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-  PCD da Adefilp 
leva 12 medalhas 
nos Jogos Abertos
Dentre as 59 cidades que disputam os Jogos Abertos  
de M ogi das Cruzes, Lençóis Paulista ficou em sexto 
na categoria; com petições seguem  nesta sem ana ®

TUCANOS - Governador 
Geraldo Alckmin: e o 
subsecretário da Casa Civil e 
pederneirense Rubeps Cury

Em Pederneiras, Alckm in inaugura obras da SP-261
O governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
esteve em Pederneiras, no sába
do 19, para inaugurar as obras de 
melhorias e modernização da ro
dovia Osny Matheus (SP-261). O 
investimento de R$ 53,2 milhões 
no trecho que cruza os municípios 
de Lençóis Paulista, Macatuba e

Pederneiras foi realizado pelo DER 
(Departamento de Estradas e Ro
dagens). Os serviços foram execu
tados pela Jaupavi Terraplanagem 
e Pavimentação. Antes, Alckmin 
esteve em São Manuel, onde assi
nou o Autorizo para a contratação 
de projeto executivo para as obras 
de recapeamento e ampliação de

faixas adicionais do trecho entre 
São Manuel e Igaraçu do Tietê da 
rodovia João Mellão (SP-255). O 
governador também assinou outro 
Autorizo, desta vez em Igaraçu, 
para a contratação de projeto exe
cutivo para as obras de duplicação 
do trecho entre Igaraçu do Tietê e 
Jaú, na mesma rodovia.
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VELOCIDADE - Taioque e Alan Fontelles durante provas nos Jogos Abertos de Mogi
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LENÇÓIS

Norabele nega 
'política de 
perseguição'

O diretor de Recursos Huma
nos de Lençóis Paulista, Marcos 
Norabele, afirmou em entrevista ao 
jornal O ECO que a Prefeitura já 
possui mecanismos para identificar 
o assédio moral no serviço públi
co. A declaração é uma resposta ao 
projeto dos vereadores Ailton Tipó 
Laurindo, Jonadabe José de Souza, 
Humberto José Pita e Anderson 
Prado de Lima sobre o tema.

CEM

Hidroginástica é opção 
para boa saúde ®

FIM DE SEMANA

Expovelha revela 
campeões de 
Bandas e Queima

Terminou no domingo a 26® Ex- 
povelha. A feira reuniu produtores de 
ovinocultura, candidatos para festival 
musical, orquidófilos (foto), cozinhei
ros e o público em geral. Para Bruno 
Garcia Moreira, presidente da Aspaco, 
a Expovelha deste ano superou as ex
pectativas, tanto em visitantes, núme
ro de animais na pista e número de 
animais à venda. O último evento da 
programação foi a 9® Queima do Cor
deiro, que terminou com cinco finalis
tas classificados como o melhor prato. 
No Festival de Bandas, a Renovados 
ficou com o primeiro lugar, vai rece
ber o prêmio de R$ 3 mil e tocar na 
Facilpa do próximo ano, assim como 
os segundo e terceiro colocados.
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HANDEBOL

Equipe mirim de 
Lençóis Paulista 
é vice na Liga

A equipe mirim masculina da 
Diretoria de Esportes de Lençóis 
Paulista ficou com a medalha da 
prata na Liga de Handebol de São 
Manuel. Os lençoenses perderam a 
final para Várzea Paulista, grande fa
vorita a levar a taça. A final foi bas
tante disputada, mas Lençóis Pau
lista acabou sendo sufocada pelo 
adversário e acabaram perdendo 
pelo placar de 36 a 28. 0 )

Sobre as águas
O nadador campeão paralímpico e 
recordista mundial, André Brasil, chegou 
ontem a Lençóis Paulista e já participou 
de atividades na Adefilp (Associação 
dos Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista). Ele foi recepcionado pela 
diretoria e alunos da entidade e depois 
participou de atividades com alunos do 
projeto Clube São Paulo Paradesportivo. 
Amanhã, o atleta é a principal atração 
do Encontro do Núcleo Regional 8. A 
programação contará com diversas 
palestras durante todo o dia e também a 
apresentação dos projetos desenvolvidos 
pela Adefilp. A explanação de André 
Brasil é uma das mais esperadas e 
começa às 9h15.
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"  Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva
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QUARTA-FEIRA, 23/10
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

■f33°^ ^—N 84% 
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C&T ®
Maior feira da América 
Latina, Brasil Game Show 
começa na sexta-feira 2D13

RÁDIO
Da lista dos 
inadimplentes, 
mulheres são 55%
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• "Isto já está previsto e prevê pena, caso aconteça o assédio moral. 
Entendo que o projeto é inócuo já que existe legislação em vigência

PARA PENSAR
• "Não sou nem ateniense, 
nem grego, mas sim um

tratando disso." cidadão do mundo."
Marcos Norabele, diretor de Recursos Humanos de Lençóis Paulista Sócrates
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Dedicação e esforço

Mais uma vez -  e isso já está se tor
nando rotina nos editoriais de O 
ECO -  vale enaltecer a seriedade e 

o empenho dos atletas da Adefilp (Asso
ciação dos Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista) nos treinos para competições. A 

mais recente mostra disso foi o desem
penho dos atletas nos Jogos Abertos 
que estão ocorrendo em Mogi das 
Cruzes. A equipe de Lençóis ficou em 

sexto no ranking, com 12 medalhas 
conquistadas.

É preciso lembrar que este é o 
resultado de um trabalho de longo 
prazo. A melhoria e valorização da 

Adefilp nos últimos anos, sem dúvi
da, tem relação com esse resultado. O 
empenho de empresários e profissio

nais de Lençóis Paulista que dedicam 
parte do seu tempo para alavancar a

entidade também deve ser lembrada. Não 
só a busca por recursos, mas também a 
profissionalização administrativa da enti
dade foram e são importantes. E isso ainda 
é apenas o começo.

Com a finalização do ginásio parades- 
portivo, as equipes terão ainda mais es
trutura para treinar e evoluir no esporte. 
Quem sabe se, dentro de alguns anos, não 
teremos um atleta lençoense competindo 
numa Olimpíada, que pode ser a do Rio 
de Janeiro, em 2016. O modelo usado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, de em
prestar atletas para competir por entida
des como Adefilp, como ocorreu nos Jogos 
Abertos, com Alan Fonteles, é salutar, por
que traz para perto atletas de experiência 
internacional para competirem e convive
rem com os atletas locais, que têm um in
centivo para fazer cada vez melhor.
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A Escola do Futuro
Alencar Burti
é empresário e presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-SP

O processo das transformações impul
sionado pelos avanços tecnológicos, 
conectividade e velocidade das infor

mações redesenhou o mundo em diversos 
aspectos e pautou a nova organização do 
trabalho em todos os ramos de atividade. O 
homem deixou de ser fator de produção para 
ser gerador e multiplicador de conhecimento.

O modelo em que o símbolo da felicida
de e realização pessoal e profissional era o 
bom emprego com carteira assinada esgo
tou-se, dando vez ao desenvolvimento da 
cultura empreendedora.

Os números atestam isso. Somos o ter
ceiro país em número de empreendedores: 
há 27 milhões de pessoas com um negócio 
próprio ou envolvido na criação de uma 
empresa. Atrás apenas da China, com 373,5 
milhões e EUA, com 41,3 milhões -  dados 
compilados pelo Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), sob coordenação do Bab- 
son College e London Business School, e 
aqui no Brasil com apoio do Sebrae.

Em negócios formais, há no País 7 mi
lhões de pequenos negócios e empreendi
mentos individuais (EIs), que geram 67% 
dos empregos (cerca de 21 milhões), 40% 
da massa salarial e 25% do PIB.

Cenário perfeito, não fosse por alguns 
aspectos, como o ainda alto número dos 
que iniciam negócio por necessidade, sem 
planejamento.

Disso resultam produtos e serviços de 
baixo valor agregado e pouco inovadores 
em processos e equipamentos, que im- 
pactam nos já altos índices de mortalida
de (58% em cinco anos de atividade) e de 
informalidade (para cada negócio formal 
existem dois informais).

O descompasso também é evidencia
do em outra pesquisa do IBGE, em parceria 
com Endeavor Brasil: hoje no Brasil há pouco 
mais de 30 mil empresas de alto impacto -  
empreendimentos que começam pequenos, 
mas pensam além do horizonte e tornam-se 
grandes, passando a empregar 250 ou mais 
funcionários. Representam 1,7% do total

das empresas registradas. E poucas com 
maturidade suficiente para abrir capital.

Mas o brasileiro tem em seu DNA o ato 
de empreender. Para isso ser um bônus ao 
processo de desenvolvimento sustentável 
do Brasil são necessárias soluções rápidas 
e inovadoras, seja na melhoria da legisla
ção, partindo da Lei Geral da Microempre- 
sa, que garante tratamento diferenciado 
aos pequenos negócios, seja na consolida
ção da cultura empreendedora.

No campo do desenvolvimento da edu
cação empreendedora, raiz mestra da atu
ação do Sistema Sebrae, temos feito óti
mas ações, educando as futuras gerações 
de empreendedores desde 2002. O Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), 
programa implementado no sistema edu
cacional paulista e que agora avança para 
todo território nacional, ensinando empre- 
endedorismo a crianças e jovens das redes 
pública e privada.

E faremos mais. Em fevereiro de 2014 
terá início a Rede Escola de Negócios em 
todo o Estado, fruto de parceria com o 
Centro Paula Souza. Aliaremos o que há de 
mais avançando no mundo da pedagogia
-  jogos, simulação, tutoria de empresários
-  com o conhecimento desta rede que há 
mais de 40 anos oferece o melhor do en
sino técnico aos jovens paulistas, e com a 
expertise de especialistas do Sebrae-SP.

A verdadeira escola do futuro esti
mulará o protagonismo da aprendizagem 
dentro e fora das salas de aula. Será se
diada na capital e terá uma incubadora de 
projetos, preferencialmente startups, um 
observatório das tendências nacionais e 
internacionais de empreendedorismo e a 
casa de biblioteca virtual sobre gestão.

Queremos que os alunos que passa
rão pelas 34 unidades respirem e inspirem 
novos conhecimentos, aprendam o tema 
na prática e ajudem São Paulo e o Brasil a 
construir o tecido de uma sociedade do co
nhecimento: a rede formada por pessoas 
com capacidade de acompanhar o ritmo da 
evolução do nosso mundo tão veloz, com 
criatividade para inovar sempre e para re
alizar, empreender, gerar empregos, renda 
e desenvolvimento.
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Transição de carreira e o medo da recolocação no mercado
Gutemberg Macedo,
Presidente da Gutemberg Consultores

Mudar de área, empresa ou carreira 
já deve ter passado pela cabeça de 
diversos profissionais ao decorrer 

da vida corporativa. Com a ideia de mu
dança vem também o medo de enfrentar 
novos desafios e sair do "porto seguro" 
em que vive na empresa atual. Porém 
estamos na era da realização, onde o 
desejo de encontrar uma carreira gratifi- 
cante tem aumentado e também a busca 
por uma atividade que permita suprir as 
necessidades financeiras, assim como a 
satisfação pessoal.

O que tem acontecido com diversos 
profissionais no mercado é que alguns 
não conhecem o universo fora do am
biente da empresa atual, o que os deixa 
receosos e muitas vezes como medo de 
buscar novas oportunidades.

O que temos percebido é que esse 
medo vem da falta de diferentes expe
riências em outras empresas, o que aca
ba os deixando menos atrativos para o 
mercado. Hoje o profissional que possui 
diferentes experiências, tende a encon
trar soluções rápidas, isso acontece por 
ele estar acostumado com diferentes ce
nários. Quem não vive diariamente esta

realidade acaba tento um medo constante 
de buscar novas oportunidades de recolo- 
cação no mercado.

O receio de enfrentar um novo cenário 
em outra empresa os afasta de novas e 
promissoras oportunidades, para ajudar 
neste período de transição existem em
presas e profissionais preparos para dar o 
suporte necessário quando a decisão de 
buscar novos rumos for concreta.

Por outro lado também não é legal 
mudar de empresa constantemente, as
sim como o mercado não vê com bons 
olhos profissionais que passaram 20 anos 
na mesma empresa e depois foram em 
busca de recolocação. O ideial é o pro
fissional se "reciclar" a cada 4 ou 5 anos, 
com isso ele terá uma gama de experiên
cias para a vida e para o mercado.

Para minimizar os medos vale lembrar 
de algumas dicas:

- Fazer um exercício de avaliação da 
carreira contínuo -  Como você esta hoje, 
suas aptidões, o que precisa ser melhora
do, qual sua meta.

- Estar sempre antenado no mercado 
de trabalho e no desenvolvimento profis
sional constante.

- Nutrir, manter e renovar o network.
- Estar sempre preparado para novas 

oportunidades.

Alckmin dá show de simpatia na região
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) visitou as cidades da região no sábado 19 

em ritmo e clima de festa, esbanjando simpatia. Em São Manuel, Alckmin escapou 
das formalidades do evento e se afastou para rezar diante da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida de São Manuel, que completou 100 
anos em 2013. Depois da oração, o tucano confirmou que fez três pedidos à santa, 
sem revelar quais. Disse apenas que não foram relacionados a política ou eleições.
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Placa
Em Pederneiras, Alckmin descerrou 

placa que inaugura a recuperação da ro
dovia Osni Matheus (SP 261), no trecho 
entre Lençóis Paulista e Pederneiras. Na 
foto, o governador, o subsecretário da 
Casa Civil, Rubens Cury, os prefeitos de 
Macatuba, Tarcisio Abel (PP), e de Pe
derneiras, Daniel Camargo (PSB).

Périplo
O governador do Estado esteve 

em três cidades na região: São Ma
nuel, Igaraçu do Tietê e Pederneiras, 
antes de seguir para Brotas. Em todas 
elas, foi recebido e aplaudido por li
deranças locais e regionais, como os 
deputados federal Milton Monti (PR) 
e estadual Luiz Carlos Gondim (SDD), 
além dos prefeitos anfitriões e de ci
dades vizinhas.

Torcida uniformizada
O deputado tucano Pedro Tobias 

também foi ao encontro de Alckmin 
em Igaraçu do Tietê. Chegou atrasado 
e explicando que estava participando 
do encontro do PSDB de Bauru, que 
no sábado comemorava os 25 anos 
do partido. Tobias chamou a atenção 
pelo figurino. O deputado usava ca
miseta amarela com as inscrições Sou 
Alckmin, Sou Aécio.

Vou de van
O macatubense Tarcisio Abel jun

tou uma comitiva e foi de van às três 
cidades visitadas por Alckmin. Levou 
com ele, entre os vereadores, o pre
sidente da Câmara, Julio Cesar Saes 
(PP). O time argumentou que econo
mizava dinheiro indo de van. E refor
çou o pedido de verba para recuperar 
o telhado da rodoviária, avariado pe
las tempestades do início do mês.

Vozes
A prefeita de Lençóis Paulista, Bel 

Lorenzetti (PSDB), não acompanhou 
Geraldo Alckmin desta vez, pois está 
com a garganta inflamada. Mas a pla- 
teia do governador tinha o borebien- 
se Manoel Frias (PR) e oare i o f)olen^e 
Amarildo Garcia (PSDB), entre tanto 
outros, garantindo que as cidades da 
região estivessem representadas.

Afago
Na base de apoio ao governo da 

presidente Dilma Rousseff (PT), Mil
ton Monti fez discurso de apoio a Al- 
ckmin. O republicano elogiou muito a 
atuação do governador e ressaltou a 
ajuda aos municípios, especialmente 
pela desoneração do ICMS. Prefeito 
de São Manuel, Marcos Monti (irmão 
de Milton Monti) teve verbas anun
ciadas por Alckmin no sábado.

Aos navegantes
Na quarta-feira 23, Alckmin assina 

convênio de R$ 1,5 bilhão em Brasília 
para financiar o projeto que melhora as 
condições de navegabilidade do rio Tietê, 
aprofundando a calha nos trechos mais 
críticos. Serão R$ 900 milhões do Gover
no Federal e R$ 600 milhões do Governo 
Estadual. Alckmin convidou Milton Monti 
para participar da solenidade.

Relógio do tempo
Daniel Camargo compartilhou o 

palanque com Alckmin, Pedro Tobias, 
Rubens Cury e outras lideranças do 
PSDB, alvos de suas críticas mais duras 
em 2012, quando disputou a Prefeitura 
contra José Eduardo Cury Saleme, o Zé 
da Purina, e Joanilce Pranas, o João- 
zinho da Farmácia. Claramente inco
modado com as companhias tucanas, 
Daniel estufou o peito e discursou aos 
presentes em alto e bom som.

Falha nossa
Foi divulgado na Terceira Coluna do 

sábado 19 que o servidor público Elias 
Jacinto Bezerra é o presidente do SDD 
(Solidariedade) e Altair Aparecido To- 
niolo, o Rocinha, comandante do PROS 
^^artido Republicano da Ordem Social) 
em Lençóis Paulista. Na verdade, é o 
inverso: Bezerra preside o PROS e Ro
cinha, o SDD. Desculpe a nossa falha.
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CAMPEONATO  
DOS SERVIDORES
Os jogos decisivos do Cam

peonato dos Servidores Públicos 
do Estado de São Paulo vão ser 
disputados entre os dias 14 e 17 
de novembro, em Dois Córregos. 
Agudos está no grupo B e enfren
tará Santo Antônio do Aracanguá, 
Embu-Guaçu ou Barra Bonita e 
Macatuba. No grupo A estão os ti
mes Dois Córregos, Bertioga, Vár
zea Paulista e Itapecerica da Serra. 
O primeiro colocado ganha R$ 25 
mil, o segundo R$ 7 mil, o terceiro 
R$ 3 mil e o quarto R$ 1 mil.

DIVERSÃO
No sábado tem teatro na Praça 

Tiradentes, em Agudos. Com ses
sões às 16h e às 18h30 Macacos, 
Banana, Bananinha e Bananada 
vão explorar o mundo digital para 
conhecer os bons hábitos para 
ter uma vida saudável e cheia de 
energia.

FEIRA DO LIVRO
Segue até sexta-feira, no Sa

lão Santo Antonio, a Feira do Livro 
de Agudos. Na programação tem 
lançamento e venda de livros, sa- 
raus, contação de história, teatro 
dança e cantinho da leitura.

ENEM
Acontece neste final de s e 

mana a prova do ENEM (Exam e 
Nacional do Ensino Médio). Se
gundo o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, 7,1 milhões 
de candidatos se inscreveram . No 
sábado a prova acontece das 13h 
às 17h30 com teste de ciências 
humanas e ciências da natureza. 
No domingo tem as disciplinas de 
linguagens, matemática e reda
ção sendo que a prova acontece 
das 13h às 18h30. O gabarito do 
Enem vai ser divulgado no dia 30 
deste mês.

. s i r /

A HORA DO CONTO
Amanhã tem projeto A Hora do Conto na 
Biblioteca Ramal julio Ferrari. As sessões 
acontecem às 8h30 e 9hio e são voltadas para 
crianças e acompanhantes. O evento tem o apoio 
da Zilor nas Escolas e Lwart nas Bibliotecas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

EQUOTERAPIA -  O Dia das Crianças foi comemorado, na Equoterapia, com festa 
no dia 15. Entre as atividades teve cama elástica, pernas de pau, pula corda, pin
turas na pele e brinquedos terapêuticos, ferramentas utilizadas pela equipe que 
conduz o programa, em substituição a rotina diária do seu tratamento. Cerca de 70 
pessoas participaram do evento.

\ _ _ _ \  V \ _____ ^

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclam ações. 
Para o e-mail cartadole itor@ jom aloeco.com .br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG. I

FRASE
"Foi um investimento de R$ 53 milhões." 

governador Geraldo Alckmin (PSDB) sobre 
melhorias na Rodovia Osni Matheus, entre 

Lençóis Paulista e Pederneiras, 
sábado em Pederneiras

Mulheres são as 
mais inadimplentes

De todas as pessoas que estão com os CPFs negati- 
vados, a maioria é mulher. Elas representam 55%  dos 
inadimplentes e os homens, 45% . É isso que mostra um 
indicador divulgado pelo SPC (Serviço de Proteção ao Cré
dito). A análise feita pelo SPC procura descobrir como se 
comporta a inadimplência no comércio brasileiro. Além do 
critério de gênero, esse estudo também verificou que a 
maior parte das pessoas que estão devendo têm entre 
30 anos e 39 anos de idade. A maioria das dívidas é entre 
R$ 100  e R$ 250. Ainda de acordo com o SPC, em setem 
bro deste ano, a inadimplência apresentou uma queda de 
0,34%  na comparação com o mesmo mês de 2012.

Projeto de lei que pedia isenção de imposto na 
compra de carro próprio para aposentados por 
invalidez é barrado. A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados rejeitou o 
pedido de isenção de Imposto sobre Produtos 
Industrializados, o IPI, para esse caso.

É que isso significaria uma renúncia fiscal gran
de para o governo federal já que projeto não 
indicava uma readequação financeira. O pare
cer dessa comissão é terminativo e por isso a 
proposta será arquivada. Só volta para análise, 
se algum parlamentar entrar com recurso so
licitando isso. Essa lei tinha sido proposta pelo 
ex-deputado federal Neilton Mulin.

Processo judicial não perde a validade por 
causa de escutas telefônicas ilegais. Esse é 
o entendimento do STF (Superior Tribunal de 
Justiça). O parecer foi dado pelos ministros da 
Sexta Turma do STJ, no caso de um réu inves
tigado por estelionato, lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha. As escutas telefônicas 
foram feitas depois do prazo estipulado por lei 
para duração das investigações, que é de 15 
dias, e, portanto, elas foram invalidadas. Os 
ministros permitiram que o processo criminal 
continuasse em tramitação, mesmo com as 
escutas ilegais anuladas.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
LIMPEZA DE TERRENO

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, 22 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
N o m e E n d e r e ç o C a d a s t r o

i m o b i l i á r i o
V a lo r

S érg io  P e le g r in i  
M aru n

R u a  João  F ra n c isc o  d e  M a c e d o  L 3 3  Q  
K  G rajaú

2 5 7 0 0 /5 8 9 4 R $ 1 0 5 ,0 0

S érg io  P e le g r in i  
M aru n

R u a  M a r c ilio  M in etto  L 1 7  Q  S G rajaú 2 5 9 7 3 /5 5 2 7 R $ 1 1 1 ,7 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 138/2013 -  Processo n° 
248/2013Objeto: Registro de preços 
para aquisição de cartuchos e toners. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 05 de novembro 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, 21 de outubro de 2013. JOSE 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 139/2013 -  Processo n° 249/2013
Objeto: Registro de preços para serviços de manutenção e limpeza em 
praças esportivas. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 04 de novembro 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, 21 
de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

LICENÇA PREVIA CETESB
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia número 7001915, e que requereu junto 
a CETESB a Licença de Instalação para atividade de reciclagem de 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, situado na Rodovia LEP 
335, Fazenda Corvo Branco, no Município de Lençóis Paulista.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de outubro de 2013. Na página A3.Valor da publicação R$ 149,86.

classiECQ
Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O ECO, na R. Geraldo Pereira 

de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO -  CIPA 2014

Ficam convocados todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista para a eleição dos membros representantes dos servidores 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA, de acordo com 
o item 5.40, alínea “a” da Norma Regulamentadora n° 05, alterada pela 
Portaria n° 08, de Fevereiro de 1999, da Secretaria de Segurança e Saúde do 
Trabalho, baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego -  SSST/MTE, a 
ser realizada no dia 03 de Dezembro de 2013, no período das 8:00 às 16:00 
horas, com urnas fixas nos setores, assim definido pela Comissão.
Lençóis Paulista, 21 de Outubro de 2013.
Comissão Eleitoral:
José Antônio Ribeiro Ramos Júnior 
Marcelo Romani
Rafael Augusto Barboza de Souza 
Wilciléia Albino

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 49,66.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Edital de Convocação

O Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, o interessado(a) 
abaixo, aprovado no Concurso Público, para o preenchimento da vaga 
do cargo abaixo relacionado, na Câmara Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela 
presente convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei. 

Concurso Público n.° 01/2013 
Local: Câmara Municipal de Lençóis Paulista,
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.° 970 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP 
Data: 22 de Outubro de 2013 
Horário: 9:00 hr.
Cargo: Contador
01 -  Gislaine Leme de Oliveira Azevedo 
Lençóis Paulista, 21 de Outubro de 2013

Humberto José Pita 
Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 36,21.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista
http://www.lencoispaulista.sp.gov
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Na manhã de ontem, o 
Facebook apresentou 
problemas para interação de 
usuários brasileiros. Internautas 
tinham problemas para postar, 
curtir e comentar publicações.

Feira de games em SP terá 
Xbox One e PlayStation 4

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Durante cinco dias, a partir da próxima 
sexta-feira, 25, São Paulo receberá a Brasil 
Game Show, maior feira de jogos do país. A 
principal atração será a primeira exibição, para 
o público brasileiro, do Xbox One e do PlaySta- 
tion 4. Microsoft e Sony terão a oportunidade 
de mostrar as novidades de seus consoles de 
nova geração e tentar convencer os visitantes 
sobre qual plataforma vale comprar - ambos 
chegam ao mercado até o fim do mês que 
vem. A tarefa é mais árdua para a Sony. Muitos 
já descartaram a compra do PS4, mesmo sem 
analisar as supostas vantagens de hardware 
e comparação com o console da Microsoft. O 
motivo é o preço estratosférico do aparelho, 
R$ 3-999- A explicação da empresa japonesa 
é só uma: os impostos altos de importação 
encarecem 0 produto. Mas a desculpa não 
explica totalmente a questão. O Xbox One, 

sujeito aos mesmos impostos, chegará ao 
país por R$ 2.199. Nos Estados Unidos, 
o PS4 (US$ 399) é mais barato do que o 
Xbox One (US$ 499). Além da chance de 

experimentar as novas plataformas, os 
visitantes poderão participar de campeo

natos de games e testar títulos ainda não lan
çados no mercado, como os novos games das 
franquias de guerra "Call of Duty: Ghosts" e 
"Battlefield 4". O estande da Seven, escola de 
computação gráfica, terá a presença dos pro
dutores john Diaz, de "GTA 5" e "Red Dead Re- 
demption", e Jameson Durall, dos títulos "The 
Godfather" e "Red Faction". A organização do 
evento espera que mais de 150 mil pessoas 
participem do evento, público 50% maior que 
em 2012. Mais de 50 companhias participarão 
da feira, entre elas grandes produtoras como 
EA, Ubisoft e Activision, além de Microsoft e 
Sony. A Nintendo ficou de fora.
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Corpo de  
Bom beiros

193
SA M U

192
Polícia 
Militar

190
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
Conselho Tutelar......3262-1162
Hospital de Agudos... 3262-1444 
Pref de Agudos........3262-8500

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa.................3298-9200
Ambulância..........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa................. 3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia CAPTURADO
A Polícia Militar de Areiópolis durante abordagem de rotina no domingo 
conseguiu capturar Rosildo Aires de Melo, morador de Bauru e procurado 
pela Justiça por tráfico de drogas. A Polícia investiga também a ligação do 
acusado com uma facção criminosa de São Paulo. O homem foi detido e 
encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória), de Cerqueira César.

ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido após 
furtar padaria com arma de brinquedo
M enor de 15 anos conseguiu levar R$ 80 em dinheiro, mas foi capturado pelo dono do 
estabelecimento; no mesmo dia taxista é assaltado próximo ao Jardim Progresso

W elin ton  Barros

0 final de semana foi m ar
cado por dois assaltos em 
Lençóis Paulista e um aci

dente de trânsito com morte na 
rodovia Marechal Rondon (SP- 
300). No sábado, um jovem de 
15 anos entrou em uma padaria 
no Jardim Maria Luiza IV, por 
volta das 14h, com uma touca 
ninja e armado de revólver. Ele 
ameaçou a atendente e levou os 
R$ 80 em dinheiro que estavam 
no caixa. Em seguida, o adoles
cente fugiu correndo do local. 
Um pouco antes, por volta de 
12h20, um taxista foi vítima 
de assalto na rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), no trevo de

acesso ao Jardim  Progresso.
O proprietário da pada

ria contou aos policias que o 
acusado entrou no estabeleci
mento com o rosto coberto e 
anunciou o assalto. Armado, 
o adolescente ameaçou a aten- 
dente e levou cerca de R$ 80 
que estavam no caixa. O dono 
do estabelecimento, que esta
va no local, percebeu a ação 
do acusado e saiu à procura 
do menor, que foi capturado 
por ele e imobilizado. O co
merciante segurou o rapaz até 
a chegada dos policiais. Após 
revista pessoal, a PM identifi
cou que a arm a que o acusado 
portava era de brinquedo.

O adolescente foi encami

nhado ao Plantão Policial e 
apreendido por ato infracional. 
Ele foi conduzido à Cadeia Pú
blica de Pirajuí, onde ficará à 
disposição da Justiça.

TAXISTA
Ainda na tarde de sába

do, por volta de 12h20, um 
taxista foi vítim a de assalto 
na rodovia M arechal Rondon 
(SP-300), próxim o ao trevo de 
acesso ao Jardim  Progresso, 
em Lençóis Paulista.

A vítima relatou aos poli
ciais que fez uma corrida para 
levar dois homens até o distri
to de Alfredo Guedes. Quan
do estavam próximos ao trevo 
de acesso ao bairro, um dos

homens que estava no banco 
traseiro, agarrou o taxista pelo 
pescoço tentando sufocá-lo.

A vítima J.M.S., de 75 anos, 
conseguiu pegar um canivete 
que estava na porta do veículo e 
perfurou o braço direito de um 
dos assaltantes. O outro rapaz, 
que estava no banco do passa
geiro desferiu diversos socos ao 
rosto da vítima, que ainda foi 
atingida na barriga, provavel
mente pelo próprio canivete.

Os homens fugiram levando 
dois aparelhos celulares e cerca 
de R$ 270 da vítima, que pres
tou depoimento na Delegacia 
de Polícia de Lençóis, após ser 
medicado. O caso esta sendo in
vestigado pela Polícia Civil.

BOREBI

Polícia Militar prende ex-candidato a 
vereador de Agudos por tráfico de droga

Homem de 30 anos 
foi preso pela PM  
de Borebi quando 
vendia cocaína

W elin ton  Barros______

Um hom em  de 30 anos 
foi preso na tarde de do
mingo, 20, por tráfico de 

drogas no centro de Borebi. A 
Polícia M ilitar já suspeitava do 
acusado e obteve a confirma
ção através de monitoramento 
feito por câmeras de seguran
ça. Leandro Atanásio, conhe
cido como Zenaide, é m orador 
de Agudos e foi detido por
tando 11 papelotes de cocaína 
e R$ 159 em dinheiro. O acu
sado foi candidato a vereador

FOTO: DIVULGAÇÃO

nas eleições de 2012 pelo PR e 
obteve 135 votos.

Segundo informações da Po
lícia, Atanásio já era monitora
do pela PM, suspeito de traficar 
drogas em Borebi e Agudos. A 
confirmação veio na tarde do 
domingo, através de câmeras de

segurança os policias flagraram 
o momento em que ele vendia 
drogas em uma praça no centro 
da cidade. Na abordagem os po
liciais localizaram 11 papelotes 
de cocaína e o dinheiro.

O acusado, que é travesti, 
disse que comprou os entorpe-

TRÁFICO -  Ex-candidato 
a vereador de Agudos é 
preso em Borebi com 11 
papelotes de cocaína

centes em Bauru e vendia em 
Borebi e Agudos após fazer 
programas sexuais. Atanásio 
foi encaminhado ao Plantão 
Policial e autuado em flagrante 
por tráfico de drogas. Ele foi en
caminhado ao CDP (Centro de 
Detenção Provisória de Bauru).

ACIDENTE

Homem morre 
em capotamento 
na Rondon
Acidente aconteceu na noite de sábado 
em Lençóis Paulista; vítima foi socorrida 
e morreu no Pronto Socorro

TENTATIVA DE ROUBO

Adolescente é detido 
após tentar roubar 
supermercado em Agudos

W elin ton  Barros

Na noite de sábado 
19, um homem de 
40 anos morreu após 

um capotamento na rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). 
O acidente aconteceu na al
tura do quilômetro 287, por 
volta das 22h30.

De acordo com infor
mações da Polícia Militar, 
Sebastião Lourenço da Sil
va, que é m orador de São 
Manuel, seguia sentido

Areiópolis-Lençóis Paulis
ta, quando por motivos a 
serem apurados, perdeu o 
controle do veículo, um Sie- 
na com Placas de São Ma
nuel, e capotou.

A vítim a foi socorrida 
ainda com vida e encam i
nhada ao Pronto Socorro 
do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade em Lençóis. O 
hom em  não resistiu aos fe
rimentos m orreu no hospi
tal. As causas do acidente 
serão investigadas.

Jovem de 16 anos foi 
flagrado pela polícia 
com um revólver 
calibre 22

W elin ton  Barros______

No fim da tarde de sexta
-feira 18, um  adoles
cente de 16 anos foi 

apreendido em flagrante no 
Jardim  Vienense, em Agudos. 
Ele é acusado de ten tar roubar 
um superm ercado no Parque 
Centenário. Segundo infor
mações da Polícia Militar, o 
jovem entrou no estabeleci
mento, acom panhado de ou
tro rapaz e, m ediante ameaças 
com um revolver, anunciou o 
assalto. No m om ento do fato

o dono do estabelecim ento 
reconheceu um dos rapazes e 
o cham ou pelo nome. Assusta
dos, os dois fugiram a pé sem 
levar nada.

A PM foi acionada e, por 
volta das 17h, localizou um 
dos suspeitos em um a avenida 
no Jardim  Vienense. Ao avistar 
a viatura policial o rapaz ten
tou fugir, mas foi capturado. 
Durante revista pessoal, os po
liciais localizaram o revolver 
calibre 22 municiado. O ado
lescente negou a participação 
no crime, mas na delegacia foi 
reconhecido pelo comerciante.

O jovem que já  tinha pas
sagens pela polícia foi au
tuado por ato infracional e 
perm anece à disposição da 
justiça. O com parsa dele con
tinua foragido.

http://www.uniontecnologia.com.br
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Dárcio Alexandre, faturista em Belo Horizonte -  A 
quantas andam as obras de transposição do Rio São 
Francisco? Já que somente a parte que é feita pelo 
nosso Exército Brasileiro é completada, porque não 
deixar a obra inteira por conta dele?

Presidenta Dilma -  Dárcio, as obras do Pro
jeto de Integração do Rio São Francisco es
tão em pleno andamento, com mais de 6.500 
trabalhadores em seus canteiros e mais de 
1.800 equipamentos em atividade. Em quatro 
trechos do empreendimento, as construtoras 
estão trabalhando 24 horas por dia: São José 
de Piranhas (PB), Salgueiro (PE), Cabrobó (PE) 
e Jati (CE). A obra será concluída em 2015, mas 
já em 2014 teremos os primeiros 100 quilôme
tros concluídos em cada eixo do empreendi
mento, o Norte e o Leste.

Aliás, Dárcio, as obras do São Francisco 
nunca foram interrompidas, sempre contaram 
com mais de 3 mil trabalhadores em seus can
teiros. Mesmo quando houve paralisação em 
algum trecho, nos outros os trabalhos conti
nuaram. Nos trechos com problemas, contra
tos foram renegociados, empresas foram tro
cadas e o ritmo das obras já se intensificou. 
Nos últimos meses, dez novas ordens de ser
viço foram emitidas para a expansão da obra 
nos dois canais e foram contratados mais 2 mil 
trabalhadores.

As águas do São Francisco serão levadas 
numa extensão de 470 km, quase a distân
cia de São Paulo a Belo Horizonte, e também 
beneficiarão 325 comunidades que residem 
a uma distância de até cinco quilômetros de 
cada margem dos canais. O Governo Federal 
também investe fortemente em outras obras 
de infraestrutura hídrica para o semiárido. A 
cada R$ 1 investido no São Francisco, outros 
R$ 3 são aplicados em outras barragens, adu
toras e canais, que já estão transformando o 
semiárido brasileiro. Pelo Programa de Acele
ração do Crescimento (PAC), os investimentos 
mais que triplicaram, passando de R$ 7,2 bi
lhões no PAC 1 para R$ 28 bilhões no PAC 2.

A participação da engenharia do Exército 
tem sido importante no projeto do São Fran
cisco, em um trabalho complementar ao das 
construtoras privadas. Os canais de aproxima
ção dos Eixos Norte e Leste foram concluídos 
pelos militares. O Exército está construin
do ainda estradas de acesso às estações de 
bombeamento e cuidando de obras em outras 
áreas, como estradas e aeroportos. A parceria 
entre o setor público e o privado, com o auxí
lio do Exército, é boa para a infraestrutura do 
país, pois ao mesmo tempo em que constrói 
soluções para gargalos estruturais, mantém 
a equipe técnica militar sempre mobilizada e 
em contato com as mais modernas tecnolo
gias construtivas.

Que benefícios a distribuição de máquinas aos 
pequenos municípios está trazendo para o Brasil? (*)

Estamos doando, para todos os muni
cípios com até 50 mil habitantes, e aos que 
estão em situação de emergência por causa 
da seca, um kit de máquinas contendo uma 
retroescavadeira, uma motoniveladora e um 
caminhão-caçamba. Para aqueles municípios 
em situação de emergência do semiárido, 
também estamos doando mais um caminhão- 
-pipa e uma pá-carregadeira. Ao todo, serão 
beneficiados 5.061 municípios brasileiros e já 
distribuímos 7.689 equipamentos. Tenho via
jado por todo o Brasil para entregar esses kits 
e visto os benefícios que trazem. Essas má
quinas estão ajudando a melhorar a vida nas 
pequenas cidades porque dão condições aos 
prefeitos de cuidar, sobretudo, das estradas 
vicinais, por onde passam pessoas, passa pro
dução agrícola, ambulâncias do Samu e ônibus 
escolares, além de fazer pequenas obras de 
saneamento. As máquinas são novas e a pre
feitura não tem que pagar nenhum centavo 
por ela. Está incluído também, o que é muito 
importante, um curso para quem vai operar 
cada uma das máquinas. Todo esse esforço 
significa um investimento de R$ 5 bilhões do 
governo federal, mas significa muito mais para 
cada prefeitura, porque estamos dando auto
nomia para elas enfrentarem os seus proble
mas diários. Outro fator importante a destacar 
é que essas máquinas são compradas aqui no 
Brasil, priorizando a produção no país. Isso es
timula vários setores da nossa economia. As 
empresas que fabricam essas máquinas estão 
produzindo com toda a sua capacidade por 
causa dos nossos pedidos. Com isso, geramos 
emprego e renda nos municípios em que es
tas fábricas estão situadas. No fim das contas, 
com esse programa de doação de máquinas 
para pequenos municípios, nós estamos be
neficiando todo o país.

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

entendimento do conteúdo.

Administração LEILÃO
O leilão do pré-sal foi vencido por um superconsórcio 
liderado por Petrobras (10%, mais os 30% obrigatórios), 
Shell (20%), Total (20%) e as chinesas CNPC e CNOOC 
(10% cada). O grupo poderá explorar por 35 anos o 
campo gigante de Libra, no pré-sal da bacia de Campos.

ASSEDIO MORAL

Norabele nega 'política de perseguição' na Prefeitura

Diretor diz que 
dispositivos do setor 
de RH não apontam  
o problema

A ngelo  Neto_________

Diretor de Recursos Hu
manos, Marcos Norabele 
considera o projeto de lei 

que veda a prática assédio moral 
no serviço público de Lençóis 
Paulista uma tentativa de eviden
ciar "política de perseguição ao 
funcionário", algo que - segundo 
ele - não existe na Prefeitura. A 
proposta dos vereadores Humber
to José Pita (PR), Anderson Prado 
de Lima, Ailton Tipó Laurindo 
(ambos do PV) e Jonadabe José de 
Souza (SDD) está no jurídico da 
Câmara, que decidirá se a matéria 
é constitucional ou não.

O projeto define assédio como 
toda ação, gesto ou palavra, prati
cada de forma repetitiva por agen
te, servidor ou empregado que 
objetiva atingir a autoestima do 
trabalhador. Se constatada a prá
tica, as punições variam entre ad
vertência, suspensão e demissão. 
De acordo com Norabele, o Esta
tuto do Servidor Público já prevê 
o assunto. "Isto já está previsto e 
prevê pena, caso aconteça o assé
dio moral. Entendo que o projeto é 
inócuo, já que existe legislação em 
vigência tratando disso", diz.

Norabele lembra que proposta 
similar foi apresentada em 2006 e 
rejeitada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. "Tudo que 
trata da vida do servidor público 
não pode ter iniciativa de projeto

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

da Câmara Municipal. Apenas o 
Executivo pode propor este tipo de 
matéria", defende. Prado de Lima, 
um dos autores do projeto, evita 
polemizar o assunto. "Não é uma 
forma de prejudicar o Poder Exe
cutivo e nem algo contra o diretor. 
É apenas uma forma de ajudar o 
servidor público. Vamos conversar 
com todos os vereadores sobre este 
projeto", argumentou.

Jonadabe, que também é presi
dente da ASP (Associação dos Ser
vidores Públicos) de Lençóis, acre
dita que a lei dará mais segurança 
ao servidor. "Quanto eu era apenas 
presidente da ASP, sempre recebia 
estas reclamações. Hoje em dia di
minuiu, mas continuo recebendo 
este tipo de reclamação quando o 
assunto é processo administrativo".

Ao jornal O ECO, Tipó garan
te que o projeto tem como objetivo 
proteger o servidor público. Ape
sar de o assunto constar no Estatu
to do Servidor Público, o vereador 
verde acredita que a lei especifica 
melhor a questão do assédio mo
ral. "Caso aprovado, teremos um 
dispositivo próprio. Já no Estatuto 
ele vem no meio de vários outros 
dispositivos", observa. Sobre a 
possibilidade de haver assédio 
moral no serviço público de Len
çóis, Tipó foi enfático: "já recebi 
várias reclamações, principalmen
te no que diz respeito à avaliação 
periódica de desempenho. Muitas 
vezes, o chefe, sem nenhum mo
tivo, não gosta do servidor. Nós 
temos reclamações todos os anos. 
Não estou dizendo que o assédio

moral ocorre, mas que pode estar 
ocorrendo."

Norabele rebate Tipó e Jona- 
dabe e afirma que a Prefeitura não 
registrou nenhum desligamento 
ocasionado por assédio moral. 
"Quando o funcionário sai da Pre
feitura, fazemos uma entrevista de 
desligamento. Nesta ferramenta 
não temos nenhum registro de al
guém que tenha saído por questão 
de assédio moral. Paralelo a isso, 
temos um setor de Medicina do 
Trabalho com médico e psicóloga. 
Fazemos este tipo de abordagem, 
pois há uma preocupação nossa a 
respeito disso. Neste caso, também 
não há nenhum relato destas pes
soas de que o desligamento do ser
viço público tenha como origem o 
assédio moral", conclui.

FEIRA

Expovelha superou as expectativas, segundo presidente da Aspaco

No final de semana teve classificação de bandas e escolha dos pratos na Queima do Cordeiro

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

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.

j B  26® Expovelha superou as ex
pectativas da organização, se- 

^ ^ ■ gundo Bruno Garcia Moreira 
presidente da Aspaco (Associação 
Paulista de Criadores de Ovinos). A 
feira aconteceu entre os dias 17 a 20 
de outubro no recinto de exposições 
José Oliveira Prado, onde é realizada 
a Facilpa e reuniu produtores de ovi- 
nocultura, candidatos para festival 
musical, orquidófilos, cozinheiros e 
o público em geral.

Neste ano a 3® prova dos 3 
tambores, a 1® prova do laço e a 2° 
prova do pastoreio para cabanheiros 
chamaram a atenção dos visitantes. 
"Criamos algumas inovações que 
acabaram dando certo e vão con
tinuar para o ano que vem", avalia 
José Oliveira Prado, coordenador da 
ARLP (Associação Rural de Lençóis 
Paulista). "Tivemos um número de 
animais muito bom em pista, núme
ro de animais a venda satisfatório. A 
comercialização foi boa. Criadores 
que vieram do RS, MG, todos foram 
embora contentes e já se comprome
teram a voltar na Expovelha 2014", 
completa Moreira.

O último evento da Feira foi a 9° 
Queima do Cordeiro que classificou 
os cinco melhores pratos. Sobre o 6° 
Festival Expovelha de Bandas o pri
meiro lugar ficou com a Banda Re
novados, segundo Banda Alpharock 
e terceiro Banda Awake. Os vencedo
res, além de recebe R$ 3 mil, R$ 2 
mil e R$ 1 mil, respectivamente, vão 
tocar no próximo ano na Facilpa.

DEGUSTAÇÃO -  Dos pratos servidos, sete ganharam no concurso da 
Queima do Cordeiro, segundo que o segundo lugar ficou empatado

GANHADORES DA 
9̂  QUEIMA DO CORDEIRO

1° LUGAR 
Fogo de chão
Henrique Cordeiro Filho

2° LUGAR - EMPATE 
Carneiro recheado
M in u tti, Hamilton e 
Oscar Galli.
Cordeiro defumado 
com legumes
Sidney Corá e Curió

3° LUGAR 
Cordeiro Sírio 
recheado com geleia 
de damasco
Marcelo Danfenback, 
Daniel Fonseca e 
Rogério Vaz

4° LUGAR 
Cordeiro no rolete
João do Aquário

5° LUGAR 
Carrè a chilena
Paulo, Gilherme e Carla, 
cozinha 7

FESTIVAL DE BANDAS

1° LUGAR
Banda Renovados

2° LUGAR
Banda Alpharock

3° LUGAR
Banda Awake

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
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Esporte
SÉRIE B
Dois empates marcaram a rodada do final de semana do Campeonato 
Amador série B troféu Jacob Joner Neto, no estádio João Roberto Vagula, 
o Vagulão, pelo grupo B. Na disputa pela liderança, o PSG empatou com 
o São Cristovão e ficou com o primeiro lugar. Na outra partida, o Prata e 
Duratex também ficaram na igualdade, desta vez por 1 a 1.

JOGOS ABERTOS

PCD garante 12 medalhas em Mogi

Equipe ficou com o sexto lugar geral entre 59 cidades; Alan Fonteles, um 
dos atletas da delegação lençoense, levou o ouro nos 100 metros

rnin: divulgação

Angelo Neto

A equipe de atletas PCD 
(Pessoas Com Deficiên
cia) da Adefilp (Associa

ção dos Deficientes de Lençóis 
Paulista) conquistou, na tarde 
de sexta-feira 18, 12 medalhas 
- sendo seis de ouro, quatro de 
prata e duas de bronze - nos 
Jogos Abertos do Interior em 
Mogi das Cruzes. As competi
ções seguem durante esta sema
na e Lençóis Paulista pode che
gar ao pódio novamente hoje, 
com a modalidade.

As competições PCD foram 
disputadas na pista de atletismo 
do Ibirapuera, em São Paulo, já 
que a cidade anfitriã não possui 
pista adequada para a competi
ção. Lençóis Paulista ficou com

a sexta colocação geral.
“Tivemos um recorde de 

cidades participantes, foram 
59 equipes e conseguimos a 
sexta colocação geral. Os re
sultados nos deixaram bastante 
satisfeitos e esperançosos já que 
muitos atletas que participa
ram da competição são jovens. 
Esperamos que isso reflita nas 
próximas gerações", afirmou o 
diretor de Esportes, José Len- 
ci Neto, que está em Mogi das 
Cruzes com a delegação.

Treinada pelo professor Ra- 
phael Blanco, a equipe da Ade- 
filp vem mostrando sua força em 
todas as competições que dispu
ta. Desta vez, os lençoenses con
taram com o reforço de peso do 
recordista mundial e campeão 
paralímpico Alan Fonteles. Ele

pertence ao Time São Paulo da 
capital e treina em São Caetano 
do Sul, mas compete pela Ade- 
filp (Associação dos deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista).

O vôlei de quadra perdeu as 
duas primeiras partidas e não 
tem mais chances de classifica
ção. As competições dos Jogos 
Abertos continuam na cidade 
de Mogi da Cruzes.

Hoje, a expectativa fica em 
torno da equipe de Mountain 
Bike BMX. "Temos chance de 
conseguir alguma medalha nes
ta modalidade", lembrou Lenci 
Neto. A ginástica rítm ica term i
nou ontem e até o fechamento 
desta edição o resultado ainda 
não havia sido contabilizado. Já 
o xadrez term ina sua participa
ção na sexta-feira.

DOURADA - Equipe PCD da Adefilp conquistou 12 medalhas nos Jogos Abertos do Interior, em Mogi das Cruzes

CONFIRA AS MEDALHAS CONQUISTADAS PELA EQUIPE PCD DA ADEFILP

ANTONIO CARLOS TAIOQUE: prata nos 200 metros para cadeirantes 
MARCELO MIGUEL GALVÃO: bronze no arremesso de peso, bronze no 
lançamento de dardo e prata no arremesso do disco 
RENAN CESAR NUNES: ouro no arremesso do dardo e ouro nos 200 metros 
LILIAN AUGUSTA DO NASCIMENTO: ouro nos 100 metros e 
prata nos 200 metros
MARCOS BATISTA: prata no arremesso do peso 
TAILA CRISTINA DE JESUS: ouro no arremesso do dardo 
GEISIANE RENATA BARBOSA: ouro no arremesso do peso 
Alan Fonteles: ouro nos 100 metros

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

HANDEBOL

Equipe lençoense é prata na Liga
SÉRIE A

São José vence e continua com 100%
Time mirim masculino perdeu na decisão para o favorito 
Várzea Paulista; jogo foi considerado de alta qualidade

Equipe que subiu o ano passado para a primeira divisão 
está com a vaga quase garantida para próxima fase

A n g e lo  N e to
mm: DIVULGAÇÃO

A equipe m irim  m asculi
na da Diretoria de Es
portes e Recreação de 

Lençóis Paulista levou a m eda
lha de prata na Liga de H an
debol de São M anuel. Os len- 
çoenses perderam  a final para 
Várzea Paulista por 36 a 28. Os 
cam peões eram considerados 
os grandes favoritos para levar 
a taça da competição.

Para o técnico Luciano 
Carmo Liz, o jogo foi de alto 
nível. "Sabíamos que seria um 
confronto difícil. Várzea pos
sui um a equipe bem  treinada 
e que joga junto há muito tem 
po, com atletas fortes fisica
mente, rápidos e técnicos".

D urante a p a rtid a  a equ i
pe lençoense dem onstrou 
m uita raça e determ inação 
e chegou a em patar o jogo, 
mas não foi o suficiente para 
segurar os adversários. "O n í
vel técnico do jogo foi de al
tíssim a qualidade, visto pelo 
p lacar alto da partida . Isto é 
m uito difícil acon tecer nas

Angelo Neto
rom: O ECO

PRATA -  Equipe mirim masculina da diretoria de Esportes de Lençóis 
Paulista ficou com o segundo lugar na Liga de Handebol

categorias iniciais do h an d e
bol, p rinc ipalm ente  no m i
rim . Os nossos atletas estão 
de parabéns pela conquista 
do segundo lugar. Perdem os 
para  um a excelente equipe", 
declarou o técnico.

A equipe conquistou o a 
m edalha de prata  na com 
petição jogou com Em anuel, 
G uilherm e D om inguete, G u i
lherm e, M atheus, João Ben
to, C hãuan, Rodolfo, David, 
Luis Felipe e G abriel.

OSão José é a grande sensação 
até o momento do Campeo
nato "George Ribeiro Correia 

Lima" de Futebol Amador série A. 
Com duas vitórias em dois jogos e 
um futebol de qualidade, a equipe 
praticamente já carimbou a classifi
cação para a próxima fase no grupo 
A. O São José disputou a série B em 
2012 e conseguiu a vaga para a dis
puta da primeira divisão este ano.

Contra o Sport, no domingo, 20, 
o São José dominou praticamente os 
90 minutos de partida.

Não demorou muito para 
Matheus abrir o placar logo aos 
cinco minutos. Jeferson e Silvino 
também anotaram, enquanto que 
Emerson descontou para o Sport. 
"Foi um jogo bastante difícil. En
tramos em campo como se fosse a 
final do campeonato. Dominamos 
a primeira etapa. Já no segundo 
tempo conseguimos suportar a 
pressão. Com esta vitória, temos 
uma grande chance de classifica
ção", afirmou o Matheus Augusto 
de Souza Lima, autor do primeiro 
gol do São José. "Nosso primeiro

SENSAÇÃO -  São José vem mostrando um bom futebol este ano na série 
A; com duas vitórias em dois jogos, equipe começa a sonhar mais alto

objetivo era nos manter na série 
A. Agora, com as vitórias, quere
mos ir mais longe", completou.

No segundo jogo do dia, o líder 
Expressinho com gols de Lucas, 
Henrique e José Santos venceu o 
Paulistano por 3 a 1 e agora tem três

vitórias em três jogos. Armando des
contou para o Paulistano.

O campeonato amador de 
Lençóis Paulista é organizado 
pela LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador), em parceria da 
diretoria de Esportes.

BASQUETE

Sub-16 perde a primeira na Liga do Centro Oeste

Lençoenses do Alba já estão classificados em primeiro lugar do grupo e apenas cumpriram tabela

Angelo Neto

A equipe sub-16 do Alba 
perdeu a primeira na LBC 
(Liga de Basquete Centro 

Oeste Paulista), fora de casa, no 
sábado 19. Apesar da derrota por 
apenas um ponto para São Car
los (50 a 49), os lençoenses estão 
classificados para a próxima fase 
em primeiro lugar do grupo.

O Alba viajou para enfren
tar a equipe local apenas para 
cum prir tabela. Mesmo assim, 
o técnico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu, queria a vitó
ria para manter a invencibilida-

de. Apesar disso, os lençoenses 
não conseguiram repetir as boas 
atuações das partidas passadas. 
"Nós começamos o jogo sono
lentos e displicentes. Depois do 
intervalo. Melhoramos e ven
cemos os dois últimos quartos 
da partida, mas em uma falha 
defensiva, nós tomamos a vira
da no último minuto", lamenta 
Dudu. Alexandre (14 pontos) e 
João Vitor (11 pontos) foram os 
destaques do Alba no jogo.

O Alba é mantido pela Pre
feitura Municipal através da di
retoria de Esportes e patrocinada 
pelo grupo Lwart e Lutepel.

rnin: divulgação

EMPERROU -  Alba jogou mal contra São Carlos, fora de casa, e perdeu

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 Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio LuizPascheco 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 5̂  das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3  ̂e 5  ̂das 13h30 ás

16h; Tonicão 2®,4*,6^ das 14h ás 16h. 
M asculinoiT reinam entos de 2^ a 6^ feira no  
Tonicão, T oniquinho, Escola Edw aldo Bian- 
ch in i e CESEC.
B O C H A  -  M A SCU LIN O  E F EM IN IN O :
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
C A PO E IR A  -  M A SC U LIN O  E F E M IN I
N O :
Aulas de treinam ento na sala em  anexo ao Gi
násio de Esportes A ntonio Lorenzetü Filho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tárde a 
partir das 17h, com o  professor Ivair Carlos
(Tatu)

FU TE B O L D E C A M PO  -  M A SCU LIN O  
E  F EM IN IN O .
O s treinam entos acontecem  no  C am po de 
Futebol do  Parque do  P aradão  , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com  os Professo
res C láudio  Abade, W ladíslau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Q u in tilhano  e Baraca- 
te, de 3^ a 6* feira
TÊN IS D E M ESA -  M A SC U LIN O  E FEM I
N IN O ;
O s tre inam en tos acontecem  no G inásio To
n icão  de 2®,4* e 6^ feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illían  Pescara.
KARATÊ -  M A SCU LIN O  E F EM IN IN O :
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na  academia C orpo em  Movi
m ento e M orumbi, onde há  um a parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos h o 
rários: 2 ,̂ 4® e 6  ̂das 20h ás 22h hs e 3* e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o  professor Raphael 
Blanco
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Viva melhor e mais feliz!
CEM oferece aulas de hidroginástica em diferentes horários aos associados que querem uma boa opção para se exercitarem

A hidroginástica pode 
ser uma ótima opção de ati
vidade física para chegar à 
boa forma e a um estilo de 
vida mais saudável, e pode 
ser praticada por homens, 
mulheres, jovens e idosos.

São exercícios eficazes 
e agradáveis que, quando 
feitos corretamente, trarão 
muitos benefícios à saúde 
do praticante, melhorando 
a capacidade aeróbica, car- 
diorrespiratória, a resistên
cia, força muscular e flexi
bilidade, além de queimar 
muitas calorias, melhora a 
socialização com os demais 
associados, também a libera
ção de endorfina traz sensa
ção de bem-estar, melhora 
do humor, da concentração 
e redução do stresse.

Para que o associado 
possa fazer uma boa aula, é 
preciso estar de trajes apro
priados para a pratica da 
Hidroginástica, outro fator 
importantíssimo antes da 
entrada na piscina é o ba
nho completo, desta forma 
é possível manter a água em 
boas condições de uso.

As aulas de hidroginás- 
tica são realizadas diaria
mente na piscina aquecida 
do CEM pelos professores 
Gustavo, Monica e Andreia.

FOTOS: M Á R C IO  M O R E IR A / 0  ECO

BOA FORMA - Aulas de hidroginástica são oferecidas diariamente, nas piscinas aquecidas do CEM

H orários da h id r o g in á s tic a

SEGUNDA-FEIRA
Das 7h15 às 8h05 
Das 8h30 às 9h20 
Das 17h às 17h50

TERÇA-FEIRA
Das 8h30 às 9h20 
Das 17h às 17h50 
Das 18h15 às 19h05

QUARTA-FEIRA
Das 7h15 às 8h05 
Das 8h30 às 9h20 
Das 17h às 17h50

QUINTA-FEIRA
Das 8h30 às 9h20 
Das 17h às 17h50 
Das 18h15 às 19h05

SEXTA-FEIRA
Das 7h15 às 8h05 
Das 8h30 às 9h20 
Das 17h às 17h50

ALTERAÇAO DE HORÁRIO
A partir de novembro, alguns horários serão al

terados. As aulas que têm início às 18h15 passarão 
às 18h30. Essa atitude visa atender aos associados 
que trabalham até as 18h e não tinham tempo para 
comparecer nas aulas.

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

FIQUE POR DENTRO DAS 
PRÓXIMAS ATIVIDADES DO CEM
POKER
Neste sábado, 26, será realizada a 11̂  e ultima 
da fase de classificação do Campeonato Interno 
de Poker do Clube Esportivo Marimbondo. O 
início está previsto para as I4h30.

BIRIBOL
O CEM prorrogou até o próximo dia 25 de ou
tubro as inscrições para o Campeonato Interno 
de Biribol. Os interessados podem fazer sua ins
crição pelo site www.clubemarimbondo.com.br.

FESTIVAL DE NATAÇÃO
O festival de natação que estava previsto para o 
próximo final de semana dia 26, foi transferido 
para dia 09 de novembro.

RESULTADOS DA COPA 
COPLACANA PRINCIPAL
Sábado 19
Eliz Line I x  3 Safra Sul 
Infinity Tennis I x  3 Hot 107

Domingo 20
Coplacana 3 x 4 Masster Veículos 

PRÓXIMOS JOGOS 

Sábado 26
Coplacana x True Info, às I5hI5 
Eliz Line x Frigol, às I7h

Domingo
Infinit Tennis x Academia Marimbondo, às 9hI5

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
http://www.clubemarimbondo.com.br
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TRADIÇÃO

A tradicional Expovelha 
terminou no domingo 
20 sob aprovação geral, 
tanto de criadores de 
ovinos quanto do público 
que com pareceu ao 
recinto José Oliveira 
Prado. Marcaram 
presença na abertua 
oficial da feira, na sem ana 
passada, Zé Rosa, o ex- 
prefeito de Lençóis, Ézio 
Paccola -  que aniversariou 
na sexta-feira i8  -  e Luiz 
Carlos Dalbén, o Gigio.

• XV CALÇADOS
A loja XV Calçados 
com pleta 20 anos e 
agradece o apoio dos 
lençoenses. Na foto, a 
equipe A ngela, Letícia, 
A ndresa, Mara, Rose, 
Fernanda, Neusa e Cibeli. 
A XV Calçados fica na rua 
XV de Novem bro, 629 
-  Centro. Telefone (14) 
3263 0942.

FRATERNIDADE
Adriano e Fabiano, 
no Top Lanches

I Q
FOTO: STUDIO A

Caroline. Muita beleza e sim patia em seu 15° aniversário.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

O  Renata Lima e Leandro 
Placca, casamento dia 20 de 
outubro no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
© Cidinha e André, 
casamento na Igreja 
Matriz de Santo Antonio, 
em Macatuba, dia 19 de 
outubro
© Taiane e Antonio, 
casamento no dia 18 de 
outubro, na Capela Nossa 
Senhora de Lurdes.
O  Debora Dias Angelico e 
Willian Carlos Pavanello, 
casamento no dia 19 de 
outubro, na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida 
© Fabiola Martins e 
Rodrigo Mauricio de Jesus, 
casamento no dia 18 
outubro, no Buffet Caversan 
em Bauru.
© Gisele Deveza e 
Weverton Paiva, casamento 
no dia 19 de outubro no 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade.
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