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G A E C O

Aécio Neves e 
cúpula do PSD B  
criticam o PT

“Conversa com os brasilei
ros", em Bauru, no sábado 30, 
reuniu 1 mil pessoas, entre pre
feitos, vereadoies e lideianças 
políticas da região Presidenle 
do PSDB e pré-iandidalo a pr esi 
dência em 2014 Aéiio NeVes loi 
a principal presença no evenlo 
fez duas críticas ao PI o qual 
chamou de “solluare pnala 
O senador Aloysio Nunes e os 
depulados Jose Aníbal (leder 
e Pedro Tobias lesladual' acom 
panharam o enlonlIo
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Alckmin entrega hospital em
R$ 1,00

Botucatu e veículos em Agudos
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

lO lO : MÁRCIO MOREIRA/O IC

B A S Q U E T E

Na raça, Alba 
bate Esperia e fica 
perto do título

Foi um jogo para ficar na me
mória da lorcida que compareceu 
ao ginásio Tonicão na larde de do
mingo 1°. Com raça e disposição, o 
Alba/Lençóis Paulisla (folo) venceu 
o Clube Esperia por 85 a 84, após 
lrês prorrogações. A equipe local 
agora eslá a uma vilória do lão so
nhado lílulo da série Prala do Cam- 
peonalo Paulisla sub-16 da Federa
ção Paulisla de Bashelball.

Bonita

araçu 
eiópolis

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

A G U D O S

Natal da Fam ília in ic ia  
com show  na quinta O

M A C A T U B A

Voto de Saes define 
reajuste nos impostos @

T Ê M

Safra Sul comemora 
Copa Coplacana O

C A M P E Ã O

Nos pênaltis, São 
Cristovão leva o 
título da Série B

O grande cam peão do Cam- 
peonalo A m ador da Série B -  
Troféu Jacob Joner Nelo é o São 
Crislovão (folo). Após um  jogo 
equ ilib rado  no lem po norm al, 
que decrelou o em pale em  1 a 
1 com  o PSG, o lílu lo  foi dec i
dido nos pênallis . O jogo acon- 
leceu  na larde de dom ingo, 1° 
de dezem bro, no esládio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão.

Governador cumpre 
agenda na região nesta 
quinta; hospital em 
Botucatu abre 74 leitos

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), volla à 
região para compromissos em dois 
municípios na quinla-feira 5. No 
período da manhã, o lucano es- 
lará em Bolucalu, onde inaugura 
o SHRAD (Serviço Hospilalar de 
Referência de Álcool e Drogas', o 
primeiro no Eslado nesle segmenlo 
e que servirá de modelo para oulros 
que já eslão em esludo para implan- 
lação. A capacidade de alendimenlo 
é de 74 leilos. Ainda em Bolucalu, 
Alckmin inaugura a Cirelran e dá 
início às obras de duplicação da 
SPA-254/300, lrecho enlre a rodo
via Marechal Rondon (SP-300) e 
a UNESP (Universidade Esladual 
Paulisla'. Logo em seguida, às 12h, 
o governador se dirige a Agudos, 
onde a enlrega veículos da Secrela- 
ria Esladual da Saúde. Mais polílica 
na Terceira Coluna.

P O LIC IA

Lençoense morre 
esfaqueado 
em Pederneiras

Um homem de 31 anos morreu 
após ser esfaqueado em um baile em 
em Pederneiras, na sexla-feira 29 à 
noile. Informações exíra-oficiais dão 
conla que Ivan Carlos Oliveira lraba- 
lhava como segurança e foi esfaquea
do após uma briga. De acordo com a 
Polícia Mililar, o homem chegou a ser 
socorrido pelo SAMU e encaminhado 
a um hospilal de Bauru, mas morreu 
a caminho da cidade. O ECO apurou 
que o pneu da ambulância que lrans- 
porlava a vílima para Bauru leria es- 
lourado e, parado por alguns minulos 
na rodovia Comandanle João Ribeiro 
de Barros (SP-294), a vílima faleceu. 
O corpo foi sepullado onlem às 9h, 
no Cemilério Municipal de Lençóis.

A G R E S S A O

Jovem  de 22 anos 
se joga de carro 
em movimento

No domingo 1°, uma jovem de 22 
anos se envolveu em um acidenle na 
rua Humberlo Alves Tocci, no Jardim 
Humailá, em Lençóis Paulisla. A Po
lícia Mililar foi acionada por volla de 
20h30 e localizou a jovem caída no 
chão, com ferimenlos nas cosfas, bra
ços e cabeça. Levada pelo SAMU ao 
Pronlo-Socorro, ela relalou que pulou 
do veículo em movimenlo porque dis- 
culia com o namorado, que a agrediu.
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TERÇA-FEIRA, 03/12
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

A o o o p  tarde e à noite.

Í 22?"C @ 7 6 % ;

QUARTA-FEIRA, 04/12
Sol com algumas 

■ SÍpL nuvens. Não chove.
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X "  p r o t o
Brasil deve ter 580 
mil novos casos de

usando drones câncer ano que vem
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Opinião í

FRASE
• "N ão tenho dúvid a que São Paulo d ecid irã a e le ição . Não 
tenho nenh um  co nstrangim en to  em  dizer isso: nós d arem o s 
prioridade absoluta para São Paulo.", Senador Aécio Neves, pré- 
candidato à presidência do Brasil, durante evento em Bauru

PARA PENSAR
• "O cofre do banco contém  
a p e n a s dinheiro. F ru sta -se  quem  
p en sar que lã encontrarã riqueza"

Carlos Drummond de Andrade

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

Conhecer o candidato 
ajuda acertar o voto
Estamos a menos de um ano da 

eleição que vai definir os futuros 
presidente, governador, senador 

e deputados federais e estaduais da 
República Brasil. São eles que vão go
vernar e criar as leis que para guiar o 
país. Eleição não é assunto para qua
tro em quatro anos - ou dois em dois 
anos, que seja. Não adianta chegar às 
vésperas da eleição para conhecer as 
propostas do candidato. É preciso se 
antecipar. Política é algo que deve fa
zer parte do dia e acompanhar seus 
movimentos é a melhor forma de não 
errar no voto. Ou, pelo menos, votar 
com convicção que está fazendo a 
melhor escolha, mesmo que isso não 
se confirme depois, porque eleição 

não é ciência exata.
Nesse sentido, vale a pena 

ver o que pensa o presidenciá- 
vel Aécio Neves, que participou 
de evento no sábado em Bauru. 
Mesmo que seja um momen
to político-partidário, é uma 
oportunidade para ouvir o futu

ro candidato falar e expor suas 
ideias para o país. É o momento 

para ver se suas palavras condi
zem com suas ações e se suas

propostas são viáveis e aplicáveis à 
realidade. Sempre que um candida
to falar - independente da doutrina 
partidária -, é importante dedicar um 
pouco de tempo para ouvir o que ele 
tem a dizer. Isso vale para todos os 
possíveis candidatos que passarem 
pela região.

Sem esse exercício diário de for
mação de opinião, se torna muito difí
cil fazer uma escolha consciente, ainda 
mais às vésperas da eleição quando 
os candidatos - por medo de perder 
votos - tornam seu discurso mais as
séptico e mais uniformizado. Exata
mente por esse motivo que eventos 
como o que aconteceu em Bauru são 
fundamentais. Eles permitem um con
tato mais direto entre o candidato e 
os eleitores.

É bom lembrar que, apesar da 
imagem corroída, a política é a única 
maneira efetiva de mudar a realidade 
de um grande grupo de pessoas. Por 
mais imperfeito que seja o sistema, 
é através dele que podemos colocar 
o interesse coletivo verdadeiramente 
sobre o interesse individual. E o cami
nho para que isso aconteça é justa
mente o voto ou a boa escolha.

//////////////////////////////////////////////////////^^ ^^ ^
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Prazer do diálogo
P a d re  B e to
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

Ninguém sabe exatamente quan
do o ser humano aprendeu a 
falar. Mas acredita-se que a 

espécie humana tenha começado a 
desenvolver a fala há cerca de 6o mil 
anos antes de Cristo. Essa possibilida
de foi levantada após a descoberta 
de um osso hióide (situado na base 
da língua) em uma caverna no monte 
Carmelo, em Israel.

Existem algumas teorias que pro
curam explicar o porquê do surgimen
to da fala em nossa espécie. Uma das 
mais conhecidas é defendida pelo lin
guista dinamarquês Otto Jespersen, a 
teoria do "la-la". Segundo esta, a lin
guagem humana nasceu através de 
nossos impulsos românticos. Para o 
filósofo grego Platão, são justamen
te esses impulsos que levam o ser 
humano a um processo de conheci
mento, processo este intimamente 
ligado à linguagem. "Eros" constitui 
se, segundo Platão, na energia que 
movimenta as pessoas para o verda
deiro ser e para a ideia do Bom. Eros 
é o movimento de prazer e vida que 
acende nas pessoas a nostalgia de 
completar-se e de encontrar a verda
deira sabedoria, a beleza do conheci
mento. Nós conhecemos o mundo e 
o transformamos porque desejamos 
sentir conforto, bem estar, prazer e 
estas necessidades fazem com que o 
ser humano cultive relações com seus 
semelhantes e, através destas, se 
aprofunde no que Platão afirmava ser 
o mundo das ideias.

Neste contexto de relacionamento 
e necessidade de aproximação entre 
as pessoas desenvolve-se o ato de 
falar, a linguagem humana. Não é por 
acaso que Platão escreve a maioria de 
suas obras em diálogos tendo Sócra
tes como protagonista. Nesta forma 
de utilização da fala, ou seja, no ato 
do diálogo que a linguagem encontra 
seu objetivo mais nobre: o aprendiza
do. No diálogo a linguagem desenvol
ve naturalmente o método através do 
qual afirmações, impressões ou teses 
são apresentadas, contestadas e re-

afirmadas, enfim, transformadas ou 
construídas na dinâmica do confronto. 
Com este método dialético, o diálogo, 
dizia Platão, purifica as ideias e faz 
com que elas iluminem o caminhar do 
ser humano.

O diálogo constitui-se em um fe
nômeno que se opõe radicalmente 
ao monólogo. Enquanto o último se 
desenvolve em uma unilateralidade, 
na qual somente uma pessoa possui o 
poder do discurso, o primeiro se movi
menta através da liberdade de todos 
na compreensão e construção da rea
lidade O diálogo possui a princípio um 
caráter de discussão. Discutir significa 
expor suas ideias e estar disposto a 
confrontá-las com as ideias do outro. 
O diálogo não acontece através de 
um simples "falar com alguém", mas 
na disposição de criar um verdadeiro 
espaço para a troca de ideias e contri
buição mútua.

Martin Buber escreve sobre a im
portância do diálogo para a existência 
humana, a qual não pode ser pensada 
sem a relação com o outro. A dimen
são dialogal é tão fundamental para 
o desenvolvimento do ser humano e 
o seu conhecimento da realidade, que 
podemos denominar o estudo de nos
so ser como uma "social-ontologia". 
Estudar o nosso ser significa, automa
ticamente, estudar a relação "eu e o 
outro", pois o ser humano somente se 
desenvolve através de um encontro 
comunicativo. Cada diálogo presume 
a existência de diferentes "eus" que 
se tornam parceiros de um mesmo fe
nômeno. Por isso, só pode ser parceiro 
de um diálogo quem está disposto a 
terminar este com alguma modifica
ção em seu ser. Somente aquele que 
não possui medo da mudança está re
almente apto para o diálogo.

Saber dialogar significa estar aber
to para um verdadeiro relacionamen
to. Não existe diálogo se estamos fe
chados para o novo, para as ideias do 
outro. Em outras palavras, o verdadei
ro diálogo só acontece quando, apesar 
de todas as diferenças, aceitamos o 
outro com seriedade, como nosso se
melhante. É preciso entrar com suas 
convicções, mas não com a exigência 
de mantê-las. www.padrebeto.com.br

' - “ I Bel e João Cury saem fortalecidos de evento tucano
Dois prefeitos da região saíram fortalecidos do encontro "Conversa com os 

brasileiros", que aconteceu em Bauru no sábado 30. O evento contou com a pre
sença de Aécio Neves, José Aníbal, Pedro Tobias e de Aloysio Nunes Ferreira. Bel 
Lorenzetti (PSDB), de Lençóis Paulista, representou as mulheres do partido e teve 
seu discurso elogiado por todas as lideranças que a sucederam, inclusive o próprio 
Aécio - que a definiu como uma mulher que mistura "firmeza e ternura". O mesmo 
aconteceu com o prefeito tucano de Botucatu, João Cury, homem forte do partido 
no Interior paulista e que tem acompanhado Aécio por todas as cidades da região.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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Ju v e n tu d e  tu cana
João Cury Neto é visto como uma 

voz jovem dentro do PSDB e de futu
ro promissor. Na foto, aparecem A é 
cio Neves, Rubens Cury, sub-secretá- 
rio da Casa Civil, João Cury e Aloysio 
Nunes Ferreira.

N in h o  de to do s
Tomado por tucanos de toda a 

região, o auditório da ITE (Instituição 
Toledo de Ensino), de Bauru, tam
bém recebeu políticos que não são do 
PSDB. É o caso do prefeito de M aca- 
tuba, Tarcísio Abel (PP), que tem se 
aproximado cada vez mais do gover
no do Estado, e Fernando Cury (PPS), 
pré-candidato a deputado Estadual.

Pa s s a d o
Em seu discurso, o deputado Pedro 

Tobias (PSDB) lembrou de uma desaven
ça que teve com o senador Aloysio Nu
nes (PSDB). No entanto, Tobias afirmou 
que o assunto "são águas passadas" e 
destacou a importância da união do par
tido para vencer as eleições de 2014. Nu
nes também minimizou o episódio: "nós 
dois temos personalidade forte".

S u p erado
O motivo da rusga entre os dois tu

canos teria sido exatamente a defini
ção do nome do senador Aécio Neves 
para representar o PSDB na disputa 
presidencial de 2014. Na ocasião, Pe
dro Tobias já defendia a candidatura 
do senador mineiro, enquanto Aloysio 
Nunes achava muito cedo para tomar 
uma posição tão definitiva.

M ã o s  dadas
A presença de Aloysio Nunes na 

"Conversa com os Brasileiros" indica 
que o PSDB, aos poucos, tenta superar 
a crise com José Serra (PSDB). Nunes 
é considerado o braço direito e amigo 
do ex-governador de São Paulo. Vale 
lembrar que Serra não admitiu o fato 
de Aécio ser o preferido do partido na 
próxima disputa eleitoral.

Pro ib ido
O vereador Omar Omero Cunha

(PTN) apresentou, semana passa
da, projeto de le i que proíbe testes 
e pesquisas científicas em animais 
em Agudos. O projeto faz referência 
a recente episódio ocorrido no Insti
tuto Royal, em São Roque, quando 
um grupo de ativistas libertou bea- 
gles usados nos testes. O projeto foi 
aprovado por unanimidade na ses
são de ontem.

P re ve n çã o
O vereador Omero Cunha explicou 

que - mesmo não havendo empresas 
que realizem esses testes e experi
mentos científicos em Agudos -, ele 
entende que é importante o municí
pio se antecipar para evitar casos de 
maus tratos aos animais no futuro. O 
parlamentar segue a máxima de que 
prevenir é melhor que remediar.

R e u n iã o
Ontem, a Acilpa (Associação Co

mercial e Industrial de Lençóis Paulis
ta) realizou reunião em sua sede. Na 
pauta, segurança pública. O objetivo 
do encontro, segundo o vereador e 
futuro presidente da entidade, An- 
derson Prado de Lima (PV), é discutir 
ações para evitar ondas de assaltos e 
furtos, a exemplo do que aconteceu 
no início do ano passado.

Fie l da balança
Situacionista, o presidente da Câ

mara de Macatuba, Júlio Saes (PP), 
antecipou seu voto favorável ao re
ajuste de impostos na cidade, caso 
houvesse empate no plenário. O pe- 
pista comandaria a sessão de ontem 
à noite esperando debates acalorados 
e uma divisão nos votos pró e contra. 
Mas Júlio deixou claro que vota pela 
governabilidade do município, acima 
de paixões políticas.
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Cidades

N A T A L  S E M  F O M E
Seguem  até o dia 13 as in s

crições para a 1^ Cam inhada N a
tal Sem Fome, organizada pela 
Sprint A cad em ia, de Lençóis P a u 
lista. Interessados devem  doar 1 
kg de alim ento não perecível em 
qualquer unidade da Sprint. Os 
500 prim eiros inscritos ganham  
cam iseta. O evento acontece no 
dia 15, com saída às 8h30, da 
Sprint 1, na avenida Ubiram a, 159, 
no Centro.

P R O E R D
Na sem ana passada, 200 a lu - 

n os d a rede mu n icipa l ju ra ra m 
diante da fam ília , am igos e auto 
ridades locais que vão ficar lon
ge das drogas e da vio lência por 
toda a vida. O m om ento fez par
te do cerim onial dos alunos que 
participaram  em 2013 do Proerd 
(Program a Educacional de R esis
tência às Drogas e à V io lência), 
da Polícia M ilitar em parceria 
com a Diretoria de Educação.

F O R M A T U R A
Am anhã tem cerimônia de for

matura dos cursos oferecidos pelo 
Programa Comunitário de For
mação Profissional. A solenidade 
acontece às 19h30, no ginásio do 
CSEC e deve reunir 600 formandos.

N O V A S  T U R M A S
Interessados em fazer curso 

no CMFP (Centro M unicipal de 
Form ação Profissional) devem  
se inscrever até o dia 30 deste 
m ês pelo site w w w .cm fp.com .br. 
Entre os dias 10  a 17  de janeiro  
de 20 14 , os candidatos devem  
com parecer a secretaria do CMFP 
para verificar a classificação e 
efetuar a m atrícula.

ULTIMO DIA
Termina hoje o Mutirão contra a Dengue em 
Lençóis Paulista. A  equipe passa pelos bairros 
Parque Rondon, Jardim Am érica, Núcleo, Júlio 
Ferrari, N ova  Lençóis, Jardim Nações e Maria Luiza 
IV com batendo o mosquito Ae de s aegypti.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FR A SE
"Há um sentimento aqui em Bauru e na 
região. O Brasil merece muito mais."
Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, 
pré-candidato à presidência, em visita a 
Bauru, no sábado 30

A P R E E N S Ã O  DE C R A C K - A  equipe da Força Tática da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista apreendeu, ontem à tarde, por volta das 14h, um adolescente de 1 7  anos 
no Jardim Ibaté. Segundo o Sargento Lucas, o menor -  já conhecido dos meios po
liciais -, vendia crack no bairro. No momento da abordagem, a droga estava escon
dida próxima a uma árvore. A  PM  localizou nove pedras do entorpecente e cerca de 
R$ 135. O adolescente assumiu a propriedade da droga e foi conduzido ao Plantão 
Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclam ações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.
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O câncer no 
Brasil de 2014

O Brasil deve registrar, no ano que vem, quase 580 mil no
vos casos de câncer. A previsão está em documento divulgado 
pelo Instituto Nacional do Câncer e pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com a estimativa, devem ser registrados, ao todo, 
576.580 novos casos da doença no País. A maior incidência será 
do câncer de pele. Acredita-se que 182 mil pessoas vão receber 
o diagnóstico da doença no ano que vem. Depois, na lista dos 
que serão mais frequentes, aparece os tumores de próstata e de 
mama. O câncer é a segunda causa de morte em todo o mundo. 
Só perde para doenças cardiovasculares. Autoridades de saúde 
explicam que a maior incidência da doença no Brasil e no mundo 
está relacionada a fatores como o envelhecimento da população 
e a hábitos pouco saudáveis, como alimentação inadequada, se- 
dentarismo e consumo de álcool e cigarro.

Em 18 anos, o Brasil já será um país de ido
sos. Dados do IBGE apontam que a popula
ção com 60 anos ou mais será maior que a 
de crianças com até 14 anos já em 2030. E, 
em 2055, o grupo de idosos na população 
total será maior que o de crianças e jovens 
com até 29 anos.

De acordo com o IBGE, 5 5 %  dos idosos são 
mulheres, brancas e moram na área urbana. 
O estudo avalia a razão de dependência to
tal, que leva em conta o número de pessoas 
economicamente dependentes e o de po
tencialmente ativas, dividido entre depen
dência de jovens e dependência de idosos.

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

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇAO 
-  PREGÃO PRESENCIAL 77-2013. PROC.: 114-2013. OBJETO: Aquisição de 
condicionadores de ar, conforme especificações do ANEXO II do edital. Prazo de entrega: 
até 15 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 17.12.2013 às 08h30min. O 
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br. 
ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 02 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2276-2013 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Macatuba torna 
público, que o Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras/ 
Licitações, que DISPENSOU a licitação com fundamento no art. 24, X, da Lei 8.666/93, 
em favor de Sindicato Rural de Lençóis Paulista, para a locação do imóvel localizado 
na Rua Rio de Janeiro, 729, Centro, no valor de R$ 1.050,00 mensais, a ser usado pela 
Secretaria de Saúde, para instalação do Ambulatório de Saúde Mental, durante o período 
de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Macatuba, 29 de novembro de 2013.
Tarcisio Mateus Abel -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 55-2013
PROC: 113-2013. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRATADA:
SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA. Valor: R$ 12.600,00. ASSINATURA:
29.11.2013. OBJETO: Locação de imóvel destinado ao uso da Secretaria de Saúde para
instalação do Ambulatório de Saúde Mental, localizado na Rua Rio de Janeiro, 729, Centro,
nesta cidade. VIGÊNCIA: 12 meses. MODALIDADE: Dispensa n° 2276-2013.
Macatuba, 29 de novembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial N.° 04/2013 -  Processo n.° 1647/2013
Tipo: Menor Preço
Critério de julgamento: Unitário
Objeto: Aquisição de veículos para serviços gerais da educação básica, conforme anexo 
I que faz parte integrante deste Edital de Licitação.

Os envelopes serão recebidos até às 10:00 horas do dia 13/12/2013, na Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, 
CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800.

EDITAL: Os documentos integrantes do Edital, encontra-se disponíveis aos 
interessados, no endereço acima mencionado.
Publique-se.

Areiópolis, 29 de novembro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos
de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
bem como o cumprimento ao disposto na alínea "a" do art. 59 da Lei Orgâni
ca do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 82/2013 de 02.12.2013 - Designa, para exercer do dia 
04/11/2013 até 03/12/2013, a função de Encarregado de Serviços, o servidor 
Antonio Donizeti de Souza, em substituição ao titular, Antonio Geremias.

Portaria n° 83/2013 de 02.12.2013 - Designa, para exercer do dia 
02/12/2013 até 16/12/2013, a função de Encarregado de Planejamento e 
Controle de Serviços, o servidor Róbson Angelo Pini, em substituição ao 
titular, Eliéder de Castro Dallaqua.

Portaria n° 84/2013 de 02.12.2013 - Designa, para exercer do dia 
02/12/2013 até 16/12/2013, a função de Coordenador de Engenharia e Ser
viços , o servidor Eliéder de Castro Dallaqua, em substituição ao titular, José 
Aparecido de Souza.

Portaria n° 85/2013 de 02.12.2013 - Designa, para exercer do dia 
02/12/2013 até 31/12/2013, a função de Encarregado de Obras, o servidor 
Alberto Luiz do Valle, em substituição ao titular, Paulo Fernando Batista.

Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de dezembro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 51,73.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 164/2013 -  Processo n° 288/2013

Objeto: Registro de preços para serviços recapeamento asfáltico. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 13 de 
dezembro de 2013 às 14:30 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, 02 de dezembro de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

MULTA

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, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será 
realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a 
multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 03 de Dezembro de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Maria Luiza Comércio 
e Empreendimentos 

Ltda

Rua Dayse Paccola 
Capoani L34 Q24 
Maria Luiza IV

28329/5634 R$141,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 413 de 27.11.2013..............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 132.742,71.
Decreto 415 de 29.11.2013..............Dispõe sobre a modificação do códi
go da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto 416 de 29.11.2013..............Dispõe sobre a modificação do có
digo de aplicação e o código da fonte de recursos do orçamento vigente. 
Decreto 417 de 29.11.2013..............Dispõe sobre a modificação do códi
go da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto 418 de 29.11.2013..............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 38.000,00.
Decreto 420 de 2.12.2013..............Dispõe sobre a nomeação do Conselho
Municipal de Assistência Social de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 2 de dezembro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de dezembro de 2013. Na página A3.Valor da publicação R$ 223,21.

http://www.cmfp.com.br
mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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DIVULGAÇÃO

Já é possível baixar a m ais 
nova aventura dos pássaros 
irritados da Rovio. "Angry Birds 
Go!", o jo g o  estilo M ario Kart 
da em presa, foi lançado nesta 
se g u n d a-fe ira  2, no Brasil.

Amazon PrimeAir 
quer fazer entregas de 
produtos usando drones

FOTO: DIVULGAÇÃO

Jeff Bezos, presidente da Amazon, revelou em 
d | [  entrevista que a empresa está trabalhando num 

Q n  serviço de entrega extremamente rápido: eles 
7ã ^  querem usar drones -  pequenos dispositivos voa-

# 1 ^  o  ^  dores -  para levar encomendas até você em até
% W @ ) ^  meia hora. Trata-se do Amazon PrimeAir, cujos 

detalhes foram discutidos no programa de TV 60 
Minutes. O objetivo é que o PrimeAir faça entregas 

^  rápidas, em um raio de 15 km, de pacotes leves -  
como livros, Blu-rays ou até certos gadgets. (Be- 
zos disse que caiaques, por exemplo, seriam algo 

^  1- impossível para os drones.) A Amazon quer usar
, octocópteros, ou seja, dispositivos com oito héli- 

£  j  ces. A frota de drones seria mais ecológica do que 
' usar caminhões, porque seria totalmente elétrica; 

e as encomendas saberíam para onde ir com base 
em coordenadas GPS obtidas no processo de com
pra. Mas Bezos avisa que a Amazon precisa acer

tar todos os quesitos de segurança antes de 
lançar uma frota de drones no mundo. "Eles 
não podem pousar na cabeça de alguém", 

^  observou ele. Bezos diz que 0 projeto, ain
da na fase de pesquisa e desenvolvimento, 

não pode estrear antes de 2015 porque a FAA 
(agência americana de aviação) precisa regula
mentar os drones civis. E mesmo assim, 0 PrimeAir 
provavelmente vai demorar mais alguns anos: na 
entrevista, ele estima que 0 serviço vai chegar aos 
EUA daqui a quatro ou cinco anos. Dave Clark, vice
-presidente da Amazon, disse no programa: "Qual
quer coisa que você queira na Terra, você vai rece
ber da gente. Eu acredito que estamos indo para 
essa direção." E os drones seriam definitivamente 
um passo rumo a essa filosofia de "qualquer coisa, 
em qualquer lugar, a qualquer hora". Bezos garante 
ao 60 Minutes que esta não é só uma ideia maluca: 
"isso vai funcionar, vai acontecer, e vai ser muito 
divertido". Vamos esperar.

Tecnologia da Informação
www.uniontecnologia.com.br À
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Sol e aumento de nuvens de manhã.
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia
M ilita r

190
C o rp o  d e  
B o m b e iro s

193
S A M U

192
Lençóis Paulista Bo rebi
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

A g u d o s
Conselho Tutelar........  3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos......... 3262-8500

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

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa 3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba.... 3298-9800

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

Regional BOVESPA
A  Duratex anuncia ao m ercado que, por m ais um ano, teve suas ações selecionadas 
para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 
BM &FBovespa, com vigência de janeiro de 20 14  a janeiro de 2015. M aior produtora 
de painéis de m adeira industrializada, pisos lam inados, louças e m etais sanitários do 
Hem isfério Sul, a Duratex figura com suas ações desde 200 8/20 09 .

A G U D O S

'Natal da Família' começa na quinta
Programação especial de final de ano tem shows na praça Tiradentes e apresentações culturais 
até o final deste mês; na virada para 2014, Prefeitura promove queima de fogos na avenida

W e lin to n  B a rro s

A Prefeitura de Agudos 
preparou programação 
eclética para encerrar 

2013 com música e atividades 
culturais. Denominado Natal 
da Família, o evento reunirá 
no palco da Praça Tiradentes 
diversos artistas do mundo da 
música, além da tradicional 
queima de fogos no dia 31 de 
dezembro, na avenida Carvalho 
Pinto. A programação começa 
com Danilo Vieira, nesta quin
ta-feira 5. Uma semana depois, 
no dia 13, tem a chegada do Pa
pai Noel à casinha montada na 
principal entrada da cidade.

Segundo o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB), o objetivo 
é oferecer shows para toda a 
família e atrair consumidores 
para o comércio. "Nosso obje
tivo é tornar o fim de ano de 
Agudos mais animado, estimu
lando as pessoas a participa
rem dos shows e a visitarem o 
comércio. Com certeza, a pro
gramação agradará bastante, 
já que buscamos atrações ec
léticas para satisfazer os mais 
variados e exigentes gostos", 
ressaltou Everton.

Entre as atrações para este 
final de ano estão a dupla serta
neja Irmãs Galvão, banda Santa 
Esmeralda e o grupo de pagode 
Karametade, sucesso dos anos 
90 em todo o Brasil. O distrito 
de Domélia também receberá 
shows na praça principal. No

P R O G R A M A Ç Ã O  DE S H O W S  N A  P R A Ç A  T IR A D E N T E S

5/12: Danilo Vieira
6/12: Lucas Ferreira
7/12: Ruan e Rob e A s  Irmãs Galvão
8/12: Dupla Delucas e Leandro
12/12: Karametade
14/12: Corporação Musical Maestro
Jo ã o  Andreotti
15/12: Pagode da Baixinha e cantor
Willian Lima
16/12: Banda Conexão
17/12: Banda Fisherme-N e
Banda Seven
18/12: Ruan e Maykon
19/12: Guilherme e Thiago
20/12: Banda Santa Esmeralda
21/12: Banda Rhass
22/12: Felipe Costa
23/12: Beatles Cover
26/12: Acústico D3
28/12: Moveover
29/12: Pagode: Grupo Só Resenha e 
Grupo Pagode É Dia 
30/12: Ana Kelli 
e 1° Encontro de D Js

/ f m m t m m f m m í f m í f m í f m í f m í f m í f m í m m m f f m f f f y

(S EM P R E A S  20H30)

dia 7, a banda Amigos S.A. abre 
a programação. No domingo 8, 
a Banda Elite é a encarregada 
de animar o público. Roberto e 
Claudinho e a Banda Líder do 
Forró se apresentam no dia 14; 
Beto Souza e Cristiano e Banda 
Viva a Vida sobem ao palco no 
dia 21; no dia 22, apresentação 
com DJ Pantera e DJ Pipo; e no 
dia 28, show com Ze' da Viola.

C O M É R C IO
Neste ano, a Acira (Asso

ciação Comercial de Agudos) 
sorteia um carro e cinco mo
tos zero quilômetro, além de 
outros brindes. Comprando no 
comercio local, o consumidor 
recebe cupons da campanha 
Kom Praki no Natal e parti
cipa da promoção. O sorteio 
acontece no dia 27, às 20h, na 
Praça Tiradentes.

A chegada do Papai Noel 
está marcada para a sexta-feira 
13, às 20h, porém, a partir 
das 17h, as crianças já conta
rão com atividades na avenida 
Carvalho Pinto. Crianças até 
12 anos poderão participar das 
brincadeiras e receberão doces 
e brinquedos, que serão distri
buídos até a chegada do Bom 
Velhinho. A senha para a reti
rada dos brinquedos será entre
gue a partir de quinta-feira, na 
Secretaria de Assistência e Pro
moção Social, na rua Antonio 
Condi, 628, Centro. É necessá
ria a apresentação da carteira 
de vacinação da criança.

M A C A T U B A

Reajuste de impostos pode precisar 
de voto minerva, prevê Júlio Saes
Presidente da Câmara adiantou ao Jornal O ECO que votação única seria acirrada ontem à noite

A n g e lo  N e to
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

A sessão da Câmara de Ma- 
catuba de ontem definiria 
se o município vai ou não 

reajustar os impostos em 2014, 
conforme prevê projeto de lei do 
Executivo. Os projetos seriam vo
tados em regime de urgência (úni
ca votação) e a expectativa era de 
plenário lotado de populares. Em 
entrevista ao jornal O ECO, o 
presidente da Câmara, Júlio Ce- 
sar Saes (PP), antecipou que a vo
tação seria nominal, com grandes 
chances de haver empate.

Caso a possibilidade se con
cretizasse, Júlio Saes teria que 
dar o voto de minerva (desem
pate). Ele revelou ser favorável 
às matérias, diante das dificul
dades que devem ser enfren
tadas pela administração em 
2014. "Estes projetos precisam 
passar, senão teremos proble
mas no próximo ano". O presi
dente também revelou que con
versou com todos os vereadores 
sobre o assunto e que não admi- 
tiria exageros durante os traba
lhos de ontem. "Vou conduzir 
a sessão da mesma forma que 
venho conduzindo", completou.

O prefeito Tarcísio Abel (PP) 
também destacou a importância 
da aprovação dos projetos para 
o "equilíbrio orçamentário" em

A P E R T A D A  -  Primeira e única votação de projetos que dizem respeito ao reajuste de impostos seria ontem

2014. "Temos como objetivo 
principal estabelecer a justiça 
tributária. Macatuba está em 
uma situação muito delicada, 
já que é o quinto município do 
Estado que mais vai perder na 
arrecadação", calcula. Mesmo 
tendo a maioria na Câmara 
(oito dos doze vereadores), Tar
císio pediu responsabilidade 
aos parlamentares. "Precisamos 
utilizar o bom senso e votar a 
favor do projeto", defendeu.

As matérias que seriam 
votadas ontem à noite dizem 
respeito ao reajuste no IPTU 
(Imposto Predial Territorial e 
Urbano) e ITBI (Imposto sobre

Transmissão de Bens Imóveis), 
além de criar a CIP (Contribui
ção para Custeio do Serviço de

Iluminação Pública). A sessão 
da Câmara não havia terminado 
até o fechamento desta edição.

c l a s s i E C Q
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 iornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos 
duvidosos. A  promoção não é válida através de telefone. A  promoção não é válida para pessoa jurídica.

http://www.uniontecnologia.com.br
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Política L E N Ç O E N S E
Dezesseis integrantes da Big Band Cidade 
do Livro, de Lençóis Paulista, tocaram na 
recepção às autoridades do evento "Conversa 
com os brasileiros", no sábado 30, que teve a 
participação do senador Aécio Neves.

E LE IÇ Õ E S  2014

'PT é software pirata', diz Aécio Neves
Senador e presidente do PSDB avalia que governo Dilma usa mesmas práticas antes demonizadas pelo PT; 'São Paulo vai decidir a eleição', diz

V ito r G o d in h o  
e A n g e lo  N e to

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Para o senador, presidente 
nacional do PSDB e pré- 
-candidato à presidência 

pelo partido tucano, Aécio Ne
ves, o PT é um "software pirata" 
que foi instalado no Brasil. A 
forte crítica foi feita pelo senador 
durante evento que aconteceu no 
sábado 30, em Bauru, que reu
niu representantes tucanos de 
mais de 120 cidades da região. A 
fala faz referência ao fato de o PT 
ter dado continuidade às políti
cas sociais e econômicas criadas 
durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso, como pri
vatizações, câmbio flutuante e 
programas de transferência de 
renda. "O PT demonizou essas 
práticas enquanto esteve na opo
sição, mas se apropriou desses 
temas quando se tornou gover
no. Por isso, o PT é um 'software 
pirata' instalado no governo do 
Brasil e precisamos mudar isso, 
retomar o original", declarou.

O evento denominado "Con
versa com os brasileiros" aconte
ceu no auditório da (Instituição 
Toledo de Ensino) e foi ouvi
do por mais de 1 mil pessoas. 
Apesar de se apresentar sempre 
como presidente nacional do 
PSDB, Aécio fazia questão de im

CRITICA -  Senador Aécio Neves criticou concentração fiscal promovida por PT e disse que partido é um 'software pirata' instalado no governo do Brasil

primir um tom eleitoral às suas 
declarações. Ao todo, mais de 60 
prefeitos de toda região participa
ram do evento.

O senador chegou a Bauru 
por volta das 10h, no Aeroporto 
Moussa Tobias. Ele estava acom
panhado do senador Aloysio 
Nunes Ferreira, do deputado li
cenciado e secretário de Energia 
de São Paulo, José Aníbal, e do 
prefeito de Botucatu, João Cury 
Neto, que tem acompanhado 
Aécio em todos os eventos pelo 
Interior paulista. O grupo foi

recebido pelo deputado estadual 
Pedro Tobias.

Do aeroporto, o grupo seguiu 
para o Jornal da Cidade, onde foi 
recebido pelo empresário e pre
sidente da Associação Paulista de 
Jornais, Renato Zaiden. No local, 
Aécio Neves participou do Café 
com Política e depois seguiu para 
o auditório da ITE, onde era es
perado por centenas de pessoas.

O evento contou com o brilho 
de vários artistas de lençoenses, 
conforme antecipou edição de sá
bado do jornal O ECO. Na porta,

músicos da Big Band Cidade do 
Livro receberam o senador e sua 
comitiva. O locutor de rodeios 
Vandi Garcia foi encarregado de 
animar a platéia, que aguardava 
ansiosa a chegada do senador. A 
dupla sertaneja André & Matheus 
cantou o hino nacional na abertu
ra da cerimônia.

Antes de participar do even
to principal, Aécio Neves, Pedro 
Tobias, José Aníbal e Aloysio 
Nunes participaram de uma co
letiva de imprensa. Aécio agrade
ceu o apoio de todas as pessoas

e reafirmou a importância de São 
Paulo numa campanha eleitoral. 
"Não tenho dúvida que São Pau
lo decidirá a eleição. Não tenho 
nenhum constrangimento em 
dizer isso: nós daremos priorida
de absoluta para São Paulo. Seja 
pelo êxito, pela excelência do go
vernador Geraldo Alckmin. Nós 
temos um partido em São Paulo 
orgânico, estruturado, que tem 
propostas para o Brasil", declarou 
o senador, que confirmou exten
sa agenda pelo Interior paulista 
que começou com encontro em

Barretos, em agosto deste ano. 
"Nesta semana, estarei em Cam
pinas e Sorocaba. Na próxima, 
vou para São José dos Campos 
e Santos, sempre em encontros 
regionais como este. Isso mostra 
que nós entendemos a importân
cia de São Paulo", frisou.

A L T E R N A T I V A
Na coletiva de imprensa, 

o senador Aécio Neves reafir
mou o PSDB como principal 
partido de oposição brasileiro, 
com a obrigação de apresentar 
um projeto alternativo ao que 
foi imposto pelo PT ao país. "O 
PSDB não tem a possibilidade 
de lançar uma candidatura, tem 
a obrigação e a responsabilidade 
de dizermos ao Brasil de forma 
muito clara que nós temos uma 
proposta alternativa, mais solidá
ria com os municípios e estados 
que rompe com esse ciclo de 
concentração absurdo e perverso 
de concentração de renda tribu
tária nas mãos da União. Hoje, 
apenas 45% do financiamento 
global da saúde vêm da União. 
Quanto o PT assumiu era 56%. 
Hoje, estados e municípios inves
tem 85% de tudo que se gasta em 
segurança pública. Um absurdo, 
porque a União recolhe hoje 
mais de 60% de todos os tribu
tos", criticou Aécio.

Zé Aníbal faz discurso Prefeitos da região Hefendem Fernando Cury- do PPS- declara
mais ácido de encontro candidatura de Aécio dp0l0 ao PSDB de AéCI0

A T IR A D O R  -  Zé Aníbal disse que falsificação de documento que cita 
membros do PSDB é 'comportamento canalha e antirrepublicano do PT'

Deputado federal licencia
do e secretário de Energia do 
Governo do Estado de São Pau
lo, José Aníbal fez o discurso 
mais forte do evento "Conversa 
com os brasileiros", que contou 
com a participação do senador 
Aécio Neves. Ele declarou que 
governo chega ao fim de 11 anos 
de forma melancólica. "Eles fi
zeram mudanças programáticas 
em 2002 para ganhar de qual
quer forma e instalaram no 
Brasil um projeto conservador, 
antirreformista e ladrão, co
mandando pelo ex-presidente 
Lula", declarou o secretário. 
"11 anos depois, eles não fize
ram nenhuma reforma verda
deira, não avançaram nada na 
ordem constitucional do país e 
do ponto de vista do comporta
mento político, o que vemos é 
uma coisa nojenta", atacou.

D O C U M E N T O  F A L S O
O deputado tucano também 

falou das recentes revelações 
de que um documento que cita 
membros do PSDB no caso de 
corrupção envolvendo as licita
ções do Metrô de São Paulo que 
teria sido falsificado, conforme 
mostrou reportagem da impren
sa. Zé Aníbal responsabilizou 
José Eduardo Cardozo, ministro 
da Justiça, pela divulgação do 
documento falso. "Cinco dias de
pois da prisão dos mensaleiros, 
o ministro da Justiça vazou ou 
deixou vazar uma folha sórdida, 
imunda, falsa, anônima, contra 
políticos do PSDB. Este é o PT, 
é um comportamento canalha 
que deve ser combatido. Esse 
Zé Eduardo (ministro da Justiça) 
é o novo Zé do PT (referência a 
Zé Dirceu, preso no processo do 
mensalão)", disparou.

R E G IÃ O  -  Prefeito Jo ã o  Cury, de Botucatu, e Bel Lorenzetti, de 
Lençóis Paulista discursaram durante evento

Prefeitos tucanos da região, 
João Cury Neto (Botucatu) e Bel 
Lorenzetti (Lençóis Paulista), 
que integraram a mesa princi
pal do evento "Conversa com 
os brasileiros", defenderam a 
candidatura do senador minei
ro Aécio Neves para a presidên
cia da República. "O Aécio tem 
um negócio que é fundamental 
na política, que é gostar de gen
te, gostar de contato, de conver
sar com as pessoas. Os desafios 
do País são tantos que ninguém 
é capaz de superá-los sozinho. 
Essa humildade do Aécio de 
se colocar como uma opção é 
importante para o Brasil e não 
apenas para o PSDB", declarou 
João Cury Neto.

Bel afirmou que o evento 
foi um momento de convoca
ção da militância e de proximi

dade com o senador. "Temos 
que estar prontos, que estar 
atentos para escrever a nos
sa história e o senador Aécio 
Neves trouxe tudo isso neste 
momento que estamos nos for
talecendo para enfrentar uma 
disputa eleitoral difícil", defen
deu a prefeita lençoense.

Em seu discurso, Bel de
fendeu maior participação das 
mulheres não só em posições de 
destaque dentro do partido, mas 
também na elaboração do plano 
de governo que será lançado 
pelo PSDB. Aécio Neves res
pondeu dizendo ser fundamen
tal a participação da mulher em 
todas as instâncias partidárias e 
também de governo. Ele disse 
que o Brasil precisava ter mais 
mulheres de firmeza e ternura, 
como mostrou a prefeita Bel.

A P O IO  -  Fernando Cury, do PPS, disse que o partido vai apoiar Aécio

O pré-candidato a deputado 
estadual pelo PPS, Fernando 
Cury, também participou do 
encontro em Bauru. Em entre
vista ao jornal O ECO, Cury 
lembrou que o partido ainda 
discute quem apoiar em 2014.

"O PPS tem uma tendên
cia a ir com a candidatura de 
Eduardo Campos (PSB). No en
tanto, estamos aqui para dizer 
que não. Eu, como membro do 
diretório estadual do partido, 
presidente do PPS em Botucatu

e coordenador de 70 cidades, 
digo que o PSB não representa 
mudança. O grande partido que 
representa a mudança no Brasil 
é o PSDB".

Fernando Cury, irmão do 
prefeito João Cury (PSDB), 
também destacou o que ele cha
ma de "nova política" do PSDB 
em Botucatu. "É uma política 
nova, consciente e que deu 
certo. Agora, através do nosso 
trabalho, queremos levar isso à 
região e ao Estado".

N A Ç Ã O  S E R T A N E J A  - Ficou a cargo da dupla lençoense André 
&  M atheus apresentar uma das músicas mais interpretadas do 
Brasil, o hino nacional. Num a bela versão em voz e violão, a dupla 
emocionou a todos com uma interpretação impecável da canção 
pátria. Os sertanejos também animaram a plateia com gritos de 
guerra e canções alusivas ao evento.
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Esporte
miO: DIVULGACAO

PRÊMIO
A  le n ço e n se  Lívia Conti Del Rosso, que jo g a  na equip e de 
Porto Ferreira, foi o d estaq ue  na final da A P V  (A sso ciaçã o  
Pró V o le ib o l). Ela foi co nsiderad a a m elhor jo g a d o ra  do 
even to  esportivo. Lívia com eçou a praticar o esporte nas 
e sco lin h as co m an d a d a s pelo técnico  D ouglas C oneglian.

B A S Q U E T E

Após 3 prorrogações, Alba vence por 1 ponto
Lençoenses bateram 
o Cube Esperia por 
85 a 84 e estão a uma 
vitória do título

A n g e lo  N e to __________

Foi sofrido, mas o Alba/ 
Lençóis Paulista venceu o 
primeiro jogo da decisão da 

se'rie Prata do Campeonato Pau
lista, organizado pela FPB (Fe
deração Paulista de Basketball) 
sub-16. Em um confronto marca
do por três prorrogações, a gar
ra, a vontade, o preparo físico e a 
força da torcida que compareceu 
no ginásio Antônio Lorenzetti Fi
lho, o Tonicão, foram decisivos 
para a vitória dos lençoenses so
bre o Clube Esperia, no sábado, 
30 de novembro.

O Alba não começou o jogo 
bem. Ponto forte da equipe 
durante todo o campeonato, a

lOIO: MÁRCIO MOREIRA/O ICO

N A  R A C A  -  Alba/Lençóis Paulista venceu o Clube Esperia após três prorrogações; equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira

defesa estava desarrumada e a 
equipe foi para o intervalo per
dendo por 15 pontos. Após uma 
conversa entre comissão tecnica 
e jogadores, os lençoenses volta
ram com outro espírito para os

dois últimos quartos. "Os garotos 
mudaram de atitude e correram 
atrás do prejuízo. Fizemos uma 
mudança no setor defensivo e 
o ataque ficou mais confiante", 
conta o técnico Leonardo Henri

que de Oliveira, o Dudu.
Aos poucos, a diferença caiu 

e, na última bola, o Alba conse
guiu o empate, levando a decisão 
para a prorrogação. A igualdade 
no placar se manteve até a ter

ceira prorrogação, quando João 
Vitor, no último lance da partida, 
em uma jogada individual, fez a 
bandeja, marcou dois pontos e 
deu a belíssima e suada vitória ao 
Alba por 85 a 84. "Nossa equipe

deu o máximo dentro de quadra 
para conseguir a vitória. Fico 
muito feliz por ter sido decisivo", 
afirmou o ala que ainda foi o ces- 
tinha da partida com 33 pontos.

Com o resultado positivo, a 
equipe de Lençóis Paulista largou 
na frente e está a apenas uma vi
tória do título. A próxima partida 
acontece em São Paulo, na quinta
-feira 5, à noite (o horário deve ser 
divulgado hoje). Em caso de vitó
ria, os lençoenses levantam a taça. 
Se os paulistanos venceram, have
rá uma terceira e decisiva partida, 
também na Capital paulista, na 
sexta-feira 6. "Se jogarmos com a 
mesma vontade e determinação, 
conseguiremos trazer o troféu 
para Lençóis Paulista", apontou o 
armador Alexandre, um dos des
taques lençoenses na competição.

Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal, através da Diretoria de 
Esportes e patrocinado pelos 
Grupos Lwart e Lutepel.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

É C A M P E A O ! - N o  domingo, 1° de dezembro, a equipe sub-14 do Alba/Lençóis Paulista venceu Maracaí 
por 67 a 45 e se consagrou campeão da LBC (Liga de Basquete Centro Oeste Paulista. Novam ente, 
familiares e amigos dos jogadores compareceram em peso no ginásio da escola Edwaldo Roque Bianchini, 
na Cecap, para apoiar a equipe. O destaque da partida foi Gustavo Casanova, cestinha com 25 pontos.

75 A N O S  V O LEIB O L - Mais de 500 pessoas prestigiaram a solenidade de homenagens aos pioneiros do voleibol 
de Lençóis Paulista, na noite de sábado, 23 de novembro. Foram homenageados todos os homens e as mulheres, 
pioneiros da modalidade, que desde o início da década de 40 já eram temidos nos Jogos da Alta Sorocabana. Após 
o cerimonial e homenagens, houve uma confraternização para todos os presentes no ginásio do Csec.

F U T E B O L
FOTO: Má r c io  m o r e ir a /o eco

Nos pênaltis, São Cristovão leva o título da Série B

v e m ,  2014 -  São Cristovão bateu o PSG e sagrou-se campeão da série B

Após 1 a 1 no placar, 
campeão venceu o 
PSG nos pênaltis

A n g e lo  N e t o __________

O  grande campeão do Cam
peonato Amador da Série 
B -  Troféu Jacob Joner 

Neto é o São Cristovão. Após 
um jogo equilibrado no tempo 
normal, que decretou o empate

em 1 a 1 com o PSG, o título foi 
decidido nos pênaltis. O jogo 
aconteceu na tarde de domingo, 
1° de dezembro, no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão.

Logo aos 22 minutos da pri
meira etapa, Mateus abriu o pla
car para o São Cristovão. A partir 
daí, o PSG dominou as ações. An
tes do intervalo, aos 42 minutos, 
após uma falha da zaga, Helder 
Oliveira empatou para o PSG.

No segundo tempo, o jogo fi
cou indefinido. Ambas as equipes

tiveram chances de sair com a vi
tória, mas a partida acabou indo 
para os pênaltis. Nas cobranças, 
o São Cristovão levou a melhor e 
venceu por 7 a 6. "Foi uma parti
da bastante difícil e emocionante. 
O coração bateu forte", lembrou 
aliviado o técnico campeão, José 
Aparecido Gonçalves, o Alfredo.

Para 2013, Alfredo quer re
forços para a disputa da série 
A. "Na primeira divisão existem 
equipes mais fortes e mais bem 
montadas. Temos que buscar

reforços experientes para mis
turar a essa juventude da nossa 
equipe', completou Alfredo. O 
PSG também disputa a primeira 
divisão no próximo ano.

Após o jogo, foi entregue o 
troféu de campeão ao capitão 
do São Cristovão, Vagner. O 
artilheiro Jeferson Oliveira, do 
Asa Branca, com cinco gols, 
também foi premiado. Já Josué, 
do São Cristovão, levou apenas 
dos gols e foi o goleiro menos 
vazado do campeonato.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.338

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, MARCELO DA SILVA ROSA e 
PATRICIA ISABEL DA SILVA COSSONICHE.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 11/01/1984, eletricista,^ solteiro, domiciliado 
na Fazenda Aguinha, Zona Rural, Macatuba/SP, filho de ADÃO BENe DITO DE 
JESUS ROSA e NILCE DA SILVA ROSA.
Ela, natural de Chavantes/SP, nascida aos 25/05/1990, do lar, solteira, domiciliada na 
Fazenda Aguinha, Zona Rural, Macatuba/SP, filha de ADÃO COSSONICHE e IRACI 
FATIMA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 27 de novembro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

Prefeitura Municipal  ̂
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 165/2013 -  Processo n° 289/2013 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
funcionários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista dentro do perímetro 
urbano. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
16 de dezembro 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, 02 de dezembro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
- Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de dezembro de 2013. Na página A6.
Valor da publicação R$ 26,87.

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 a 6 4 » (ias 8h ás llh j
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3̂  e 5® das i4h 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 Í0h, com o 
prof. Raphael Blanco

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As atüas 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 auxiliares 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:
Tonlquinho 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 asculinoiTreinamentos de 2® a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian
chini e CESEC.

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

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

FUTEBOL DE CAM PO -  M ASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊN IS DE MESA -  M ASCULINO E FEM I
NIN O:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

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

Em jogo truncado, Expressinho avança

Equipe já está na 
final do Amador

O Expressinho está na final 
do Campeonato George Ribeiro 
Correia Lima de Futebol Amador 
série A. Os vermelhos venceram 
o Palestra, no domingo, 1° de de
zembro, por 1 a 0 e agora aguar
dam o vencedor da partida entre 
Santa Luzia e São José, que aconte
ce neste final de semana.

O jogo começou amarrado 
no estádio Archângelo Brega, o 
Bregão, com as duas equipes bem 
postadas defensivamente. Os pa- 
lestrinos entraram em campos 
retraídos, esperando o momento 
certo para encaixar um contra
-ataque. No entanto, quem saiu 
na frente foi o Expressinho, com 
o meio campista Thiago, aos 31

minutos da etapa inicial. A partir 
daí, o Palestra foi todo para o ata
que, mas não conseguiu chegar a 
igualdade. As expulsões de André 
e Zezo atrapalharam ainda mais os 
planos dos palestrinos na partida.

"Nós esperávamos que o Pales
tra viesse com cinco jogadores no 
meio campo. O Expressinho teve 
que ter calma para conseguir che
gar ao gol e à vitória. A qualidade 
dos nossos jogadores foi o princi
pal fator para chegarmos a final", 
afirmou o técnico Clóvis Gino Pe
reira, o Mosca. Os vermelhos têm 
a melhor defesa do campeonato 
com apenas um gol sofrido.

O Campeonato George Ribeiro 
Correia Lima de Futebol Amador 
série A de Lençóis Paulista é orga
nizado pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), em parceria 
da Diretoria de Esportes.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Safra Sul é campeã da 
Coplacana Veteranos

FOTOS: DIVULGAÇAO/O ECO

T IT U LO  -  Safra Sul bateu a Hot 107 nos pênaltis e se consagrou campeã da Copa Coplacana categoria Veteranos

Equipe saiu 
perdendo por 1 a 0 
para a Hot 107

Para co roar um cam pe
onato equilibrado com o a 
C opa Coplacana categoria 
Veteranos no C EM  (C lube 
Esportivo  M arim bondo), na
da m elhor do que uma final 
disputada e em ocionante. 
N este  domingo, 1° de de
zem bro, a Safra Sul se con
sagrou a cam peã de 2013 ao 
bater, nos pênaltis, a H o t 107.

O  cam peão saiu perden
do por 1  a 0, com  gol de

falta do zagueiro Borin . Fal
tando o ito  m inutos para o 
térm ino  da partida, após um 
cruzam ento na área de Ja i
me (e le ito  m elhor jogador 
do cam peonato), o zagueiro 
N o rb e rto  desviou e co lo 
cou no cantinho do goleirão 
N ick, em patando a partida e 
levando a decisão para os pê
naltis. N as cobranças, a Safra 
Sul levou a m elhor e venceu 
po r 3 a 1, sagrando-se cam 
peã da C opa Coplacana 2013 
Categoria Veteranos.

O s goleiros da equipe Sa
fra Sul, Z ecão  e Brasil, foram  
os m enos vazados e recebe
ram  os troféus. N ick  (H o t

107) foi ou tro  destaque do 
cam peonato. O  m eia Jaim e 
foi e leito  o m elhor jogador, 
enquanto que Tavares (True 
Info) levou o tro féu de a rti
lheiro com  13 Gols.

O  patrono da do torneio, 
C lóvis Leão Sampaio, foi ho
menageado durante a entrega 
das prem iações. Sampaio par
ticipou de vários cam peona
tos no C EM  e colaborou para 
que os cam peonatos tenham 
o sucesso de hoje. A  diretoria 
do C EM  agradece a C lóvis 
Leão Sam paio pelo exem plo 
de atleta e cidadão que sem 
pre foi e continua sendo para 
todos que o conhecem .

Hot 107 e Coplacana fazem a grande 
final da Copa Coplacana Principal
Equipes venceram as semifinais no sábado; decisão é domingo

Dois jogos pelas semifinais 
da Copa Coplacana categoria 
Principal encheram os olhos 
dos torcedores presentes nas 
arquibancadas do CEM, neste 
sábado, 30 de novembro.

Na primeira partida, a Hot 
107 precisava vencer a Frigol 
para chegar à decisão e foi o 
que aconteceu. Com gols de 
Oscar, Magno (2), e Benedeti, 
a Hot 107 bateu a Frigol por

4 a 2. Fabinho Barreto e Carioca 
descontaram.

N o jogo de fundo, mais emo
ção. A  Coplacana, que vinha de 
melhor campanha no competi
ção, teve dificuldades, mas con
seguiu vencer a MassterVeículos 
por 5 a 4. O  grande destaque 
do jogo foi Márcio Cantor, da 
Coplacana, que marcou duas 
vezes e ainda sofreu um pênalti. 
Glauco Evangelista (2 ) e um gol

contra completaram o placar 
para a Coplacana. Moretto (2), 
Carlinho Anão e Glauco Temer 
foram os artilheiros da Masster 
Veículos na partida.

A  grande final da categoria 
Principal está programada pa
ra este domingo, dia 8, a partir 
das 9h30. Logo em seguida, um 
grande almoço será servido aos 
jogadores e familiares com muita 
diversão e música.

SEMPRE LIGADO

Campeonato de tênis define campeões
Após quatro meses, 125 

participantes e 1 mil jogos, 
chegou ao fim o Campeonato 
Interno de Tênis 2013 - que 
teve como patrono o jogador 
Ademir Santilone. No final de 
semana, aconteceram as finais 
da competição com grande 
movimentação nas quadras 
do CEM. O  encerramento 
será na quarta-feira 4, a partir 
das 19h30, com a festa de en
cerramento e jantar no salão 
social do CEM.

c l a s s i f i c a ç A o  f i n a l
C A T E G O R IA C A M P E Ã O V IC E C A M P E Ã O

Série Especial X E R Ã O A N D E R S O N
Série A E D U A R D O  S O A R E S L E A N D R O  A N D R E T O
Série B E D U A R D O  P IE D A D E D A N IL O  B R ED A
Série C T H IA G O  R A M A L H O J O Ã O  H D U T R A
Série D LUIS C A R LO S M IC H E L
Série E OTAVIO M O R E T O W E L IN G T O N

Série Iniciantes M E R C H IN A
Série A  Feminino N A R A F E R N A N D A

Série B F EM CRIS C A R O L  M E N E G O N
Série C F EM N Á D IA E L A IN E

Série P E G A D O R E S W IL IA N FELIPE

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2013

Sociedade
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FOTO: O ECO

DOSE DUPLA
O vereador Manoel 
dos Santos Silva, o 
Manezinho, completa 
hoje mais um ano de vida 
e tem motivos duplos 
para comemorar. Porque 
além  da data marcar o 
seu próprio aniversário, 
tam bém registra o 
aniversário de sua mãe, 
dona Maria Quitéria da 
Silva Santos. Saúde e 
felicidades aos dois, junto 
com a am izade de toda 
equipe do jornal O ECO.

• Negócio
A Griffe Jeans apresenta 
para seus clientes, neste 
fim  de ano, varie d ad e s 
em calças, berm udas, 
m oda m asculina, 
fem inin a e infantil. Na 
foto, M aira, Juciara, Tainá 
e Jaqueline. A Griffe 
Jeans em Lençóis fica 
na rua Coronel Joaquim  
G abriel, 175, no Centro de 
Lençóis Paulista. Telefone 
(14) 3 2 6 4 -17 3 5 .

CIRCULANDO 
POR AÍ
Edimar, no 
Top Lanches.
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^  • Lorena, 4 m eses.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

®  3264-3479
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Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ê

FOTOS: CÍNTIA FOTOGRAFIAS


