forte de investimento na 

qualificação e oportunidades de empregos formais, 

além da capacitação de novos empreendedores?

Presidenta Dilma -  Existe sim, Aluizio. O go
verno federal tem ampliado a oferta de educa
ção para os jovens, exatamente para que eles 
tenham uma melhor qualificação e aprovei
tem as muitas oportunidades oferecidas pelo 
mercado de trabalho. Criamos o Programa Na
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre
go -  Pronatec que, desde o seu lançamento, 
em 2011, já beneficiou 4,4 milhões de jovens 
e trabalhadores, que puderam fazer cursos 
técnicos e cursos de qualificação profissio
nal. Nossa meta é ofertar 8 milhões de vagas 
até 2014. Recentemente lançamos o Sisutec 
( http://sisutec.mec.gov.br), portal do Minis
tério da Educação que facilita o acesso aos 
cursos técnicos do Pronatec. Muitos cursos do 
Pronatec incorporam, em seus currículos, au
las de empreendedorismo. Estamos também 
ampliando o acesso ao ensino superior, inclu
sive levando mais universidades públicas para 
o interior do Brasil. O número de matrículas na 
graduação subiu de 3,5 milhões em 2002 para 
6,4 milhões em 2010, e em 2012 alcançamos 
7,0 milhões de matrículas. A expansão se deu 
com o crescimento da rede federal de ensino 
e também com ampliação do acesso ao ensi
no privado, inclusive com a concessão de 1,2 
milhão de bolsas do Prouni e com 1,1 milhão 
de contratos de financiamento do Fies. Com 
essas políticas, queremos que nossos jovens 
tenham cada vez mais oportunidades de for
mação e de ascensão social, acreditando em 
suas carreiras e em seus empreendimentos.

Ainda há vagas para quem quiser estudar no exte

rior pelo programa Ciência sem Fronteiras ? (*)

Sim, os estudantes que desejarem estu
dar no exterior devem se preparar, pois neste 
mês de outubro vamos abrir novas chamadas 
para universidades em 17 países. Os estu
dantes que forem selecionados seguirão os 
passos de outros 53 mil que, nesses dois anos 
de existência do programa, conseguiram uma 
bolsa para estudar fora do Brasil, com tudo 
pago pelo governo brasileiro, desde a men
salidade da universidade até o alojamento e 
a alimentação. Desses universitários, 14 mil já 
concluíram seu ano de estudo no exterior e 
agora estão voltando para o Brasil, com uma 
vontade enorme de compartilhar os novos 
conhecimentos e, assim, ajudar a melhorar as 
nossas universidades e acelerar a produção 
de novas tecnologias e inovações. A educa
ção é o nosso passaporte para o futuro, e por 
isso o Ciência sem Fronteiras é um dos gran
des programas do meu governo. Com ele, es
tamos levando nossos melhores alunos para 
estudar nas melhores universidades do mun
do. Estudantes das áreas exatas e biológicas, 
como engenharia, medicina, ciências biomé- 
dicas, da computação, tecnológicas, ciências 
agrárias, química, física, biologia e matemá
tica, entre outros, podem ser beneficiados 
pelo Ciência sem Fronteiras. Esses jovens têm 
uma bolsa para estudar um ano em universi
dades ou institutos de pesquisa de alta quali
dade no exterior, além de ter a oportunidade 
de fazer estágio em alguns dos laboratórios 
e empresas mais importantes do mundo. Nas 
universidades no exterior, os estudantes do 
Ciência sem Fronteiras têm a oportunidade 
de trabalhar em laboratórios superequipados, 
desenvolver experiências, enfrentar desafios, 
criar novos produtos ou novos serviços. Uma 
questão muito importante é que o principal 
critério de seleção do Ciência sem Fronteiras 
é o mérito do estudante. Para participar, o 
estudante precisa ter feito, pelo menos, 600 
pontos no Enem e ter um bom desempenho 
no curso superior que faz aqui no Brasil. Todos 
podem se candidatar a uma bolsa do Ciência 
sem Fronteiras desde que atendam a estes 
critérios. Os interessados podem consultar 
o site www.cienciasemfronteiras.gov.br para 
obter todas as informações sobre os cursos e 
as inscrições.

(*) Esta pergunta, que precede a Mensagem, 

foi formulada pela Secretaria de Imprensa para 

melhor entendimento do conteúdo.

Economia IMAGEM RISCADA
O ministro Guido Mantega (Fazenda) afirmou que a crise 
das empresas do grupo X, do empresário Eike Batista, 
atrapalha o desempenho da economia brasileira e que 
isso arranhou a "nossa reputação". Mantega diz que vê 
melhorias na economia e torce por expansão fiscal nos EUA.

MINHA CASA, MINHA VIDA

Empresários reivindicam mais 500 casas
Procura por moradias despertou interesse por demanda; liberação de unidades depende da União

Carlos Alberto Duarte

Empresários de Lençóis 
Paulista estão tentado via
bilizar junto ao Governo 

Federal a construção de mais 
500 moradias do programa Mi
nha Casa, Minha Vida para fa
mílias com renda de zero a três 
salários mínimos. Informações 
obtidas pelo jornal O ECO dão 
conta que as novas moradias 
podem ser construídas no pro
longamento do Jardim Ibaté.

A informação não havia 
sido divulgada antes para não 
criar expectativa entre as 5.503 
pessoas que fizeram agenda- 
mento para inscrição para as 
452 casas do Jardim Carolina, 
moradias subsidiadas pelo Go
verno Federal e Governo do Es
tado. Diante da grande procura, 
que superou a expectativa, a 
reivindicação junto ao Governo 
Federal foi confirmada ao jor
nal O ECO.

"Em princípio, solicitamos 
mais 330 moradias, mas diante 
da procura aumentamos o nú
mero para 500”, disse o empre
sário procurado pela reporta
gem. Ele explicou que negocia 
o terreno para a construção e 
que a liberação depende do 
PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento) da presidente 
Dilma Rousseff (PT).

Segundo o empresário, nes
te final de ano o governo costu-

FOTO: DENIS SILVA/O ECO

MAIS CASAS -  Empresários articulam destinação de mais 500 casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida para 2014

ma fazer avaliação do PAC 2013, 
para a partir do ano que vem 
iniciar estudo para construir 
novas moradias. Ou seja, a in
clusão de Lençóis Paulista no 
PAC, se acontecer, deverá ocor
rer apenas em meados de 2014.

Se aprovado pelo Governo 
Federal, as casas serão idênti
cas às do Jardim Carolina. As 
unidades habitacionais pos
suem 53,59 metros quadros, 
sendo 48 metros de área útil e 
terão o mesmo padrão das re-

sidências da CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano) com piso 
cerâmico, azulejo no banheiro 
e cozinha, laje, pé direito mais 
alto, esquadrias de alumínio, 
aquecedor solar e toda infra- 
estrutura necessária. As casas 
serão direcionadas às famílias 
com vulnerabilidade social, ou 
seja, que tenham renda bruta 
de R$ 1,6 mil, morem de alu
guel ou com parentes.

Procurada, a prefeita Bel

Lorenzetti disse que abriu mão 
de uma área de prolongamento 
do Jardim Ibaté. Explicou que, 
devido à queda de arrecadação 
do município, não conseguiu 
comprar o terreno onde preten
dia construir casas da CDHU. 
"Fui procurada por empresá
rios interessados em buscar 
junto ao Governo Federal mais 
recursos do PAC para cons
trução de mais moradias do 
programa Minha Casa Minha 
Vida”, disse.

JARDIM  CAROLINA

2,4 mil fizeram a inscrição para as 452 casas

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

Falta de informação 
sobre seleção levou 
quase o dobro para o 
agendamento

Welinton Barros_____

Que a casa própria é um 
grande sonho da maioria 
das pessoas hoje em dia 

não é novidade. Ainda mais 
quando a casa vem de um pro
grama social, por um preço 
acessível e com melhores con
dições de pagamento. O grande 
problema é que muita gente 
não se enquadra nas especifica
ções necessárias para participar 
dos projetos.

Foi exatamente por isso que, 
das 5,5 mil pessoas que realiza
ram o agendamento para fazer a 
inscrições do programa Minha 
Casa, Minha Vida, apenas de 
2,4 mil compareceram ao gi
násio Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão, para concretizar a 
inscrição e participar do sorteio 
das 452 casas do Jardim Caroli- 
na. O sorteio estava previsto ini
cialmente para acontecer dia 19 
de outubro, mas podem ocorrer 
mudanças. Com o número de 
inscritos, a concorrência por 
uma casa deverá ser de aproxi
madamente uma casa para cada 
cinco inscritos.

Segundo a diretora de As
sistência e Promoção Social 
de Lençóis Paulista, Elisabeth 
Ortado Athanásio, a queda na 
procura pelas casas populares 
deu-se devido às especificações 
do programa. Muitas vezes, as

l " l "  MÁRCIO M OREIRA" l>"

QUEDA - Número de inscritos no Minha Casa, Minha Vida é inferior ao número registrado na semana de agendamento

pessoas interessadas não se en
quadram no projeto desenhado 
pela Caixa Econômica e o Go
verno Federal.

"Nós já esperávamos essa 
queda na movimentação porque 
muita gente desiste, principal
mente pela renda superior. É o 
mais difícil de fazer as pessoas 
entenderem. Nós entendemos a 
situação de diversas pessoas, po
rém, o programa é voltado para 
pessoas com mais vulnerabilida
de social. Para nós, seria ótimo 
que todos participassem, mas 
temos que atender às especifi
cações do programa”, explicou.

O Minha Casa, Minha Vida 
exige do participante cadastra
do uma renda máxima familiar. 
Obrigatoriamente, a soma dos 
salários da família não pode

exceder os R$ 1,6 mil, o que 
dificulta na hora de somar os 
salários de pai, mãe e filho, por 
exemplo.

As grandes filas da semana 
retrasada cederam espaço para 
a calmaria das inscrições, que 
acontecem até amanhã no giná-

sio Tonicão.
As casas do projeto devem 

diminuir em 10% o déficit habi
tacional da cidade, que segundo 
Elizabete, chega a 5 mil famílias 
esperando por moradia, confor
me dados do Plano Local de 
Habitação de Interesse Social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

Estão convidadas todas as pessoas interessadas para a Assembléia Geral de 
Constituição da Associação de Música e Artes de Lençóis Paulista, cuja si
gla é (AMALP), nos termos da art.53 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, e para discussão e aprovação do estatuto, eleição e posse dos membros 
da Diretoria Executiva e do conselho fiscal, bem como para definição da 
sede provisória, a realizar-se no dia 08 de outubro de 2013, as 14:00 horas, 
e , em segunda chamada, as 15:00 horas, na sede provisória Rua: Presbítero 
Carlos Gomes n° 26 -  Jardim Maria Luiza I, Lençóis Paulista -  SP

Lençóis Paulista, 30 de setembro de 2013 
Comissão organizadora

http://sisutec.mec.gov.br
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br
mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
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Esporte
SÉRIE B
Começou neste domingo 29, a série B do Campeonato Amador 2013, 
no estádio João Roberto Vagula, o Vagulão. Pelo grupo A, o Asa Branca 
goleou o Sport Ferrari pelo placar de 7 a 1. Os destaques da partida foram 
Jeferson e Gustavo, com dois gols cada. Já no segundo jogo do dia, o 
Alvorada perdeu para o Nova Lençóis por 2 a 0.

SERIE A

Palestra deixa escapar vitória no segundo tempo
Equipe vencia o Santa Luzia por 2 a 0, mas cedeu empate na etapa final

FOTO ARQUI MÁRCIO M O RIIRA ) ECO

Angelo Neto

Palestra e Santa Luzia cumpri
ram com o prometido neste 
domingo 29, pelo Campeo

nato George Ribeiro Correia Lima 
de Futebol Amador. Um jogo 
emocionante, equilibrado, com 
chances de gols para ambos os la
dos e que só foi decidido no apito 
final. Já o Grêmio Cecap simples
mente emplacou a maior goleada 
do torneio ate' o momento: 8 a 0 
sobre o Juventus.

O Palestra vinha de uma 
derrota traumática para o Santa 
Luzia pela semifinal da Copa 
O ECO 2013. A equipe tricolor 
entrou em campo disposta a dar 
o troco e logo abriu 2 a 0, com

Ronildo. No entanto, na segunda 
etapa, o tecnico Helder Gotardi 
mexeu na equipe e o Santa Luzia 
voltou com outra postura. Rodri
go e Helder empataram a partida 
em 2 a 2. "Foi uma partida bas
tante equilibrada. O jogo foi bas
tante atípico. O primeiro tempo 
foi totalmente do Palestra. Já no 
segundo, após as alterações, nos
sa equipe deu uma encorpada e 
mudou de comportamento".

O resultado acabou sendo 
considerado bom pelo tecnico 
do Palestra, Manoel Roberto Fer
reira, já que o Santa Luzia ainda 
perdeu um pênalti. "O Palestra 
deixou escapar a vitória. Joga
mos muito bem o primeiro tem
po. Sabíamos que o Santa Luzia

viria com tudo na etapa final e 
foi o que aconteceu. Ate agora 
não sabemos o que aconteceu 
com nossa equipe", lamentou.

Nos outros jogos do dia, o 
Grêmio da Vila com gol de Már
cio, venceu Alfredo Guedes pelo 
placar mínimo. Já a tarde, o Grê
mio Cecap estreou com uma go
leada por 8 a 0 sobre o Juventus. 
Matheus (2), Lucas (2), Rafael (2), 
Jeferson e Wesley marcaram para 
a equipe azul. Todos os jogos fo
ram pelo grupo B, no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão.

O Campeonato "George Ribei
ro Correia Lima" de Futebol Ama
dor e organizado pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador), 
através da diretoria de Esportes.

DEIXOU ESCAPAR -  P rl.s im f
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VOLEI

Sempre Vôlei vence e 
garante classificação
Equipe infanto juvenil saiu perdendo por 2 sets a 0, mas conseguiu 
virada espetacular fora de casa contra Arthur Nogueira

lo lo : DIVULGACAO
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Angelo Neto

O infanto-juvenil do Sem
pre Vôlei/Lençóis Pau
lista está garantido no 

quadrangular final do Campe
onato Estadual da APV (Asso
ciação Pró Vôlei). Os lençoen- 
ses venceram de virada Arthur 
Nogueira (Limeira) por 3 sets 
a 2 e carimbaram a vaga an

tecipada para a próxima fase. 
Os Sempre Vôlei ficou com a 
segunda colocação do grupo, 
atrás apenas de São Carlos.

Os lençoenses entraram em 
quadra sem três dos principais 
jogadores pré-convocados para 
a seleção paulista de voleibol 
e outro atleta que irá servir a 
seleção mineira. "Nossa equi
pe surpreendeu mais uma

vez. Entramos em quadra sem 
quatro dos principais jogado
res. Nas finais, vamos tentar 
trazê-los de volta para reforçar 
a equipe", afirmou o técnico 
Douglas Coneglian.

De acordo com Coneglian. 
a próxima etapa do campeona
to, todos jogam contra todos. 
As duas melhores equipes fa
zem a final.

BASQUETE

Em jogo equilibrado, Alba vence Macatuba
Equipe local teve dificuldades para bater o rival na escola Bianchini

Angelo Neto

OAlba/Lençóis Paulista ven
ceu com dificuldades a 
equipe de Macatuba neste 

sábado 28, pela LBC (Liga de Bas
quete Centro Oeste Paulista). O 
jogo aconteceu no ginásio da escola 
Bianchini, na Cecap, mas os lenço- 
enses não tiveram um bom início 
de partida, perdendo os dois pri
meiros quartos para o adversário.

O técnico Leonardo Henrique 
de Oliveira, o Dudu, mais uma vez 
lamentou a falta de um pivô alto no 
garrafão para garantir os rebotes 
e pontuar. "No início da partida, a 
equipe de Macatuba jogou pratica
mente todas as bolas em cima do 
pivô. Já nos dois últimos quartos 
conseguimos acertar o posiciona
mento e conseguimos virar o placar". 
O lençoense Gustavo foi o destaque 
e cestinha da partida com 27 pontos.

Com a vitória por 41 a 33, o 
sub-12 do Alba/Lençóis Paulista 
já garantiu a vaga para a próxima 
fase do campeonato. Os meninos 
lençoenses jogam as próximas 
partidas apenas para definir a co
locação final na primeira fase. O 
Alba/Lençóis Paulista é mantido 
pela Prefeitura Municipal, através 
da diretoria de Esportes e patroci
nado pelo grupo Lwart e Lutepel.

: DIVULGACAO
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Veri Brigi se cliííifici í i í  Eícilires

A equipe de basquetebol 
masculina da escola Vera 
Braga de Lençóis Paulista 
está em Limeira na disputa 
da final estadual dos Jogos 
Escolares do Estado de São 
Paulo. Os lençoenses garan
tiram classificação para a 
segunda fase do campeonato.

Na primeira partida, nes
te sábado e contra Barretos, a 
equipe de Lençóis venceu por 
82 a 21. Na segunda partida, 
no domingo de manhã, mais

uma vitória, desta vez sobre 
Dracena por 102 a 46. On
tem, os lençoenses jogaram 
contra Sertãozinho para deci
dir quem fica com a primeira 
colocação da chave. Até o fe
chamento desta edição, o jogo 
não havia terminado

Os garotos que jogam pela 
escola Vera Braga são todos 
do projeto Alba/Lençóis Pau
lista e estão sobre o comando 
da professora de educação fí
sica Antônia Valvassori.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

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

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

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do  Parque do  Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Quintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

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

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco



O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, TERÇA-FEIRA, 1° DE OUTUBRO DE 2013

MARIMBONDO ACONTECE • TERÇA-FEIRA, 1° DE OUTUBRO DE 2013 • EDIÇÃO N° 91

MarimbondoAcontece
CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO • AVENIDA BRASIL, 1039 • TELEFONE (14) 3269-3400 • LENÇÓIS PAULISTA -SP • WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br

Hot 107 consegue virada espetacular
Segunda rodada da segunda fase neste final de semana teve jogos equilibrados e viradas emocionantes no placar da competição

A equipe da Coplacana, 
desfalcada de seu princi
pal jogador, Nilson Sobral, 
empatou com o Masster 
Veículos, líder do grupo, 
em 2 a 2. Enquanto isso, 
H ot 107 e Infinity Tennis 
fizeram o jogo mais emo
cionante do campeonato 
até o momento.

Era o encontro do líder 
geral contra o último co
locado. Aos 25 minutos do 
primeiro tempo, a partida 
já parecia estar definida. A 
Hot 107, que vinha de maus 
resultados na competição,

COPA COPLACANA 
-  VETERANOS

A primeira rodada 
da 2  ̂ Fase da Copa 
Coplacana
Veteranos também co
meçou com muito equi
líbrio. Os resultados da 
semana passada foram 
os seguintes:

SEG U N D A-FEIR A
23

H ot 107 2 x 1 Infinity 
Tennis

TER Ç A-FEIR A 24
True Info 2 x 2 Masster 
Veículos

Q U AR TA-FEIR A 25
Safra Sul 1 x 3 Eliz Line

Q U IN T A -F E IR A  26
Coplacana 3 x 5 Frigol

Próximos jogos 
(sempre às 19h30)

HOJE
Safra Sul x Hot 107

A M A N H Ã
Eliz Line x Infinity Tennis

Q UINTA-FEIRA
True Info x Coplacana

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

BO C H A - A equipe de 
Bocha do CEM fez uma 
boa apresentação no úl
timo final de semana, em 
Salto, pela primeira fase 
da Copa União. Os lenço- 
enses conseguiram a clas
sificação para a segunda 
fase da competição. Nesta 
etapa, equipe do CEM que 
é comandada pelo técni
co Estrela caiu no grupo 
mais forte da competição: 
CEM, São Carlos, Soroca
ba e Avaré. Para a terceira 
fase, classificam-se os dois 
primeiros colocados de 
cada grupo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

X A D R E Z  -
O técnico de xadrez, 
Adriano Mineto é o 
mais novo integrante 
do departamento de 
esportes do CEM. Mi- 
neto é m onitor do es
porte e irá m onitorar 
os treinamentos de 
terça e quinta-feira, das 
17h10 às 19h10.
Os interessados em 
participar dos tre ina
mentos poderão fazer 
sua inscrição direta
mente com Adriano 
Mineto, nos dias pro
gramados para tre ina
mento. Participe!

DE V IR AD A -
Hot 107 conseguiu 
virar o placar 
contra a Infinity 
Tennis; jogo foi 
marcado pelo 
equilíbrio entre as 
duas equipes

vencia a partida por 4 a 0, 
com atuação impecável de 
seu ataque. Magno, Juan e 
Oscar, com a pontaria ca
librada, complicavam a zaga 
adversária. Porém, a Infinity 
não se entregou e no se-

gundo tempo. Aos 32 minu
tos da etapa final, a equipe, 
com gols de Atanásio (3), 
Rosa e Rodrigo virou o 
placar para 5 a 4. Quando 
a virada surpreendente pa
recia irreversível, a Hot 107 
virou novamente o placar 
para 6 a 5, dando números 
finais ao jogo.

No último jogo do do
mingo, 29, a Safra Sul tam
bém manteve acesa a chan
ce de classificação ao con
seguir um empate por 1 a 1 
contra a equipe cabeça de 
chave de grupo, Eliz Line.

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

A N IM A Ç Ã O  - O Power Trio animou a noite de sex
ta-feira, 27, no CEM. O esperado Happy Hour levou 
um bom público às dependências do clube que ainda 
contou mais uma vez com o Projeto Criança Feliz. Os 
pais puderam aproveitar bem o evento enquanto os 
filhos brincavam e se divertiam com segurança.

9® etapa de Poker 
será amanhã

A 9̂  etapa do Campe
onato Interno do Poker 
do CEM será amanhã, 
às 20h, no salão social 
do clube. Após esta eta
pa, faltarão apenas mais 
duas para definir os dez 
melhores colocados que 
participarão da mesa fi
nal. Uma das novidades

para os participantes do 
campeonato de Poker 
será a mesa dos Patos, 
composta pelos classifi
cados de 11° a 20° co
locação no torneio. Os 
interessados em partici
par da 9̂  etapa deverão 
fazer sua inscrição no 
local até as I9h45.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
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FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

IDADE NOVA
O prefeito de Areiópolis, 
Amarildo Garcia 
Fernandes, comemora 
amanhã, 2 de outubro, 
mais um no de vida. Ele 
recebe os parabéns dos 
familiares, dos amigos, 
dos servidores municipais 
e também da equipe 
do jornal O ECO. Para 
Amarildo, muitos votos de 
saúde e disposição para 
fazer com que a cidade 
vizinha cresça cada vez 
mais.

FOTO: O ECO

• SERRALHEIRA 
MARIMBONDO
Há 40 anos, a Serralheria 
Marimbondo é pioneira em 
serviços como portões, vitrôs 
basculantes, grades, portas 
e estruturas. Para conferir as 
vantagens e qualidade dos 
serviços da Marimbondo, 
faça um orçamento sem 
compromisso e parcele a 
compra em até 10x nos 
cartões ou Construcard 
e pagamento no cheque 
ou boleto. A Serralheria 
Marimbondo fica na rua 
Francisco Prestes Maia, 826, 
Jardim Ubirama. Telefone (14) 
3263 0564. E-mail serralheria. 
marimbondo@bol.com.br. Na 
foto, a equipe.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Gabriela é toda sorrisos 
para comemorar 1 aninho.
0  Matheus também 
completou 1 aninho de pura 
simpatia.
©  Hemily completou 1 ano 
para alegria de toda família.
O  ©  ©  O pequeno Alex 
comemorou 1 ano de idade ao 
lado dos pais e familiares.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

• O fofo 
Victor Hugo 
completou 10 
meses para 
alegria de toda 
família.

FOTO: KING STUDIO

• O pequeno 
João Vitor 
completou 2 
meses para 
felicidades dos 
pais.

OLHA SÓ, QUE BELO
O pequenino Samuel 
completou 1 mês de vida 
para alegrias dos pais

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

©3264-3479
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