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MÚSICA

Lucas Ferreira grava 
DVD com participação  
de Munhoz & Mariano

SUPER PRODUÇÃO -  Pardal antecipa detalhes de gravação de DVD de Lucas Ferreira, que acontece nesta quinta-feira

Na quinta-feira 12, o cantor lençoense 
Lucas Ferreira grava seu primeiro DVD 
na cidade. Para o show, que conta com a 
participação da dupla Munhoz & Maria- 
no, o empresário do cantor, José Antonio 
Foganholi, o Pardal, contratou megaestru- 
tura de palco, som e iluminação. O jovem 
talento é aposta para o cenário nacional 
brasileiro. Somente neste ano, Lucas Fer
reira fez 40 aparições em programas de 
TV. Há três semanas, o cantor e a equipe 
se dividem em ensaios em Vinhedo, par
ticipação em programas e shows. o

LENÇÓIS

Prorrogada inscrição  
para estágio_______ ©
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MACATUBA

Cleberson recebe 
time de estrelas

DER confirma novas alças de acesso em Macatuba
Alvo de reclam ação de moradores, trecho urbano de rodovia Osny Matheus vai receber novos dispositivos; obras começam em 11 dias
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COMERCIO

Vendas de final 
de ano devem 
crescer 5%

Com horário estendido desde 
quinta-feira, o comércio de Lençóis 
Paulista está otimista em relação ao 
final deste ano. Segundo o presiden
te da Acilpa, José Antonio Silva, a ex
pectativa é de aumento de pelo me
nos 5%, comparado ao ano passado. 
Já alguns comerciantes falam em até 
20%. Entre os produtos mais vendi
dos, os presentes concorrem com 
produtos para uso próprio.

LEGISLATIVO

Pautas polêmicas ficam 
para última hora C5̂ DEFINIÇÃO - Trecho da rodovia Osny Matheus, alvo de intença reclamação de moradores, vai receber novas alças de acesso
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DESTRUIÇÃO

Polícia investiga 
incêndio em 
borracharia

U m  incênd io  no dom ingo à 
ta rde  ating iu  um  depósito de 
m ateria is  inserv íveis de um a 
bo rracharia , no C entro de Len
çóis Paulista. O  fogo com eçou 
por volta das 13h45 e o Corpo 
de Bom beiros, com  ajuda da P re
fe itu ra , SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) e em presa 
conteve o incênd io , que foi deb e
lado po r volta das 16h. E FOGO - Fumaça tóxica e labaredas altas assustaram quem passou pela avenida

COPA COPLACANA

Hot 107 vence 
Coplacana e é 
campeã de 2013

Em um  jogo emocionante e com 
viradas no placar, a Hot 107 venceu 
a Coplacana por 5 a 3 e se consagrou 
campeã da Copa Coplacana Principal 
2013 no CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo). Além do título, a equipe 
ainda teve o melhor jogador do campe
onato (Magno) e o atleta destaque (Juan 
Lobbet). Após o confronto, houve uma 
confraternização entre os esportistas 
e suas famílias, no salão social.

CEM

Temporada de tênis 
chega ao fim_______ C)

GRANDE FINAL

Santa Luzia vence 
nos pênaltis e 
pega Expressinho

O Santa Luzia (foto ao lado) está na 
final do Campeonato George Ribeiro 
Correia Lima de Futebol Amador sé
rie A. Em um jogo marcado por fortes 
emoções e com gols apenas na segunda 
etapa, os luzienses venceram o São José 
nos pênaltis, no domingo 8, após um 
empate no tempo normal por 2 a 2. No 
domingo 15, a equipe comandada pelo 
técnico João Airton Gotardi encara na 
final o Expressinho, no Bregão.

ÍNDICE
Cidades.............P ág in a  2 Esporte.............. P ág in a  6
Opinião..............P ág in a  3 CEM.................. P ág in a  7
Cotidiano...........P ág in a  4  Social................P ág in a  8
Regional........... P ág in a  5

TEMPO
TERÇA-FEIRA, 10/12 QUARTA-FEIRA, 11/12

Sol com muitas nuvens Sol com muitas nuvens 
C  ^  durante o dia. Períodos Ç ,  durante o dia. Períodos 
'  ■ de nublado, com chuva ' •  de nublado, com chuva

t31°C a qualquer hora. 't'28°C a qualquer hora.

420“C u r 42'% 419“C u r 46‘%

CBERS3
A  (Satélite Slno.t>rasiielro<te Recursos Terresves)

Satélite brasileiro, em 
parceria com a China, falha 
e não chega ao destino -

RÁDIO ®
Impostômetro chega 
a R$ 1,5 trilhão pago 
pelos brasileiros

Fechamentor 
desta edição: 0 319h55 ^

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013 ■

Cidades NOVOS PROFISSIONAIS
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nomeou 
82 aprovados em concurso público para o cargo de perito 
criminal de 3̂  classe da Polícia Técnico-Científica. A nomeação 
foi publicada no sábado. A próxima etapa será a posse dos 
nomeados, que deve acontecer em aproximadamente 15 dias.

lulu. MÁRCIO MOREIRA/u l iu

AGUDOS
Segue até o dia 31, a programa

ção Natal da Família, de Agudos. 
Amanhã têm oficinas culturais no 
Seminário Santo Antonio e camerata 
de violões, às 20h. Na quinta-feira o 
grupo Karametade se apresenta na 
Praça Tiradentes a partir das 20h30.

CHEGADA DO PAPAI NOEL
A tradicional Casinha do Papai 

Noel de Agudos já está sendo mon
tada. A estrutura fica no acesso à 
avenida Carvalho Pinto. A chegada 
do bom velhinho está marcada para 
sexta-feira, a partir das 17h. Haverá 
distribuição de presentes, doces e 
atrações. A senha para o evento vai 
ser entregue até a quinta-feira na Se
cretaria de Assistência Social de Agu
dos. É obrigatória a apresentação da 
carteirinha de vacinação da criança.

MULTIPLICADORES
O Grupo de Multiplicadores da 

Prefeitura de Lençóis Paulista se 
reuniu na sexta-feira, para a despe
dida do final de ano. O Grupo, for
mado há 10 anos pela pasta de Re
cursos Humanos envolve servidores 
de todas as diretorias, em atividades 
que buscam desenvolver as capaci
dades individuais e multiplicar essas 
ações no ambiente de trabalho.

VISITA AO BOM VELHINHO -  U Papai Noel, em Lençóis Paulista, recebe as 
crianças das 19h às 22h na Casinha, localizada na Concha Acústica. O Bom 
nho chegou à cidade na última sexta-feira, de paraquedas.

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

FRASE
"Esperamos que alguma coisa mude - Júlio 
Antonio Gonçalves", diretor de Finanças, 
sobre decisão da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo com relação ao valor adicionado, 
que reduziu repasses de ICMS aos municípios

R$ 1,5 trilhão ontem
Impostos de 2013 chegaram R$ 1,5 trilhão nesta segun

da-feira. O valor inclui todos os tributos municipais, esta
duais e federais pagos pelos brasileiros desde o primeiro 
dia do ano. O cálculo é do Impostômetro, sistema eletrônico 
mantido pela Associação Comercial de São Paulo, e apon
ta aceleração da carga tributária. É que, no ano passado, o 
montante de um trilhão e meio foi atingido só 19 dias de
pois, ou seja, em 28 de dezembro. Para se ter ideia, com o 
dinheiro arrecadado neste ano até agora no país seria pos
sível, por exemplo, comprar mais de 18 milhões de ambu
lâncias equipadas. Ou então, o valor seria suficiente para 
construir mais de 31 milhões de postos policiais equipados. 
Também daria para fornecer cestas básicas para toda a po
pulação brasileira por cerca de dois anos.

Os brasileiros estão poupando mais. A en
trada de recursos na caderneta de poupança 
bateu recorde em novembro. No mês pas
sado, os depósitos superaram as retiradas 
em mais de R$ 6 bilhões, o maior valor já 
registrado em meses de novembro. O re
sultado dos 11 primeiros meses deste ano 
também representa novo recorde histórico 
para o período. De janeiro a novembro de 
2013, o ingresso líquido de recursos na mais 
tradicional modalidade de investimentos do 
país somou R$ 59,84 bilhões. As informa
ções foram divulgadas pelo Banco Central. A 
série histórica para este indicador começou 
em 1995.

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

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 78-2013 - PROCESSO: 115-2013- OBJETO: 
Aquisição de uniformes escolares, através do sistema de registro de preços, que serão destinados aos alunos 
da rede municipal de ensino, seguindo as especificações do ANEXO II do edital. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 19.12.2013 às 08:30 min. 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, 06 de dezembro de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.340

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, ERIVALDO BARBOSA e CLENILDA SOUZA DO ROSARIO.
Ele, natural de Poço Verde/SE, nascido aos sete 07/04/1966, lavrador, solteiro, domiciliado e 
residente à Rua Augusto Rorato, Jardim Planalto, na cidade de Macatuba/SP, filho de BENE
DITO BARBOSA e de dona JOSEFA MARIA BARBOSA.
Ela, natural de São Roque/SP, nascida aos seis 06/02/1967, lavradora, solteira, domiciliada 
e residente à Rua Augusto Rorato, Jardim Planalto, na cidade de Macatuba, Estado de São 
Paulo, filha de JONAS SOUZA DO ROSARIO e de dona MARIA DALVA DO ROSARIO. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Edital a ser afixado nesta 
Serventia.
Macatuba - SP, 04 de dezembro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

è
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FServiço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 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 Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:Portaria n° 87/2013 de 06.12.2013 -  Declarar nula a designação efetuada por 
meio da Portaria n.° 84, de 2 de dezembro de 2013.Portaria n° 88/2013 de 06.12.2013 -  Declarar nula a designação efetuada por 
meio da Portaria n.° 85, de 2 de dezembro de 2013.

Lençóis Paulista, 06 de dezembro de 2013.José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de dezembro de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 35,92.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA COMISSÃO ELEITORAL - CIPA: COMUNICADO

Ata da eleição dos representantes dos 
servidores da CIPA -  GESTÃO 2014 da 
Prefeitura de Lençóis Paulista 
No dia 04 de Dezembro de 2013, no lo
cal designado no Edital de Convocação, 
na presença dos Senhores: Rafael Augusto 
Barbosa, José Antonio Ribeiro Ramos Ju
nior, Marcelo Romani, Murilo Santiago de 
Freitas Picareli e Wilciléia Albino; instalou
-se a mesa receptora e apuradora dos votos. 
Às catorze horas, o Sr. Presidente de mesa 
declarou iniciados os trabalhos durante a 
votação, tudo ocorreu conforme programa
do. Às dezesseis horas o Sr. Presidente da 
mesa, Rafael Augusto Barbosa, declarou 
por encerrados os trabalhos da eleição, ve
rificando o comparecimento de 1.373 (um 
mil, trezentos e setenta e três) servidores. 
Após o encerramento da votação, iniciou
-se o trabalho de apuração dos votos, na 
presença de quantos desejassem.
Após o encerramento da apuração dos 
votos obteve-se o seguinte resultado:
TITULARES................. N° DE VOTOS
Isabel Cristina Ferreira Pagnoncelli... 351
Maria José Ribeiro M atos.................299
Daniela Louise A rnold.......................198
SUPLENTES................N° DE VOTOS
José Carlos Domingues......................170
Paulo Cesar Bertoli............................ 149
Demais votos:
Nulo -  64 
Brancos -  142

Comissão Eleitoral:
José Antônio Ribeiro Ramos Júnior 

Marcelo Romani
Rafael Augusto Barboza de Souza 

Wilciléia Albino

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTACOMISSÃO ELEITORAL - CIPA: COMUNICADO
Em atendimento ao disposto no item 5.40 da nor
ma regulamentadora n° 5, alterada pela portaria 
n° 8 de 23 de Fevereiro de 1999, da SSST/MTE 
informamos que compareceu para votar 1.373 
(um mil, trezentos e setenta e três ) servidores da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, sendo 
que as cédulas de votação e a lista de presença da 
eleição encontram-se arquivadas e que as demais 
informações constam de ata de Eleição dos Re
presentantes dos Servidores na CIPA.

Lençóis Paulista, 04 de Dezembro de 2013. 
RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA 

PRESIDENTE DA MESA 
WILCILÉIA ALBINO 

SECRETÁRIA DA MESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTALIMPEZA DE TERRENO
Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi
cados, nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 
e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Munici
pal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a 
executar a limpeza e demais atos indispensáveis à 
manutenção dos imóveis de suas respectivas pro
priedades. Como não houve manifestação do pro
prietário ou responsável, foi realizada a limpeza do 
imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa 
e cobrança da limpeza em divida ativa.
Lençóis Paulista, 10 de Dezembro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cada^^tro

imobiliário Va^or

Ser^io Pelegrini 
Marun

Rua João 
Francisco de 

Macedo L31 Q 
J Grajaú

25653/5881 R$105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Diretora Administrativa da Prefeitura Muni
cipal 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 Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos oficiais:
Decreto 423 de 4.12.2013............... Fixa a Tabela
de Taxas e Multas para Licença de Funcionamen
to a serem aplicadas pelo Grupo Técnico da Vi
gilância Sanitária do Município no exercício de 
2014.
Decreto 432 de 6.12.2013............... Designa A l
berto Luiz do Valle para exercer o cargo de Encar
regado de Obras no período de 2 a 31.12.2013.
Decreto 433 de 6.12.2013............... Designa Eli-
éder de Castro Dalaqua para exercer o cargo de 
Coordenador de Engenharia e Serviços no perío
do de 2 a 16.12.2013.
Portaria 1519 de 6.12.2013.............. Designa Va-
nilce Aparecida Gilioli e Silva para exercer a fun
ção de Encarregado de Equipe no período de 9 a 
18.12.2013.
Portaria 1520 de 9.12.2013.............. Designa
Cézar Aparecido Sampaio responsável pelo expe
diente da Diretoria de Obras e Infraestrutura no 
período de 11 a 20.12.2013.
Portaria 1521 de 9.12.2013.............. Nomeia Edi-
laine de Jesus Biasi para o cargo de Agente de 
Serviços Gerais.
Portaria 1522 de 9.12.2013.............. Nomeia Ân
gela Maria Rodrigues para o cargo de Agente de 
Serviços Gerais.
Portaria 1523 de 9.12.2013.............. Nomeia Elia-
na de Fátima Freire para o cargo de Agente de 
Serviços Gerais.
Errata: O Decreto Executivo 425, de 4.12.2013, 
publicado no Jornal O Eco de 7.12.2013, pági
na A5, contém incorreções: onde grafou-se “R$ 
280.583,78”, lê-se “R$ 158.540,56”.

Lençóis Paulista, 9 de dezembro de 2013. 
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de dezembro de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 159,64.
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Opinião í

FRASE
• "Temos um longo caminho a percorrer e acredito 
que iremos vencer."
José Antonio Foganholli, o Pardal, sobre 
lançamento de DVD do Lucas Ferreira

PARA PENSAR
• "Seja a mudança que você quer 
ver no mundo."'

Dalai Lama

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

Macatuba ainda 
mais acessível
0 apelo popular e o esforço do Po

der Público levam a Macatuba 
mais uma reforma no trecho urba

no da rodovia Osny Matheus (SP-261). 
Com a ajuda de outros parlamentares, 
vereadores macatubenses e o prefeito 
Tarcísio Abel (PP) conseguiram sensibi
lizar o DER (Departamento de Estradas 
e Rodagens) a construir três novas al
ças de acesso para tentar desafogar o 
trânsito do local.

Nesta edição, o Jornal O ECO traz 
a reclamação de moradores dos al
tos da cidade (Jardins Planalto, Bo- 
cayuva e América) que se sentem 

isolados em seus bairros devido 
às dificuldades em atravessar a 
rodovia. Não é difícil encontrar 
quem reclame do trecho da rodo

via. Basta andar nas ruas e con
versar com os cidadãos que neces

sitam ir de um lado para outro da 
cidade diariamente.

Em 2012, o Governo do Estado de 
São Paulo, através do DER , iniciou uma 
reforma ampla na rodovia. A demanda 
era muito antiga, já que a via já foi pal
co de acidentes com fins trágicos. As 
obras terminaram completamente este 
ano e os resultados foram imediatos: 
redução nas ocorrências e uma melhora 
na sensação de segurança. Mesmo com 
as melhoras, imprudências podem ser 
constatadas, como conversão proibida, 
excesso de velocidade, entre outras.

Apesar das inúmeras melhorias, os 
acessos a Macatuba não agradaram 
aos motoristas e pedestres. Com as 
próximas reformas anunciadas, espe
ra-se que o fluxo de veículos melhore. 
No entanto, a população também pre
cisar estar consciente não só de seus 
diretos, mas também de seus deveres. 
Respeitar as leis do trânsito é funda
mental para manter a ordem e a segu
rança de todos.

////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Ai, palavras.
Marcos Norabele,
psicólogo, escritor e diretor de RH 

da Prefeitura de Lençóis Paulista

Cecília Meirelles, no poema das Pa
lavras Aéreas, diz: "Ai, palavras, 
ai, palavras, sois de vento, ides no 

vento, no vento que não retorna, e, em 
tão rápida existência tudo se torna e 
transforma." Há algum tempo, escrevi 
um texto sobre a fofoca e o publiquei 
neste jornal. Soube que o mesmo foi 
colocado em murais de empresa aqui e 
até na vizinha Bauru. Quando escreve
mos e publicamos, nunca sabemos até 
onde o "vento que não retorna" pode 
levar e de que forma pode "transfor
mar" quem lê.

Um dia, numa inauguração, uma se
nhora me abordou dizendo que sempre 
lia o que eu escrevia e que gostava. Já 
tentaram me fazer parar de escrever 
neste jornal através de um processo ju 
dicial, onde se alegava que eu não era 
jornalista. Nunca me identifiquei como 
jornalista, apesar de admirar alguns 
amigos que exercem esta profissão. O 
processo, de proposição ridícula, feria 
tão gravemente a liberdade de expres
são esculpida na Constituição Federal 
que foi arquivado pela sabedoria do 
Poder Judiciário. Apesar deste e de ou
tros dissabores (há os que não querem 
que eu escreva), continuei publicando, 
às vezes com mais frequência, outras 
com intervalos.

Há dez anos ou mais, mais ou me
nos nesta época do ano, publiquei um 
texto, na verdade um conto neste jor
nal: "Natal e sardinhas". Em síntese, é 
a história de um mendigo que encontra 
uma lata de sardinhas, mas não conse-

gue abri-la e não consegue solidarie
dade de ninguém nesta empreitada, 
porque as pessoas estão ocupadas com 
suas ceias ou presentes. Mas era noi
te de Natal e, embaixo da ponte onde 
morava, o mendigo recebe uma visita 
especial para abrir sua latinha de sardi
nhas. O texto foi recentemente adapta
do pela professora Maria Soely Miranda 
e ensaiado por alunos da Escola Irma 
Carrit, que fizeram uma apresentação 
para os pais e demais alunos no dia 4 
de dezembro. Soube que os pais gos
taram e que houve choradeira. Infeliz
mente, não pude participar.

Quando escrevi, não imaginei que o 
texto teria tal efeito e entraria na vida 
das crianças. Imagino que adultos elas 
ainda se lembrarão do teatro e da men
sagem. Imagino os pais que tiraram fo
tos também se lembrarão quando vol
tarem a olhar para as mesmas. Porém, 
o que descobri nisto tudo é que Cecília 
Meirelles mentiu. Ela disse que as pa
lavras vão "no vento que não retorna". 
Na manhã de 6 de dezembro, a trupe 
da Escola Irma Carrit, em conluio com 
os funcionários do Paço Municipal, ar
maram uma apresentação de "Natal e 
sardinhas" para mim, o autor, e demais 
funcionários no pátio da Prefeitura. 
Para mim, em quase 25 anos neste am
biente de trabalho, talvez tenha sido o 
momento mais significativo. Com o ca
rinho e abraço das crianças, evidente
mente me emocionei.

Desta forma, a segunda-feira foi um 
dia tenso e árido e a sexta-feira foi ma
ravilhosa. E como canta Gonzaguinha 
em "Eterno Aprendiz": "Eu fico com a 
pureza da resposta das crianças. É a 
vida, é bonita e é bonita."
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Inversão
Mariana Prado Zillo
é estudante

Saber que o mundo hoje é imedia- 
tista não é novidade. A tecnologia 
tem pressa e evolui; a humanida

de tem pressa e regride. O diálogo qua
se inexiste, mesmo com tantos meios 
de comunicação.

Resulta disso a carência, mesmo 
que despercebida, de senso crítico. As 
conversas de outrora eram debates. 
Atualmente só há conversas sobre qual 
rede social é melhor. Rede? Não: teia. 
A paciência de receber um bilhete ou

uma carta e pensar em que escrever se 
extinguiu e deu lugar aos meios que te
mos hoje: rápidos, fáceis e desprovidos 
de reflexão.

Ocorre, dessa forma, a solidão, e 
não a solitude. Se havia poetas que 
se retiravam para pensar, tem-se hoje 
pessoas solitárias. A interação entre as 
mesmas é difícil e só se salva quem se 
esforça para sair do senso comum.

Essa é a sociedade de hoje: forte em 
tecnologia, fraca de mente. É preciso 
sair do marasmo, é preciso retomar os 
costumes "antiquados". Mas já dizia Eça 
de Queirós: "Eis a Civilização!".

'- “ I Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

A diretora de Assistência e Promoção Social de Lençóis Paulista, Elisabeth Orta- 
do Athanásio, recebe os jornalistas hoje pela manhã para uma entrevista coletiva. 
Na reunião, a diretora detalhará sobre a campanha de arrecadação de imposto de 
renda destinada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Também estarão 
presentes no encontro com a imprensa o advogado Benedito Antonio de Camargo, 
vice-presidente do conselho, e o secretário do órgão, Jorge Alexandre Langona. A 
ação visa reforçar o pedido para doação de empresários e contribuintes pessoa 
física para o caixa do órgão, que precisa de recursos para cobrir as despesas de
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Beth Athanásio
A diretora de Assistência e Pro

moção Social de Lençóis Paulista, Eli- 
sabeth Athanásio, que fala hoje seja 
a campanha de arrecadação de im
posto de renda destinada ao Fundo 
da Criança e do Adolescente

Chuva de papel
As residências de Lençóis Paulista 

amanheceram com panfletos em suas 
portas e caixas de correio no sábado 
7. Nele, o presidente da Câmara local, 
Humberto José Pita (PR), convidava a 
população para a sessão legislativa de 
ontem à noite. Pita também convida
va o eleitor a acompanhar a sessão 
pela TV Preve, recém-contratada para 
fazer a transmissão.

Discurso pronto
Circulou nos bastidores a informa

ção de que a oposição ao governo da 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) tinha 
discurso pronto para fazer da tribuna 
da Câmara por causa da transmissão 
televisiva ao vivo. O dia para colocar 
em votação pautas polêmicas que tra
mitam na Casa há semanas teria tido 
como critério a exibição pela TV? Vixi!

Bom senso
O alto escalão do governo acom

panharia atentamente a sessão com 
o Orçamento 2014 e suas emendas 
em votação. Sabe-se que uma lista de 
emendas retalha o texto original, mo
vimentando R$ 1,3 milhão programa
dos para áreas essenciais do governo. 
As emendas podem ser bom palanque 
para alguns, mas podem ser desastro
sas para a cidade.

Repercussão
A entrevista ao O ECO sobre os 56 

anos de vida pública do vereador Nel
son Ayub (PP) rendeu discussão na 
sessão de ontem da Câmara de Agu
dos. Os parlamentares parabenizaram 
o vereador entrevistado e lembraram 
a importância do trabalho d o parla
mentar, que está no Legislativo pelo 
sexto mandato, além de dois manda
tos como prefeito.

Gratidão
Nelson Ayub agradeceu a homena

gem prestada e lembrou a importância 
da imprensa na hora de mostrar à po
pulação o trabalho do Legislativo. Os 
parlamentares ainda brincaram com a 
charge publicada pelo jornal, em que 
Ayub aparece apagando as velinhas 
de um bolo. Muitas velinhas para cele
brar a idade que ele não revela.

Injeção na testa
Provedor do Hospital de Agudos, 

Sérgio Camargo foi à sessão da Câma
ra -  a última do ano - para fazer uma 
denúncia. Segundo ele, há médicos 
e outros profissionais que não traba
lham no Pronto-Socorro e recebem 
salários pela entidade. Ele diz que R$ 
90 mil são pagos por ano a profissio
nais fora do corpo clínico e do pronto 
atendimento.

Apuração
Ouvido pelo Jornal O ECO, o presi

dente da Casa, Auro Octaviani (PMDB), 
disse que as denúncias serão apu
radas e que, se realmente houver as 
irregularidades apontadas, os respon
sáveis serão punidos. Auro reclamou 
da demora para que as informações 
chegassem ao conhecimento dos ve
readores. "Por que só agora trazem 
isso?", questionou.

De outro lado
A Associação do Hospital de Agu

dos foi procurada pela equipe de O 
ECO para falar sobre o assunto e in
formou que as declarações prestadas 
na sessão de ontem serão encami
nhadas ao Ministério Público Federal. 
Sem dar entrevista, insinua que exis
te profissional que vive nos Estados 
Unidos e consta na folha de paga
mento da entidade.
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O título Grand Theft Auto 5, 
que entrou para o Guinness 
com seis recordes de venda, 
foi eleito o game do ano pela 
premiação VGX, uma espécie 
de Oscar dos videogames.

Fracassa lançamento 
de satélite brasileiro em 
parceria com a China

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) confirmou na manhã 
desta segunda-feira (9) o fracasso no 
lançamento do satélite Cbers-3, ocorri
do nesta madrugada. De acordo com o 
Inpe, o satélite não foi posicionado na 
órbita prevista devido a uma falha de 
funcionamento do veículo lançador du
rante o voo. Engenheiros chineses res
ponsáveis pela construção do veículo 
estão avaliando as causas do problema 
e o possível ponto de queda. O satélite 
Cbers-3, lançado na madrugada desta 
segunda-feira (9) da base chinesa de 
Taiyuan, a 760 km de Pequim, custou R$ 
160 milhões ao governo brasileiro. O fo

guete Longa Marcha 46 decolou nor
malmente e todos os estágios para 
liberação do equipamento na ór
bita tinham funcionado, incluindo 

0 mais crítico, que é a abertura dos 
painéis solares -  essencial para man

ter a bateria do Cbers-3 carregada. Pela 
manhã, 0 coordenador de aplicações do 
Programa Cbers do Inpe, José Carlos Ne
ves Epiphanio, já admitia que as chances 
de sucesso na operação eram mínimas, 

I  pois 0 instituto não havia conseguido es- 
I  tabelecer contato com o satélite. A presi

dente Dilma Rousseff já tinha preparado 
um comunicado parabenizando a equipe 
pelo trabalho, mas foi cancelado após a 

I  divulgação do fracasso.Agora o governo 
I  estuda adiantar para 2014 o lançamento 

de outro satélite que deveria ir para o 
I  espaço somente em 2015.

///////////^ ///////////////^ ^ ^ ^ ^
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Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA - IPREM

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato oficial:

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n.° 028/99.

EXERCÍCIO: 2013 - MÊS ASSINATURA: NOVEMBRO

ADITIVO AO CONTRATO N.° 007/2012; DATA ASSINATURA: 
29/11/2013; CONTRATADO: Conam Consultoria em Administração Mu
nicipal Ltda.; CNPJ: 51.235.448/0001-25; OBJETO: Prorrogação do pra
zo de vigência do Contrato para licenciamento de uso de softwares para o 
Instituto de Previdência Municipal; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; VALOR: 
R$ 41.904,00 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quatro Reais); MODA
LIDADE: PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL N.° 157/2012; FUNDA
MENTO: FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; EMPENHO: N°. 
177/2013. DATA PUBLIC: 10/12/2013;

Lençóis Paulista, 10 de Dezembro de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do IPREM

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 68,26.

Cotidiano EMBAIXADORA
A cantora americana Katy Perry, 29, foi nomeada a 
nova embaixadora da Boa Vontade do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef). O título 
delega à cantora a missão de estimular a participação 
de jovens nos trabalhos realizados pelo organismo.

MÚSICA

Lucas Ferreira grava DVD com 
participação de Munhoz & Mariano
O empresário José Antonio Foganholi contratou megaestrutura para o show gratuito; há três 
semanas, o cantor e a equipe se dividem em ensaios, participação em programas de TV e shows

Carlos Alberto Duarte

0 cantor lençoense Lucas 
Ferreira grava, nesta quin
ta-feira, seu primeiro DVD 

em Lençóis Paulista. O show terá 
participação de Munhoz & Ma
riano na inédita Papel de Bala. 
Para se apresentar em casa ao pú
blico lençoense, o empresário do 
cantor, José Antonio Foganholi, o 
Pardal, contratou megaestrutura. 
Desde domingo, cerca de 30 pes
soas trabalham na preparação do 
prédio, estrutura de palco, som 
e iluminação para apresentação 
do artista, nova aposta no cenário 
nacional brasileiro.

Ontem, Pardal recebeu a 
reportagem de O ECO e falou 
sobre o dia a dia cada vez mais 
corrido entre as concessionárias 
de veículos e o mundo artístico, 
que entrou há pouco mais de 
um ano com Edu Lencione, até 
fechar contrato de exclusividade 
com Lucas Ferreira. Diretor de 
nove concessionárias Chevrolet, 
e empresário musical Pardal or
ganiza a Festa do Peão de Itaí, 
onde, além de Lucas Ferreira, 
vão se apresentar Michel Teló, 
João Neto & Frederico e Anitta, 
entre outros.

Contou que aposta na carrei
ra de Lucas Ferreira, um menino 
bonito, com presença de palco 
e que já leva suas fãs à loucura. 
Afirmou que graças ao seu bom 
relacionamento, Lucas já fez 
somente este ano 40 aparições 
em programas de TV, entre eles
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MEGASHOW -  Lençoense Lucas Ferreira grava DVD na próxima quinta- 
feira; ingressos estão sendo trocados por um brinquedo

Programa Silvio Santos, Teleton 
(SBT), além de cantar com gran
des nomes da música brasileira 
em homenagem a Ângela Maria. 
"Temos um longo caminho a 
percorrer e acredito que iremos 
vencer" disse. Sobre a gravação 
do DVD, que acontece nesta 
quinta-feira, Pardal afirmou que 
entregou a produção do show do 
DVD nas mãos de Ivan Miyaza-

to, que já produziu Luan Santa
na, Gusttavo Lima, João Neto & 
Frederico, Fernando & Sorocaba 
e Maria Cecília & Rodolfo, entre 
outros. "Ele nos procurou e hoje 
é nosso parceiro, porque acredi
ta que o Lucas Ferreira será um 
novo Luan Santana", disse.

A expectativa é que cerca 
de 3 mil pessoas participem do 
show desta quinta-feira, cujo in-

SERVIÇO

O s p ostos de troca  
de brinquedos por 
in g re sso s  são:
Ventura FM , Hot 107, na 
Divelpa e no Ginásio de 
Esportes Hiller João Capoani, 
o Toniquinho, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo. 

////////////////̂ ^^^

gresso deve ser trocado por um 
brinquedo novo ou usado em 
bom estado.

3 MILHÕES DE VIEWS
A carreira de Lucas Ferreira 

é meteórica e ganhou força com 
o empresário José Antonio Fo- 
ganholi. Gravou a música "Ho
mem Apaixonado", que come
çou a tocar na Ventura FM, até 
que no final de 2012, Rodrigo 
Faro divulgou um trecho da mú
sica no programa O Melhor do 
Brasil. Lucas não parou mais de 
crescer. Além das participações 
em programas de TV, o jovem 
talento virou mania da Internet. 
Seus vídeos no youtube já atin
giram a significativa marca de 
3 milhões de visualizações. E é 
impressionante a legião de fãs 
que arrasta por onde passa. Em 
Pirajuí, colocou 15 mil pessoas 
na Festa do Peão, contra 10 mil 
de Munhoz & Mariano, parcei
ros do show da próxima quinta
-feira. Dia 24 de novembro 
cantou para público de 30 mil 
pessoas em Curitiba, no Paraná.

ECONOMIA

Com horário estendido, com ércio está otimista para o final do ano

Segundo Acilpa, aumento deve ser de 5% comparado a 2012; lojas abrem até às 22h

Priscila Pegatin
FOTOS: PAULO FRANCO/O ECO

0 período mais forte do ano 
para venda do comércio 
chegou. Com a injeção 

na economia do 13° salário e 
as festividades, a expectativa da 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista), 
é aumento nas vendas de pelo 
menos 5%, comparado ao ano 
Natal de 2012, já alguns comer
ciantes falam em até 20%.

José Antonio Silva, o Neno, 
presidente da Acilpa, explica 
que o número é superior ao do 
ano passado. "5% é um número 
ótimo de acordo com os índices 
de crescimento do país. Se con
seguir um aumento superior a 
5%, é muito bom para o comer
ciante", avalia.

Para atender à demanda 
dos clientes, o comércio tam
bém ampliou o horário -  de 
segunda-feira a sexta-feira, das 
9h às 22h e aos sábados, das 9h 
às 17h.

Mariam Priscila de Freitas 
trabalha em uma loja de ce
lulares e garante um aumento 
nas vendas significativo neste 
período. "A noite dá muito mo
vimento porque as pessoas não 
têm tempo durante o dia". Ape
sar de o período ser de compra

AS COMPRAS -  Consumidores devem gerar aumento de até 5%

de presentes, Mariam diz que a 
maioria dos clientes compram 
eletrônicos para uso próprio.

Claudia da Silva da Costa 
e Ketillem de Souza, de uma 
loja de acessórios, esperam 
aumento em torno de 20% em 
relação ao ano passado. "Vende 
bastante bolsa e brinco, tanto 
para presente, como para uso 
próprio", diz Ketillem. Para ala
vancar o período, a loja divide 
o pagamento em até 5 vezes no 
cartão, sem juros. "Mas a maio
ria ainda prefere pagar no di
nheiro", avalia Claudia.

Adriana Rebelatto Alves, 
gerente de loja de roupas e cal
çados também está na mesma 
expectativa de Claudia e Ketil-

lem. "Aumento de 20% compa
rado ao ano passado. Segue os 
números do ano anterior (2011) 
ao ano passado", diz. "As pes
soas procuram bastante presen
te e aproveitam o período da 
noite para passear e comprar". 
Na loja a principal forma de 
pagamento varia entre cartão e 
crediário.

Os consumidores, já de 
olho nas comprar, avaliam o 
período. "Com certeza a gente 
gasta mais. É roupa e calçado 
para o Natal, para o Ano Novo, 
presentes para os filhos. A gen
te aproveita o 13° salário para 
comprar", diz Aniele Benedito, 
ajudante de fiação, que já esta
va à procura de presentes.

Chegada do 
Papai Noel 
reúne mais 
de 5 mil

Na sexta-feira à noite, 
o Papai Noel chegou a 
Lençóis Paulista. O even
to, organizado pela Acilpa 
(Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis 
Paulista), contou com 
o apoio da Diretoria de 
Cultura e reuniu cerca de 
5 mil pessoas. Segundo o 
presidente da Acilpa José 
Antonio Silva, o Neno, o 
Papai Noel desceu de pa
raquedas, às 21h, no está
dio do Vagulão, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, 
acompanhado de mais 
dois paraquedistas, sendo 
um de Lençóis Paulista.

Do Estádio, ele seguiu 
até a Concha Acústica 
onde continua até o Natal, 
atendendo às crianças na 
Casinha do Papai Noel, 
das 19h às 22h. "Na Praça 
teve apresentação de dan
ça das escolas da cidade. A 
cada ano estamos melho
rando o evento", diz Neno.
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Regional ECONOMIA
A unidade de saúde de Macatuba aplicou no município 
o POP (Procedimento Operacional Padrão) para diminuir 
custos, visando utilizar somente o necessário de produtos 
de limpeza neste departamento. O projeto se iniciou dia 22 
de julho e, em quatro meses, a economia foi de 72,65%.

MACATUBA

DER confirma construção de alças de acesso na SP-261
De acordo com órgão, obras iniciam em 11 dias e ligarão bairros ao Centro

FOTO: ANGELO NETO/O ECO

A ngelo  Neto

O DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) 
confirmou esta semana 

o início das obras de melho
rias nos acessos do trecho 
urbano da rodovia Osny Ma- 
theus (SP-261) que corta Ma- 
catuba. Conforme já divulga
do pelo jornal O ECO, o poder 
público municipal tenta viabi
lizar a obra desde o início do 
ano. O local é alvo constante 
da reclamação de moradores 
de Macatuba que se queixam 
da distância da passarela e da 
rotatória construída na altura 
do Posto Trevão.

O órgão irá construir três 
novas alças de acesso. Uma 
delas no sentido Lençóis Pau- 
lista/Macatuba que irá inter
ligar a rodovia e a rua Coro
nel Virgílio Rocha, próximo 
à praça do Bode, no Jardim 
Europa. A segunda será cons
truída no sentido Macatuba/ 
Lençóis Paulista e terminará 
em frente à Rolamar. A ter
ceira, também no sentido 
Macatuba/Lençóis Paulista, 
prolongará a rua José Cru- 
zerá até a rodovia Osny Ma-

theus, logo após a passarela.
O vereador Wilson Bar- 

birato (PPS) foi um dos ve
readores que esteve nas reu
niões com o diretor regional 
do DER em Bauru, Dênis 
Nogueira Lima. ”Aproveitan- 
do que sou topógrafo e técni
co em edificações, criei um 
desenho para tentar resolver 
este problema. Nós senti
mos que a população tem a 
necessidade de melhorias no 
local", lembrou o vereador.

O presidente da Câmara, 
Júlio Cesar Saes (PP), e Mar
cos Rogério Soares de Goes 
(PP) também participaram das 
negociações intermediadas pe
los deputados federal Arnaldo 
Jardim (PPS) e estadual Pedro 
Tobias (PSDB) e pelo vereador 
lençoense Manoel dos Santos 
Silva (PSDB).

O prefeito Tarcísio Abel 
(PP) fez questão de reafir
mar a importância da obra. 
”Estamos nos mobilizando 
para conseguir isso há algum 
tempo. É importante para ga
rantir a segurança e fluidez 
do trânsito, além de eliminar 
os transtornos. Temos quase 
50% da cidade passando pelo

local diariamente". Outra de
manda é a melhoria da ilum i
nação do trecho, que ainda 
não tem data definida para 
sem implantada".

O DER confirmou através 
de sua assessoria de imprensa 
que a rodovia receberá obras 
para adaptação de acesso no 
trecho urbano de Macatuba, 
com o objetivo de não segregar 
os bairros da cidade. A obra 
será realizada nos próximos 12 
dias e deverá ser concluída até 
o final de janeiro. A construção 
será realizada com recursos e 
equipe da própria diretoria de 
Bauru, por isso não será neces
sária licitação. CONFIRMADO -  Obras no trecho urbano da rodovia Osny Matheus devem iniciar até o dia 21 de dezembro
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Qual a sua opinião sobre os acessos da rodovia Osny Matheus, em Macatuba?
FOTO: PAULO FRANCO/O ECO

"Algumas vezes acho 
até melhor ir trabalhar 
de bicicleta por causa da 
volta que preciso dar. Já 
pensou ter uma pessoa 
doente e precisar percorrer 
todo este caminho para ir 
até o hospital? Cheguei a 
pensar em vender a minha 
casa. Muitas pessoas que 
moram aqui pensam assim. 
Ficamos jogados para o 
outro lado da cidade" 

Servidor público José 
Wilson Ferreira
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"Está tudo errado. É 
complicado de utilizar 
este trevo. O risco de 
acidentes ficou muito 
grande e um acesso 
ficou muito longe do 
outro."

Servidor público 
Juliano Daré

FOTO: PAULO FRANCO/O  ECO
"Ficou péssimo. Vários 
acidentes pequenos já 
ocorreram. Eu acredito 
que precisava ter uma 
mudança grande. O trevo 
não precisava ficar tão 
extenso, com uma alça 
longe da outra. A passarela 
também foi construída no 
local errado. Muita gente 
a utiliza para fazer coisa 
errada.."

Empresária Aline Alves 
Nunes

RECESSO PARLAMENTAR

Câmara debate projetos polêmicos em Lençóis
Vereadores apreciariam ontem a criação da tribuna livre, reajuste da CIP e Orçamento 2014

Angelo Neto

A  Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista apre
ciaria ontem à noite, 

na penúltima sessão ordinária 
de 2013, projetos polêmicos e 
importantes. De acordo com a 
assessoria de imprensa do par
lamento lençoense, caso haja 
necessidade, sessões extraordi
nárias poderiam ser marcadas 
para que as matérias pudessem 
ser votadas.

Entre os projetos que seriam 
lidos estão a instituição da tri-

buna livre -  de autoria de Hum
berto José Pita e José Pedro de 
Oliveira (ambos do PR), o Coro- 
né Bentinho, e Anderson Prado 
de Lima e Ailton Tipó Laurindo 
(ambos do PV) -  e a isenção do 
pagamento de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) e 
débitos do SAAE (Serviço Autô
nomo de Água e Esgoto) à ASP 
(Associação dos Servidores Pú
blicos) - de autoria dos vereado
res verdes.

A maior polêmica ficaria 
por conta do projeto de lei que 
define o orçamento para 2014,

que seria apreciado em pri
meira votação com emendas. 
Conforme antecipado pelo O 
ECO, algumas emendas estão 
confirmadas e serão votadas 
em plenário. A expectativa gira 
em torno de emendas propostas 
pelo presidente da Casa, Pita, 
que remanejaria cerca de R$ 
800 mil e poderia complicar as 
contas da Prefeitura para o pró
ximo ano.

Os projetos relacionados à 
iluminação pública -  reajuste da 
CIP (Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação Pú-

blica) e contratação de emprés
timo junto ao Desenvolve SP 
(Agência de Fomento do Estado 
de São Paulo) no valor de R$ 
2.100.295,45, não constavam na 
pauta da sessão devido ao pro
jeto substitutivo de autoria dos 
vereadores André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete e Gumer- 
cindo Ticianelli Junior (DEM), 
o Junior Dentista, que redefine 
a tabela de correção da CIP, vi
sando ao custeio do serviço que 
será municipalizado a partir de 
2014. Outros vereadores tam
bém assinariam a matéria.

INCENDIO

Depósito de borracharia pega fogo no domingo
Fumaça preta nos céus assutou moradores; causas do acidente serão investigadas pela polícia

Priscila Pegatin
FOTO: ROBERTO GOES

Na tarde de domingo, 
por volta das 13h45, 
um depósito de ma

teriais inservíveis de uma 
borracharia, no Centro de 
Lençóis Paulista, pegou fogo. 
Segundo o Corpo de Bombei
ros, o incêndio só foi contro
lado duas horas depois.

Para conter as chamas 
que queimaram cerca de 180 
pneus velhos e objetos como 
carriola, escapamento e óleo 
usado, foi necessário, além do 
Corpo de Bombeiro, ajuda do 
caminhão da Prefeitura, SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos) e de uma empresa 
particular. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, o proprietário

informou que os materiais fi
cavam no local para posterior
mente serem descartados da 
forma correta.

Por conta da alta tempera
tura, um cômodo veio a des
moronar e uma das paredes 
da borracharia ficou com al
gumas rachaduras.

As causas do incêndio ainda 
não foram esclarecidas e a Polí
cia Civil investiga a ocorrência.

Prefeitura deve 
sanar problema de 
rede de esgoto

Outro problema antigo 
que deve ser resolvido em 
breve em Macatuba é o re- 
fluxo do esgoto coletado dos 
bairros Jardim América, 
Bocayuva e Planalto. O en
tupimento ocorre devido às 
curvas no trecho e a travessia 
quase em nível no trecho da 
rodovia Osni Mateus. O uso 
incorreto do esgoto, como 
as ligações de águas pluviais 
direto na rede, também atra
palham o fluxo.

O Sisam (Sistema de Sa
neamento Ambiental) desen
volveu um projeto para resol
ver o problema. A Prefeitura 
irá estruturar uma parceria 
com empreendedores para

viabilizar a alteração do enca
minhamento da rede de esgo
to. Essa mudança eliminará o 
trecho em que passa pela ro
dovia Osni Mateus, descendo 
diretamente para a rede já 
existente no Bairro Aguinha.

"Dependemos de alguns 
outros fatores para as obras 
iniciarem. Já temos uma so
lução em vista e com grande 
viabilidade de ser aplicada. 
Estamos conversando com 
empreendedores de um lote- 
amento para remanejar esta 
rede. Desta forma, não haverá 
mais curvas e cruzamento de 
pista", afirmou o secretário 
do Sisam, Antonio Carlos Pe- 
rucci Junior.

Jovem bate em coqueiro 
e segue internado

Segundo a Polícia Mi
litar, um jovem de 20 anos 
teria batido em um coquei
ro na avenida Imigrantes, 
sentido Nova Lençóis, em 
Lençóis Paulista. G.C. di
rigia uma moto CBX 250 
Twister, no sábado à noi
te, quando por motivos a

serem investigados sofreu 
o acidente.

O Corpo de Bombeiros 
informou que o jovem che
gou a ser corrido e encami
nhado ao Pronto Socorro de 
com traumatismo craniano 
e teria, na sequência, sido 
transferido para Bauru. (PP)

REGIONAL
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CONTATO: (14) 9 9683-6437
FOGO -  Depósito de borracharia pegou fogo; combate durou duas horas
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Esporte
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Após se consagrar campeão da série Prata do Campeonato Paulista sub-i6, o Alba/ 
Lençóis Paulista encara esta semana as finais da LBC (Liga de Basquete Centro Oeste 
Paulista) contra Marília. Na quinta-feira 12, os lençoenses jogam fora de casa, às 16h. 
Já na sexta-feira 13, o jogo acontece no Tonicão, no mesmo horário. Nesta fase, a 
equipe campeã será a que somar maior número de pontos nos dois jogos.

SERIE A

Nos pênaltis, Santa Luzia se classifica para final
Em jogo movimentado e com gols apenas na segunda etapa, equipe levou a melhor sobre o São José e faz a final contra o Expressinho

Angelo Neto

O  Santa Luzia vai enfrentar 
o Expressinho na final do 
Campeonato “George Ri

beiro Correia Lima" de Futebol 
Amador série A. Os luzienses 
venceram o São José nos pê
naltis, no domingo 8, e ficaram 
com a vaga no estádio Archân- 
gelo Brega, o Bregão. No tempo 
normal, a partida terminou em
patada em 2 a 2. Todos os gols 
aconteceram na segunda etapa.

Grande sensação do campe
onato até o momento, o São José 
entrou em campo com a mesma 
garra e determinação das outras 
partidas. Do outro lado estava o 
Santa Luzia, equipe tradicional 
no futebol lençoense e que tem 
no banco de reservas o técnico 
João Airton Gotardi, considerado 
por muitos o grande responsável 
pela campanha invicta da equipe 
até o momento. O comandante

assumiu o Santa Luzia na tercei
ra rodada do torneio, após dois 
empates seguidos da equipe.

O jogo começou equilibra
do, com o Santa Luzia domi
nando as ações. Apesar das 
chances de gols, nenhuma 
equipe conseguiu abrir o placar 
na primeira etapa. Após o inter
valo, os atacantes acertaram a 
pontaria e a rede começou a ba
lançar. Aos 17 minutos, Rafael 
Rodrigues fez o primeiro para o 
Santa Luzia. Onze minutos de
pois, Silvino empatou. Aos 34 
minutos, André da Silva virou 
para o São José e deixou a equi
pe com a mão na vaga. Quando 
a partida parecia caminhar para 
uma vitória são joeense, Rodri
go Berto, aos 42 minutos, fez o 
gol de empate e levou a decisão 
para as penalidades máximas.

“A equipe do São José é mui
to nova e com certeza foram a 
sensação do campeonato. Mes

FOTO: CÍNTIA FOTOGRÁFIAS

mo com um a menos, eles con
seguiram virar o jogo e logo em 
seguida tivemos que empatar 
novamente", lembrou o goleiro

do Santa Luzia, Lucas Hosti. 
Nas cobranças, os luzienses fo
ram mais efetivos e venceram 
por 5 a 4. “Acredito que nosso

time teve um pouco mais de 
qualidade nas cobranças. Temos 
um histórico de cobranças de 
penalidades", completou.

PENALIDADES MÁXIMAS
-  Após empate no tempo 
normal, São José e Santa 
Luzia decidiram vaga para a 
final nos pênaltis; luzienses 
levaram a melhor

A final entre Expressinho e 
São José está programada para 
o próximo domingo, 15, às 10h, 
no Bregão. Na oportunidade, 
serão entregues os troféus para 
as equipes campeã e vice da 
competição, além da premiação 
ao goleiro menos vazado e arti
lheiro do campeonato.

O Campeonato “George 
Ribeiro Correia Lima" de Fute
bol Amador série A de Lençóis 
Paulista é organizado pela LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador), em parceria da dire
toria de Esportes.

SOLIDARIEDADE

Macatuba promove jogo beneficente
Evento em parceria com jogador Cleberson, do Atlético -  PR, reúne personalidades do futebol

Angelo Neto

Iacatuba será um celei
ro do bom futebol no 
próximo domingo, dia 

15. O jogo beneficente Amigos 
de Cleberson versus Seleção de 
Macatuba irá reunir grandes 
nomes do futebol brasileiro no 
estádio Amadeu Artioli, a partir 
das 16h. A entrada é um quilo de 
alimento, exceto sal, que será do
ado à Santa Casa de Macatuba.

Nomes como Dráusio, 
Rodrigo Biro e Roger (Atléti
co -  PR), Rony (Goiás), Kelly 
(ex-Atlético -  PR), Sangaletti 
(ex-Corinthians), Roberto Biô
nico (ex-Santos), Emerson (ex
-Portuguesa), além do anfitrião 
e macatubense, Cleberson, já

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

DA CASA -  O macatubense Cleberson, atualmente no Atlético -  PR, será 
uma das atrações do jogo beneficente deste domingo, em Macatuba

estão confirmados para o jogo. 
Segundo o secretário de Espor
tes do município, Fabrício José 
Gino Pereira, a expectativa é 
de casa lotada. “Foi uma ideia 
muito bacana que, com certeza, 
vai render muitos frutos para o 
hospital", destaca.

Durante o jogo, serão sorte
ados brindes ao público presen
te. “Iremos sortear camisas de 
times de futebol que o Cleber- 
son trocou durante as partidas 
que ele fez no ano. Além disso, 
teremos também música e um 
narrador que vai agitar a gale
ra", lembra Gino. “Convidamos 
toda a região para comparecer e 
prestigiar o evento em prol ao 
hospital. A solidariedade é o 
mais importante", finaliza.

ADMINISTRAÇAO

Prefeitura realiza tapa-buracos 
em avenidas de Lençóis

Obras serão realizadas nesta semana, 
nas avenidas Brasil e Ubirama;

Da Redação

O  pavimento em trechos 
das ruas Bandeira Tri- 
buzzi (Jardim Itapuã) 

e Luís Paccola seria recupe
rado no início desta semana 
pelas equipes da Diretoria de 
Obras e Infraestrutura. No 
local foram instalados novos 
ramais de redes de galerias.

O trabalho prossegue 
hoje nas esquinas das ruas 
Machado de Assis com Luís 
Paccola. A Prefeitura também 
programou para hoje a ope
ração tapa-buracos nas ave
nidas Ubirama e Brasil. Nas

duas frentes serão usadas 15 
toneladas de massa asfáltica 
quente na operação.

A primeira etapa das 
obras para a construção do 
novo Terminal Rodoviário 
de Lençóis Paulista prosse
guem nesta semana. Nesta 
etapa, a Prefeitura executa 
os serviços de terraplanagem 
no terreno de 13.189 metros 
quadrados localizado na ave
nida prefeito Jácomo Nico- 
lau Paccola.

Os serviços integram a 
contrapartida do município 
para a execução de obra or
çada em R$ 1,5 milhão.

OPORTUNIDADE

Prorrogada inscrição para estágio em administração e pedagogia
Inscrições devem ser feitas até o dia 13 de 
dezembro apenas pelo site da Prefeitura

Da Redação

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista, por meio da 
Diretoria de Recursos 

Humanos, prorrogou o prazo 
para as inscrições para o pro
cesso seletivo simplificado para 
a contratação de estagiários, 
por tempo determinado. A data 
limite para as inscrições vai até 
a sexta-feira, 13 de dezembro.

As inscrições, de acordo 
com o Processo Seletivo Estagi
ários 002/2013, devem ser feitas 
apenas pelo site da Prefeitura 
de Lençóis Paulista: www.len- 
coispaulista.sp.gov.br, por meio 
do link “Concursos Públicos - 
para se inscrever ou obter mais 
informações clique aqui".

Os candidatos sem acesso

próprio à internet, podem re
alizar a inscrição por meio do 
programa Acessa São Paulo, 
disponível no Centro do Em
preendedor, rua coronel Joa
quim Gabriel, 11, Centro, das 
8h às 16h30, durante a semana. 
A taxa de inscrição é de R$ 10.

Serão oferecidas uma vaga 
para Administração e uma para 
Pedagogia, com carga horária 
de 30 horas semanais e bolsa 
estágio de R$ 558,08.

Para os estudantes do curso 
de pedagogia, classificados e con
vocados para atuar na Diretoria 
de Educação, o valor da bolsa es
tágio corresponde a 50% do ven
cimento inicial do professor de 
ensino fundamental I, de acordo 
com a Lei Complementar 36, de 
12 de dezembro de 2006.

LENÇOIS 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 Ilh;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3“ e 5® das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco
NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

16h; Tonicão 2®,4®,6® das 14h ás 16h. 
M asculino:Treinamentos de 2® a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.
BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso
CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM INI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)
FUTEBOL DE CAM PO -  MASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Campo de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo 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
TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com o 
auxiliar W agner W illian Pescara.
KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br


O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013 .

MARIMBONDO ACONTECE • TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013 • EDIÇÃO N° 101

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

Hot 107 é a campeã da Copa 
Coplacana Principal 2013
Em jogo apitado 
por árbitro da CBF, 
equipe bateu a 
Coplacana por 5 a 3

Os presentes nas dependên
cias do campo de futebol do CEM 
(Clube Esportivo Marimbondo) 
puderam acompanhar um jogo 
emocionante entre Hot 107 e Co- 
placana, digno de uma final de 
Copa Coplacana Principal. Antes 
do início de jogo neste domingo, 
8, os jogadores e diretores do clube 
homenagearam os parceiros que 
durante toda o campeonato foram 
fundamentais para o grande suces
so da Copa Coplacana de Futebol.

Após o apito inicial do árbitro 
da CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol), Márcio Henrique de 
Góes, as duas equipes já foram ao 
ataque em busca da vitória. Aos 
15 minutos do primeiro tempo, 
Piedade abriu o placar para Hot 
107 aproveitando o cruzamento na 
área. Não demorou muito para a 
Coplacana empatar em cobrança 
de falta Glauco Evangelista, que 
mandou no canto do goleirão Bra
sil. Logo em seguida, a Coplacana 
conseguiu a virada com dois belos
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MEDALHA DA PRATA -  Equipe da Coplacana ficou 
com o vice-campeonato de 2013

FEDERADO -  Árbitro Márcio Henrique de Góes foi o 
responsável por apitar a grande final
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É CAMPEÃO!! -  Equipe da Hot 107 levou o 
troféu de campeão da Copa Coplacana 2013

FESTA -  Jogadores e familiares participaram de 
uma confraternização após a partida final

chutes de longa distância de Mar- 
celinho e Nilson Sobral. A primei
ra etapa terminou coma vantagem 
de 3 a 1 para Coplacana.

Mas a história do segundo tem
po foi totalmente diferente. Magno 
e Juan Lobbet, considerados os 
melhores jogadores do torneio, pro
varam porque foram os premiados. 
Em desvantagem no placar, a du
pla de ataque calibrou a pontaria.

Magno descontou para a Hot 107 
e Juan , com dois gols, conseguiu a 
virada por 4 a 3 . No finalzinho do 
jogo, após pênalti sofrido por Juan, 
Magno converteu e sacramentou a 
vitória e o título da Hot 107.

O patrono do campeonato, pro
fessor Geraldo foi homenageado 
através do presidente Fausto. Mag
no, da Hot 107, foi eleito o melhor 
jogador do campeonato, enquanto

que Juan Lobbet, da mesma equi
pe, foi considerado o jogador desta
que. O artilheiro foi Gustavo Manne 
(Academia CEM), com 21 gols. Já 
os goleiros menos vazados foram 
Jefferson e Nick, da Eliz Line.

Após as premiações, jogadores 
e seus familiares participaram de 
um almoço de confraternização na 
sede do CEM com muita música e 
diversões para todos.

I SEMPREUGAOO

_ _ _  FOTO: DIVULGAÇÃO

Colégio  
cisco G a rr id o

FINAL DE TEM PORADA - A  temporada de tênis 
do CEM encerrou-se na quarta feira 4, com a festa de confra
ternização. Tenistas e seus familiares compareceram no salão 
social para a entrega das premiações aos vencedores de suas 
categorias. O  patrono do campeonato deste ano, Sr. Ademir 
Santilone, foi homenageado. O  Sr. José Carlos de Oliveira, 
carinhosamente chamado de Coquinho, foi anunciado como 
patrono de 2014. O  presidente do CEM, Fausto, adiantou que 
serão construídas mais duas quadras em 2014.

FESTIVAL - No sába
do 7,0 professor de tênis Pe- 
lé promoveu o festival anual 
com os alunos da escolinha 
de Tênis do CEM. Apro
ximadamente 15 crianças 
participaram da competição. 
Nicole ficou com o primeiro 
lugar, enquanto que Wilian 
levou a medalha de prata. O  
professor Pelé aproveitou o 
evento para fazer uma festa 
de confraternização com to
da a criançada que faz parte 
da escolinha.
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Sociedade O AMOR 
ESTÁ NO AR
Daniela e Francivan, no 
Top lanches.

I CO 
1 2
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PRESENÇA
REGIONAL
O evento "Conversa 
com os brasileiros", que 
aconteceu recentemente 
em Bauru, continua 
rendendo cliques para 
o jornal O ECO. Na foto 
estão o subsecretário da 
Casa Civil, Rubens Cury, 
e o candidato a prefeito 
pelo PSDB na última 
eleição municipal, José 
Eduardo Cury Salemi, o Zé 
da Purina.
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• CASA DA VÓ
Inaugurada no dia 8 de 
dezembro de 1990, a 
Casa da Vó é tradicional 
em Lençóis Paulista 
pela variedade em 
brinquedos e presentes.
A loja fica na rua Joaquim 
Gabriel, 300. Telefone 
(14) 3263 2377. Na foto, 
Ana Beatriz, Marli,
Ana Carolina, Tainara e 
Tatiana.
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Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 
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O  Alice.
O  Júlia.
O  Pedro Henrique, i ano. 
O  Rafaela, 3 anos.
O  Roberto, 9 meses.
O  Sophie, 1 mês.

O  E © w
UM SENHOR JORNAL

EGANHE 
.IBOLSA 
p c t o r n a v e l

ASSINATURA ANUAL
00R$120

EM APENAS 3 
PAGAMENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Paulista
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Cartazes 
Folders 

'  Folhetos 
Talonários 

Cartões de Visitas

Lençóis Paulista

(14) 3263-0170
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venha trabalhar
com 3 gente
Se você acredita no seu potencial 
e gosta de grandes desafios, 
venha fazer parte da equipe Frigol.
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