
Historicamente, a época das festas 
juninas é um período de boas vendas 
para o setor supermercadista, graças à 
procura pelos produtos típicos e ingre-
dientes utilizados no preparo dos tra-

dicionais pratos e bebidas relacionados 
a esse marco do folclore nacional. Po-
rém, o consumidor lençoense deve fi -
car atento se não quiser gastar além da 
conta, já que os preços de alguns itens 

bastante procurados para os ‘arraiás’ 
podem variar até 130% entre os su-
permercados da cidade. É o que revela 
uma pesquisa realizada nessa terça-feira 
(11) pela reportagem do Jornal O ECO, 

que cotou o valor de 12 produtos mui-
to consumidos nesta época. De acordo 
com o levantamento, o maior percentu-
al de variação de preços foi encontrado 
na canela em pó, ingrediente indispen-

sável no preparo do tradicional chocola-
te quente e da canjica. Um recipiente de 
30 gramas da marca Kitano é vendido 
entre R$ 2,39 e R$ 5,48, o que repre-
senta uma diferença de 129,28%.
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QUINTA-FEIRA, 13/06
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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Realizado entre a sexta-feira 
(7) e o domingo (9), no Recinto 

de Exposições José Oliveira 
Prado (Facilpa), o 2º Lençóis 

Motorock, foi um grande 
sucesso e registrou recorde de 
público. Segundo a Secretaria 

de Cultura do município, 
que organiza o evento em 
parceria com a União dos 
Motociclistas LP, mais de 

17 mil pessoas prestigiaram 
o encontro, que teve parte 

da renda destinada à Apae 
(Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais) local. 

A3

Itens da festa junina variam até 130%
Pesquisa feita nessa terça-feira (11) pela reportagem do ECO aponta que diferença de preço entre estabelecimentos pode ‘assustar’ consumidores

COLORIDO ESPECIALCOLORIDO ESPECIAL

O ECO traz nesta edição 
um caderno especial em 

comemoração ao aniversário de 
119 anos da querida Macatuba.

A programação festiva foi iniciada 
no último domingo (9), com o 

desfi le cívico (foto ao lado) que 
levou uma grande explosão de 

cores para a Av. Coronel Virgílio 
Rocha. O evento foi acompanhado 

por cerca de 3 mil pessoas. 

O ECECCOO traz nesta edição
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Macatuba 119 anosCaderno Especial

O ECO dedica as próximas páginas a cada cidadão macatubense, que nesta quinta-feira (13) comemora o aniversário de 119 anos 

da querida cidade vizinha. Macatuba, assim batizada em 1944, teve sua trajetória iniciada em 1900, com o surgimento do antigo 

povoado de Santo Antônio do Tanquinho que, por sua vez, deu origem ao distrito de Bocaiúva, emancipado de Lençóis Paulista 

para construir sua própria história, sempre abençoada por Santo Antônio, seu padroeiro.
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ATIVIDADE DELEGADA

PM recupera arma 
furtada em Lençóis A4

TRÁFICO

Força Tática 
prende homem no 
Jardim do Caju

Na noite da segunda-feira (10), uma 
equipe da Força Tática da Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista prendeu um 
jovem de 20 anos acusado de tráfi co 
de drogas. Com ele foram encontradas 
57 pedras de crack, um invólucro de 
maconha, além de uma quantia em di-
nheiro, fruto do comércio ilegal. A ocor-
rência foi registrada no Jardim do Caju. 
L.F.D. foi conduzido à Delegacia de Po-
lícia, e foi autuado em fl agrante A4

CORRIDA DE RUA

Collino conquista 
bicampeonato do 
Tem Running

O lençoense Fernando Collino 
mais uma vez foi o grande desta-
que do Tem Running Bauru, evento 
promovido pela TV Tem, emissora 
fi liada à Rede Globo. Na prova dis-
putada no último sábado (8), no Par-
que Vitória Régia, na região central 
da cidade vizinha, o atleta superou 
centenas de adversários para subir 
ao lugar mais alto do pódio na prova 
masculina de 10 quilômetros. A5

Sucesso
TOTAL

FUTEBOL

Mais dois estão 
com a prisão 
decretada

Oito jogos disputados na manhã 
do último domingo (9) deram sequ-
ência à primeira fase do Campeonato 
de Futebol Amador de Lençóis Pau-
lista. A competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recreação do 
município colocou em campo todas 
as equipes da Série B. A rodada foi 
marcada por quatro goleadas. O gran-
de destaque foi o Chape, que derrotou 
o Atlétiko Kaju por 5 a 1. A5

TÊNIS

Disputas do Open 
Frigol seguem no 
Clube Marimbondo

O Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM), em Lençóis Paulista, iniciou 
na última sexta-feira (7) a quarta edi-
ção do torneio Open Frigol de Tênis. 
Até o 23 deste mês, a competição 
deve reunir mais de 250 tenistas 
profi ssionais e amadores. São espe-
rados participantes de toda a região 
e também de outras cidades do esta-
do de São Paulo. A premiação total é 
de R$ 10 mil em dinheiro. A5
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Opinião
PARA PENSAR
 “Nós somos o que fazemos 

repetidamente. A excelência, portanto, 
não é um ato, mas um hábito.”

Will Durant.

FRASE
 “A nossa expectativa é a melhor possível. Acredito que Macatuba vai viver um novo e 

virtuoso ciclo e estamos focados nisso.”
                                                                                                                                                                                                         

Marcos Olivatto, prefeito de Macatuba, ao ser questionado sobre a geração de empregos.
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A violência no deserto

Pesquisar é sempre o melhor caminho

Na edição desta quarta-feira 
(12), O ECO publica uma maté-
ria com uma pesquisa de pre-

ços relacionada aos produtos mais 
procurados nessa época de festas 
juninas e julinas, realizada nes-
sa terça-feira (11). O levantamento 
mostra que o consumidor deve ficar 

bem atento se não quiser sentir o 
impacto no bolso, já que a varia-
ção de um mesmo item pode che-
gar a quase 130% de um lugar 
para outro.

A matéria revela que a boa e 
velha pesquisa de sempre conti-

nua sendo o melhor caminho para 
quem quer economizar ou, na 
pior das hipóteses, gastar menos 
para se divertir nos tradicionais 

‘arraiás’ dedicados a São João, São 
Pedro e Santo Antônio, os protago-

nistas dessa época do ano.
Por falar em Santo Antônio, que 

tem o dia comemorado amanhã (13), 
junto ao aniversário de Macatuba, 
o jornal também traz hoje o cader-
no especial ‘Macatuba 119 anos’, que 
fala um pouco sobre os eventos que 
marcam as comemorações pela data, 
como o tradicional desfi le cívico ocor-
rido no último domingo (9) e outros 
ainda programados para este mês.

A publicação também traz uma 
entrevista concedida pelo prefeito 
da cidade vizinha, Marcos Olivatto, 
que falou sobre os principais desa-
fi os de sua administração, com foco 
na geração de emprego e moradias; 
fez um balanço de seus dois anos e 
meio de mandato e comentou sobre 
as expectativas para os próximos 
meses de governo.
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SABATINA
O presidente do Senado Fede-

ral, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
anunciou nessa terça-feira (11) que 
o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, vai compa-
recer à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Casa na próxima 
quarta-feira (19) para falar sobre o 
vazamento de mensagens troca-
das entre ele e o procurador Deltan 
Dallagnol, coordenador da força-
-tarefa da Operação Lava Jato.

ALINHAMENTO
Alcolumbre fez o anúncio du-

rante sessão do Congresso, após 
ter sido avisado pela presidente 
da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), 
sobre a data e o horário agenda-
dos para o comparecimento do 
ministro. Mais cedo, no mesmo 
dia, o líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), havia 
enviado um comunicado a Alco-
lumbre no qual afi rmava que Moro 
se colocava à disposição para ser 
ouvido pela CCJ.

O CASO
No último domingo (9), o site 

The Intercept publicou reporta-
gem com mensagens atribuídas a 
Sergio Moro e a procuradores da 
Lava Jato, principalmente Deltan 
Dallagnol. Recentemente, ambos 
(Moro e Dallagnol) teriam sido 
alvo de ataques de hackers em 
seus celulares, mas o site disse 
que teve acesso aos diálogos an-
tes dessa suposta invasão. As in-
formações teriam sido obtidas de 
uma fonte anônima.

CONVERSAS 1
Ainda segundo o site, as con-

versas se deram pelo aplicativo 
de mensagens Telegram, no qual 
o então juiz responsável pela Lava 
Jato teria orientado ações e cobra-
do novas operações dos procura-
dores que atuam na operação. Em 
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Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

Os dados são irrefutáveis. Somos 
um dos países mais violentos do 
mundo. Até mais que o Haiti. O 

Brasil ocupa a 103ª posição no ranking 
Global da Paz. Nossa taxa de homicídio 
é 30 vezes maior que a da Europa. Mais 
de meio milhão de pessoas foram as-
sassinadas na última década. São cerca 
de 52 mil assassinatos por ano, quase 
25 mortes em cada 100 mil, a 12ª maior 
taxa de homicídios do mundo.

Imaginar que teremos mais segu-
rança com uma população armada é 
ignorar a realidade brasileira. Ter ar-
mas em casa, sob o argumento de que 
a família se sentirá mais protegida, é 
um grande engano. Em dez anos, hou-
ve um aumento de aproximadamente 
30% no número de homicídios de mu-
lheres por arma de fogo em ambiente 
doméstico. Nosso povo não é treinado 
para usar arma de fogo e não temos 
uma índole tão pacífi ca como se cos-
tuma apregoar. É falso. Pipoco de um 
lado e outro resultará em mortandade.

Os sinais não são animadores. Edu-
cação voltada para a segurança não faz 
parte de nossa cultura.  Apelar para o 
revide, como sugerem os defensores 
da liberação do porte e da posse de ar-
mas, é marcar encontro com a violên-
cia. Vejam o que o ex-presidente Bara-
ck Obama disse, semana passada, em 
São Paulo, sobre o uso de armas nos 
Estados Unidos: “ as leis sobre armas 
nos Estados Unidos não fazem muito 
sentido”. Os atentados nas escolas se 
sucedem com o assassinato de muitos 
estudantes.

A maneira de ser do nosso presi-
dente da República, com sua formação 
militar (que se mostra até na estética 
belicista), incentiva a agressividade.  
Muita gente se inclina a ter uma reação 
contra o ataque de agressores. Bol-
sonaro exibe um jeito belicoso como 
estivesse na arena de guerra, comba-
tendo inimigos, gritando palavras de 
ordem a exércitos de simpatizantes. 
Seu perfi l de guerreiro desperta junto a 
segmentos radicais os mecanismos da 
projeção e da identifi cação, tão estu-
dados pela psicologia. Ou seja, muitos 
querem imitá-lo. O fato é que exerce 
forte infl uência sobre o pensamento 
e o comportamento social, abrindo a 
pauta do debate público, como acaba 
de mostrar pesquisa recente do Projeto 

de Opinião Pública da América Latina, 
feito em colaboração com a Fundação 
Getúlio Vargas.

Em outras palavras, o presidente 
é um agente de polarização, de en-
frentamento, de confl ito. Não se es-
pere dele um estilo Gandhi inspirado 
no pacifi smo. Ao contrário, sua fi gura 
tende a expandir a tensão entre alas, 
apoiadores e adversários. Para compli-
car, os brasileiros, segundo a pesquisa 
Barômetros das Américas, já não estão 
muito satisfeitos com sua democracia. 
Cerca de 35% se dizem favoráveis a 
um golpe militar ante a expansão da 
corrupção; 38% (pasmem) concordam 
com o fechamento do Supremo Tribu-
nal Federal, enquanto 22% acham jus-
tifi cável fechar o Congresso Nacional. 
São índices assombrosos.

A insegurança se dissemina no bojo 
social. A violência se espraia, a pon-
to de já se ouvir com naturalidade a 
assertiva: “bandido bom é bandido 
morto”.  Sob essa abordagem, o que 
estamos prenunciando é o aumento 
de covas nos cemitérios, na esteira do 
abrandamento dos códigos de trânsito, 
na duplicação de pontos (de 20 para 
40) para perda da CNH, na extinção de 
multas no caso das cadeirinhas para 
crianças nos automóveis, no fi m dos 
radares e lombadas nas estradas etc.

Uma legislação permissiva, ao 
lado da criação de arsenais caseiros, 
aumentará o índice de acidentes/ in-
cidentes. Não é possível se projetar 
um cenário de harmonia social ante 
a escalada individual no campo do 
porte e da posse de armas ou ante 
meios de transporte disparados nas 
estradas.

É triste constatar que parcela pon-
derável da sociedade aplaude com en-
tusiasmo a barbárie, esquecendo que 
ela nos trará menos segurança.  O dado 
revela o espírito de parcela da popula-
ção. 43% afi rmam a convicção: “se eu 
pudesse teria uma arma de fogo para 
proteção”.

Na desolação da paisagem, não há 
oásis à vista. Só um gigantesco deser-
to de areia e borrasca. O oásis só apa-
recerá quando o país abrigar um povo 
bem educado. Mas os ventos que ba-
tem nos vãos da Educação, pelo menos 
por hora, não refrescam o ambiente. É 
triste ver um ministro da Educação que 
mais se comporta como um “fechador” 
de salas de aula e não como um educa-
dor abrindo braços aos novos tempos. 
O panorama é desolador.

PARTICIPE! - Este também é seu espaço. Quer ver os 
seus artigos, crônicas ou poesias publicados no Jornal  
O ECO? Mande seus textos para a nossa redação 
através do e-mail oeco@jornaloeco.com.br.
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um dos diálogos divulgados, Moro 
teria perguntado a Dallagnol: “Não 
é muito tempo sem operação?”. 
Enquanto que o chefe da força-
-tarefa teria respondido afi rmati-
vamente: “É, sim”.

CONVERSAS 2
Em outra conversa, o site afi r-

ma que Dallagnol teria pedido a 
Moro para decidir rapidamente 
sobre um pedido de prisão: “Seria 
possível apreciar hoje?”. Enquanto 
que Moro teria respondido inicial-
mente com: “Não creio que conse-
guiria ver hoje. Mas pensem bem 
se é uma boa ideia”; e depois de 
nove minutos teria completado ad-
vertindo o procurador: “Teriam que 
ser fatos graves”.

TUDO NORMAL
Moro afi rmou à imprensa na 

segunda-feira (10) que não deu ne-
nhuma orientação nas mensagens 
trocadas com integrantes da força-
-tarefa da Lava Jato quando era 
juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, 
em Curitiba. Ele disse que trechos 
das conversas não mostram ne-
nhuma prática ilegal, ressaltou que 
os procuradores foram vítimas de 
invasão criminosa e que não pode 
assegurar que os diálogos sejam 
verdadeiros. 

BICO FECHADO
O presidente Jair Bolsonaro 

(PSL) encerrou uma entrevista co-
letiva em São Paulo nessa terça-
-feira (11) após ser questionado 
sobre como avaliava a situação. 
Bolsonaro já havia respondido 
quatro perguntas sobre a reforma 
da Previdência quando foi ques-
tionado por uma repórter: “Como 
o senhor avaliou as questões en-
volvendo o ministro Sérgio Moro. 
O senhor não pode falar sobre isso 
presidente?” Ele diz: “Está encerra-
da a entrevista, viu? Obrigado.”

ENCONTRO
Mais cedo, em Brasília, Bolso-

naro e Moro se reuniram no Palá-
cio da Alvorada, residência ofi cial 
da Presidência da República. Após 
o encontro, em nota, o ministério 
informou que Moro disse a Bol-
sonaro que a Polícia Federal in-
vestiga a “invasão criminosa” de 
celulares de juízes, procuradores 
e jornalistas.
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PESQUISA

Economia
PIB
A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 passou de 
1,13% para 1,00%, conforme o Relatório de Mercado Focus do Banco Central 
(BC) divulgado nessa segunda-feira (10). Há quatro semanas, a estimativa de 
crescimento era de 1,45%. Para 2020, o mercado fi nanceiro alterou a previsão de 
alta do PIB, de 2,50% para 2,23%. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A3. Valor da publicação R$ 496,70.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista
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Preços de produtos típicos 
de Festa Junina podem variar 
130% entre supermercados

Levantamento foi realizado nessa terça-feira 
(11) pela reportagem do Jornal O ECO

Flávia Placideli

Historicamente, a época 
das festas juninas é um 
período de boas vendas 

para o setor supermercadista, 
graças à procura pelos produtos 
típicos e ingredientes utilizados 
no preparo dos tradicionais 
pratos e bebidas relacionados 
a esse marco do folclore na-
cional. Porém, o consumidor 
lençoense deve ficar atento se 
não quiser gastar além da con-
ta, já que os preços de alguns 
itens bastante procurados para 
os ‘arraiás’ podem variar até 
130% entre os supermercados 
da cidade.

É o que revela uma pesqui-
sa realizada nessa terça-feira 
(11) pela reportagem do Jornal 
O ECO, que cotou o valor de 
12 produtos muito consumidos 
nesta época. De acordo com o 
levantamento, o maior percen-
tual de variação de preços foi 
encontrado na canela em pó, 
ingrediente indispensável no 
preparo do tradicional chocola-
te quente e da canjica. Um re-
cipiente de 30 gramas da marca 
Kitano é vendido entre R$ 2,39 
e R$ 5,48, o que representa 
uma diferença de 129,28%.

No ranking de variação de 
preços, o segundo lugar fica 
com o molho de tomate tradi-
cional, utilizado para a prepa-
ração de cachorro-quente, uma 
das opções de receitas salgadas 
para a festa. O pacote com 340 
gramas da marca Predilecta 
varia 116,66%, entre R$ 1,38 e 
R$ 2,99, de um mercado para o 
outro. Já o da marca Pomarola, 
com o mesmo peso, tem dife-
rença de R$ 24,25%, entre R$ 
2,29 e R$ 2,85.

Seguindo na lista de ingre-
dientes para a mesma receita, 
outro item que registra grande 
variação é a salsicha. O quilo do 
produto da marca Perdigão tem 
diferença de 24,53% entre os 
estabelecimentos pesquisados, 
vendido de R$ 7,99 a R$ 9,95. 

Na marca Sadia, a variação re-
gistrada foi bem menor, abaixo 
de 1%, podendo ser encontrada 
a R$ 13,90 e a R$ 13,98.

Outros itens que sempre 
estão nas prateleiras dos su-
permercados, e que registram 
aumento de vendas nesta época 
do ano, são o milho de pipo-
ca, milho de canjica e o amen-
doim. O consumidor pode en-
contrar o pacote de 500 gramas 
do milho de pipoca entre R$ 
2,49 e R$ 3,99 de um estabe-
lecimento para o outro, com 
variação de 60,24%. Um pa-
cote com a mesma quantia de 
milho branco de canjica pode 
ser encontrado entre R$ 3,49 e 
R$ 4,80, variando 37,53%.

A menor variação registra-
da desses grãos foi do amen-
doim cru, que oscila entre 
19,23% e 28,79%, respectiva-
mente nas marcas Zilio, ven-
dida entre R$ 9,98 e R$ 11,90, 
e Yoki, vendida entre R$ 6,98 
e R$ 8,99. Já o pacote de 500 
gramas de amendoim torrado 
com casca foi encontrado em 
apenas um dos supermercados 
visitados a R$ 8,95. 

Os doces que não podem 
faltar em uma tradicional mesa 
de festa junina também não fi-
cam atrás no quesito variação 
de preços. De acordo com a 
pesquisa, o pote de 325 gramas 
de paçoca em rolha da marca 
Yoki pode ser encontrado entre 
R$ 11,28 e R$ 12,95 de um local 
para outro, variando 14,80%.

BEBIDAS
Ainda de acordo com a pes-

quisa, a variação também está 
presente nos itens utilizados 
para a produção das bebidas 
de festa junina, como a aguar-
dente utilizada para o preparo 
do quentão. A garrafa de 910 ml 
da cachaça Velho Barreiro, por 
exemplo, pode ser encontrada 
entre R$ 10,49 e R$ 10,90, com 
variação de 3,90%.

O preço da garrafa de 750 
ml de vinho, utilizada para o 

preparo do vinho quente, varia 
30,06% entre os supermercados 
nas marcas Chalise e Palmei-
ras, vendidas respectivamente 
a R$ 9,98 e R$ 12,98 e R$ 9,90 
e R$ 11,90.

Para a produção do choco-
late quente, os supermercados 
possuem diversas marcas de 
achocolatado, como o da marca 
Muky, vendido a R$ 2,99 e R$ 
3,49, com variação de 16,72% 
de um local para outro.

Ingredientes como o cravo 
da índia e o gengibre, também 
utilizados para a produção de 
algumas bebidas não ficam de 
fora. O cravo da índia moído 
da marca Duraci registra dife-
rença de 48,24%, com o pacote 
de 10 gramas vendido entre R$ 
1,99 e R$ 2,95. Já o quilo do 
gengibre tem variação de R$ 
21%, sendo encontrado a R$ 
4,95 e R$ 5,99 de um estabele-
cimento para o outro.

EXPECTATIVA
Segundo a Associação Pau-

lista de Supermercados (APAS), 
neste ano, muitos comercian-
tes mantém o otimismo com o 
crescimento nas vendas, mes-
mo com a alta nos preços dos 
principais itens consumidos no 
período. No comparativo com 
o mesmo período do ano pas-
sado, a expectativa da entidade 
é de crescimento de 3,7% nas 
vendas juninas em 2019.

Esse otimismo é sentido 
pelo gerente de vendas, Már-
cio Aparecido Crisostomo, que 
considera o período ótimo para 
as vendas, principalmente em 
relação aos produtos e ingre-
dientes típicos das festas juni-
nas. “O aumento de vendas é 
registrado tanto nesse mês de 
junho, como no de julho. Gra-
ças ao cenário econômico um 
pouco melhor neste ano, es-
peramos que isso se reflita na 
comercialização dos produtos 
tradicionais. Preparamos uma 
barraca com os principais itens 
em nossa loja para facilitar as 
compras ao consumidor. Já es-
tamos vendendo bem, repondo 
os estoques. Nossa expectativa 
é bem otimista”, explica.

AUMENTO DA PROCURA - Produtos típicos ganham destaque nos supermercados

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 58,30.
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Polícia

TRÁFICO

ATIVIDADE DELEGADA

FURTO

ACIDENTE DETENÇÃO

INCÊNDIO
Na madrugada do último domingo (9), uma residência localizada no Residencial 
Açaí I foi destruída após pegar fogo. O proprietário da casa relatou à Polícia 
Militar que sentiu cheiro de fi o queimado e quando percebeu o fogo já havia 
se alastrado, não dando tempo de apagar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros 
esteve no local para conter as chamas, que consumiu grande parte do imóvel.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 147,20.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) em Concurso Público 
abaixo identifi cado(s) para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/19
Cargo: Psicólogo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 14 de junho de 2019
Horário: 9h00

01 – Eloana Cury Moura

Lençóis Paulista, 10 de junho de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Pregão nº 029/2019 – Objeto: Registro de Preços de Pão Francês. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 25 de 
junho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 11 de Junho de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão 
nº 18/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA  e REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA, que classifi cou a(s) empresas(s): JOSE ROGERIO DE 
SOUZA RAMOS 28546321841, totalizando R$ 6.780,00; LETTECH 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, totalizando R$ 60.420,00; RD INFORMÁTICA LTDA, totalizando 
R$ 13.800,00; RP LICITAÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI, 
totalizando R$ 12.941,00; VENDOR COMERCIAL EIRELI ME, totalizando 
R$ 4.985,00; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto o 
prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste 
ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao 
registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no 
Edital. BOREBI, 11/06/2019. ANTONIO CARLOS VACA - PREFEITO.

Extrato de Ata nº 57/2019: Pregão nº 58/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: JOSE ROGERIO DE SOUZA RAMOS 28546321841; 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  e 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA; Vigência: 
12 meses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 299,00; 1/5 vr R$ 549,00; 1/9 vr R$ 67,50; 
1/11 vr R$ 155,00; 1/13 vr R$ 229,00; 2/1 vr R$ 250,00; totalizando R$ 
6.780,00. Data: 11/06/2019.
 
Extrato de Ata nº 58/2019: Pregão nº 58/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA; Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  e REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/6 vr R$ 2.014,00; totalizando R$ 60.420,00. Data: 11/06/2019.

Extrato de Ata nº 60/2019: Pregão nº 58/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: RD INFORMÁTICA LTDA; Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  e REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/2 vr R$ 65,00; 1/3 vr R$ 2.390,00; 1/7 vr R$ 265,00; 1/10 vr R$ 
614,00; totalizando R$ 13.800,00. Data: 11/06/2019.

Extrato de Ata nº 59/2019: Pregão nº 58/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: RP LICITAÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS 
EIRELI; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA  e REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 367,00; 1/12 vr 
R$ 3.129,00; 2/2 vr R$ 103,00; totalizando R$ 13.353,00. Data: 11/06/2019.

Extrato de Ata nº 61/2019: Pregão nº 58/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: VENDOR COMERCIAL EIRELI ME; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  e 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 997,00; totalizando R$ 4.985,00. Data: 11/06/2019.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo IV, da Ata de Registro de Preços nº 01/2019 – Processo 
02/19 – Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019 – Contratante: SAAE de 
Lençóis Paulista – Registrada: AUTO POSTO TUBARÃO DE LENÇÓIS 
PAULISTA LTDA – Motivo e Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio 
fi nanceiro do objeto, previsto no instrumento primitivo, passando o valor da 
Gasolina Comum de R$ 3,999 para R$ 4,10 – Assinatura:  30/05/19.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 11/2019 – Processo 07/19 – Modalidade: Pregão Presencial 
nº 06/2019 – Contratada: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA – Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e emissão 
de contas de água e esgoto – Valor: R$ 28.700,00 – Vigência: 12 meses – 
Assinatura: 07/06/19.

Força Tática prende rapaz no Jardim do Caju
Ação resultou na apreensão de 57 pedras de crack e um invólucro de maconha

Flávia Placideli

Na noite da segunda-feira 
(10), uma equipe da For-
ça Tática da Polícia Mili-

tar de Lençóis Paulista prendeu 
um jovem de 20 anos acusado 
de tráfico de drogas. Com ele 
foram encontradas 57 pedras de 
crack, um invólucro de maco-
nha, além de uma quantia em 
dinheiro, fruto do comércio ile-
gal. A ocorrência foi registrada 
no Jardim do Caju.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, por volta das 19h30, 
durante um patrulhamento de 
rotina pela Rua Bruno Nelli, a 

FLAGRANTE - Força Tática apreendeu 57 pedras de crack, um 
invólucro de maconha, e R$ 160 em dinheiro

equipe da Força Tática compos-
ta pelo Sargento Lucas e pelo 
soldado Davi avistou, próximo 
a um campo em construção, um 

indivíduo em atitude suspeita, 
que ao perceber a presença da 
viatura tentou fugir do local, 
se desfazendo de um invólucro 

Polícia Militar recupera revólver furtado de sítio
Arma foi encontrado com homem de 51 anos, que foi preso em fl agrante

Flávia Placideli

Na manhã da última se-
gunda-feira (10), uma 
equipe da Polícia Militar 

apreendeu um revólver calibre 
32 em uma residência do Jardim 
do Caju, em Lençóis Paulista. A 
ocorrência resultou na prisão de 
um homem de 51 anos, que foi 
abordado durante um patrulha-
mento de rotina. Na ação, a equi-
pe descobriu que a arma era ob-
jeto de um furto ocorrido na área 
rural do município.

A ocorrência foi registrada 

por volta das 12h, quando uma 
equipe da Polícia Militar, atuando 
em atividade delegada, realizava 
um patrulhamento pela Avenida 
Jácomo Augusto Paccola e deci-
diu fazer uma revista veicular em 
uma pick-up Ford/Pampa que se 
encontrava estacionada.

No interior do veículo, de 
propriedade de J.R.S.N., de 51 
anos, foi encontrada uma muni-
ção calibre 32 no tapete do lado 
do motorista. Indagado, o mesmo 
disse, inicialmente, não possuir 
arma de fogo. Porém, acabou 
confessando que havia um revól-

ver em sua residência. 
Em diligência ao local, a equi-

pe localizou um revólver calibre 
32 municiado com seis balas in-
tactas. O homem ainda confessou 
que a arma havia sido furtada de 
um sítio há cinco dias, com a aju-
da de um parente. Aos policiais, 
ele alegou que o armamento era 
para sua proteção.

Diante dos fatos, o homem 
foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde o delegado de 
plantão, após tomar conheci-
mento dos fatos, ratificou sua 
prisão em flagrante, deixando-o 

AÇÃO - Produto de furto, revólver 
calibre 32 e seis munições foram 
recuperados pela Polícia Militar

Homem é preso em fl agrante no Monte Azul
Ocorrência foi registrada quando um indivíduo 
furtava um depósito de um supermercado

Flávia Placideli

Na manhã da última segun-
da-feira (10), um homem 
de 33 anos foi preso após 

furtar diversos objetos do depósito 
de um supermercado localizado 
no Jardim Monte Azul, em Len-
çóis Paulista. A Polícia Militar fez 

o flagrante depois que um técnico 
de eletrônica do estabelecimento 
comercial entrou em contato com 
os policiais. 

Segundo informações contidas 
no Boletim de Ocorrência registra-
do na 5ª Cia da Polícia Militar, 
por volta das 8h, o funcionário do 
estabelecimento localizado na Rua 

Silvio Boso relatou que foi avisado 
por populares que um indivíduo 
tinha acabado de pular o muro do 
depósito do supermercado.

Uma equipe se dirigiu até o 
local dos fatos, onde surpreendeu 
R.S.O., de 33 anos. Ele estava no 
teto entre as estruturas metálicas 
e próximo dele havia um montan-
te de fios. Devido ao local ser de 
difícil acesso, a equipe ordenou 
que o mesmo descesse, momen-
to em que o suspeito escorregou, 

vindo a sofrer algumas fraturas. 
Mesmo assim, o homem de 33 
anos ainda tentou fugir, sendo al-
gemado pelos policiais. No lado 
de fora do depósito foi encontra-
do um saco branco contendo fios 
e dutos de cobre. 

Devido à queda, o homem al-
gemado foi levado à UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento). Após 
atendimento médico, ele foi enca-
minhado à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão, após 
tomar ciência do ocorrido, ratifi-
cou a prisão em flagrante, manten-
do o indivíduo preso, à disposição 
da Justiça.

contendo 57 pedras de crack e 
uma porção de maconha.

Detido e em revista pessoal, 
com L.F.D., de 20 anos, mora-
dor do bairro, foi encontrada a 
quantia de R$ 160 em espécie. 
Indagado a respeito, o mesmo 
informou à equipe que estava 
praticando o comércio ilegal 
e que vendia a pedra de crack 
por R$ 10 e a maconha a R$ 5.

Diante dos fatos, L.F.D. 
foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão, após tomar ciência dos 
fatos, ratificou sua prisão em 
flagrante por tráfico de drogas, 
mantendo-o preso à disposição 
da Justiça.

à disposição da Justiça. O Bole-
tim de Ocorrência não relata se 
a arma é registrada.

Motocicletas se chocam no Jardim Cruzeiro Foragido da Justiça é preso no Júlio Ferrari

Ocorrência foi 
registrada na noite 
do sábado (8)

Indivíduo respondia 
pelo crime de furto

Flávia Placideli

Na noite do sábado (8), po-
liciais da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 

registraram um acidente de trân-
sito envolvendo duas motocicle-
tas. A colisão, que aconteceu no 
Jardim Cruzeiro, deixou os dois 
condutores feridos.

O acidente entre duas moto-
cicletas, uma Honda/NXR 160 
Bros e uma Honda/CG 150 Fan, 
aconteceu por volta das 21h30. 
Segundo o Boletim de Ocorrên-
cia, uma das vítimas relatou que 

Flávia Placideli

Na tarde da última 
segunda-feira (10), 
uma equipe da Polícia 

Militar de Lençóis Paulista 
prendeu um homem contra o 
qual existia um mandado de 
prisão pelo crime de furto. O 
indivíduo foi encontrado na 
Avenida Maestro Alfredo de 
Oliveira Capucho, no Con-
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, local onde resi-
dia. A ocorrência foi registra-
da por volta das 17h.

trafegava pela Rua Rio Grande do 
Sul, sentido Bairro-Centro, quan-
do, no cruzamento da Rua César 
Giacomini, foi surpreendida por 
outra motocicleta que trafegava 
pela Rua Niterói, sentido Centro-
-Bairro, que ao efetuar a conver-
são proibida para a esquerda, 
teria ocasionado a colisão. 

De acordo com o registro 
policial, os motociclistas foram 
socorridos à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) pela unida-
de de resgate do Corpo de Bom-
beiros, onde receberam atendi-
mento médico. Ambos veículos 
estavam com a documentação em 
ordem. As partes foram orienta-
das a comparecerem na Delega-
cia de Polícia para o registro do 
Boletim de Ocorrência.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, a 
equipe da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 
tomou conhecimento de que 
havia um mandado de prisão 
em nome de E.R.A., de 23 
anos, pelo Artigo 155 do Có-
digo Penal (furto), com pena 
de um a quatro anos em regi-
me fechado. 

Na abordagem, durante 
revista pessoal, nada de ilíci-
to foi encontrado. O homem 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, onde o delega-
do de plantão, após tomar 
conhecimento sobre o man-
dado de prisão, cumpriu a 
ordem judicial, mantendo o 
condenado preso.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Esporte
RENOVADO  
O Palmeiras renovou nessa terça-feira (11) o contrato de Felipe Melo. 
O vínculo do volante, que se encerraria no fi nal de dezembro, foi 
estendido por mais dois anos. Contratado em 2017, Felipe Melo faz 
provavelmente sua melhor temporada vestindo a camisa do Palmeiras, 
com a qual tem 115 jogos, sete gols e um título brasileiro conquistado.

CORRIDA DE RUA

FUTEBOL

TÊNIS

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 142,20.

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto no artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos ofi ciais:

 Decreto Executivo 306 de 6.06.2019…….Estabelece valores por hectare de 
terra na zona rural do Município de Lençóis Paulista, a vigorar no período de 
1º de julho a 31 de dezembro de 2019, para fi ns de cobrança de Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato oneroso ‘intervivos’.
Decreto Executivo 307 de 7.06.2019…..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 15.040,00. 
Decreto Executivo 308 de 7.06.2019…..Dispõe sobre a nomeação de 
membros para compor a Comissão Municipal para Encerramento Retroativo 
– COMENCER.
Decreto Executivo 309 de 7.06.2019…..Altera dispositivo do Decreto 
Executivo n.º 191, de 3 de junho de 2014, referente a emissão de Nota Fiscal 
de Serviços eletrônica no Município de Lençóis Paulista e o fechamento dos 
Livros de Serviços Prestados e de Serviços Tomados. 
Decreto Executivo 310 de 7.06.2019…..Dispõe sobre a nomeação do 
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS.
Decreto Executivo 311 de 7.06.2019…..Designa Daiseliza Oliver Carneiro 
para movimentar a conta Poderes Públicos – Gabinete .
Portaria 644 de 10.06.2019…….Designa servidores para substituição de 
secretários em período de férias. 
Portaria 645 de 10.06.2019…….Designa representante e interlocutor para 
convênio a ser celebrado com a Secretaria de Esportes do Estado de São 
Paulo. 
Portaria 646 de 10.06.2019…….Autoriza Andréia Bernardo Zaratini 
Martinelli a utilizar a Pista de Skate José Roberto Passarinho. 
Portaria 647 de 10.06.2019…….Autoriza Diego Donisete Coelho Gomes a 
utilizar o Ginásio de Esportes Hiller João Capoani.
Portaria 648 de 10.06.2019…….Autoriza Rosely Maria Andretto Coche a 
utilizar a Creche Marta Dal Ben Conti.  
Portaria 649 de 10.06.2019…….Designa Shalise Andreia Roque para prestar 
serviços junto a Unidade Descentralizada do Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN 144ª Ciretran de Lençóis Paulista. 
Portaria 650 de 11.06.2019…….Abre processo administrativo em face de 
servidora pública municipal e nomeia a comissão processante.
Portaria 651 de 11.06.2019…….Nomeia Cristiane Regina de Freitas 
Machado para o cargo de Coordenador Pedagógico.
Portaria 652 de 11.06.2019…….Nomeia Anderson da Silva Rocha para o 
cargo de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 653 de 11.06.2019…….Nomeia João Antonio Camargo Matiolli 
para o cargo de Engenheiro Civil.
Portaria 654 de 11.06.2019…….Nomeia Tiago Capobianco Morando para o 
cargo de Engenheiro Civil.

Lençóis Paulista, 11 de junho de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Collino conquista bicampeonato do Tem Running
Atleta lençoense venceu a prova masculina dos 10 quilômetros pelo segundo ano consecutivo

Elton Laud

O lençoense Fernando 
Collino mais uma vez 
foi o grande destaque do 

Tem Running Bauru, evento 
promovido pela TV Tem, emis-
sora filiada à Rede Globo. Na 
prova disputada no último sába-
do (8), no Parque Vitória Régia, 
na região central da cidade vizi-
nha, o atleta superou centenas 
de adversários para subir ao lu-
gar mais alto do pódio na prova 
masculina de 10 quilômetros.

Esta é a segunda vez conse-
cutiva que Collino vence a prin-
cipal categoria da competição, 
que está em sua quarta edição. 
O primeiro título foi conquis-
tado no ano passado, quando 
o lençoense fechou o percurso 
em 34 minutos e oito segundos. 
Neste ano, competindo ao lado 
de mais de 900 atletas profis-
sionais e amadores de diversas 
cidades da região, o corredor 
terminou o trajeto em 32 minu-
tos e 35 segundos.

Collino, que também acu-
mula um quarto lugar em 2016 
e uma medalha de bronze em 
2017, atribui os ótimos resul-

tados a muito treino e força de 
vontade. “Estou muito feliz em 
vencer pela segunda vez a pro-
va. É muito gratificante ver todo 

um trabalho e dedicação sendo 
reconhecido com essa vitória. 
A Tem Running é uma prova 
bem conhecida, não apenas na 

DUAS VEZES O MELHOR - Fernando Collino repete feito de 2018 e vence os 10 quilômetros do Tem Running

MAIS UMA VITÓRIA LENÇOENSE - A prova feminina dos 10 
quilômetros do Tem Running Bauru também teve uma lençoense 
subindo ao lugar mais alto do pódio. Jenifer de Oliveira Ramos, da 
equipe Guerreiros do Asfalto, garantiu o título com o tempo de 42 
minutos e 43 segundos.

Goleadas marcam rodada da Série B do Amador de Lençóis
Destaque foi o 
Chape, que venceu o 
Atlétiko Kaju por 5 a 1

Elton Laud

Oito jogos disputados na 
manhã do último domin-
go (9) deram sequência à 

primeira fase do Campeonato 
de Futebol Amador de Lençóis 
Paulista. Sem partidas marca-
das pela Série A, a competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação do muni-
cípio colocou em campo todas 
as equipes da Série B. A roda-
da foi marcada por quatro go-
leadas. O grande destaque foi o 
Chape, que derrotou o Atlétiko 
Kaju por 5 a 1.

No confronto, que foi dis-
putado no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap), o 

COM TRANQUILIDADE - Em jogo válido pela quarta rodada, Chape 
(camisa clara) goleou o Atlétiko Kaju por 5 a 1

Chape balançou as redes com 
Osvaldo Ambrósio, Márcio 
Pontes, Fábio da Silva, Pedro 
de Souza e João Paulo Cardoso. 
O Atlétiko Kaju descontou com 
gol de André de Souza. Na ou-
tra partida disputada no local, 
o União Primavera venceu o 
Grêmio da Vila por 1 a 0, com 
gol de Alan Pereira.

No Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagu-
lão), o Esportivo União der-
rotou o Capital por 2 a 0, 
com gols de Lucas Ramos e 
Bruno da Silva. Já o Reduto, 
derrotou o Esperantina por 
4 a 2, com gols de Gustavo 
da Silva, Matheus dos Anjos, 
Fabiano dos Anjos e Carlos 
Henrique da Silva - Jeferson 
Rodrigues (2) descontou.

No campo do Centro Es-
portivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama), o Nacional goleou o 
Paulista por 4 a 1, com gols de 

Luiz Fernando Dias (2), Emer-
son Inácio e Leonardo Guer-
reiro - Valter Gomes descon-
tou. No outro jogo, o Liverpool 
venceu o Real Lençóis por 2 a 
0, com gols de Misael Navarro 
e José Aparecido dos Santos.

No Estádio Municipal Ze-
ferino Ribeiro Sobrinho (Al-
fredo Guedes), o Unidos da 
Vila goleou o Guarani por 4 
a 0, com gols de Lucas Al-
meida (2), Higor dos Santos 
e Lucas Santana. Já o Alfredo 
Guedes derrotou o MA FC 
por 1 a 0, com gol marcado 
por João Vítor Oliveira.

SEQUÊNCIA
A próxima rodada da com-

petição será disputada apenas 
no domingo (23), novamente 
com oito partidas. No Vagu-
lão, às 8h, o Unidos da Vila 
enfrenta o Reduto. Às 10h, 
jogam Grêmio da Vila e MA 

FC. No Jardim Ubirama, às 
8h, o Chape encara o Capital. 
Às 10h, entram em campo Es-
portivo União e Real Lençóis. 
Na Cecap, às 8h, o Liverpool 
joga contra o Guarani. Às 10h, 
medem forças Esperantina e 
Nacional. Em Alfredo Guedes, 
às 8h, o Paulista pega o União 
Primavera. Às 10h, duelam Al-
fredo Guedes e Atlétiko Kaju.

SÉRIE A
As equipes da Série A, que 

descansaram no último final 
de semana, voltam a campo 
no domingo (16). Na Cecap, às 
8h, o Atlético Lençóis enfrenta 
o Unidos do Júlio Ferrari. No 
outro confronto, às 10h, jogam 
Asa Branca e São Cristovão. 
No distrito de Alfredo Guedes, 
às 8h, o Expressinho encara 
o Nova Lençóis/CUP. No jogo 
seguinte, às 10h, a disputa fica 
entre Grêmio Cecap e Açaí.

Disputas do Open Frigol continuam no Clube Marimbondo
Torneio segue até o dia 23 com a participação de atletas de todo o estado

Elton Laud

O Clube Esportivo Marim-
bondo (CEM), em Len-
çóis Paulista, iniciou na 

última sexta-feira (7) a quarta 
edição do torneio Open Frigol 
de Tênis. Até o 23 deste mês, 
a competição deve reunir mais 
de 250 tenistas profissionais e 
amadores. São esperados par-
ticipantes de toda a região e 
também de outras cidades do 
estado de São Paulo. A pre-

MOVIMENTADO - Torneio 
Open Frigol de Tênis coloca 

em quadra atletas de 
quatro categorias neste 

final de semana

região, mas em todo o estado de 
São Paulo. Vencer novamente e 
conquistar o bicampeonato mos-
tra que vale a pena todo o suor 
nos treinos”, comenta o atleta.

Entusiasmado com o cres-
cente desempenho que vem ob-
tendo a cada corrida, ele come-

mora a conquista, mas já foca 
na preparação para o próximo 
desafio. Representando Lençóis 
Paulista, ele disputa as provas 
dos 5000 mil e dos 1000 metros 
dos Jogos Regionais, que acon-
tecem no mês de julho na cida-
de de Botucatu.

miação total é de R$ 10 mil 
em dinheiro.

O torneio será disputado 
em 15 categorias, sendo 10 no 
masculino (até 10 anos, 11-12 
anos, 13-14 anos, Iniciante, A, 
B, C, D, acima de 50 anos e 
acima de 60 anos), quatro no 
feminino (Iniciante, A, B e C), 
além da categoria Especial, que 

reúne os atletas de elite, com 
premiação de R$ 2 mil para o 
campeão e de R$ 1 mil para o 
segundo colocado.

No primeiro final de se-
mana foram disputados os 
torneios das categorias A, C 
e até 10 anos, no masculino; 
e B, no feminino. Entre esta 
sexta-feira (14) e o domingo 

(16) jogam os inscritos nas 
categorias B e Iniciante, no 
masculino; e A e Iniciante, 
no feminino. Já entre os dias 
21 e 23, entram em quadra as 
categorias acima de 50 anos, 
acima de 60 anos, D, 11-12 
anos e 13-14 anos, no mascu-
lino; C, no feminino; além da 
categoria Especial.
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Sociedade

Beatriz e Iasmin, na Pizzaria Hábil 

Larissa, Ryan e João Paulo, 
na Pizzaria Hábil

Henrique e Ana, na Pizzaria Hábil

Rafa, Daia e Emily, na Pizzaria Hábil

Cauã, Luiz, Alessandra, Miguel e Davi, 
na Pizzaria Hábil 

Maria e Lucas, na Pizzaria Hábil 
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Gente feliz e divertida aproveitando a noite de Lençóis Paulista. 
Confi ra nas fotos da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Emanuel Soares Gimenez 
estreia idade nova amanhã (13) e recebe o ca-
rinho de toda a família, que deseja felicidades!

FICANDO MAIS 
VELHO - Cristiano 
Fonseca aniversaria 
hoje (12) e recebe os 
cumprimentos dos 
familiares e amigos. 
Muitos anos de vida!

MAIS UMA PRIMA-
VERA - Isa Correa 
aniversariou nessa 
terça-feira (11) e 
festejou a data espe-
cial com os amigos e 
familiares. Sucesso!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NOVO CICLO - Lucas Moreira Bonifácio fez 
aniversário na segunda-feira (10) e comemorou 
ao lado da família e dos amigos. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FESTA - Rafael Yassuo Kawamura completa 
mais um ano de vida hoje (12) e recebe as feli-
citações dos amigos e da família. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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O ECO

Macatuba 119 anos
Caderno Especial

O ECO dedica as próximas páginas a cada cidadão macatubense, que nesta quinta-feira (13) comemora o aniversário de 119 anos 
da querida cidade vizinha. Macatuba, assim batizada em 1944, teve sua trajetória iniciada em 1900, com o surgimento do antigo 
povoado de Santo Antônio do Tanquinho que, por sua vez, deu origem ao distrito de Bocaiúva, emancipado de Lençóis Paulista 

para construir sua própria história, sempre abençoada por Santo Antônio, seu padroeiro.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Macatuba 119 anos

Desfi le em comemoração ao aniversário leva 
para a avenida o colorido das quatro estações

Evento realizado na manhã do último domingo 
(9) foi acompanhado por quase 3 mil pessoas

Elton Laud

A manhã do último domin-
go (9) foi especial para a 
vizinha Macatuba, que 

iniciou oficialmente as comemo-
rações pelo seu aniversário de 119 
anos de emancipação político-
-administrativa com o tradicional 
desfile cívico pela Avenida Coro-
nel Virgílio Rocha. O evento foi 

acompanhado por cerca de 3 mil 
pessoas que receberam animadas 
a passagem de cada bloco. Entre 
os presentes estavam diversas au-
toridades macatubenses e de ou-
tras cidades da região, que foram 
recepcionadas pelo prefeito Mar-
cos Olivatto (PR), pelo presidente 
da Câmara, Julio Cesar Saes (PP), 
além de outros vereadores e se-
cretários municipais.

O tema escolhido para o 
desfile deste ano foi “As quatro 
estações”, que levou para a ave-
nida uma linda mistura de cores 
representando a Primavera, o 
Verão, o Outono e o Inverno. O 
ato cívico contou com a partici-
pação de mais de mil pessoas, 
entre alunos das escolas locais, 
integrantes de projetos sociais e 
entidades, além de servidores 
de várias secretarias municipais. 
Entre os destaques estavam as 
fanfarras da cidade e região, 
que abrilhantaram o evento com 

uma verdadeira explosão de 
ritmos, contagiando bastante o 
público que, apesar do frio, saiu 
da cama bem cedinho para pres-
tigiar a solenidade.

“Neste ano fizemos um des-
file um pouco menor, com cerca 
de uma hora e meia de duração, 
mas foi tudo muito bonito, colo-
rido e alegre. Escolhemos o tema 
que agradou bastante as pessoas 
que assistiram e que também 
nos permitiu abordar um pouco 
da questão ambiental, mostran-
do como a atuação do homem 

interfere na natureza, como no 
caso das mudanças climáticas. 
Tudo foi preparado com muito 
carinho por cada uma das pesso-
as envolvidas, desde os professo-
res até os alunos, que deram um 
verdadeiro show na avenida”, 
ressalta a secretária de Cultura, 
Lara Cardoso Mariano Pereira.

O desfile cívico em come-
moração aos 119 anos de Maca-
tuba também teve espaço para 
os apaixonados por carros anti-
gos e seus possantes, que ‘inva-
diram’ a avenida exibindo suas 

relíquias sobre rodas. Além dos 
integrantes do Clube de Antigos 
de Macatuba, estiveram presen-
tes colecionadores de Lençóis 
Paulista e Pederneiras. O encer-
ramento do evento mais uma vez 
ficou por conta da tradicional 
cavalgada, que reuniu centenas 
de cavaleiros e amazonas de toda 
a região. Como não poderia dei-
xar de acontecer, após o desfile, 
os participantes da cavalgada se 
reuniram para um delicioso al-
moço, que foi servido no Centro 
de Lazer do Trabalhador.

FESTA NA AVENIDA - Confira um pouco do que aconteceu no desfile cívico em comemoração ao aniversário de 119 anos de Macatuba

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Macatuba 119 anos

Festa Junina Solidária começa nesta sexta-feira (14)
Programação do evento conta com apresentações 
musicais e encontro de carros antigos

Da Redação

Música, comida boa, di-
versão e solidariedade 
marcam a 3ª Festa Ju-

nina Solidária de Macatuba que 
será realizada entre a sexta-feira 
(14) e o domingo (16), no Cen-
tro de Lazer do Trabalhador. 
O evento, que dá sequência às 
comemorações pelos 119 anos 
da cidade, tem entrada gratuita.

Assim como nos anos ante-
riores, a Prefeitura Municipal 
de Macatuba e as empresas 
parceiras custeiam toda a estru-
tura da festa (barracas, palco, 
som e shows), que tem caráter 
filantrópico, com a praça de 
alimentação e espaço kids sob 
responsabilidade das entidades, 

que comercializam os produtos 
a preço acessível e ainda arre-
cadam recursos para a manu-
tenção de suas atividades.

Neste ano, participam da 
festa a Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), Casa do Oleiro, Fundo 
Social de Solidariedade, Legião 
Mirim, Lions Clube, Loja Ma-
çônica Caridade e Concórdia, 
ONG (Organização Não Go-
vernamental) São Francisco de 
Assis, Osaas (Organização Santo 
Antonio de Ação Social), Recan-
to dos Velhinhos e Santa Casa 
de Macatuba.

A praça de alimentação con-
tará com muitas delícias como 
espetinho, buraco quente, lan-
che de pernil, cachorro quente, 

pastel, mini pizza, milho verde, 
doces, chope, cerveja, refri-
gerante e água. O espaço kids 
tem brinquedos infláveis, roda 
gigante, carrossel e patinho.

Para garantir um bom pú-
blico nos três dias de evento, 
a grade artística ganhou refor-
ço. Na sexta-feira (14), a partir 
das 19h, tem show com o can-
tor Guto Hueb e com a Banda 
Rock na Veia. Na mesma noite, 
tem a quadrilha Nhá Chica, 
eleita a melhor do Estado, que 
já confirmou presença, além 
da apresentação dos alunos das 
escolas municipais.

Na noite do sábado (15), 
também a partir das 19h, a festa 
será dedicada à música sertane-
ja, com o show da dupla Augus-

NO PALCO - Banda The Beatles One se apresenta na tarde do domingo (16)

to Cesar & Gustavo, vencedora 
do quadro Jovens Talentos, do 
Programa Raul Gil (SBT), e a 
apresentação do cantor macatu-
bense João Vitor Dias.

No domingo (16) é a vez 
da principal atração da festa, 
a banda The Beatles One, co-
ver oficial do grupo britâni-
co, que sobe ao palco a partir 

das 13h30 para agitar o públi-
co macatubense. Na mesma 
tarde, se apresenta a banda 
La Frequência, formada por 
músicos da cidade.

6º Encontro de Carros Antigos deve 
reunir mais de 250 expositores

Dentro da programação 
da 3ª Festa Junina Solidá-
ria também acontece o 6º 
Encontro de Carros Antigos, 
que no domingo (16), a par-
tir das 9h, deve reunir cente-
nas de expositores e clubes 
de carros antigos de diversas 
cidades do estado de São 

Paulo. Devido ao sucesso 
das edições anteriores, a or-
ganização espera reunir mais 
de 250 colecionadores.

Além dos carros, cami-
nhonetes e motocicletas, o 
encontro vai contar com o 
tradicional mercado de pul-
gas, que é como os amantes 

de carros antigos chamam o 
comércio de peças e aces-
sórios usados. Os veículos 
ficam reunidos nos campos 
de futebol. Já a parte de 
cima do Centro de Lazer re-
cebe as outras atrações, que 
se estendem até o período 
da noite. JOIAS SOBRE RODAS - Apaixonados por carros antigos se reúnem em Macatuba

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Macatuba 119 anos

Festa em Honra 
a Santo Antônio 
segue até o dia 23
Programação tem 
missas, procissão, 
tradicional corte do 
bolo do padroeiro e 
quermesse

Elton Laud

A comunidade católica ma-
catubense realiza desde o 
início deste mês mais uma 

Festa em Honra a Santo Antônio. 
Comemorado nesta quinta-feira 
(13), o dia dedicado ao padroeiro 
também marca o aniversário de 
119 anos da cidade. A festa come-
çou no dia 1, com a trezena que 
neste ano traz o tema “Santo An-
tônio e seu amor a Nossa Senho-
ra”. As celebrações seguem hoje 
e amanhã, com missas às 19h30, 
na Igreja Matriz.

Também nesta quinta-feira 
(13), tem a missa com bênção dos 
pães, às 8h; em seguida, aconte-
ce o tradicional corte do Bolo de 
Santo Antônio. No mesmo dia, às 
19h, tem procissão saindo da Pra-
ça Juliano Lorenzetti com destino 
à Igreja Matriz, onde será cele-
brada a missa solene em louvor 
ao padroeiro.

Ainda dentro da programa-

FÉ - Nesta quinta-feira (13), após procissão, macatubenses celebram missa solene em louvor a Santo Antônio

Parte recreativa segue até o dia 23
A parte recreativa da 

Festa em Honra a Santo An-
tônio, que acontece no sa-
lão paroquial e na estrutura 
montada ao lado da Igreja 
Matriz, começou na última 
sexta-feira (7) e segue hoje e 
amanhã, e também nos dias 
20, 22 e 23, sempre com 
início às 19h.

A quermesse conta com 
barracas de comidas e bebi-
das, como pastéis, espetinhos, 
torta de frango, mini pizzas, 
panquecas, sopa de milho, 
pamonha, bolo de milho, 
curau, paçoca e doces varia-
dos, além de suco de milho, 
quentão, vinho quente e cho-
colate quente.

Durante o evento também 
acontecem diversas apresen-
tações artísticas no local. Na 

sexta-feira (7), teve show com a 
dupla Ado Galli & Amauri. No 
sábado (8), foi a vez da banda 
Rock na Veia. No domingo (9), 
a animação ficou por conta da 
Banda do Paine.

Nesta quarta-feira (12), 
quem se apresenta é o grupo de 

dança do Espaço Vivian da Mat-
ta. Na quinta-feira (13), é a vez 
da dupla Gaby & Gabriel. No 
dia 20, tem show com a banda 
La Frequência. Fechando a pro-
gramação, no dia 22, os alunos 
da catequese apresentam uma 
animada Quadrilha.

FESTA - Banda do Paine animou o público na noite do domingo (9)

FESTIVAL DA COSTELA - Um dos pontos altos das 
comemorações aconteceu no último domingo (9), quando foi 
realizado o tradicional almoço do padroeiro com o 3º Festival 
da Costela. O cardápio contou com costela assada, espaguete 
ao alho e óleo, arroz, mandioca, farofa e vinagrete.

ção litúrgica da Festa em Honra 
a Santo Antônio, na próxima 
quinta-feira (20), a partir das 16h, 
ocorre a celebração de Corpus 

Christi, com missa na Igreja Ma-
triz, seguida de procissão pelas 
ruas da cidade, que estarão enfei-
tadas para a data religiosa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PARABÉNS 
MACATUBA 

Temos orgulho de fazer parte da 

Capital Nacional do Patriotismo 

e ajudar a escrever um novo capítulo 

de sua história, promovendo 

o desenvolvimento e gerando 

oportunidades.

119
www.bracell.com

ANOS

Macatuba 119 anos

Cidade terá história contada em 
livro em comemoração aos 120 anos

Projeto contemplado pelo ProAC será lançado amanhã (13), no Teatro Municipal

Da Redação

Nesta quinta-feira (13), 
no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos San-

tos Ludovico acontece o lan-
çamento do projeto do livro 
“Macatuba na trilha dos des-
bravadores - seu povo, sua fé 
e sua história”, que vai con-
tar a história dos 120 anos 
da cidade vizinha, comemo-
rados no ano que vem.

“O livro vai registrar a 
história de um povoado que 
surgiu no lugar escolhido 
por tropeiros para descansar 
das longas viagens, porque 
tinha água de qualidade em 
abundância, terra fértil e rios 
e matas que garantiam a ali-
mentação para os viajantes. 
Lugar que 120 anos depois 
se consolidou como um mu-
nicípio produtor de cana-de-
-açúcar, celulose, indústrias 
têxtil e química”, conta Lara 
Cardoso Mariano Pereira, se-
cretária de Cultura, que inte-
gra a equipe do projeto.

O livro “Macatuba na tri-
lha dos desbravadores” foi 
aprovado pelo ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural) da 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, na 
modalidade ICMS, na qual 
as empresas podem desti-
nar ao projeto uma parte do 
ICMS (Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação) devi-
do. O projeto está em fase de 
captação de recursos e busca 
apoio de empresas parceiras.

O grupo é formado por 
Lara Cardoso Mariano Pe-
reira, Conceição Giglioli 
Carpanezi, Logan Humberto 
Caversan, Edson Fernandes, 
Matheus Galli Nacli, Anerly 
Brega e Guilherme Ramos 
Parreira, que representa a 
Origem Produções, empresa 
com expertise na captação e 
elaboração de projetos por 
meio de leis de incentivo fis-
cal. Em Macatuba, a Origem 
é responsável pelos projetos 
“Era uma vez... Brasil”, em 
parceira com a Lwart Lubri-
ficantes, e o Iandê, em par-
ceria com a Zilor.

O projeto tem o apoio da 
Prefeitura Municipal, Câma-
ra de Vereadores, Paróquia 
de Santo Antônio e Cartório 
de Registro Civil, que já de-
ram autorização para a pes-
quisa em documentos e fotos 
antigas. Lara Cardoso desta-
ca que, apesar das parcerias, 
a participação da população 
macatubense é fundamental 
para o sucesso do projeto, 
que será lançado nesta quin-
ta-feira, a partir das 9h30.

“Para que o projeto re-
trate todos os espectros da 
sociedade nestes 120 anos 
é importante a colaboração 
das famílias macatubenses 
nos enviando suas histó-
rias, fotos e depoimentos. 
Contamos com todos para 
realizar este importante 
trabalho e registrar a histó-
ria de nossa cidade”, convi-
da a secretária de Cultura, 
que antecipa que o lança-
mento do livro será feito 
durante as comemorações 
do aniversário de 120 anos 
de Macatuba, em 2020.MEMÓRIA - Projeto aprovado pelo ProAC resultará em livro sobre os 120 anos de Macatuba

FOTO: ARQUIVOS DO MUNICÍPIO
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Macatuba 119 anos

Dia 23 tem o Dia 23 tem o 
3º Desafi o Ciclístico 3º Desafi o Ciclístico 
Lençóis-MacatubaLençóis-Macatuba
Passeio tem percurso de 25 quilômetros por 
trilhas e estradas rurais entre as duas cidades

Elton Laud

Os apaixonados por bike 
tem encontro marcado 
no próximo dia 23, data 

em que acontece o 3º Desafio 
Ciclístico Lençóis-Macatuba. 
O evento promovido pelas Pre-
feituras Municipais com apoio 
de empresas das duas cidades, 
integra as comemorações pelo 
aniversário de 119 anos de Ma-
catuba. A organização espera 
reunir mais de 250 ciclistas.

A aventura tem percurso 
de aproximadamente 25 quilô-
metros, com trilhas leves por 
estradas rurais entre as duas 
cidades. O desafio é indicado a 
ciclistas iniciantes ou experien-
tes que sejam bem condiciona-
dos fisicamente e que façam 
uso de bicicletas e equipamen-
tos de segurança apropriados.

A largada do desafio está 
prevista para as 7h30 no Giná-
sio Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão), 
em Lençóis Paulista. Segundo 

a organização, a Prefeitura de 
Macatuba vai disponibilizar um 
ônibus e um caminhão para o 
transporte dos ciclistas macatu-
benses e suas bicicletas até Len-
çóis, com saída prevista para as 
6h30 do Ginásio Municipal de 
Esportes Brasílio Artioli.

INSCRIÇÕES
Os interessados em partici-

par do desafio devem fazer suas 
inscrições até a sexta-feira (21) 
nas secretarias dos ginásios To-
nicão e Brasílio Artioli. A dis-
ponibilidade de vagas e outras 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones (14) 3264-1444, 
em Lençóis, e (14) 3268-1016, 
em Macatuba. Cada partici-
pante deve fazer a doação de 
três litros de leite longa vida. 
Quem quiser a camiseta alusi-
va ao passeio deve doar mais 
três litros de leite. Ao final do 
passeio, os participantes serão 
recepcionados no Lions Clube 
de Macatuba, onde será servido 
um delicioso almoço.

DESAFIO - Evento deve reunir mais de 250 ciclistas de Lençóis e Macatuba

Torneio esportivo movimenta o feriado
O feriado de aniversário 

vai ser cheio de atividades es-
portivas em Macatuba. A pro-
gramação começa bem cedo, 
às 8h, no Centro de Lazer 
do Trabalhador, que recebe 
jogos amistosos das equipes 
masculinas e femininas de 

voleibol adaptado, com os 
macatubenses enfrentando 
times de Jaú.

A partir das 9h, no cam-
po do Centro Esportivo Celso 
Monteiro (Nenzão), tem aula 
de ginástica gratuita e aberta 
para todos os interessados. 

No mesmo horário, no Cen-
tro de Lazer do Trabalhador, 
tem torneio de truco, com 
inscrições gratuitas direta-
mente no local.

Às 13h30 no Centro de 
Lazer do Trabalhador, tem 
apresentação artística do pro-

jeto Iandê. Logo em seguida 
ocorre um torneio de futebol 
society, também com ins-
crições gratuitas. Fechando 
a programação, a partir das 
15h, tem torneio de vôlei de 
areia, igualmente aberto a 
todo o público.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Celebrar a nossa história, com energia
para semear o futuro que desejamos!

Foi aqui que começamos a nossa história.
E é com orgulho, que há 73 anos participamos do crescimento de Macatuba.
Nossas ações colaboram para o bem-estar das nossas comunidades,
nossos produtos tornam o nosso planeta mais sustentável.
A transformação faz parte da nossa essência, e também da energia
com que trabalhamos para mover o mundo e a vida de milhares de pessoas.

Macatuba 119 anos

“Acredito que Macatuba vai viver um novo e virtuoso ciclo”
No aniversário da cidade, prefeito Marcos Olivatto fala sobre o otimismo com a geração de empregos e outros assuntos

Elton Laud

O ECO encerra a edição es-
pecial que comemora o 
aniversário de 119 anos 

da querida cidade de Macatuba 
trazendo os principais trechos de 
uma entrevista concedida pelo 
prefeito Marcos Olivatto (PR). 
Além de falar um pouco sobre as 
comemorações pela data, o chefe 
do Executivo comentou à reporta-
gem sobre os principais desafios 
de sua administração, com foco na 
geração de emprego e moradias; 
fez um balanço de seus dois anos 
e meio de mandato e comentou 
sobre as expectativas para os pró-
ximos meses de governo. Confira:

O ECO - A Prefeitura de 
Macatuba preparou uma série de 
eventos para marcar os 119 anos. 
Como estão as comemorações?

Marcos Olivatto - Macatu-
ba está festejando seus 119 anos 
com muita alegria. Passamos por 
um mini ciclone em fevereiro e as 
marcas ainda estão pela cidade, 
mas conseguimos consertar muita 
coisa com a ajuda de empresas da 
cidade e recursos próprios. Neste 
final de semana vamos realizar a 
Festa Junina Solidária no Centro 
de Lazer do Trabalhador, que já 
está quase todo recuperado. Ama-
nhã, aniversário da cidade, vamos 
ter um torneio esportivo e o lança-
mento do projeto de um livro que 
vai contar a história de Macatuba. 
Na semana seguinte, domingo 

23, vai ser realizado o 3º Desafio 
Ciclístico Macatuba-Lençóis Pau-
lista, uma parceria entre as duas 
cidades. Temos muita coisa até o 
final do mês.

O ECO - Falando agora de 
administração, sabemos que um 
dos grandes desafios para boa 
parte dos prefeitos de todo o 
Brasil tem sido a geração de em-
pregos. Como o governo Olivatto 
tem trabalhado essa questão?

Olivatto - Macatuba, como o 
resto do Brasil, sofre com a crise 
política-financeira que assola o 
país, mas temos grandes empresas 
na região e no nosso município 
que muitas vezes têm vagas, mas 
não encontram o profissional qua-
lificado. A ampliação da Bracell 
vai oferecer emprego e movimen-
tar a economia de toda região. Para 
suprir esta nova demanda estamos 
oferecendo cursos de qualificação 
profissional. Só neste semestre, 
mais de 1,2 mil pessoas foram ca-
pacitadas. Na outra ponta, desde 
que tomei posse, estou trabalhan-
do para fomentar a vinda de novas 
empresas. Já ajustamos o Distrito 
Industrial, que tem as últimas áre-
as entrando em licitação por estes 
dias e estamos com duas áreas dis-
poníveis para novas empresas às 
margens da Rodovia Osni Mateus. 

O ECO - Diversas cidades da 
região, principalmente Lençóis 
Paulista e Macatuba, devem ser 
beneficiadas com o projeto que 

ENTREVISTA - Marcos Olivatto fala sobre principais desafios de sua 
administração e faz balanço de dois anos e meio de mandato

você citou, da ampliação da Bra-
cell, tanto na geração de empre-
gos quanto em outros aspectos da 
economia. Esse reflexo positivo já 
tem sido sentido em Macatuba? 
Qual a sua expectativa em rela-
ção a isso para os próximos anos?

Olivatto - A nossa expectativa 
é a melhor possível. Acredito que 
Macatuba vai viver um novo e vir-
tuoso ciclo e estamos focados nisso. 

O ECO - Outra grande luta 
dos prefeitos de todo o país é a 
diminuição do déficit habitacio-
nal. Macatuba foi agraciada com a 
construção de 162 unidades pela 
CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano). 
O projeto começou na adminis-
tração anterior, mas seu governo 
teve papel fundamental no proces-
so. Como está o andamento das 
obras? Existe previsão de entrega?

Olivatto - A administração 

anterior adquiriu a área e nós 
conseguimos, depois de muita 
negociação política, incluir as 
casas de Macatuba no pacote 
da CDHU. Na verdade, estamos 
com dois grandes empreendi-
mentos habitacionais de interesse 
social. As 162 casas da CDHU 
estão sendo levantadas e a infor-
mação é de que em maio do ano 
que vem serão entregues 72 mo-
radias, mas este número pode ser 
maior caso o governo adiante os 
recursos. Também tem o Jardim 
Santo Antônio, que deve entregar 
60 casas ainda neste ano. É um 
empreendimento particular que 
vai construir 177 moradias com 
financiamento do Minha Casa 
Minha Vida.

O ECO - O que você destaca 
como mais positivo nesses dois 
anos e meio de mandato?

Olivatto - Eu acredito que o 
mais difícil foi deixar a ‘casa em 

ordem’. Assumimos a Prefeitura 
com a frota com sérios proble-
mas, muitos veículos e máquinas 
não tinham condições de uso, 
faltava material em todas as se-
cretarias. Nem papel sulfite tinha 
em estoque. Conseguimos dar 
condições para que o trabalho 
da administração andasse e para 
isso contamos com o apoio da Câ-
mara de Vereadores. Investimos 
muito na Saúde com contratação 
de médicos e outros profissionais, 
reformamos e equipamos as uni-
dades de saúde. Na Santa Casa 
estamos atuando para melhorar o 
atendimento, conseguimos verba 
para a reforma do Pronto-Socor-
ro, o dinheiro está liberado e as 
obras devem começar em bre-
ve. Na Educação estamos muito 
bem, o Ideb (Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica) foi 
de 7,4 e os uniformes estão sendo 
licitados. Além disso, compra-
mos novos veículos para a frota, 
duas ambulâncias novas e uma 
terceira que está sendo licitada. 
Compramos dois ônibus para 
transporte público para substi-
tuir os que rodavam em precárias 
condições. Enfim, colocamos 
a casa em ordem. Agora temos 
que levar infraestrutura para o 
novo cemitério-parque e estamos, 
Executivo e Legislativo, buscan-
do recursos junto aos governos 
estadual e federal. Já recapeamos 
boa parte do Centro da cidade e 
novos recursos estão chegando 
para que possamos finalizar os 
recapes, vamos resolver o proble-

ma da erosão da Avenida Luciano 
Bernardes, recuperar o Figueirão, 
reformar alguns prédios, enfim, 
tem muita coisa boa para aconte-
cer neste ano.

O ECO - O que você espera 
dos próximos 18 meses de gover-
no? Existe algum projeto que terá 
atenção especial nessa reta final 
de mandato?

Olivatto - Eu espero ter saú-
de e sabedoria para seguir com 
uma administração séria, equi-
librada e que atenda a todos os 
macatubenses. Temos alguns 
projetos, como uma nova creche-
-escola, mas ainda dependemos 
de recursos.

O ECO - Para finalizar, qual a 
mensagem que você deixa para a 
população macatubense?

Olivatto - Eu quero dizer 
aos macatubenses que podem 
confiar na minha administração. 
Estamos trabalhando para me-
lhorar a cidade como um todo, 
sem exageros, com muita serie-
dade, investindo naquilo que 
vai melhorar a vida das pessoas. 
Eu acredito que o Poder Público 
precisa melhorar a vida do cida-
dão e é com este objetivo que 
me levanto todos os dias, com a 
certeza que estou dando o melhor 
de mim. Macatuba é formada por 
pessoas de bem, por trabalhado-
res, e eu acredito que, juntos, va-
mos fazer mais por nossa cidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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