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Agudos e Macatuba recebem 2014 
com som na rua e queima de fogos
Agudos terá queima de fogos na avenida Carvalho Pinto; Macatuba dá boas-vindas ao Ano Novo com trio elétrico na rua Virgílio Rocha 0
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ECONOMIA

Time do Emprego 
abre inscrições 
dia 2 de janeiro

O Time do Emprego, programa da 
Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho, oferece para Lençóis Paulista 
30 vagas no começo de 2014. Os inte
ressados devem se inscrever a partir de 
quinta-feira e as atividades, voltadas para 
maiores de 16 anos, começam em 24 de 
janeiro. A ação tem o objetivo de orientar 
o trabalhador a buscar colocação.

AGUDOS

2 são baleados perto 
de casa noturna 0
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D A  V IR A D A
Para garantir que dinheiro não vai fa lta r 
em 2014, centenas de pessoas lotaram 
as lotéricas de Lençóis Paulista e região 
ontem. Entre elas, Abel Tomas de Jesus, 
operador de máquinas, fez cinco jogos 
para concorrer ao prêmio m ilionário e nem 
imagina o que vai fazer se ganhar tanto 
dinheiro. O sorteio da M ega da Virada 
deve pagar R$ 220 milhões e acontece 
hoje, às 20h25. Apostas podem ser fe itas 
até às 14h.

ORÇAMENTO 2014

Lençóis terá 3̂  pior 
arrecadação de 
ICMS em 20 anos

A Secretaria da Fazenda indeferiu 
pedidos de 102 municípios que pleitea
vam revisão do índice de ICMS e divul
gou o índice definitivo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. O de Len
çóis Paulista caiu de 017,62 para 015,00. 
A redução de pouco mais de dois pontos 
significa queda de 14,33% nos repasses. 
Diretor de Finanças, Júlio Antonio Gon
çalves diz que a redução representa me
nos R$ 6,672 milhões no ano que vem. 
Lençóis recebeu ontem o último repasse 
de ICMS e encerrou o ano tributário 
com arrecadação de R$ 53,9 milhões. A 
previsão para 2014 é de R$ 47,3 milhões, 
a terceira pior dos últimos 20 anos.
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Opinião á
FRASE
• "Quando você coloca à disposição o seu talento, o nome e 
tudo aquilo que você conquistou para uma causa beneficente 
é muito prazeroso. Este clima de final de ano é muito bom."

Kelly, ex-jogador do Atlético -  PR

PARA PENSAR
• "Os reis deixaram aqui suas coroas e cetros; os heróis, suas 
armas. Mas os grandes espíritos, cuja glória estava neles e 
não em coisas externas, levaram com eles sua grandeza."'

Schopenhauer

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

Retrospectiva e perspectivas

N
a última edição de 2013, hoje, a equi
pe do Jornal O ECO se despede deste 
ano servindo ao leitor o caderno es

pecial com a Retrospectiva. Relembrar os 
fatos que marcaram o ano que se encerra, 
olhando mês a mês do calendário de no
tícias, é um exercício que propomos para 
que, olhando e analisando o que ficou ali 
atrás, possamos planejar, vislumbrar, so
nhar e realizar o que está para vir nos pró
ximos 12 meses e nos próximos anos.

Sem saudosismo e nem ufanismo, mas 
com todo respeito ao passado recente, 
podemos e devemos aproveitar o alicer
ce que já temos para construir o novo em 
bases sólidas. Assim, vale um olhar respei
toso ao passado para contemplar o futuro 
com a coragem e a energia necessárias 
para mudar o destino, transformar a reali
dade, movimentar nossa história.

Quem junta esses elementos para condu
zir a própria vida -  o respeito pelo aprendizado 
do passado para engendrar o sonho do futuro 
que um dia virá a ser o presente melhor para 
si e para os seus - dificilmente sobrevaloriza 
as dores, as derrotas e as lembranças ruins. 
Esse perfil de empreendedor da vida costu

ma olhar os passos dados como degraus 
subidos, obstáculos superados. Sua linha 
de história pessoal retrata o otimismo de 
quem toma o destino nas mãos e molda 

sua existência. Com isso, muda tam
bém a das pessoas em seu entorno.

Eis o porquê de a edição de hoje 
ser particularmente especial entre to

das as demais que o Jornal O ECO trouxe 
no decorrer de 2013. Ela nos serve infor

mações que permitem refletir como foi 
a vida da nossa cidade e da nossa re

gião, da nossa população nesses dias em que 
fomos contemporâneos dos nossos professo
res, governantes e líderes de toda ordem... A 
Retrospectiva 2013 nos permite olhar os atos 
dessas personalidades e nos posicionar favo
ráveis ou contrários às suas decisões. É um 
ato que coloca cada cidadão comum como 
agente de seu tempo, coautor da história que 
estamos escrevendo agora, neste momento.

Ao se engajar no tempo, cada ator cha
ma para si seu papel na perspectiva para 
2014 e para os próximos anos. Sim, porque 
não existe construção individual. E, conse
quentemente, não existe erro, falha, culpa 
individuais. Quando todos ocupam seu lu
gar no tempo, a história se modifica. Haja 
vista para a mobilização popular de mea
dos de 2013. Ao sair às ruas e reivindicar 
melhores condições de vida para todos, 
aprendemos a lição de que "quem sabe 
faz a hora e não espera acontecer". Talvez 
seja esse o principal aprendizado que 2013 
nos deixa como legado social. Um apren
dizado essencial para conduzir 2014 de um 
jeito diferente, conscientes de que o ano 
que começa nos primeiros instantes de 
amanhã, 1 °  de janeiro, -  além de carnaval e 
futebol -  tem eleições nacionais, momento 
singular e oportunidade valiosa para que, 
juntos, mudemos o destino da nossa casa, 
nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, es
tado, país e -  quiçá -  transformar o mundo 
em um lugar também melhor.

Boa sorte e boa jornada em 2014, cele
brando a passagem do ano na certeza de 
que a construção do futuro que desejamos 
depende do outro e também depende da 
gente. Um construtivo 2014 para todos o 
leitores do Jornal O ECO.
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Palavras-chave para viver em paz e 
alegria: com licença, obrigado, desculpe

O
D
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Papa Francisco

Queridos irmãos e irmãs! Neste pri
meiro domingo depois do Natal, 
a Liturgia nos convida a celebrar a 

festa da Sagrada Família de Nazaré. De 
fato, todo presépio mostra Jesus junto 
com Nossa Senhora e São José, na gruta 
de Belém. Deus quis nascer em uma fa
mília humana, quis ter uma mãe e um pai, 
como nós.

E hoje o Evangelho nos apresenta a 
Sagrada Família no caminho doloroso do 
exílio, em busca de refúgio no Egito. José, 
Maria e Jesus experimentam a condição 
dramática dos refugiados, marcada por 
medo, incertezas, necessidades (Mt 2, 13
15. 19-23). Infelizmente, nos nossos dias, 
milhões de famílias podem reconhecer
-se  nesta triste realidade. Quase todos 
os dias a televisão e os jornais dão no
tícias de refugiados que fogem da fome, 
da guerra, de outros perigos graves, em 
busca de segurança e de uma vida digna 
para si e para as próprias famílias.

Em terras distantes, mesmo quando 
encontram trabalho, nem sempre os refu
giados e os imigrantes encontram acolhi
mento verdadeiro, respeito, apreço pelos 
valores de que são portadores. As suas 
legítimas expectativas se confrontam 
com situações complexas e dificuldades 
que parecem às vezes insuperáveis. Por 
isso, enquanto fixamos o olhar na Sagra
da Família de Nazaré no momento em 
que foi forçada a fazer-se refugiada, pen
semos no drama de quantos migrantes e 
refugiados que são vítimas de rejeição e 
da escravidão, que são vítimas do tráfico 
de pessoas e do trabalho escravo. Mas 
pensemos também nos outros "exilados": 
eu os chamarei de "exilados escondidos", 
aqueles exilados que podem existir den
tro das próprias famílias: os idosos, por 
exemplo, que às vezes são tratados como 
presenças incômodas. Muitas vezes pen
so que um sinal para saber como vai uma 
família é ver como são tratados nessa as 
crianças e os idosos.

Jesus quis pertencer a uma família que 
experimentou estas dificuldades para 
que ninguém se sinta excluído da proxi
midade amorosa de Deus. A fuga ao Egito 
por causa das ameaças de Herodes nos 
mostra que Deus está lá onde o homem 
está em perigo, lá onde o homem sofre, 
lá onde é fugitivo, onde experimenta a 
rejeição e o abandono; mas Deus está 
também lá onde o homem sonha, espe
ra voltar à pátria na liberdade, projeta e 
escolhe pela vida e dignidade sua e dos 
seus familiares.

Este nosso olhar hoje para a Sagrada 
Família se deixa atrair também pela sim 
plicidade da vida que essa conduz em Na
zaré. É um exemplo que faz tanto bem às 
nossas famílias, ajuda-as a se tornarem 
sempre mais comunidades de amor e de 
reconciliação, na qual se experimenta a 
ternura, a ajuda mútua, o perdão recípro
co. Recordemos as três palavras-chave 
para viver em paz e alegria em família: 
com licença, obrigado, desculpe. Quan
do em uma família não se é invasor e 
se pede "com licença", quando em uma 
família não se é egoísta e se aprende a 
dizer "obrigado" e quando em uma fam í
lia um percebe que fez algo ruim e sabe 
pedir "desculpe", naquela família há paz e 
alegria. Recordemos estas três palavras. 
Mas podemos repeti-las todos juntos: 
com licença, obrigado, desculpe. Gostaria 
também de encorajar as famílias a toma
rem consciência da importância que têm 
na Igreja e na sociedade. O anúncio do 
Evangelho, de fato, passa antes de tudo 
pelas famílias, para depois alcançar os di
versos âmbitos da vida cotidiana.

Invoquemos com fervor Maria Santís
sima, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, e São 
José, seu esposo. Peçamos a eles para 
iluminar, confortar, guiar cada família do 
mundo, para que possa cumprir com dig
nidade e serenidade a missão que Deus 
lhes confiou. (Palavras do Papa Francisco 
pronunciadas antes de rezar o Angelus na 
praça de São Pedro (Roma, Itália) no do
mingo 29 de dezembro)
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Entrega de casas em Borebi expõe 'clima' entre Vaca e Mané Frias

Durante a entrega das 94 casas em Borebi, na sexta-feira 27 à tarde, um duelo 
entre desafetos confessos também chamou a atenção. O atual prefeito Manoel Frias 
Filho (PR), o Mané, precisou ter jogo de cintura para não ser ofuscado pelo ex-chefe do 
Executivo, Antônio Carlos Vaca (PSDB). Ambos ficaram em pólos opostos do palanque, 
mas a todo o tempo trocavam farpas. O público presente também se dividiu e o clima 
chegou a ficar tenso. Apesar disso, o evento transcorreu sem nenhum incidente entre 
as torcidas de Vaca e Frias.

F iTi I MÁRCIO MOREIRA 11 Eu

Lado a lado
Por alguns momentos, Vaca e 

Mané Frias ficaram próximos e tro
caram algumas farpas políticas; pú
blico também se dividiu em um claro 
reflexo das eleições 2012

Vaca x Mané
Em seu discurso, o deputado 

estadual Pedro Tobias (PSDB) lem
brou o empenho de Vaca durante 
o governo tucano no município. Em 
resposta, o deputado federal Milton 
Monti (PR) defendeu o companheiro 
de partido, Mané Frias. Com um dis
curso mais imparcial e conciliador, o 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) 
encerrou os pronunciamentos.

Presenças
Várias autoridades regionais tam

bém marcaram presença no encontro 
em Borebi. Prestigiaram o evento o 
prefeito de Agudos, Everton Octavia- 
ni (PMDB), o presidente da Câmara 
agudense, Auro Octaviani (PDMB), a 
prefeita de Lençóis Paulista, Bel Lo- 
renzetti (PSDB) e o vice lençoense, 
José Antonio Marise (PSDB).

De fora
A ausência do vice-prefeito de 

Borebi, José Adilson Vera (PR), o 
Pastor, foi sentida por quem acom
panhou o encontro político. Nos 
bastidores, a informação é de que a 
relação entre o vice e o prefeito vai 
de mal a pior. O motivo ainda é in
certo, mas a divergência nos ideais 
entre os dois é notória. Mané teria 
até expulsado o companheiro de 
partido da Prefeitura.

Inseticida
Quem foi à entrega das casas em 

Borebi também sentiu o incômodo da 
infestação por mosquitos. Durante os 
discursos, as autoridades precisaram 
tomar cuidado para que nenhum dos 
insetos fosse engolido.Bore b i s e s i -  
tua às margens do rio Lençóis e do 
córrego das Antas, o que explicaria 
os indesejados zum-zum-zum.

Compromisso reafirmado
O governador Geraldo Alckmin 

reafirmou o compromisso de destinar 
R$ 900 mil para o custeio do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, de Len
çóis. Durante a coletiva de imprensa, 
ainda no aeroporto local, o tucano 
lembrou a importância do HNSP para 
a região. "Estes R$ 900 mil para o 
Hospital de Lençóis Paulista ajudam 
e beneficiam toda a região".

Quem faz mais?
A verba deverá salvar as contas da 

entidade em 2013. Além dos R$ 900 
mil, vale lembrar que Alckmin aumen
tou o repasse a hospitais da região, 
incluindo o HSNP. "Enquanto a tabela 
do SUS não é corrigida pelo Governo 
Federal, o Estado tem ajudado os hos
pitais a sobreviverem e atenderem 
bem à nossa população", cutucou.

Questão de urgência
A transferência de R$ 900 mil 

é considerada um remanejamento, 
já que o valor seria utilizado para 
reforma da UTI (Unidade de Tra
tamento Intensivo). Questionado 
sobre o assunto, o governador Al
ckmin, que é médico e conhece o 
sistema de saúde, foi enfático: "Va
mos verificar sempre o que é mais 
urgente e necessário", respondeu.

Fim de ano
Lençóis Paulista fechou o mês 

de novembro contabilizando sal
do mensal negativo na geração de 
emprego formais. Segundo o Minis
tério do Trabalho e Emprego, foram 
104 demissões a mais do que as 
(^^ntratações. A boa notícia é que, 
no acumulado dos 12  meses (no
vembro 2012 a novembro 2013), o 
saldo fica positivo em 1.012 vagas.
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Regional BEIJO DE ANO NOVO
A organização do Réveillon em Copacabana pretende estimular um 
beijaço durante o show de fogos de artifício na praia da zona sul do 
Rio. Em meio ao show pirotécnico de 16 minutos, haverá uma breve 
pausa com um som de beijo ("smack") amplificado pelas caixas de som 
espalhadas pela praia. Em seguida, os fogos formarão corações no céu.

AGUDOS

5 mil são esperados na queima de fogos hoje
Evento na avenida Carvalho Pinto encerra o Natal da Família, que contou com shows na praça

FOTO: ARQUIVO O ECO

Welinton Barros

D ezembro foi de muita festa 
em Agudos. A programa
ção do Natal da Família, 

formulada pela Prefeitura, con
tou com diversas apresentações 
musicais e culturais e lotou a 
praça Tiradentes durantes os 
finais de semana. O ponto alto 
da programação foi o sorteio da 
promoção Kom Praki no Natal, 
que aconteceu na sexta-feira 27.

Repleto de shows e apre
sentações, o palco da praça 
contou com bandas de vários 
gêneros musicais, com desta
que para o Grupo Karametade, 
as Irm ãs Galvão, Filhos do 
Homem, Lucas Ferreira a b ri
lhante apresentação da Banda 
Santa Esmeralda, que embalou 
milhares de pessoas ao som de 
grandes sucessos nacionais e 
internacionais.

A decoração natalina e a 
chegada do Papai Noel trouxe
ram brilho e emoção aos agu- 
denses, que compareceram à 
casa do bom velhinho, onde a 
Prefeitura distribuiu doces e 
presentes para as crianças.

A programação termina

Palco -  Para fechar a programação do Natal da Família, hoje tem  queima de fogos na avenida em Agudos

hoje, na avenida Carvalho Pin
to, entrada principal da cida
de. A virada de ano será m ar
cada por uma grande queima 
de fogos, que irá ilum inar o 
céu da cidade por aproxima
damente cinco minutos. A 
Secretaria de Comunicação e 
Turismo, que organiza o even
to, espera que cerca de 5 mil 
pessoas acompanhem a quei
ma de fogos na avenida.

O SORTEIO
Na sexta-feira 27, a noite 

foi de festa para pelo menos 
seis agudenses sorteados pela 
promoção Kom Praki no Natal. 
Durante todo o mês, o comér
cio de Agudos funcionou em 
horário especial e a Acira (As
sociação Comercial de Agudos) 
incentivou os consumidores 
a comprarem no comércio da 
cidade. A promoção sorteou

cinco motos e um carro zero 
quilômetro.

Os sortudos Maria Apareci
da Pereira Ita, Hermino Quirino 
da Silva, Jeferson Vieira Mar
tins, Maria Elisabete da Silva 
Paula e Antonio Martins Nunes 
Chico levaram uma moto Hon
da Fan 125. Beatriz de Giovani 
Ayres contou com a sorte e vai 
começar 2014 com um Gol G4 
zero quilômetro na garagem.

Trio elétrico agita virada em Macatuba
A Prefeitura de Macatuba 

anunciou a programação de 
hoje para o Réveillon popu
lar na cidade. Para animar 
os macatubenses, um trio 
elétrico estará na rua Coronel 
Virgílio Rocha, próximo ao 
terminal rodoviário, animan
do a população a partir das 
22h30. Também haverá uma 
queima de fogos.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, o prefeito Tarcísio Abel 
(PP) falou sobre a atração. 
"Pensando na questão finan
ceira, conseguimos patrocina
dores para fazer este evento. 
Com certeza, será um presen
te para a população", comen
tou. Uma empresa foi contra
tada para garantir a segurança 
e banheiros químicos estarão

disponíveis ao público. 

COMÉRCIO
Também foram sorteados 

seis prêmios através do Con
curso Cultural Natal 2013 do 
Comércio de Macatuba. O ga
nhador da Honda Biz foi Julia- 
no Cruzeiro, que comprou na 
loja Prisma. Amanda Natalia 
Cunha foi sorteada duas vezes

e levou a TV de 45 polegadas 
e um celular. Já Marciano de 
Moura levou para casa um No- 
tebook. Marli Soares Shimith, 
Antonio V Martins, Leandro 
Ravhan e Geni Soares da Sil
va ganharam um vale compra 
no valor de R$ 250 cada um. 
Antônio V. Martins foi sortea
do novamente e ganhou mais 
uma cesta de produtos.

POLICIA

Tiroteio termina com dois 
jovens baleados em Agudos

Discussão começou em frente a uma casa 
noturna; um dos jovens levou tiro no abdômen

ECONOMIA

Time do Emprego abre 
inscrições em Lençóis

Desde 2001, mais de 23 mil pessoas passaram 
pelo programa em todo o Estado; inscrições 
em Lençóis podem ser feitas até 24 de janeiro

Welinton Barros

Na madrugada do domin
go 29, um tiroteio dei
xou duas pessoas feridas 

em frente a uma casa noturna 
em Agudos. O fato aconteceu 
por volta de 0h30, na rua 13 de 
Maio, no Centro da cidade. De 
acordo com a PM, os tiros foram 
disparados após uma discussão.

As vítimas Cléber dos San
tos Silva, de 19 anos, e Wag
ner Gonçalves dos Santos, de 
20 anos, estavam, segundo a 
PM, em frente à casa noturna. 
Eles se envolveram em uma 
discussão com outro homem 
que está foragido.

No desentendimento, o acu
sado sacou um revólver e atirou 
várias vezes contra as vítimas. 
Wagner foi acertado no abdômen 
e Cléber em uma das mãos. Os 
dois foram socorridos pelo Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e encaminhados ao 
Prono-Socorro da cidade.

Wagner precisou ser enca
minhado ao Hospital de Base de 
Bauru devido à gravidade dos 
ferimentos. Ele foi internado na 
UTI (Unidade de Terapia Inten
siva) e seu estado de saúde é es
tável. O outro jovem foi atendido 
e liberado. O acusado de efetuar 
os disparos está foragido e a Polí
cia Civil investiga o caso.

Da Redação

AUTO POSTO RONDON 303 LTDA, torna público que requereu na CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N°7004927, válida até 17/12/2018 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito a Rua Argentina, 295, 
Jardim das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

AUTO POSTO RONDON 303 LTDA, torna público que requereu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N°7004921, válida até 17/12/2018, 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à Rua Argentina, 295, 
Jardim das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

O  Time do Emprego, pro
grama coordenado pela 
Secretaria do Emprego 

e Relações do Trabalho, abre 
inscrições em Lençóis Paulis
ta. São 30 vagas disponíveis a 
partir do dia 2 de janeiro para 
as atividades que visam inserir 
maiores de 16 anos no mercado 
de trabalho.

As inscrições podem ser 
realizadas até 24 de janeiro, na 
Diretoria de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda 
(rua Coronel Joaquim Gabriel, 
11), de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17h. Os interessados 
devem levar RG, CPF, carteira 
de trabalho e, caso possua, nú
mero do PIS (Programa de Inte
gração Social). A turma tem iní
cio previsto para 29 de janeiro.

"É um  program a vence
dor que já inseriu  quase 12 
mil participantes no m ercado 
de trabalho", afirm a o secre

tário de Estado do Em prego, 
Tadeu Morais.

A ação tem  o objetivo 
de orientar o trabalhador a 
buscar um emprego compa
tível com seus interesses, 
habilidades e qualificações 
profissionais. Desde sua im 
plantação, em 2001, mais de 
23 mil pessoas passaram  pelo 
programa em todo o Estado. 
Foram mais de 1,4 mil tu r 
mas no período.

Durante 12 encontros - um 
por semana, com três horas 
de duração cada -, os facilita- 
dores (como são chamados os 
orientadores de cada turma) 
apresentam aos participantes 
técnicas de direcionamento 
ao mercado de trabalho, aper
feiçoamento de habilidades, 
produção de currículo, dicas 
de comportamento em entre
vistas, noções de empreende- 
dorismo, apresentação pessoal, 
comunicação e expressão, en
tre outros conteúdos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 30/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Endereço: Rua José Pinto de Almeida, 399, Bairro Alto
Cidade: Piracicaba - SP
CNPJ: 05.386.262/0001-50

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação para tratamento de resíduos sépticos do setor de Saúde, 
conforme Anexo I, que faz parte integrante de Edital de Licitação.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, 
iniciando-se no dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2.013 (dois mil e treze) e com término 
em 25 (vinte e cinco) de abril de 2.014 (dois mil e quatorze), podendo ser prorrogado 
nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 25 de abril de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA I

Endereço: Rua 13 de Maio, n.° 20-51
Cidade: Bauru - SP
CNPJ: 44.991.685/0001-50

1 - OBJETO: Contratação de empresa para execução pavimentação asfáltica, guias 
e sarjetas e sinalização viária em vias urbanas do município, localizado a Rua Papa 
João Paulo II e Avenida Vicente Lourenção, Bairro Nosso Teto, com fornecimento de 
material, equipamentos, mão de obra com respectiva ART, sendo que o objeto deverá 
ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memoriais descritivos, 
planilhas de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, em anexo, 
que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é relativa ao Processo n.° 
2585.0370422/2011 e Convenio 763342/2011, firmado entre a Ministério das Cidades/ 
CAIXA e o Município de Areiópolis.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato com inicio no dia 28 (vinte e 
oito) de junho de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 20 (vinte) de setembro de 
2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 28 de junho de 2.013
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 17/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I HELVIO JOSÉ MAZZINI - ME I

Endereço: Rua Antonio Brandi, 190, Vila Paccola
Cidade: Lençóis Paulista - SP
CNPJ: 14.394.644/0001-16

1 - OBJETO: Contratação de empresa no ramo de construção civil para construção de 
Praça Pública e Parque Público, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, N.H. Com. 
José Zillo, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos e Preços Orientativos em anexo, que 
faz parte integrante deste Edital de Licitação - Obra relativa ao Contrato de Repasse n.° 
0327191-25/2010/MTUR/CAIXA - Programa Turismo Social no Brasil, firmado entre 
a Caixa e o Município de Areiópolis.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato com inicio no dia 28 (vinte e 
oito) de junho de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 20 (vinte) de setembro de 
2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Areiópolis, 28 de junho de 2.013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Endereço: Rua 13 de Maio, n.° 20-51
Cidade: Bauru - SP
CNPJ: 44.991.685/0001-50

1 - OBJETO: Contratação de empresa para execução pavimentação asfáltica, guias 
e sarjetas e sinalização viária em vias urbanas do município, localizado a Rua Papa 
João Paulo II e Avenida Vicente Lourenção, Bairro Nosso Teto, com fornecimento de 
material, equipamentos, mão de obra com respectiva ART, sendo que o objeto deverá 
ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memoriais descritivos, 
planilhas de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, em anexo, 
que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é relativa ao Processo n.° 
2585.0370422/2011 e Convenio 763342/2011, firmado entre a Ministério das Cidades/ 
CAIXA e o Município de Areiópolis.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato com inicio no dia 20 (vinte) de 
setembro de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 20 (vinte) de fevereiro de 2.014 
(dois mil e quatorze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 
8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Areiópolis, 20 de setembro de 2.013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 17/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I HELVIO JOSÉ MAZZINI - ME I

Endereço: Rua Antonio Brandi, 190, Vila Paccola
Cidade: Lençóis Paulista - SP
CNPJ: 14.394.644/0001-16

1 - OBJETO: Contratação de empresa no ramo de construção civil para construção de 
Praça Pública e Parque Público, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, N.H. Com. 
José Zillo, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos e Preços Orientativos em anexo, que 
faz parte integrante deste Edital de Licitação - Obra relativa ao Contrato de Repasse n.° 
0327191-25/2010/MTUR/CAIXA - Programa Turismo Social no Brasil, firmado entre 
a Caixa e o Município de Areiópolis.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato com inicio no dia 20 (vinte) de 
setembro de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 20 (vinte) de fevereiro de 2.014 
(dois mil e quatorze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 
8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 20 de setembro de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 51/2013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I TOCA DO DRAGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA I

Endereço: Rua Dr. Pereira de Rezende, n.° 38
Cidade: Areiópolis - SP
CNPJ: 44.527.182/0001-29

1 - OBJETO: Aquisição de combustível para uso da Frota Municipal sendo: 16.000 
(dezesseis mil) litros de óleo diesel comum e 13.000 (treze mil) litros de gasolina 
comum.
2 -  DO PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato com inicio no dia 04 (quatro) de 
novembro de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 31 (trinta e um) de dezembro 
de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93, podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Areiópolis, 04 de novembro 2.013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL

r

Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATAS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2013 -  
PROCESSO 44/13 -  CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA 
-  REGISTRADA: CONFECÇÕES SAVIAN LTDA EPP. -  VALOR: 
R$ 22.340,45 -  ASSINATURA: 07/10/13 -  OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS 
PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA -  VIGÊNCIA: 12 MESES -  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2013 -  PROCESSO 
44/13 -  CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA- REGISTRADA: 
OMYTTO UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. -  
VALOR: RS 1.600,00 -  ASSINATURA: 07/10/13 -  OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS 
PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA -  VIGÊNCIA: 12 MESES -  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de dezembro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação RS 39,31.
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Esportes UFC
A lesão de Anderson "The Spider" Silva, na madrugada do domingo 
31, assuntou a todos que assistiam ao UFC 168. O brasileiro fraturou a 
tíbia e a fíbula após um chute baixo defendido pelo americano Chris 
Weidman. A expectativa é de que o brasileiro volte aos treinos em no 
máximo seis meses, segundo os médicos do UFC.

JOGO SOLIDÁRIO MMA

LLFA arrecada uma tonelada em alimentos
Partida entre Profissionais em Férias e Seleção 
do Amador 2013 levou bom público ao Bregão

Angelo Neto

O resultado final de uma 
partida de futebol acaba 
sendo menos importante 

quando o assunto é solidarie
dade. No sábado 28, o estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, 
recebeu um bom público para 
acompanhar o jogo entre Profis
sionais em Férias e Seleção do 
Amador 2013. Ao todo, foram 
arrecadados 1144 quilos de ali
mentos e 325 litros de leite em 
prol à Casa Abrigo Amorada.

A vitória por 3 a 2 dos Pro
fissionais em Férias sobre a Se
leção do Amador 2013 reuniu 
um bom público no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão. 
Mesmo com a ausência de al
guns jogadores, craques do fu
tebol como Alecsandro (Atléti
co -  MG), o zagueiro Cleberson 
(Atlético -  PR), Kelly (ex-Atléti
co -  PR) e Emerson (ex-Portu
guesa) deram aos expectadores 
grandes jogadas e belos gols.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, Kelly, considerado um 
dos maiores ídolos da histó
ria recente do Atlético -  PR, 
falou sobre a importância dos 
jogos festivos de final de ano.

"É um privilégio participar 
de jogos solidários. Quando 
você coloca à disposição o seu 
talento, o nome e tudo aquilo 
que você conquistou para uma 
causa beneficente é muito pra
zeroso. Este clima de final de 
ano é muito bom. Além disso, 
revemos grandes amigos que 
fizemos no futebol".

Já Alecsandro, uma das 
maiores estrelas do evento, 
destacou a importância da par
ticipação do público. "A torci
da compareceu e pode ver um 
pouco de futebol e festa. Para 
nós jogadores, poder participar 
de eventos como este é muito 
gratificante". O jogador do Atlé
tico -  MG ainda fez um balan
ço da equipe em 2013. "Foi um 
ano muito positivo. Poderiamos 
ter fechado com o título do 
mundial, mas isso não apaga o 
ano histórico do clube".

Após a partida, os jogadores 
participaram de uma confra
ternização em uma chácara. O 
jogo solidário Profissionais em 
Férias x Seleção do Amador 
2013 foi organizado pela LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador) em parceria com o 
jornal O ECO.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ESTRELAS -  Grandes nomes do futebol brasileiro participaram do 
jogo solidário entre Profissionais em Férias e Seleção do Amador 2013

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

AO SOM SERTANEJO - A ntes do jogo  so lidá rio , a dupla 
André &  M atheus  entoou o Hino N aciona l B ras ile iro . A  dupla 
entrou em cam po no segundo tem po para a fes ta  do púb lico  
que com pareceu no Bregão.

Lençoense luta bem, mas 
perde em Piracicaba

Sem treinar há um 
ano, Sakuraba perde 
por nocaute técnico 
no primeiro round

Angelo Neto________

O lutador lençoense de 
MMA (Artes Marciais 
Mistas), José Augusto 

dos Santos, o Sakuraba, fez a 
sua estreia no kickboxing, em 
Piracicaba, pelo torneio Pira- 
fight K-1 2013 no sábado 21. 
Mesmo inativo e sem treinos 
há um ano, Sakuraba compe
tiu nos profissionais e perdeu 
no fim do primeiro round por 
TKO (nocaute técnico -  in ter
ferência do juiz).

Foram 20 lutas amadoras e 
profissionais. Apesar da der
rota, Sakuraba foi elogiado e 
incentivado pelos outros pro
fissionais e organizadores por 
seu estilo de luta e resistência.

K-1 é uma modalidade de 
kickboxing japonês, no qual 
qualquer arte marcial pode 
participar (muay thai, kung 
fu, krav maga, caratê, entre 
outras), utilizando apenas so
cos, chutes e joelhadas. Pro
jeção, imobilização e cotovela
das são proibidos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CONQUISTAS -  Sakuraba vem 
se destacando no Interior

Mais sobre 
Sakuraba

Sakuraba (faixa marrom 
de caratê do professor Mano
el Teodoro de Almeida e faixa 
roxa de jiu-jitsu do falecido 
professor André Andrade 
"Rabíoda", de Pederneiras) 
estreou em 2008 no extinto 
Circuito de Vale Tudo Ama
dor com vitória. Em 2012, fez 
três lutas de MMA profissio
nal pelo DFC (Destruction 
Fight Championship), com 
uma vitória e duas derrotas. 
Hoje, o lençonse é aluno dos 
professores Elton Paulino e 
Adriano Pitoli, da academia 
TGC (Tribo Garra de Tigre).

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria 1579 de 27.12.2013.............Exonera Paulo Cesar Bertoli do cargo de Mo
torista -  pedido.
Portaria 1580 de 27.12.2013.............Exonera Sandra Barbosa Gomes do cargo de
Professor de Ensino Fundamental I -  pedido.
Portaria 1581 de 27.12.2013.............Exonera Rebeca Jesumary Gonçalves Grys-
chek do cargo de Médico Psiquiatra -  pedido.
Portaria 1582 de 27.12.2013.............Exonera Edlea Aparecida Cruvinel Gomes da
função temporária de Professor de Educação Infantil iI -  término de contrato.
Portaria 1583 de 27.12.2013.............Exonera Letícia Morbi Perantoni Magalhães
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1584 de 27.12.2013.............Exonera Francine Maria de Oliveira Ferrarezi
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1585 de 27.12.2013.............Exonera Pamela Endyl Silveira da função
temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1586 de 27.12.2013.............Exonera Mariana Firmino Mucci da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1587 de 27.12.2013.............Exonera Lidiane Aparecida Faustino Dias da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1588 de 27.12.2013............ Exonera Amanda Cristina Madoglio Henrique
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1589 de 27.12.2013.............Exonera Phamela Cristina Cabrero da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1590 de 27.12.2013.............Exonera Isabel Cristina Simeão Boso da fun
ção temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1591 de 27.12.2013.............Exonera Mariana Firmino Mucci da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1592 de 27.12.2013.............Exonera Jane Carla Feliciani Parmazzani da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato. 
Portaria 1593 de 27.12.2013.............Exonera Ednéia Aparecida Fernandes da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1594 de 27.12.2013.............Exonera Rosana Mara Madoglio Viotto da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1595 de 27.12.2013.............Exonera Bruna Cordeiro da Silva da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1596 de 27.12.2013.............Exonera Raphaele Afonso Angélico da função
temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1597 de 27.12.2013.............Exonera Camila Cristina Pola da função tem
porária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1598 de 27.12.2013.............Exonera Gerusa Erica Monte da Silva da fun
ção temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1599 de 27.12.2013.............Exonera Thais Fernanda Mendes da função
temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1600 de 27.12.2013.............Exonera Sandra Barbosa Teixeira Georgette
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1601 de 27.12.2013.............Exonera Danila Cristina Linaris dos Santos
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1602 de 27.12.2013.............Exonera Erica Lourenço Baptistella Repke da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato. 
Portaria 1603 de 27.12.2013.............Exonera Fernanda Capriolli de Lima da fun
ção temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1604 de 27.12.2013.............Exonera Susana de Cássia Purgano Paccola
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato. 
Portaria 1605 de 27.12.2013.............Exonera Bernadete Aparecida Arioso da fun
ção temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1606 de 27.12.2013.............Exonera Benedita de Fátima Lima da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1607 de 27.12.2013.............Exonera Tais Dulce Tieri Minetto da função
temporária de Professor de Educação Especial -  término de contrato.
Portaria 1608 de 27.12.2013.............Exonera Caio Rodrigues Eulálio da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1609 de 27.12.2013.............Exonera João Paulo Ramos da função tempo
rária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1610 de 27.12.2013.............Exonera Ronival Saracini Zacarias da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1611 de 27.12.2013.............Exonera Marcos Aparecido Romano da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1612 de 27.12.2013.............Exonera Cristiano Pilastri Modolo da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1613 de 27.12.2013.............Exonera Liliane Barbosa Tavares Santos da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato. 
Portaria 1614 de 27.12.2013............ Exonera Gabriela de Souza Vilas Boas da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.

Portaria 1615 de 27.12.2013.............Exonera Ana Cláudia Romani da função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1616 de 27.12.2013.............Exonera Sebastiana Pereira de Freitas da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1617 de 27.12.2013.............Exonera Paulo Jorge Rodrigues da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1618 de 27.12.2013.............Exonera Luciana Alves Pereira da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1619 de 27.12.2013............ Exonera Bruna Alana Estafani Martins da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.

Portaria 1620 de 27.12.2013............ Exonera Adriana Aparecida da Cruz da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1621 de 27.12.2013.............Exonera Vania Rubian de Melo da Silva da
função temporária de Professor de Educação Especial -  término de contrato. 
Portaria 1622 de 27.12.2013.............Exonera Camila Cristina de Oliveira da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1623 de 27.12.2013.............Exonera Eliete Fernanda Machado da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1624 de 27.12.2013.............Exonera Gislene Aparecida Peres Jacon de
Oliveira da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de 
contrato.
Portaria 1625 de 27.12.2013.............Exonera Mariel Amaral de Almeida Arantes
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1626 de 27.12.2013.............Exonera Danielle Alves Soares da função
temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1627 de 27.12.2013.............Exonera Simone Oliveira de Souza da função
temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1628 de 27.12.2013.............Exonera Stefania Saccoman da função tempo
rária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1629 de 27.12.2013.............Exonera Frederico Chilio da função temporá
ria de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1630 de 27.12.2013.............Exonera Elisângela Pereira dos Santos Dias
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1631 de 27.12.2013.............Exonera Rita Aparecida Fernandes Proence
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1632 de 27.12.2013.............Exonera Eduarda Pinto Gasparotto da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1633 de 27.12.2013.............Exonera Elizangela Alves Garcia da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1634 de 27.12.2013.............Exonera Luciane Germano Tosati da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1635 de 27.12.2013.............Exonera Rosana Margarete Zamboni dos
Santos da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de 
contrato.
Portaria 1636 de 27.12.2013.............Exonera Andreia Goes Nozela Almeida da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1637 de 27.12.2013.............Exonera Selma Cristina Mallouk Campanha
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato. 
Portaria 1638 de 27.12.2013.............Exonera Aline Ricardo Melli da função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1639 de 27.12.2013.............Exonera Ângela Cristina de Aguiar Porcino
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato. 
Portaria 1640 de 27.12.2013.............Exonera Ana Paula Almeida de Souza da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato. 
Portaria 1641 de 27.12.2013.............Exonera Elizabete Marques da função tempo
rária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1642 de 27.12.2013.............Exonera Suellen Soares dos Santos Costa da
função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1643 de 27.12.2013............ Exonera Naiara Pelegrin da função temporária
de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1644 de 27.12.2013.............Exonera Vera Pereira da Silva Giacometti da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato. 
Portaria 1645 de 27.12.2013.............Exonera Daisy Terezinha Ramos Leite da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato. 
Portaria 1646 de 27.12.2013.............Exonera Silvana de Quadros da Silva da fun
ção temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1647 de 27.12.2013.............Exonera Rosemeire Bursi da função temporá
ria de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1648 de 27.12.2013.............Exonera Flaverson Gabriel de Almeida da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1649 de 27.12.2013.............Exonera Cristiana Regina Romão Moraes da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1650 de 27.12.2013.............Exonera Patricia de Fátima Garcia da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1651 de 27.12.2013.............Exonera Roseli Aparecida Barnabé da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1652 de 27.12.2013.............Exonera Letícia Cavassutti Martins da função
temporária de Professor de Educação Infantil I -  término de contrato.

Portaria 1653 de 27.12.2013.............Exonera Eliana Amara Torres da Silva Boso
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato. 
Portaria 1654 de 27.12.2013.............Exonera Kenia Pires Arantes de Paula da fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1655 de 27.12.2013.............Exonera Rafael Henrique Costa da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1656 de 27.12.2013.............Exonera Elisângela Terezinha Fani da Silva
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1657 de 27.12.2013.............Exonera Letícia Prado Tangerino da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1658 de 27.12.2013.............Exonera Maria Inês Ramos da função tempo
rária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1659 de 27.12.2013.............Exonera Jaqueline Eliza Placa da função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1660 de 27.12.2013.............Exonera Silvia Maria de Oliveira Capucho
Germano da função temporária de Coordenador de Alfabetização Popular -  término 
de contrato.
Portaria 1661 de 27.12.2013.............Exonera Isabela Zan da função temporária de
Professor de Educação Especial -  término de contrato.
Portaria 1662 de 27.12.2013.............Exonera Elisabete Berto da função temporária
de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1663 de 27.12.2013.............Exonera Maria Neide dos Santos da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1664 de 27.12.2013.............Exonera Wesley Barreto Cambui do cargo de
Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 1665 de 27.12.2013.............Exonera Danilo Cesar de Oliveira Geronimo
do cargo de Agente de Vigilância Eletrônica -  pedido.
Portaria 1666 de 27.12.2013.............Exonera Franciele Beatriz dos Santos Oliveira
do cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 4A -  pedido.
Portaria 1667 de 27.12.2013.............Exonera Fernanda Dias Grama Machado da
função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1668 de 27.12.2013.............Exonera Amanda Cristina Brasílio da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1669 de 27.12.2013.............Exonera Amanda Cristina Brasílio da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1670 de 27.12.2013.............Exonera Silmara Cristiane Bazo da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1671 de 27.12.2013.............Exonera Patricia Vieira da Silva Nunes da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1672 de 27.12.2013.............Exonera Andresa Luzia dos Santos Quadrado
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1673 de 27.12.2013.............Exonera Elisângela Maria Ribeiro da Mata
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1674 de 27.12.2013.............Exonera Danilo Luiz de Oliveira da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1675 de 27.12.2013.............Exonera Carlos Sales de Oliveira da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1676 de 27.12.2013.............Exonera Nelma Berenice Saranholi da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1677 de 27.12.2013.............Exonera Cássia Aparecida Bissotto Dias da
função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 1678 de 27.12.2013.............Exonera Andreza Carolina Fialho da Costa da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato. 
Portaria 1679 de 27.12.2013.............Exonera Aline Cristina Bueno da função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1680 de 27.12.2013.............Exonera Selma Aparecida Machado Salvadeo
da função temporária de Professor de Educação Especial -  término de contrato.
Portaria 1681 de 27.12.2013.............Exonera Larissa Morbi Perantoni da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato.
Portaria 1682 de 27.12.2013.............Exonera Eliane Cristina Felix da função tem
porária de Professor de Educação Infantil I -  término de contrato.
Portaria 1683 de 27.12.2013.............Exonera Francine de Cássia Pereira da função
temporária de Professor de Educação Infantil I -  término de contrato.
Portaria 1684 de 27.12.2013.............Exonera Silmara Aparecida Granado Rossi da
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  término de contrato. 
Portaria 1685 de 27.12.2013.............Exonera Jacira Mariana Santos da função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1686 de 27.12.2013.............Exonera Ana Luíza Ludovico Capoani da fun
ção temporária de Professor Orientador de Informática Educacional -  término de 
contrato.
Portaria 1687 de 27.12.2013.............Exonera Luiz Carlos Casagrande da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 1688 de 27.12.2013.............Repreende funcionário público municipal em
razão de sentença proferida em processo sumário.

Lençóis Paulista, 30 de dezembro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de dezembro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 364,89
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JANEIRO

Mortes, apreensões e ocorrência 
com reféns marcam mês violento
Páginas policiais foram destaque de O ECO no primeiro mês do ano com 
acidentes fatais, assaltos, ocorrências com refém e apreensão de armas

FOTOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

A cidente com vítima fatal 
na rodovia, apreensão de 
grande quantidade de ar

mas, ocorrências consideradas 
de maior violência como as
salto a mão armada e situações 
envolvendo reféns. A polícia 
começou 2013 a todo vapor e 
pautou o trabalho dos jornalis
tas no primeiro mês do ano.

Nos primeiros dias do ano, 
um acidente vitimou um ho
mem de 52 anos no quilôme
tro 303 da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300). Enquanto 
isso, ocorrências agitavam o 
perímetro urbano. Uma Hon
da CG 125 Titan foi roubada 
de dentro de uma residência 
no Parque São José.

Nos crimes do 1° dia de 
janeiro, dois homens armados 
roubaram  e depois abandona
ram um veículo na rodovia 
da Amizade, vicinal que liga 
Borebi a Agudos. Em Lençóis

O ano de 2013 começou com tragédia; acidente vitimou 
motoqueiro de 52 anos no quilômetro 303 da SP-300

Paulista, dois homens arm a
dos renderam  o frentista e le
varam R$ 900.

No final do mês, duas mu
lheres foram mantidas reféns 
durante assalto na Vila Paccola.

Um menor de 16 anos e um 
homem de 27 anos foram re
conhecidos como autores. No 
mesmo dia, um estabelecimen
to comercial no Jardim Nova 
Lençóis foi roubado por dois

homens armados com facões.
Em Macatuba, homens 

armados assaltaram o estabe
lecimento e suas vítimas. E 
diversificando o cardápio, três 
pessoas explodiram um caixa 
eletrônico em Lençóis Paulista. 
Notícia divulgada pelo O ECO 
em janeiro registra o aumen
to da internação de menores 
na Fundação Casa por conta 
da participação em crimes de 
maior poder ofensivo

APREENSÕES
A Força Tática da Polícia 

Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu um miniarsenal de 
armas de fogo em três pontos 
da cidade: Vila Capoani, no 
bairro rural de Fartura e no 
Jardim Marimbondo. Foram 
apreendidos três revólveres, 
dois calibre 32 e um calibre 38, 
um punhal, duas facas artesa- 
nais, quatro munições calibre 
20, três munições calibre 357, 
31 munições calibre 22, nove 
munições calibre 38 e 26 mu
nições calibre 32, uma Win- 
chester 22 e uma espingarda 
cartucheira inglesa calibre 20.

OCULAR
O lençoense Tobias Fermino Breda, 
20 anos, que estuda e trabalha em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
foi testemunha ocular da tragédia 
que aconteceu na boate Kiss e 
deixou mais de 200 mortos.

TEMPO

Chuvas deixam cidade em alerta
Desde que enchentes de

vastaram a cidade em 2006, a 
vigilância na previsão de chu
vas é constante. Equipes da De
fesa Civil, Prefeitura e SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Lençóis Paulista 
ficaram em situação de alerta.

Três das quatro represas 
nos rios da Anta e Lençóis, 
em Borebi, estouraram e cau
saram estragos. A entrada da

cidade ficou totalmente alaga
da. A área foi a principal afe
tada, com danos em pontes e 
passagens com tubulação.

DESTAQUES
DIA DE POSSE
O ano começou com a posse dos eleitos nas eleições municipais de 
2012. Em Lençóis Paulista e Agudos foram os reeleitos Bel Lorenzetti 
(PSDB) e Everton Octaviani (PMDB) a tomar posse. Em Pederneiras, 
Daniel Camargo (PSB). Em Macatuba, Tarcísio Abel (PP). Em Areiópolis, 
Amarildo Fernandes (PSDB). E em Borebi, Manoel Frias (PMDB).

POLÍTICA
Lençóis foi a única cidade com surpresas reservadas para a hora de 
escolher o presidente da Câmara. O ano de 2012 terminou com a 
aclamação do tucano Manoel dos Santos Silva (PSDB), o Manezinho. 
No entanto, na hora que se encontraram, os parlamentares lençoenses 
elegeram o médico Humberto José Pita (PR) para o comando da Casa.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Retrospectiva 2013
FEVEREIRO

Mês movimenta polícia e 
evidencia violência juvenil
Crianças e adolescentes se envolvem com o crime e preocupam autoridades de segurança pública

lO IO S : ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

S e janeiro de 2013 foi 
marcado pela quantida
de e grau de violência 

das ocorrências registradas, 
fevereiro preocupou em um 
degrau a m ais: o trabalho da 
segurança pública evidenciou 
o envolvimento de menores e 
crianças na crim inalidade.

Fevereiro também foi o 
mês das estatísticas. E a con
tabilidade final preocupa a 
sociedade e as autoridades da 
segurança pública. Os roubos 
aumentaram 125% em 2012 
em relação ao ano anterior. 
Foram 58 assaltos em 2012 
contra 131 no ano passado. 
Chama a atenção o número de 
furtos de veículos, que de 24 
casos em 2011 pulou para 77 
em 2012.

Também em fevereiro, 
m atéria veiculada pelo jornal 
O ECO evidencia que a par
ticipação de menores envol
vidos em crimes em Lençóis 
Paulista é m aior que em Bau
ru, segundo dados fornecidos 
pelo 4° Batalhão da Polícia 
M ilitar do Interior de Bauru.

Em Bauru, cidade com 
mais 350 mil habitantes, 
foram registrados 231 ocor-

NO CRIME - Ocorrências evidenciam a participação de jovens e crianças na crim inalidade

rências envolvendo pessoas 
com menos de 18 anos. Em 
Lençóis Paulista, no mesmo 
ano, foram registradas 150 
ocorrências com crianças e 
adolescentes. Calculando o 
número de menores de idade 
ligados ao crime para cada 
100 mil habitantes, Bauru tem

63 ocorrências contra 236 dos 
lençoenses.

Ilustrando os números, em 
fevereiro, menores estavam 
envolvidos em um sequestro 
relâmpago seguido de assalto 
de um casal de namorados. 
Eles foram rendidos por quatro 
pessoas armadas que levaram o

veículo, documentos e telefo
nes celulares.

Também em fevereiro, um 
menor de 14 anos foi detido 
após tentar assaltar uma residên
cia na Vila Contente. Pelo menos 
outros três jovens da mesma ida
de, que estariam envolvidos no 
crime, conseguiram fugir.

NA FOLIA
Cerca de 6o mil pessoas em 
diversas cidades da região foram 
às ruas para pular o Carnaval. 
Destaque para o resgate dos 
desfiles de blocos e escolas 
de samba na avenida Pedro 
Ometto, em Barra Bonita.

PENTE FINO

Depois de tragédia, casas noturnas 
entram na mira da fiscalização

O Departamento de Fisca
lização da Prefeitura de Peder
neiras determinou a interdição 
da casa noturna Obazuah por 
falta de alvará de funcionamen
to, a primeira na região que 
foi fechada após a tragédia na

boate Kiss (Santa Maria - RS). 
Em outras cidades da região -  
Barra Bonita, Igaraçu do Tietê 
e Lençóis Paulista -, os setores 
competentes também aperta
ram o cerco contra os estabele
cimentos do setor.

DESTAQUES
MULHER USA FILHOS PARA O CRIME
Em Agudos, uma mulher de 25 anos foi presa por usar seus dois 
filhos de 7 e 4 anos para furtar um supermercado. As crianças foram 
flagradas por um funcionário colocando produtos em uma caixa 
de papelão e levando a um veículo fora da loja. A  mãe não tinha 
passagens pela polícia e foi autuada em flagrante por furto qualificado 
e corrupção de menores.

PS ATENDE 88 MIL EM 2012
Mais uma estatística ilustrou fevereiro deste ano: a de quantidade de 
atendimentos realizados pelo Pronto-Socorro municipal ao longo de 
2012. Segundo a Diretoria de Saúde, 88,3 mil pessoas foram atendidas, 
média diária de 2,4 mil pessoas. O recurso investido em medicamentos 
mais que dobrou em relação ao ano anterior: R$ 900 mil em 2011 
contra R$ 1,9 mi em 2012.
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Natal de paz,
alegria, aconchego

e amor.
Ano Novo com 
oportunidades
para todos,
muita inspiração e
proteção divina.

http://www.cmfp.com.br
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Retrospectiva
MARÇO

Prefeituras apresentam 
medidas administrativas
Em Lençóis, Bel anuncia rodoviária e reavalia dívida ativa; Agudos aprova Plano de Resíduos

Cristiano Guirado

D epois de dois meses com 
a criminalidade em foco, 
março foi um período de 

medidas administrativas nas 
cidades no raio de circulação 
do jornal O ECO. Dessas, uma 
notícia que chama a atenção é 
uma movimentação antiga das 
autoridades políticas lençoen- 
ses - que até então não havia 
saído do papel: a construção 
de um novo terminal rodoviário 
em Lençóis Paulista.

Na primeira semana do 
mês, a prefeita Bel Lorenzetti 
encontrou-se com o governa
dor Geraldo Alckmin (ambos 
do PSDB) para bater o martelo 
sobre o assunto. O novo ter
minal será erguido pelo DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens) e uma área próxima 
ao Senai, às margens da rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). A 
obra será custeada pelo gover
no do Estado e o projeto ficou 
sob a responsabilidade da Ar- 
tesp (Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo).

Em março a Prefeitura 
lençoense também fez uma re- 
leitura sobre sua dívida ativa 
e anunciou um pacote de faci
lidades para que os devedores

FOTOS: ARQUIVO O ECO

DE MUDANÇA - Terminal Rodoviário de Lençóis Paulista deve sair da região central da cidade

quitem as pendências e saiam 
da lista. Estima-se que a Pre
feitura tenha mais de R$ 42 
milhões para receber de empre
sas, entidades e contribuintes 
lençoenses em geral.

Também em março, o pre
feito de Agudos, Everton Octa- 
viani (PMDB), deu sequência 
ao processo de aprovação do 
Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos,

que prevê adequações na coleta 
seletiva de lixo, aterro sanitário 
e ações para que a cidade aten
da às exigências da lei federal 
12.305. O projeto foi aprovado 
por unanimidade pelo Legisla
tivo agudense.

VIOLÊNCIA
Depois de dois meses mo

vimentos nos temas policiais, o 
comando da 5® Companhia da

Polícia Militar de Lençóis Pau
listas se reuniu com diretores 
de escolas e com a diretora de 
Educação, Lucinara Barbosa, 
para debater medidas que me
lhorem a segurança pública em 
ambientes que envolvam crian
ças e adolescentes. Estatísticas 
reveladas em fevereiro indicam 
aumento sensível da participa
ção de menores de idade no 
mundo do crime.

REJEITADO
A Justiça Eleitoral de Pederneiras 
rejeitou o pedido de cassação 
do mandato do prefeito Daniel 
Camargo. A então prefeita Ivana 
Camarinha foi acusada de ter 
usado a máquina pública para 
eleger o candidato de seu grupo.

FATAL

Acidente mata Henrique Mucci

O fotógrafo Henrique 
Mucci faleceu após se en
volver em um acidente de 
trânsito no cruzamento das 
ruas Bandeira Tribuzi e José 
Antônio Blanco, na Cecap. 
Ele teve a preferencial cor
tada por um veículo e, com

impacto, foi arremessado a 
cerca de dez metros de dis
tância. O motorista do carro 
não prestou socorro à vítima 
e tentou se evadir, mas aca
bou colidindo de novo, dessa 
vez com um veículo que esta
va estacionado.

DESTAQUES
HOMICÍDIO EM AGUDOS
O comerciante Valdinei Rocha, 56 anos, foi encontrado morto em 
sua residência na região central de Agudos. Nas buscas pelo autor 
do crime, os policiais chegaram até um adolescente de 16 anos, que 
confessou a autoria.

TOQUE DE RECOLHER
A  Prefeitura de Lençóis Paulista suspendeu alvarás de horário especial 
de funcionamento de dois estabelecimentos comerciais da cidade, 
que funcionavam por 24 horas. Segundo o poder público a suspensão 
do atendimento 24 horas está fundamentada nas reclamações de 
moradores e em ofício da Polícia M ilitar.

RUA FRANCISCO PRESTES MAIA, 1056  
JDUBIRA M A-LENCO IS PAULISTA-SP

(14) 3263-2171

Agradecemos a todos os clientes e amigos que 
compartilharam 2013 conosco e continuaremos trabalhando 

por vocês oferecendo sempre o melhor poro suo família. 
Feliz 2014!

A í/z F loresta l
Georreferenciamento

VServiços de Agri mensura. Topografia 
e Georreferenciamento.

^  Projeto e demarcação de loteamentos 
Urbanos e Rurais

V  Demarcação de obras residenciais e 
industriais

Desejam os aos nossos 
parceiros sucesso, saúde e 
muita paz.

Feliz 2014"

( 1 4 )  3 2 6 3 - 3 7 0 2
( 1 4 )  9 7 7 2 e 5 3 0 7  Rua Tamoios, 602 - Jd. Itamaraty - Lençóis Pta - SP

• • • #  li*  •

• V  ■ A .

,Brindamos o ano que se inicia.
E tempo de semear a esperança, 

celebrar a vida e agradecer por mais 
um ano de trabaino e realizações.

Feliz 2014.

GasHidro
Manutenção GLP e Hidrantes

14 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

I b  " ' ^  • _ ? _  » •
w w w . g a s h i d r o . c o m . b r

http://www.gashidro.com.br
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Retrospectiva
ABRIL

Facilpa, trânsito e economia marcam 
mês de aniversário de Lençóis Paulista
Gusttavo Lima foi o nome mais falado na região em abril, que também teve assuntos 
como gás natural, empresas e debates no trânsito com mais vítimas fatais

FOTOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

O cantor Gusttavo Lima foi 
o centro dos holofotes re
gionais em abril -  mês de 

aniversário de Lençóis Paulista 
-  por conta de sua participação 
da Facilpa. Ele foi o principal 
nome de uma grade de shows 
que também teve André & Ma- 
theus, Cezar & Paulinho, Vitor 
& Léo e Munhoz & Mariano.

Os shows aconteciam en
quanto o empresário Jad Zoghe- 
bi, proprietário do Confiança 
Supermercados, dava um passo 
decisivo para a abertura da loja 
em Lençóis Paulista. A rede já 
marca presença na região com 
sete lojas em Bauru e filiais em 
Jaú, Marília e Pederneiras. An
tes da unidade lençoense -  com 
previsão de abrir as portas em 
2014 -, o grupo deve instalar 
uma em Botucatu.

A indústria regional tam
bém se mobilizou em abril. 
Técnicos em agrimensura da 
Topoline Topografia -  empresa 
que presta serviços à Gás Bra
siliano -consultou a Diretoria 
de Obras e Infraestrutura e o 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lençóis Pau
lista) e definiu o melhor traje
to para as tubulações, levando

HOLOFOTES - Gusttavo Lima foi o principal nome da Facilpa 2013

em consideração as instalações 
subterrâneas como rede de 
esgoto, água, telefonia e gale
rias de águas pluviais. Matriz 
energética limpa e barata, o gás 
natural trará redução de custos 
para o setor produtivo.

Em Agudos, o principal 
assunto do mês foi a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau

lo), que deu início às obras 
da ETE (Estação de Trata
mento de Esgoto), com inves
tim ento inicialm ente previsto 
para R$ 23 milhões.

A estrutura terá 10,2 quilô
metros de coletores troncos, 1,3 
quilômetros de galerias pluviais 
e mais 1,73 quilômetros de li
nha de recalque. O sistema foi 
planejado para tratar aproxi

madamente 107 litros de esgoto 
por segundo.

Fechando o destaque do 
noticiário do mês vem o mi
nistro dos Esportes, Aldo Re
belo (PC do B), que anunciou 
a liberação de R$ 500 mil para 
a construção do Ginásio Para- 
desportivo na Adefilp (Asso
ciação dos Deficientes Físicos 
de Lençóis Paulista).

ROUANET
A Zilor destinou mais R$ 8o mil 
para a construção do Teatro 
Municipal de Lençóis Paulista. 
Desde 2007, a empresa já 
repassou R$ 1,714 milhão para a 
obra por meio da Lei de Incentivo 
Cultural, a chamada Lei Rouanet.

SEQUÊNCIA TRISTE

Trânsito faz vítima fatal e preocupa

Em abril, o trânsito lenço- 
ense fez a quarta vítima fatal de 
2013. Paulo Alexandre da Silva 
Zamboni, de 17 anos, estava de 
bicicleta, invadiu a preferen
cial e colidiu com um veículo 
em movimento. Ele chegou 
a ser socorrido no Pronto
-Socorro de Lençóis Paulista, 
foi posteriormente transferido

ao Hospital de Base de Bauru, 
onde veio a falecer. Preocupa
das com o cenário aumento 
de acidentes de trânsito, tanto 
o comandante da 5® Compa
nhia da Polícia Militar, capitão 
Paulo Cesar Valetim quanto o 
diretor de Saúde, Márcio Santa
rém anunciaram a intenção de 
desenvolver campanhas.

DESTAQUES
IRREGULAR 1
O prefeito de Borebi, Mané Frias (PR), recebeu da Justiça uma 
recomendação para regularizar cargos em comissão de sua 
administração. O promotor de Justiça e do Patrimônio Público, Daniel 
Passanezi Pegoraro, sugeriu a demissão de 31 cargos em comissão em 
diversas funções.

IRREGULAR 2
O ex-presidente da Câmara de Agudos, Nelson Assad Ayub (PP), negou 
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo durante sua gestão. O órgão considerou irregulares as contas do 
biênio 2009-2010.

SAUDE DE QUALIDADE
é prevenjr e tratarias doenças.
L e n ç ó is  P a u l is ta  conhece bem este remédio!

7 ESFs
Estratégia de Saúde da Família

3 UBS
Unidades Básicas de Saúde

RAIS
MULHER

Rede de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher

A M B U L A T Ó R IO  D E E S P E C IA L ID A D E S
oferece atendimento com clínico geral, pediatra, oftalmologista, gastroentorologista, ortopedista, neurologista, 

reumatologista, cardiologista, cirurgia vascular, dermatologista, infectologista, otorrinolaringologista e urologia, além de 
atendimento odontológico (especialidades em endodontia, próteses e cirurgias de dentes inclusos), psicólogo, nutricionista, 

fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Possui serviços diferenciados para diabéticos, obesos e hipertensos.

R$ 2 milhões
para a compra de medicamentos

7 7  mil
consultas médicas realizadas 

pela Atenção Básica

100 mil
procedimentos realizados pelo 
Ambulatório de Especialidades 

da Avenida Brasil

50 mil
atendimentos em Odontologia

36.5 mil
consultas com especialistas

165 mil
retiradas de medicamentos nas 

farmácias das unidades de saúde

1 1 .5  mil
pacientes atendidos 

por Grupos Educativos

34.5 mil
pacientes transportados 

pela Saúde

680 mil
quilômetros rodados em viagens 

externas (procedimentos em 
hospitais da região)
*Números consolidados de 
janeiro a setembro de 2013

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ
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: 9 : O nosso caminho é feito 
Pelos nossos próprios p a sso s.,, 

M as a beleza da cam inhada... 
Depende dos que vão conosco! 

Assim , neste NOVO ANO que se inicia 
ossamos caminhar mais e mais ju n to s...

OA5IESTAS

CENTRO EMPRESARIAL LENCOENSE
Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 650 - Rondon - Lençóis Paulista

Que o Ano Novo que se aproxima, possamos viver intensa
mente cada momento com m uita Paz, Amor e Esperança,
pois a vida é uma dádiva e cada instante é uma bênção de Deus!

FELIZ 2014

gespeito 
^inho

uedicaçao
São os segredos de
nossa qualidade.
Desejamos a todos 
um ano repleto de 
fartura e realizações

Feliz 2014!
•' I ' i .. 7ti

COOPERSERV
Funda^a|m: 9/08/20024aá ^ ^ ^ i !« ^ v ^ : ’

'' Cooperativalde CrédjtaMútub dos Servidores Públicos 
: Municipais dèlejçóis Paulistá» (14) 3263-2800 v ^
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MAIO

Macatuba sinaliza 
com volta da Sabesp
Alternativa toma corpo após problemas no Sisam; Aldo Rebelo visita região e deixa R$ 1 mi em Agudos

Cristiano Guirado

E ntre as cidades no raio 
de circulação do jornal O 
ECO, Macatuba foi a que 

proveu a notícia mais impactan- 
te: a Sabesp poderia voltar a as
sumir o abastecimento de água 
e a coleta de esgoto na cidade. 
O assunto é discutido desde 
que os homens públicos eleitos 
para este mandato assumiram 
suas cadeiras no Executivo e 
Legislativo. Desde o começo do 
ano, uma série de problemas 
assolaram o Sisam (Sistema de 
Saneamento Ambiental de Ma- 
catuba) e a empresa prestadora 
de serviços, Enops Engenharia.

No ano de 2008, quando 
venceu a concessão do municí
pio com a Sabesp, a Prefeitura 
de Macatuba -  então comanda
da por Coolidge Hercos Junior 
- decidiu assumir a gestão do 
sistema de água, coleta e trata
mento de esgoto.

Em Lençóis, as diretorias 
Administrativo e Planejamento 
realizaram a Conferência Mu
nicipal da Cidade para debater 
com a comunidade temas como 
saneamento, mobilidade e ha-

ARQUIVO O ECO

EM DÚVIDA - Em Macatuba, prefeito Tarcísio Abel sinaliza com volta da Sabesp

bitação. A ação também deve 
colaborar com a elaboração do 
SNDU (Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano).

De passagem por cidades 
da região, o ministro dos Espor
tes Aldo Rebelo visitou Agudos, 
Macatuba e Pederneiras. Junto 
ao prefeito Everton Octaviani 
(PMDB), anunciou a liberação

de R$ 1 milhão para as obras 
do estádio municipal Antonio 
Maury da Silva, o Picão

Em Macatuba, no salão 
nobre da Prefeitura, ele foi re
cebido pelo prefeito Tarcisio 
Abel (PP). Na ocasião, também 
se reuniu com os prefeitos de 
Boraceia, Marcos Vinícius Bi- 
lancieri, Bocaina, José Carlos

Soave e Arealva, Paulo Pada- 
nosque.

Em Pederneiras, destaque 
para a parceria entre Volvo do 
Brasil e Prefeitura, que trou
xeram para a cidade, em uma 
apresentação gratuita, nada me
nos que o Quinteto Villa-Lobos. 
O grupo se apresentou no teatro 
municipal Flávio Razuk.

APREENSÃO
Uma operação conjunta entre a 
Polícia Civil, fiscais da Secretaria da 
Fazenda e da Vigilância Sanitária 
resultou na prisão de um comerciante 
e apreensão de 180 quilos de peixes, 
18 quilos de carne bovina e 32 quilos 
de carne suína em Lençóis.

Espuma no rio Lençóis 
chama a atenção

I  AM BIENTE

O acúmulo de espuma no 
rio Lençóis, na altura da ETE 
(Estação de Tratamento de Es
gotos) foi assunto nos meios 
políticos e redes sociais. O 
SAAE explicou que o proces
so é natural e não tem relação 
com o tratamento de esgoto. 
"Queremos deixar a população

muito tranquila com relação a 
tudo isso e que a população se 
reporte sempre ao SAAE para 
que tenha a informação segura 
sobre o que está acontecendo 
com o tratamento de esgoto da 
nossa cidade”, disse à época o 
diretor da autarquia, José An- 
tonio Marise.

DESTAQUES
CERTIFICAÇÃO
A  Zilor renova a certificação Bonsucro, selo internacional que 
promove a produção sustentável de cana-de-açúcar e seus derivados, 
estabelecendo um padrão de produção de melhores práticas sociais, 
ambientais e econômicas. O selo abraça as três unidades da Zilor, em 
Lençóis Paulista, Macatuba e Quatá.

DENÚNCIAS
Três empresários de uma empresa sediada em Macatuba foram 
denunciados pelo M inistério Público Federal por crimes de sonegação 
de contribuição previdenciária e redução de trabalhadores à condição 
análoga à de escravo. Os crimes teriam ocorrido em 2007.

Supeî wos oèstáculos que a wia. nos prepara 
conseguímos atmvessar as Èarreíras e 

passar para este ou tro  ano que com certeza 
será ainda melhor.

fè líz  Ancy Ncm y!
Sáo os votos da equipe 

 ̂ da Auto íYlecânta (Ylalaoi

AUTO MECANICA - AUTO PEÇAS - RETIFICA DE MOTORES

m A L A G I
Rua Prudente de Moraes 

n<>206 «Vila Eden 
Lençóis Paulista 
(14)3263 1535

Oscar Niemeyer

Que em  2014, seus p ro je tos  de vida se _ 

concre tizem  e se edifiquem sobre as ■ 

bases sólidas da am izade, da so lida riedade  

da perseverança e p r in c ip a lm e n te  d o  am or. 

Sonhe, Idealize um m u n d o  m e lh o r

e faça acontecer!

FELIZ NATAL E UM NOVO ANO MARAVILHOSO

E V E R T O N
P E R E I R A
A R Q U I T E T O
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JUNHO

Transposição da linha férrea e 
casas populares são destaques do mês
ALL prepara estudo para tirar trilhos do Centro; Governo do Estado libera R$ 9 mi para habitação

FOTOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

A ALL (América Latina 
Logística) anunciou um 
estudo de viabilidade 

técnica para a construção de 
um contorno ferroviário em 
Lençóis Paulista. "Estamos 
fazendo estes estudos em al
gumas cidades (Bauru, Soro
caba, Lençóis Paulista, Andra- 
dina) nas quais identificamos 
a im portância para segurança 
operacional da ferrovia. A li
nha atual não precisa ser alte
rada para transportar minério 
de ferro. A intenção da ALL é 
aum entar a quantidade trans
portada. A empresa preten
de fazer a reforma da malha 
férrea e melhorá-la. Isso vai 
trazer mais composições pas
sando pela cidade. Evidente
mente que tirar do Centro u r
bano, sendo importante para 
a população, Governo Federal 
e concessionária”, afirmou 
Emanoel Tavares Costa Ju 
nior, assessor de Relações Ins
titucionais da ALL.

Também em junho, a pre
feita Bel Lorenzetti (PSDB) 
anunciou a construção de 
452 casas do programa Minha 
Casa, Minha Vida, moradias 
destinadas às famílias com 
renda de até R$ 1,6 mil.

ANUNCIADO - Prefeita Bel com o secretário de Habitação Silvio Torres e o deputado 
estadual Pedro Tobias acertam a liberação de recursos para a construção de casas populares

O Estado anuncia aporte 
financeiro no valor de R$ 9 
milhões, recursos do Fundo 
Paulista de Habitação de Inte
resse Social. Ao todo, R$ 40,6 
milhões serão aplicados na 
construção das casas.

As 452 casas do Jardim  
Carolina foram anunciadas

para serem construídas atrás 
do Cemitério Paraíso da Co
lina. São unidades de mais 
de 50 metros de área total, 
com o mesmo padrão das re
sidências da CDHU com piso 
cerâmico, azulejo no banhei
ro e cozinha, laje, pé direito 
alto, esquadrias de alumínio e

aquecedor solar.
Na mesma época, o pre

feito de Agudos, Everton Oc- 
taviani (PMDB) voltou de um 
encontro com o secretário de 
Estado da Habitação, Sílvio 
Torres, com 110 casas garanti
das. Dessas, 20 para serem er
guidas no distrito de Domélia.

#VEMPRARUA
Lençóis Paulista entrou na onda 
dos protestos que, em junho, 
tomaram as ruas de todo o 
país. A prefeita Bel apoiou o 
movimento, mas reclamou 
de "falta de informação" dos 
manifestantes.

Emoção na posse 
da diretoria da Acira

I  COMERCIO

Na primeira semana de 
junho, tomou posse a nova 
diretoria da Acira (Associação 
Comercial de Agudos). Eleito 
para mandato 2013/2015, Vi- 
nicius Carvalho Lima reiterou 
que dará continuidade aos

bons projetos das diretorias an
teriores. "Por amor, estou assu
mindo esta missão. Um amor 
imenso pela cidade e pela enti
dade. Quero retribuir um pou
co pela cidade por tudo que ela 
me proporcionou”, completou.

DESTAQUES
FANTÁSTICA
Cerca de 15 mil pessoas participaram da edição 2013 do Festival do 
Livro. O tema deste ano foi a Literatura Fantástica -  modalidade de 
escrita baseada na criação de mundos fantasiosos e personagem 
míticos -  e contou com uma série de palestrantes sobre o tema.

BODAS DE DIAMANTE
Um almoço promovido pela AAVLP (Associação dos Amigos do Voleibol 
de Lençóis Paulista) no salão social do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade celebrou os 75 anos do esporte em Lençóis Paulista. Além de 
atletas e ex-atletas, participaram do evento a prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), o vice, José Antonio Marise (PSDB), vereadores e membros da 
diretoria da AAVLP.

"Que os desafios do próximoran© se 
transformehPeíTi oportunidades de 

crescimento e realizações-iBesej© que o 
ano de 2014 seja repleto de vitófiãSt®' que 

nossa parceria seja sinônirnStili^ iS^^sS

Estevam Galvao
DEPUTADO ESTADUAL

^Democratas
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Que em 2014, continuemos 
no caminho certo, em direção ao 

amor, paz, sucesso e felicidade. 
FELIZ ANO NOVO!

Rodovia Marecnai Rondon, km 303 
Fone: 14. 3264-8051 - Lençóis Paulista

Av. Marginal 200, 738 - Vila Real. 
Fone/Fax: 14.3814-0322 - Botucatu

CELEBRE A 
ENTRADA DO 

ANO NOVO

COM PAZ,
AMOR, FELICIDADE, 

SAUDE E PROSPERIDADE.

FELIZ
2014!

FONE: (14) 3264-3806 /  3263-5399
Av. Prefeito Jácomo Nícolau Paccoía, 699 

Pq. Res. Rondon - Lençóis Paulista
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Protesto por transporte projeta 
Agudos no cenário nacional
Tarifa foi estopim dos protestos que começaram em São Paulo; Everton expõe modelo em Brasília

Cristiano Guirado

O  que o prefeito de Agu
dos, Everton Octaviani 
(PMDB), tem a ver com 

a onda de protestos que tomou 
conta do país em meados de 
2013? Uma relação de pensa
mentos que pode parecer for
çada, mas que, para o chefe do 
Executivo agudense, aconteceu 
de forma natural. A convite da 
deputada federal Luiza Erundi- 
na (PSDB), Everton participou 
da Comissão de Análise do Mo
vimento Passe Livre para apre
sentar o projeto de transporte e 
a forma como ele funciona em 
Agudos. "É algo de grande va
lia para nós, pois faz com que 
os detentores do poder no país 
passem a olhar para o municí
pio com outros olhos e dessa 
forma, através de relaciona
mentos possamos obter vanta
gens, recursos e investimentos 
positivos para o município”, 
declarou Everton, na época, ao 
jornal O ECO.

O serviço de transporte gra
tuito foi implantado em 2003 
com o então prefeito Carlos 
Octaviani (PMDB), antecessor 
de Everton. Mais de dez anos 
depois, cerca de 20 mil pessoas 
são beneficiadas diariamente

MODELO - Prefeito de Agudos, Everton Octaviani foi a Brasília apresentar o projeto 
de transporte público gratuito à Comissão de Análise do M ovimento Passe Livre

com o serviço.
Apesar de se tratar de um ser

viço de alto custo, Everton acredi
ta que seja possível levar a ação 
para a maioria dos municípios 
brasileiros. "É um custo conside

rável. Para nós, significa um im
pacto importante”, considerou.

PADROEIRO
Cerca de 5 mil pessoas pres

tigiaram a festa de 115 anos de

São Paulo Apóstolo, padroeiro 
de Agudos. A festa teve bên
ção para as famílias, unção dos 
enfermos e renovação das pro
messas do Batismo nos dias do 
Tríduo religioso.

EM FESTA
Mais de 70 mil pessoas 
participaram da edição 2013 
da Festa do Peão de Agudos. 
O veterano cantor Sérgio 
Reis foi uma das atrações do 
evento, que também contou 
com a dupla Gian e Giovani.

ECONOMIA

A briga pelo preço dos combustíveis

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Postos de Com
bustíveis, região de Bauru, 
Edvaldo Tuschi, os proprie
tários de postos de combus
tíveis e consumidores de 
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Pederneiras bancam o baixo 
custo dos combustíveis co
mercializados em Bauru. "As

cidades vizinhas estão sendo 
sacrificadas porque pagam 
mais caro pelos produtos. 
Para manter o preço abaixo 
do custo em Bauru, alguém 
tem que bancar”, garantiu. 
Ele disse que somente a mo
bilização dos consumidores 
destes municípios pode mu
dar essa situação.

DESTAQUES
JORNADA MUNDIAL
Seis lençoenses foram ao Rio de Janeiro para trabalhar como 
voluntários da Jornada Mundial da Juventude, no final de julho, no 
Rio de Janeiro. O evento teve como atração principal a visita do papa 
Francisco. Além dos seis voluntários, uma caravana com cerca de 200 
pessoas foi à Capital carioca para participar do evento.

PATRIMÔNIO
A  prefeita de Lençóis Paulista, Bel Lorenzetti, assinou junto à 
Superintendência de Patrimônio da União, em São Paulo, termo de 
cessão gratuita do prédio da antiga Destilaria Central, por um prazo 
inicial de 10 anos. Bel disse que vai buscar recursos junto ao Condephaat 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 
Turístico do Estado de São Paulo) para restaurar o imóvel.
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Feliz Ano Novo
Que os dias do A no Novo sejam uma

sequência de proveitosas realizações e repleto 
de P a z  e Felicidade.

Boas Festas
CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LENÇOENSE A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO PARA O BRASIL E O MUNDO

ti, Km 8,85 
18682-970 
3269-6020
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AGOSTO

Violência volta a ser 
destaque do noticiário
Explosões de caixas eletrônicos, troca de tiros e ocorrência com refém marcaram o oitavo mês de 2013

rniOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

D epois de um começo de 
ano movimentado e al
guns meses de calmaria, 

agosto voltou a exigir ação das 
autoridades policiais da região. 
Destaque para ação de ladrões 
que explodiram três caixas ele
trônicos em Areiópolis. O cri
me aconteceu de madrugada e 
teria envolvido pelo menos 15 
assaltantes em quatro veículos.

Na sequência da ação, ar
mados com grosso calibre, os 
ladrões ainda disparam tiros 
contra a base da Polícia Militar 
no município. Também atiraram 
contra uma loja de roupas, inva
diram e levaram alguns objetos.

Antes de fugir da cidade -  
levando quantia não revelada -, 
eles ainda trocaram tiros com 
a polícia na região da alça de 
acesso à rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300). Apesar do cerco 
da Polícia Militar, os ladrões 
conseguiram fugir.

Outras cidades pequenas 
da região no raio de cobertura 
do jornal O ECO - Macatuba, 
Borebi e o distrito de Domé- 
lia -  também foram palco para

TERRORISMO - Ação de bandidos em Areiópolis deixou um rastro de destruição, após madrugada do medo

ações parecidas. Ainda segundo 
a polícia, uma série de cidades 
pequenas do Interior paulista 
sofreu esse tipo de ação.

No Jardim Morumbi, em 
Lençóis Paulista, adolescentes 
armados fizeram nada menos 
que 16 reféns em uma em pre

sa alimentícia. Cercados pela 
polícia, os menores se rende
ram. Foram apreendidos dois 
revólveres, calibres 22 e 38, 
ambos carregados. Uma das 
vítimas teria sido agredida 
com chutes e foi encaminhada 
ao Pronto-Socorro.

A polícia acredita que os 
mesmos adolescentes podem 
estar envolvidos em outros dois 
roubos, a uma empresária no 
Jardim Itamaraty e a sacoleiros 
no interior de um ônibus esta
cionado na garagem da empre
sa, na Cecap.

A MELHOR
Segundo a presidência da 
Fetaesp (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo), a 
edição 2013 da Agrifam (Feira 
da Agricultura Familiar), foi a 
melhor de todos os tempos. 
Esta foi a segunda edição do 
evento no recinto José Oliveira 
Prado, em Lençóis Paulista.

O ECO premia os 
Melhores do Ano

I  RECONHECIMENTO

A 12® edição da festa 
Melhores do Ano, promo
vida pelo Jornal O ECO, 
reuniu empresários de desta
que em diversos segmentos, 
personalidade e autoridades 
de Lençóis Paulista e região. 
Ao todo, 98 estatuetas foram 
entregues aos premiados 
pela convidada vip, Helen 
Ganzarolli. Thiago Trecenti, 
diretor geral da Lwart Lubri
ficantes, destaque na festa 
com o prêmio o Homem do 
Ano, elogiou o evento. "Fazia 
dois anos que eu não vinha 
para a festa e estou surpre
so, a cada ano fica melhor. 
O prêmio, cada vez mais tem 
um reconhecimento pela sua 
magnitude, sua importância 
e acho que isso é fundamen
tal para uma cidade, uma re
gião”, disse.

DESTAQUE
NOVO CAPS
O imóvel onde funcionou por onze anos a Casa Mãe Piedade, que 
encerrou suas atividades em agosto, foi cedido para Prefeitura de 
Lençóis Paulista que pretende instalar no local um Caps (Centro de 
Atendimento Psicossocial). A  Paróquia Nossa Senhora da Piedade vai 
ceder o espaço para que seja implantado o centro.

Nos m elhores m om entos de nossas 
vidas, só quem está presente pode 

oferecer o melhor para toda família. 
O Ano Novo está aí, 

inteirinho para você saborear!

FELIZ 2014
)Ct Avenida Brasil, 657 

Centro, Lençóis Paulista
(14) 3269-4000

U 39
Gigioli
Empréstimos

Mais crédito para Aposentados e Pensionistas do IN S S! 
Crédito pessoal sem consulta ao SPC/Serasal

A vida. é r\.osso h&m. mais pr&ãoso.
Em 20ÍH con-tâ’ com a nossa ^u.da ^ara r&alizar 

os sonkos com lAm fM.-tM.ri? ac iran^u.l[ldad&.
Ano 'ÍVovol.

(1 4 )  3 2 6 4 -2 2 9 1
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 130 - Centro - Lençóis Paulista
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SETEMBRO

Contra crise, Hospital Piedade 
cria conselho administrativo
Entidade busca participação da comunidade nas decisões estratégicas para superar dificuldades

Cristiano Guirado

O  foco do noticiário do 
mês de setembro foi a 
mudança de rumo do 

Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, que deu início aos 
trabalhos para a criação de 
um conselho administrativo 
para ajudar a atual diretoria 
e buscar mais recursos para 
amenizar a crise financeira. O 
empresário Edenilson Grecca 
-  que já havia se engajado para 
viabilizar o Centro de Quimio
terapia - foi indicado para pre
sidir o grupo.

Nos últimos anos, Grecca 
participou e colaborou com 
diversas ações sociais do muni
cípio, com destaque para a re
estruturação da Adefilp (Asso
ciação dos Deficientes Físicos 
de Lençóis Paulista), entidade 
da qual é presidente de hon
ra. Grecca conseguiu viabili
zar a construção da nova sede 
administrativa, uma das mais 
modernas do Estado, e do giná
sio polidesportivo, cujas obras 
iniciaram nesta semana. O em
presário também teve forte atu
ação na Apae (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Lençóis Paulista, com 
ajuda para obras na entidade.

FOTOS: ARQUIVO O ECO

MAIS UM DESAFIO - O empresário Edenilson Grecca é escolhido presidente do conselho administrativo

EQUIPAMENTO
Ainda em setembro, o Hos

pital voltou a contar com um 
aparelho que acompanha a vita
lidade do feto. O aparelho, ad
quirido por meio de doações da 
população e dinheiro da Nota 
Fiscal Paulista, custou R$ 20 
mil e está disponível para pa

cientes do SUS (Sistema Único 
de Saúde) e particular que utili
zam a maternidade do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

O cardiotoco monitor é um 
aparelho que avalia e assegura 
por um período a vitalidade do 
feto. Em casos de grávidas que 
sentem dores no final da gra

videz, é possível saber o nível 
de contração ou se a dor é real
mente de contração.

O cardiotoco monitor é mui
to utilizado também em casos de 
grávidas com pressão alta, dia
betes ou qualquer outra patolo
gia. Ele pode ser usado, inclusi
ve, durante o trabalho de parto.

E CAMPEAO!
O Grêmio Cecap bateu 
o Santa Luzia por 3x0 e 
sagrou-se campeão da Copa 
O ECO de Futebol Amador.
O técnico Mita elogiou o 
adversário, mas ressaltou a 
vontade de seus jogadores.

MACATUBA

Festa do Peão é sucesso de público

Setembro é o mês da 
tradicional Festa do Peão de 
Macatuba, que em 2013 le
vou mais de 22 mil pessoas. 
O show da dupla André & 
Matheus, um dos mais es
perados, levou milhares de

pessoas ao recinto. O prefei
to Tarcísio Mateus Abel (PP) 
aprovou o novo formato do 
evento e agradeceu todos os 
funcionários da Prefeitura 
que se empenharam na reali
zação da festa.

DESTAQUES
TRÂNSITO, DE NOVO
Os casos de lesão corporal culposa (sem intenção) por acidente 
de trânsito aumentaram 30%  entre janeiro e julho deste ano em 
comparação com o mesmo período de 2012. Foram registrados 178 
acidentes até julho ante 137 casos no mesmo período anterior. Até 
setembro deste ano haviam sido registrados cinco casos de morte no 
trânsito, anotados pelo órgão como homicídio culposo.

CONDENAÇÃO
A  Justiça do Trabalho de Botucatu condenou a Sucocítrico Cutrale 
Ltda ao cumprimento de normas de segurança e medicina do 
trabalho em Areiópolis. O M in is tério  Público do Trabalho constatou 
irregularidades no alojamento, que consistia em um imóvel precário, 
com dois cômodos usados como quartos e apenas um banheiro.
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Que as luzes do novo ano brilhem e tragam a 
todos, novos DESAFIOS, novos PROJETOS, 

e muito SUCESSO!
Um Próspero Ano Novo!

\

V  v  >  
j m :  I,

.  '  Rua José Brandi, 349
Distrito Empresarial Luiz Trecenti 

y  ^  Lençóis Paulista - SP 
FONE: (14) 3264-4325
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Retrospectiva
OUTUBRO

Inaugurações são destaques 
de outubro em Lençóis
Skaf entrega Escola Sesi, Pita inaugura Palácio de Vidro e CEF tem nova agência em Macatuba

FOTOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

E ntre as presenças ilustres 
do ano na região, o presi
dente Fiesp e do Sesi-SP, 

Paulo Skaf, foi destaque. Ele 
esteve em Lençóis Paulista em 
outubro para inaugurar a Esco
la Sesi Alberto Trecenti. A es
cola do Sesi foi projetada com 
doze salas de aula, duas áreas 
de convivência, uma bibliote
ca escolar com acervo atualiza
do, laboratório de informática 
educacional, laboratório de ci
ência e tecnologia, laboratório 
de química e biologia, labora
tório de física, sala multidisci- 
plinar, sala de atendimento aos 
pais, cozinha com despensa e 
refeitório e quadra poliesporti- 
va coberta.

A nova unidade passa a ofe
recer ensino fundamental em 
tempo integral, o que permite 
que os alunos permaneçam nos 
períodos da manhã e tarde na 
escola realizando vivências 
complementares de esporte, 
arte, cultura e tecnologia, além 
das refeições diárias compostas 
de café da manhã, almoço e 
lanche da tarde. Dos 316 estu
dantes, 281 serão atendidos no 
ensino fundamental, sendo 228 
matriculados em período inte

CONVIDADO - Presidente do sistema Fiesp, Paulo Skaf veio a Lençóis Paulista para inaugurar Escola Sesi Alberto Trecenti

gral. A escola também oferece
rá ensino médio para 35 alunos.

Em outubro aconteceu a 
inauguração de outro prédio 
destaque deste ano -  destaque 
negativo, inclusive exposto pe
los manifestos populares de ju 
nho: o novo pre'dio alugado pela 
Câmara, apelidado de "Palácio 
de Vidro".

Em Macatuba, a Caixa Eco
nômica Federal inaugurou uma 
agência, que faz parte de um 
projeto de expansão da Caixa, 
que pretende até o ano de 2015 
contar com 5 mil agências em 
todo o país. A nova agência 
contará com 14 profissionais 
que atenderão os macatubenses 
e oferecerão todos os produtos,

linhas de financiamento e pro
gramas disponíveis.

O prédio trará comodidade 
ao macatubense, que antes pre
cisava viajar a outras cidades 
para serem atendidos. Pedro 
Sérgio Barbosa, o Pepô, é o ge
rente responsável pela unidade 
de Macatuba. A nova agência 
fica na rua Rio de Janeiro, 1.233.

DEVOÇÃO
Centenas de católicos 
celebraram o dia de Nossa 
Senhora de Aparecida. A 
paróquia que leva o nome da 
santa, na Vila Cruzeiro, recebeu 
milhares de fiéis para as 
missas e programação festiva.

TEM PESTADE

Macatuba sofre com vento e chuva

Chuvas e ventos fortes atin
giram várias cidades da região 
em outubro. As mais afetadas 
foram Macatuba e Agudos. Em 
Macatuba, várias árvores caí
ram e casas foram destelhadas. 
No terminal rodoviário, parte

da estrutura metálica do teto 
cedeu e o local foi interditado 
pela Defesa Civil da cidade. A 
estrutura metálica do terminal 
rodoviário tem mais de trinta 
anos e foi alvo de vários servi
ços de recuperação e revisão.

DESTAQUES
PREMIADA
A  Duratex, com unidade em Agudos, conquistou o prêmio "As 
Melhores Companhias para os Acionistas 2013", promovido pela 
revista Capital Aberto. A  empresa fo i a primeira colocada na categoria 
de companhias com ativos entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões. 
Participaram do ranking as 150 empresas com maior volume médio 
diário de negociação na Bovespa entre abril de 2012 e março de 2013.

BRILHANTE
A  26® Expovelha superou as expectativas da organização, segundo 
Bruno Garcia Moreira, presidente da ASPACO (Associação Paulista 
de Criadores de Ovinos). Destaque para as provas de competição 
e o concurso de receitas de carne de cordeiro, além da grande 
movimentação de criadores de todo o país.
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NOVEMBRO

Minha Casa, Minha Vida leva 
mais de 5 mil à Concha Acústica
Sorteio de 452 casas no Jardim Carolina movimentou Lençóis Paulista no penúltimo mês do ano

FOTOS: ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

A o

o longo do ano, poucos 
eventos tiveram tanta 

Latenção da mídia quanto 
o sorteio das 452 casas do Jar
dim Carolina, através do pro
grama Minha Casa Minha Vida. 
Cerca de 5 mil pessoas foram à 
praça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, para concor
rer a uma das casas concedidas 
pelo Governo Federal. Além dos 
contemplados, foi sorteado um 
grupo de mais 297 suplentes.

As inscrições, que aconte
ceram entre os dias 16 e 20 de 
setembro, selecionaram 3.557 
candidatos, ou seja, uma con
corrência de pouco mais de 
sete candidatos por casa. Entre 
os inscritos estavam 284 idosos 
e 130 deficientes, que disputa
ram uma cota de 14 casas para 
cada categoria.

Os sorteios foram divididos 
em três grupos, com urnas ex
clusivas para idosos, outra para 
deficientes e outra geral. Os 
inscritos não sorteados nessas 
categorias voltaram para a urna 
geral para terem outra chance 
no sorteio.

O sorteio, coordenado pela 
Diretoria de Assistência e Pro
moção Social, teve uma comis-

MULTIDÃO - Praça da Concha Acústica ficou lotada de candidatos no sorteio das casas do Jardim  Carolina

são composta por representan
tes dos conselhos municipais 
de Habitação, de Interesse So
cial, do Idoso, da Pessoa Porta
dora de Deficiência e da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Dando continuidade, entre 
os meses de novembro e dezem
bro aconteceu o agendamento, 
quando os sorteados deveriam 
fornecer a documentação para 
análise da Caixa Econômica 
Federal, que vai avaliar se os

contemplados se encaixam nos 
critérios do programa.

A resposta definitiva vai 
partir da Caixa, que não deu 
prazo para fazer esse anún
cio. Segundo o secretário de 
Habitação do Governo do 
Estado, Silvio Torres, a p re
visão é  de que as casas sejam 
entregues aos contem plados 
até  julho de 2014.

As 452 casas do Jardim Ca- 
rolina estão em construção em

uma área atrás do Cemitério 
Paraíso da Colina. As unidades 
possuem 53,59 metros quadra
dos, sendo 48 m de área útil 
e com o mesmo padrão das 
residências da CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano) com piso 
cerâmico, azulejo no banheiro 
e cozinha, laje, pé direito mais 
alto, esquadrias de alumínio, 
aquecedor solar e toda infraes- 
trutura necessária.

8 MIL EM FINADOS
O Feriado de Finados levou 
cerca de 8 mil pessoas aos 
dois cemitérios de Lençóis 
Paulista. Os horários com 
maior movimento foi entre 
às 9h e às n h  e no período 
da tarde, entre às 16h e 18h.

HABITAÇÃO

Na região, Alckmin assina 
convênios habitacionais

De passagem por Bauru na 
primeira quinzena de novembro, 
o governador Geraldo Alckmin 
inaugurou o restaurante Bom 
Prato e a duplicação de sete qui
lômetros da rodovia Engenheiro 
João Baptista Cabral Rennó (SP- 
225). Ele aproveitou a viagem 
para assinar um pacote de R$ 
88,8 milhões em convênios ha
bitacionais para 64 municípios 
da região. Na microrregião de 
circulação de O ECO foram

contemplados os municípios de 
Macatuba, Areiópolis, Agudos 
e Lençóis Paulista. Os projetos 
contemplados são para novas 
moradias da CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano), aquisição 
de terrenos, assinatura do termo 
de adesão para o Casa Paulista e 
convênios do PEM (Programa 
Especial de Melhorias) para con
juntos habitacionais do CDHU 
já existentes e do Cidade Legal.

DESTAQUES
PEDOFILIA
A  Polícia Civil de Lençóis anunciou que investiga um pro fessor da 
Rede Pública M un ic ipa l suspe ito  de assediar dois adolescentes 
de 15 anos. Em nota, a D iretoria  de Educação in form ou que o 
caso fo i à  Comissão Civil da Prefe itura e que, nesse in terva lo  de 
tem po, o p ro fessor subs titu to  pediu exoneração do cargo.

NOVA FÁBRICA
A  empresa de balanças Digi-tron inaugurou sua nova fábrica em Agudos, 
no Distrito Industrial. O empreendimento custou cerca R$ 6 milhões e 
gera 80 empregos diretos, podendo chegar a 100 vagas de acordo com 
a necessidade de produção. A  empresa com sede em Curitiba (PR) é 
especialista no ramo de pesagens e atua no mercado desde 1997.

LENÇOENSES SE DESTACAM 
EM ENCONTRO COM AÉCIO EM BAURU
Presidente nacional do PSDB e pré-candidato à presidência da República nas 
Eleições 2014, o senador Aécio Neves (PSDB) esteve em Bauru, em novembro, 
em evento com lençoenses em destaque. Além das lideranças políticas que 
comandam Lençóis Paulista por quatro mandatos consecutivos, o cerimonial 
da festa foi comandado pelo locutor Vande Garcia, a recepção aos convidados 
ficou por conta de uma corporação musical formada por 16 músicos locais. Por 
fim, os sertanejos André e Matheus entoaram o Hino Nacional.

EUSINO 1 DISTÂNCII
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CURSOS 2014
G R A D U A Ç Ã O  / Bacharelado (Ouraçáo: 4 anos)

Administração 
Ciências Contábeis 
Serviço Sociai

L IC E N C IA T U R A S  (Duração: 3 anos)

ô

Pedagogia
Física
Letras/Português
Artes
Fiiosofia
Matemática
Bioiogía
Geografia
Música
Ciências Sociais
História
Química

T E C N Ó L O G O  (Duração: 2 anos) 

MATRÍCULAS ABERTAS
Gestão Ambiental 
Gestão em Logística 
Gestão Pública
Gestão de Recursos Humanos 
Gestão de Tecnologia da Informação

CURSOS A 
PARTIR D E: 
R$190,00

ú i
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UNIVERSIDADE A í l |  
QUE VAI ATE VOCE.

LENÇÓIS PAULISTA atenderá  
toda a região em seu 

"Centrb de Atendimento 
■le Cursos EAD" 
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MAIORES INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS 
ATRAVÉS DOS FONES 
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Av. Ubirama, 132 - Centro Lençóis Pta -SP

http://unimesvirtual.com.br/
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UM SENHOR JORNAL
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Retrospectiva
DEZEMBRO

Tarcísio termina o ano falando
I  J l  ̂ NOVA MIDIM

em corte de cargos para 2014 | 0 ECO lança Revista Gente

Prefeito macatubense projeta ano complicado e preve mudanças na estrutura administrativa

FOTOS ARQUIVO O ECO

Cristiano Guirado

Em dezembro, a Câmara 
de Macatuba rejeitou uma 
série de projetos de lei 

que reajustariam impostos na 
cidade. Esse contexto, somado 
à previsão de queda na arreca
dação, fizeram o prefeito Tarcí
sio Abel (PP) cogitar a possibi
lidade de mexer na composição 
dos cargos de confiança de seu 
governo para 2014.

” Existe esta possibilidade, 
sem dúvida alguma. Temos 
que trabalhar de acordo com o 
orçamento. Quando formamos 
a equipe, pensamos minucio
samente em colocar o estrita
mente necessário. Macatuba 
tem uma estrutura administra
tiva municipal grande. Temos 
que focar no que é mais impor
tante e essencial para o cidadão 
e fazer o possível para eliminar 
as despesas desnecessárias”, 
afirmou o prefeito na ocasião.

Dezembro foi um mês ás
pero para Tarcísio, depois de 
um ano em que Macatuba con
tinuou com problemas com o 
custeio da Santa Casa e a admi
nistração ainda teve que admi
nistrar os desgastes causados 
pela volta da discussão Sabesp 
x Sisam e danos causados no

ANO difícil - Queda forte na arrecadação municipal sinaliza com dificuldades financeiras para o ano que vem

Terminal Rodoviário por tem 
porais em setembro.

A tentativa de aprovar 
projetos reajustando impostos 
-  sempre impopulares, inde
pendente do contexto -  fecha
ram o primeiro ano de m an

dato de Tarcisio. Ele explica 
que M acatuba tem  defasagem 
no valor cobrado no IPTU 
(Imposto Predial, Territorial 
e Urbano). ”Se computarmos 
os gastos que temos com ser
viços no município, não con

seguimos cobri-los e depende
mos de outros recursos, como 
por exemplo, a arrecadação 
do ICMS (Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Ser
viços), que também deve cair 
em 2014”, projeta.

CAMPEÃO
A equipe da Alba 
encerrou a vitoriosa 
temporada 2013 com um 
título da Liga Centro Oeste 
Paulista. Foi na categoria 
sub-16, ao vencer a 
decisão contra Marília.

NOVA m íd ia

revista P A P A I N 0 %

Em dezembro, Lençóis 
Paulista e região presenciaram 
o lançamento de mais um pro
duto editorial com o padrão de 
qualidade do jornal O ECO. A 
Revista Gente leva às ruas, sob 
o ponto de vista das pessoas 
que constroem o dia a dia do 
progresso econômico e social

da região, matérias sobre bele
za, moda, casa & decoração e 
vida saudável. Com uma reper
cussão muito positiva junto ao 
leitor e aos parceiros, a publi
cação volta em fevereiro e tem 
de tudo para se tornar mais um 
tradicional veículo de comuni
cação da região.

DESTAQUES
CASAS POPULARES
As obras do projeto M inha Casa, M inha Vida, do Governo Federal em 
Agudos foram retomadas pela terceira vez em três anos. Os imóveis 
começaram a ser construídos no final de 2010 e até agora não foram 
entregues aos moradores, por conta de paralisações causadas por 
problemas com a construtora.

A VINDA DO lAMSPE
O Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista, termina 
2013 atendendo também através de convênio com o Iamspe (Instituto 
de Assistência Médica ao Servido Público Estadual). O prefeito de 
Macatuba, Tarcísio Abel, também conversa com a entidade para levar o 
atendimento para o município.

A capacidade de transformar ^
está em nossas m ãos

G R U P O

LWART Fazendo hoje, cuidando do futuro
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Grupo Lwart
Presente na Comunidade

0 Grupo Lwart contribui com o desenvolvimento das comunidades onde está presente a partir de 
parcerias em ações e projetos próprios para a formação da cidadania. Iniciativas estas que promovem a 
educação, cultura, esporte e preservação ambiental.

Muitas dessas ações realizadas pelo grupo foram empreendidas por jovens, voluntários, colaboradores e 
empresas parceiras, que se uniram e que acreditaram na mobilização social para a formação da cidadania 
e transformação da realidade local.

Em 2013 muitas ações foram realizadas envolvendo:

92 parceiros/empresas 
317  voluntários 
61 jo  vens líderes
7008pessoas beneficiadas na comunidade

Esse resultado é a soma do trabalho de inúmeras pessoas que contribuem para a construção de uma 
sociedade melhor, mais cooperativa e participativa, e acreditam no desenvolvimento da nossa 
comunidade.

0 poder de multiplicar boas ações está nas mãos de cada um de nós! 
Cidadania: pequenas atitudes que fazem a diferença.

LWART I LWARCEL I LWART
L U B R I F I C A N T E S

Fazendo hoje, 
cuidando do futuro

C E L U L O S E  ■  q u í m i c a

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br

