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Palestra vence 
e elimina 
arquirrival
O Expressinho está fora da Copa O ECO 
2013. A equipe perdeu para o Palestra 
por 2 a 1 e deu adeus à competição. Os 
palestrinos, que garantiram a primeira 
vaga no grupo B, consideravam o jogo 
uma revanche, já que no primeiro 
semestre foram eliminados pela equipe 
vermelha. O outro classificado do grupo 
é o Atlético Macatuba, que bateu 
Pratânia por 3 a 0 (foto). Já o Santa 
Luzia perdeu para o Grêmio da Vila, 
mas ficou com a liderança do grupo C.

FEIRA

Agrifam recebe 28 
mil e movimenta 
R$ 19 milhões

Cerca de 28,5 mil pessoas visitaram 
(foto) a Agrifam, que começou na sexta
-feira 2 com a presença do governador 
Geraldo Alckmin e trouxe orientações 
ao produtor rural. O concurso do In
ventor Rural foi um dos destaques da 
feira. Três inventos que auxiliam o 
pequeno produtor com baixo custo e 
soluções sustentáveis foram escolhidos 
por votação do público. A feira movi
mentou mais de R$ 19 milhões.
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Nono dígito no 
celular entra 
em vigor dia 25
Dígito '9' deverá ser acrescentado ao início da 
discagem para qualquer número da telefonia móvel; 
mudança visa aumentar oferta de linhas ©
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ADVOGADO DO ANO

Tipó recebe troféu 
Melhores 2012

O vereador, advogado e profes
sor universitário Ailton Aparecido 
Tipó Laurindo é um dos 80 em
presários e personalidades que vão 
receber, no dia 17 de agosto, no 
CEM, o troféu Melhores do Ano. A 
indicação de Tipó foi feita por pes
quisa encomendada pelo jornal O 
ECO com 23,7% da preferência do 
lençoense. O advogado atribuiu o 
prêmio a toda equipe que trabalha 
com ele em Lençóis Paulista e nas 
cidades da região.

CEM

Frigol v e n c e  e  é  novo  
líd e r  da  C o p la c a n a  O

TENTATIVA DE ASSALTO

E M ÍO B R A S

Andarilhos são presos por 
agressão a pedinte no Centro

Três moradores de rua foram 
presos na manhã de ontem acusa
dos de tentativa de assalto. O crime 
ocorreu na avenida 25 de Janeiro. 
Segundo informou o capitão Elvis 
Fernandes Botega, o trio agrediu 
um pedinte para roubar o dinheiro 
que ele havia recebido de esmola. 
A vítima foi encaminhada ao pron
to-socorro municipal e a polícia 
passou a buscar os três agressores.

O trio foi detido portando duas te
souras e uma faca. À polícia, eles 
negaram a agressão, mas foram 
identificados por testemunhas do 
crime e encaminhados para a D e
legacia da Polícia, onde foram au
tuados em flagrante por tentativa 
de roubo. De acordo com a polícia, 
os homens de 39, 41 e 44 anos têm  
passagens pela polícia e são natu
rais do Paraná e da Bahia.

Começou ontem a construção de uma rotatória no cruzamento da avenida Cruzeiro do Sul com a rua Rio Grande do 
Sul, no Jardim Cruzeiro. Quem passou pelo local acompanhou a movimentação de máquinas e a retirada do asfalto. 
O projeto inclui remanejamento da rede de galerias, pavimentação e sinalização.
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★  H o m e m  d o  A n o ★ D e s t a q u e  E s p e c i a l ★  J o v e m  E m p r e e n d e d o r ★  C o m u n i c a ç ã o

ThiagoTrecenti Simone Dalben (Adefilp) Henrique Langona Tagliatela 
e Mariana Cacdolari Rocha

TV TE M Í 0 anos

★ M u l h e r  d o  A n o ★  D e s t a q u e ★ P e r s o n a l i d a d e  P o l í t i c a

Sara Palma Andreoli Cibele Luz (Yes)
★  J o v e m  E m p r e e n d e d o r . Prefeito Everton Octaviani

★  P e r s o n a l i d a d e  d o  A n o
★ D e s t a q u e  E m p r e s a r .i a l

Renato Elias S im ioni (Agudos)

Prefeita Bel Lorenzetti Tecnocana
★ A ç ã o  E d u c a c i o n a l

★ P e r s o n a l i d a d e  P o l í t i c a

(Lençóis Paulista)
★ P a r c e i r o  d o  M u n i c í p i o Escola Sesi Lençóis

Prefeito João Cury (Botucatu)

★ R e s p o n s a b i l i d a d e
Governo Geraldo AIckm in

★ D e s t a q u e

S Ó C IO -A M B IE N T A L ★ e s p o r t i s t a  d o  A n o
★ A ç ã o  S o c i a l Companhia da Construção

Projeto Água Brasil Ana Paula Zillo Unimed (Edifício Orígenes Lessa)

★ D e s t a q u e  E s p e c i a l ★ S o l i d a r i e d a d e ★ A ç ã o  C u l t u r a l ★ D e s t a q u e
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Corpo de Bombeiros Rafael Castro Facilpa 35 anos
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Opinião í
FRASE
• "Aqui o produtor conhece as novidades, recebe orientações e também tem aqueles que 
inventam, adaptam e utilizam de materiais recicláveis, e outras coisas dessa natureza. Isso serve 
para interar todo esse pessoal com tudo o que tem de novo e auxiliar o trabalho no campo"

Braz Albertini, presidente da Fetaesp sobre a io^ Agrifam que terminou domingo

PARA PENSAR
• "Se queres prever 
o futuro, estuda o 
passado"

Confúcio

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

Onde será o fim?
Recentemente, o Jornal O ECO trouxe à 

discussão pública a problemática da 
permanência de andarilhos nas im e

diações da estação rodoviária, no Centro 
de Lençóis Paulista. As reportagens cha
mavam a atenção das autoridades locais 
para a necessidade de olhar para a situ
ação dos andarilhos e da população que 
transita ou tem negócios no local.

Ontem, eles mesmos -  os andarilhos 
- se fizeram notícia. Infelizmente, má 
notícia. Enquanto um homem pedia 
esmolas nas ruas do Centro, três an

darilhos teriam tentando lhe roubar 
os trocados doados pelos transeun
tes. É a vítima do sistema produzin
do novas vítimas, o problema social 

agravando o problema da segurança.
Um tom acima da intimidação que 

os comerciantes reclamavam nas 
reportagens anteriores, a demons

tração de ontem revela o agravamento do 
problema social. Por inércia dos agentes 
da área social foi preciso acionar a energia 
da força policial. É de se duvidar que al
guém, em consciência perfeita, deseje ver 
este tipo de cena pelos miolos da cidade.

Todos têm seus direitos. Os andarilhos 
de serem andarilhos, os comerciantes 
de serem comerciantes e os cidadãos de 
serem cidadãos. Nesta delicada equação 
social, o poder público tem um papel so
cial fundamental. Fora de controle e des
cuidado, o problema progride ao ponto de 
não ter mais volta.

O quadro de injustiça social não vai se 
resolver sozinho, é bom que se lembre. O 
cenário grita pela interferência precisa e 
profissional dos especialistas da área. A 
omissão cria um ambiente que ninguém 
sabe onde vai parar, mas todos sabem 
que não vai acabar bem.

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

Três anos da Política de Resíduos Sólidos

o
D

<

Arnaldo Jardim
é deputado federal pelo PPS/SP

No dia 5 de agosto de 2013 comemoram
-se três anos da promulgação da lei 
12.305, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, a PNRS. Como brasileiro 
e deputado federal, tive a honra e o privilégio 
de presidir o grupo de trabalho que elaborou 
a lei, depois de quase duas décadas de dis
cussões de variadas propostas no Congres
so Nacional. Dia 13 de agosto realiza-se um 
encontro na Câmara Federal para registrar 
a data e apresentar algumas importantes 
ações de sucesso na implantação da PNRS.

Lembro, em resumo, que a política con
ceitua de maneira moderna o que as pes
soas chamam de lixo, já separando no texto 
da lei os resíduos sólidos -  que podem ser 
reaproveitados para o bem da conservação 
ambiental e da economia -  dos rejeitos de 
todas as atividades, que devem ser tratados 
e merecer um destino final ambientalmente 
correto. Mas, além disso, indica também os 
vetores conceituais que servem ao cumpri
mento dos objetivos.

A primeira lição é a de não produzir resí
duos ou rejeitos: não gerar, reduzir, reutilizar, 
reciclar. A segunda é de que a responsabi
lidade sobre eles é compartilhada entre o 
poder público, as empresas e os cidadãos. A 
gestão deve ser integrada, compondo essa 
figura legal a necessidade de realizar inven
tários periódicos, manter sistema declarató- 
rio anual; acordos setoriais; agir sobre o ciclo 
de vida do produto; praticar a logística rever
sa; seguir os princípios do direito ambiental; 
elaborar planos de gestão (nacional, estadu
ais, municipais e empresariais); e cuidar da 
destacada inclusão social por meio do forta
lecimento das cooperativas de catadores.

Tenho o sentimento de dever cumprido, 
pois quando eleito deputado federal, em 
2006, assumi o compromisso de elaborar, 
articular e cobrar a aprovação da PNRS, após 
a bem sucedida experiência com a lei esta
dual 12.300/2006, da qual fui o autor e com 
a qual conseguimos disciplinar a gestão dos 
resíduos sólidos no Estado de São Paulo.

Ali e na lei federal tivemos empenho em 
promover a participação da sociedade na 
prática de um diálogo franco e aberto que 
possibilitou superarmos a "politização" de 
questões pontuais e garantiu uma aprova
ção legislativa de forma unânime.

São essas duas experiências e o fato de a 
lei e sua regulamentação passarem ao largo 
da cultura simplesmente mandatória e puni
tiva das legislações brasileiras que me con
ferem a certeza sobre a aplicação progressi
va e bem sucedida da PNRS. O processo de 
elaboração e sua aprovação -  e, agora, o de 
sua implantação -  é de extrema importân
cia para a consciência sobre a conservação e 
preservação do ambiente, por que a questão 
dos resíduos sólidos inquieta sobremaneira 
as aglomerações urbanas onde se concentra 
a maior parte da população brasileira. A ela 
devem se somar as outras políticas nacionais 
críticas para o desenvolvimento sustentável 
do País e dos cidadãos, como as de Sane
amento, de Mudanças Climáticas, de Meio 
Ambiente e de Educação Ambiental.

Aliás, sem educação continuada para a 
formação da cidadania como substância do 
desenvolvimento democrático, pouco se 
avançará na implantação da PNRS. E aí o Es
tado será o grande responsável. Não serão 
suficientes campanhas ocasionais. A recicla
gem começa na casa de cada um; o cuidado 
se espalha pelas ruas de cada bairro, a res
ponsabilidade será de todos, todos os dias 
do ano, ano após ano.

O primeiro semestre de 2013 confirma 
que este ano o tema está marcado com des
taque nas agendas de governos, empresas 
e da sociedade. Em São Paulo, por exemplo, 
prosseguem as ações para convocar novos 
setores a assinarem Termos de Compromis
so de Responsabilidade Pós-Consumo, que 
se somarão às 11 cadeias produtivas já com
prometidas em 2012.

O Sistema Ambiental Paulista lançou 
também o edital para a elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos e o Cadastro de 
Entidades de Catadores de Materiais Reciclá
veis do Estado de São Paulo -  http://www. 
ambiente.sp.gov.br/cadec/. E, conforme pro
põe a Resolução SMA -  n° 09/2013, reforçará 
as ações relacionadas à gestão de resíduos 
nas diretivas do Programa Município Verde 
e Azul, criado em 2007, que visa a estimular 
e capacitar as prefeituras a desenvolverem 
uma agenda ambiental estratégica.

O fortalecimento do papel das coopera
tivas de catadores de materiais recicláveis, 
sobretudo na coleta seletiva e na logística 
reversa, além do seu caráter social avança 
para configurar sua viabilidade econômica, 
conforme atesta o trabalho bem sucedido 
do CEMPRE- Compromisso Empresarial para 
Reciclagem.

Em abril passado, no XIII Congresso Brasi
leiro do Ministério Público de Meio Ambiente 
realizado em Vitória (ES), os promotores pú
blicos da área ambiental insistiram na aplica
ção prática da PNRS, especialmente quanto 
ao prazo de agosto de 2014, fixado em lei 
para a erradicação dos quase 3 mil lixões ofi
ciais existentes no País.

Espero que a União publique logo o plano 
nacional de gestão de resíduos, objeto das 
audiências públicas. O documento é funda
mental para orientar ações de médio e longo 
prazos, bem como estimular estados e mu
nicípios a elaborarem seus planos. Exaurido 
o prazo legal para apresentação dos planos 
dos estados e municípios, em 2 de agosto 
de 2012, constatou-se que menos de 1 0 %  
apresentaram seus documentos, conforme 
orienta a PNRS.

É de extrema urgência que prefeitos, 
governadores e legisladores tenham como 
prioridade a elaboração de seus planos de 
gestão, determinantes para transformar, na 
maioria dos casos, a ineficiente gestão de 
resíduos sólidos feita até então.

Toneladas de embalagens e outros ma
teriais remetidos ao "lixo" têm valor eco
nômico destacado e podem ser a base do 
surgimento de novos e prósperos negócios 
baseados na reciclagem, reuso e reaprovei- 
tamento dos resíduos. O Brasil desperdiça 
R$ 8 bilhões por ano ao não manejar ade
quadamente seus resíduos sólidos urbanos. 
Quem sabe não é por aí que as cidades bra
sileiras começam a resolver o pagamento 
secular de uma das piores faturas das ges
tões municipais: a da coleta e destino final 
dos resíduos e rejeitos gerado pela socieda
de nas áreas urbanas?

Mas o governo federal precisa agir de 
maneira estratégica e avançar rapidamente 
no estabelecimento dos incentivos fiscais, 
creditícios e tributários para promover a 
coleta seletiva e estruturar a logística re
versa. Os empresários precisam também 
por atenção nos planos de gerenciamento, 
de relevante interesse ambiental e de res
ponsabilidade dos empreendedores, para 
eliminar sua vulnerável diante das licenças 
ambientais e das disciplinas da Lei de Cri
mes Ambientais.

Vamos persistir, com determinação. Esta 
causa vale muito para o desenvolvimento 
brasileiro!

Em M a c a tu b a , Câm ara volta  do recesso com  po lêm ica
A Câmara de Vereadores de Macatuba voltou do recesso e um veto do prefeito 

Tarcísio Abel (PP) promete gerar discussão. Na matéria, o chefe do Executivo barra 
um projeto de lei do vereador Ricardo Genovêz (PV), que altera o nome do centro 
de lazer Brasílio Artioli para ginásio de esportes Antônio Daré. Na justificativa, Tar
císio afirma que a substituição causa desconforto aos familiares de Brasílio Artioli. 
No entanto, o prefeito ressalta que Antônio Daré merece, sim, homenagens.

F T DIVULGAÇÃO

Repercussão
Câmara de Macatuba 

voltou ontem de recesso; 
veto de Tarcísio a projeto 
de lei promete trazer à 
tona discussão sobre al
teração de nome de imó
veis públicos.

Sem querer
É claro que Genovêz não deve 

ter se atentado aos problemas que 
iriam ser causados, caso o nome 
do ginásio fosse alterado. Ao parla
mentar, o que resta é procurar outro 
imóvel ou praça para prestar a m e
recida homenagem. Outra alternati
va é mobilizar a Câmara e derrubar 
o veto do Executivo.

Precavido
Em Lençóis Paulista, um projeto de 

lei tramita na Câmara e proíbe a alte
ração ou revogação da denominação 
em próprios públicos. A matéria é de 
autoria do vereador Nardeli da Silva 
(PSC), mas se encaixa bem no mo
mento vivido em Macatuba.

É hoje 1
Está agendada para hoje uma au

diência de instrução e julgamento em 
primeira instância que pode mexer 
com a vida política em Pederneiras. 
Às 14h, entra na pauta a ação ajui
zada pelo Ministério Público contra 
ex-prefeita Ivana Maria Bertolini Ca
marinha, em tramitação na 1® Vara de 
Justiça local.

No vermelho
Era outubro do ano passado 

quando Ivana publicou decreto ins
tituindo ponto facultativo na cidade 
às sextas-feiras, sob a justificativa de 
que precisava equilibrar o orçamen
to para não terminar o ano com as 
contas no vermelho. A economia, de 
acordo com a prefeita,prec i s ava ser 
de R$ 420 mil até o final de 2012, em 
obediência à Lei de Responsabilida
de Fiscal (LRF).

Torneira fechada
O fechamento das repartições 

municipais às sextas-feiras, segundo 
o Executivo à época, visava à redução 
de gastos com energia elétrica, água, 
telefone, materiais de consumo, com
bustível e transporte.

É hoje 2
Também será julgado hoje, pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de São Pau
lo, o recurso eleitoral de José Eduardo 
Cury Saleme, o Zé da Purina, e Jonilce 
Pranas, o Joãozinho da Farmácia, res
pectivamente candidatos a prefeito e 
vice de Pederneiras em 2012.

Julgados
O recurso a ser julgado diz respei

to à ação de impugnação de mandato 
eletivo, abuso de poder econômico, 
conduta vedada a agente público, 
com pedido de cassação/perda de 
mandato do prefeito Daniel Pereira 
de Camargo (PSB), do vice-prefeito 
Juarez Solana de Freitas (PV), e da ve 
readora Durvalina Simões Nabi (PV).

Caixa 2
O prefeito pederneirense é acusado 

de manter "caixa 2" para distribuição de 
cestas básicas sem critérios técnicos no 
período eleitoral. A ex-prefeita Ivana 
também é acusada de iniciar obra e, 
depois, paralisar o serviço após o pleito.

Ovelhinhas
Saiu a data da Expovelha 2013. A 

exposição acontece de 14 a 20 de ou- 
^^bro. Na mesma data acontece a Ex- 
porquídea. Ambas as atrações ocor
rem no recinto de exposições José 
Oliveira Prado.
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Cidades AMANHÃ
Acontece amanhã, às i5h e às 20h, a apresentação da 
peça "O sapato que sabia andar", na Casa da Cultura. A 
entrada para o espetáculo, que usa teatro de animação 
de bonecos e objetos, é gratuita. Agendamento deve ser 
feito pelo telefone (14) 3263 6525.

XSAMBA
A cantora e compositora de MPB 

(Música Popular Brasileira) e samba, 
Paula Lima se apresenta na sexta
-feira, 9, a partir das 21h, na praça 
Concha Acústica. Paula Lima é  a 
atração principal da agenda cultura 
de Lençóis Paulista. Ela vai trazer 
composições nos estilos samba funk 
e samba rock.

CICLISMO DE AVENTURA
Acontece no dia 18 deste mês o 

4 ° Desafio Lençóis de bike em busca 
do Curupira. A aventura, uma alusão 
à semana do folclore, tem o percur
so com mais ou menos 50 km até 
o sítio Taquara-Poca, na cidade de 
Pratânia, encerrando com um almo
ço. Para participar é preciso fazer a 
inscrição com seis litros de leite lon
ga vida na Diretoria de Esportes.

SEBRAE MÓVEL
A unidade móvel com funcioná

rios do Sebrae-SP vai passar pela 
região nos próximos dias. O projeto 
orienta temas, como planejamento 
empresarial, questões financeiras 
e métodos para melhoramento do 
fluxo de caixa. Macatuba recebe a 
unidade no dia 8, na avenida Coro
nel Virgílio Rocha (em frente à Praça 
dos Trabalhadores), no Centro. Nos 
dias 14 e 15, o Sebrae Móvel estará 
em Agudos, na Praça Tiradentes (ao 
lado da Prefeitura). O atendimento é 
gratuito.
/////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

DIA in e sq u ecív el

SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2013

O dia amanheceu lindo! O sol mostrou sua cara, para ho
menagear uma excelente professora. Uma autentica educa
dora: IARA MARIA GIOVANETTI CAMPONHOLI.

Na sua simplicidade, humildade e pureza de alma ela não 
imaginava que um dia seu nome seria perpetuado numa Es
cola Infantil na sua amada Lençóis Paulista e com a presença 
de uma colega de trabalho, hoje prefeita (Bel) e de um go
vernador do estado (Alckmin).

Nós que a conhecíamos bem, esperávamos isso sim, pelo 
seu dinamismo, exemplo de coleguismo, de compromisso 
com o ensino e deveres profissionais e amor aos alunos.

Emocionados e saudosos de sua agradável companhia, 
agradecemos a todos que batalharam para que pudéssemos 
estar ali, presenciando tudo isso. Seus ex-alunos com certeza 
estão felizes também.

Sua amiga Jeanice em nome de seus familiares, amigas 
e colegas.

Jeanice Moretto

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

FRASE
"O governador entendeu a necessidade e a 
importância do Hospital Nossa Senhora da Piedade". 
Juliano Cesar Botero, diretor administrativo do 
hospital, sobre verba de R$ 900 mil para ampliação 
de leitos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

A g ric u lto re s  te rã o  qu e  se in s c re v e r no  
S is te m a  de C adastro  A m b ie n ta l R ura l

Agricultores de todo o Estado precisão se inscrever no Sis
tema de Cadastro Ambiental Rural. O Sicar, como é chamado, 
foi criado para atender às novas exigências do Governo Federal 
e às mudanças do Código Florestal brasileiro. Proprietários de 
terras de todo o País precisarão se cadastrar junto ao Ministério 
do Meio Ambiente. Mas, em São Paulo, o Estado, que conhece 
melhor as características do produtor local, é que ficará encarre
gado do registro. O secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, 
explica que o processo de cadastro é simples e que a adesão tra
rá uma série de vantagens. Bruno Covas 
ainda avaliou que 0 agricultor paulista 
tem demonstrado um compromisso 
com a questão ambiental. Para es
clarecer dúvidas sobre 0 programa, 
a Secretaria realizou uma palestra, 
na última semana, durante a Agri- 
fam, em Lençóis Paulista. E já pre
para outras, até 0 fim do mês, em 
Botucatu, Sertãozinho e Pre
sidente Prudente.

Três grandes instituições financeiras foram 
multadas por desrespeitar o direito do consu
midor. Banco do Brasil e Itaucard receberam 
multa de mais de 532 mil reais cada um por 
que enviaram cartões de crédito a consumi
dores sem que eles tivessem solicitado. Já o 
Bradesco terá que pagar 666 mil reais por
que fez publicidade irregular sobre os investi
mentos em fundos de renda fixa.

EDITAL DE CASAMENTO
F-DTTAL DE PROCLAMAS N° 4.292 

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da sede do município e 
comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III, 
IV e V do Código Civil Brasileiro, JANDILCE 
DE ALMEIDA e FLTANF TEREZINHA RA- 
VANEJ^LI.
Ele, natural de Cabiceira/MG, nascido aos
21/07/1964, soldador, solteiro, domiciliado à Rua Ce
lestino Gigioli, n° 118, Jardim Planalto, Macatuba/SP, 
filho de JOSÉ DE ALMEIDA e GUIOMAR ALBI
NO ALMETDA.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos
05/06/1973, doméstica, divorciada, domiciliada no 
Sítio Fortaleza, Macatuba/SP, filha de ANTONIO 
ROBERTO RAVANELLT e NEUSA TEREZT- 
NHA SBARAGLTNT RAVANELLT.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha
-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 01 de agosto de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

EDTTAL DE PROCLAMAS N° 4.293 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da sede do município e 
comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III, 
IV e V do Código Civil Brasileiro, DTONT ENRI
QUE STLVA e LETÍCTA VTETRA.
Ele, natural de Lençóis Paulista/SP, nascido aos 
04/12/1986, mecânico, solteiro, domiciliado à Rua 
Jorge .Amado, n° 605, João Zillo II, Lençóis Paulis
ta/SP, filho de FRANCTSCO STLVA e ELZA DE 
SOUZA STLVA.
Ela, natural de São Paulo/SP, nascida aos 
28/05/1982, cabeleireira, estado civil divorciada, 
domiciliada e residente à Rua Escócia, n° 188, 
Jardim Europa, Macatuba/SP, filha de FAUSTTNO 
LETTE VTETRA e MARTA SALVELTNA VTET- 
RA .
Se alguém souber de algum impedimento, oponha
-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 02 de agosto de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.294
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, WELLTNGTON RTCARDO DE FRETTAS e 
PALOMA DE OLIVEIRA PESSOA.
Ele, natural de Rafard/SP, nascido aos 05/12/1991, operador de embalagens, solteiro, domici
liado à Avenida Brasil, n° 36, COHAB IV, Macatuba/SP, filho de LAÉRCTO DE FRETTAS 
e NTLDA DE FÁTTMA ROCHA FRETTAS.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 30/09/1992, manual, solteira, domiciliada à Ave
nida Brasil, n° 36, COHAB IV, Macatuba/SP, filha de DANTEL PESSOA e EVERTLDA 
PERETRA DE OLTVETRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 05 de agosto de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDTTAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado 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: 01/2013 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  Centro
-  Lençóis Pta. - SP
Data: 08 de agosto de 2013
Horário: 8h30
01 -  Livia Pinheiro Pereira Afonso

Lençóis Paulista, 5 de agosto de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de agosto de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 30,95.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFETTCRA MUNTCTRAL DE LENÇOTS PAULTSTA

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

Portaria 986 de 5.08.2013.........Designa gestor e responsável técnico para
acompanhamento e fiscalização do convênio a ser celebrado com a Secre
taria de Habitação do Estado de São Paulo.
Portaria 987 de 5.08.2013.........Declara vago o cargo de Assistente Social
em razão da aposentadoria de Lúcia Helena Pelegrin de Lima.
Portaria 988 de 5.08.2013.........Nomeia Angela Maria Lopes Teixeira para
o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 989 de 5.08.2013.........Nomeia Célia Regina Leão Angélico para
o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 990 de 5.08.2013.........Nomeia Edilene Antonia Moreira para o
cargo de Monitor de Creche.
Portaria 991 de 5.08.2013.........Nomeia Fabiana Alessandra Macedo Bar
bosa para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 992 de 5.08.2013.........Nomeia Solange Rodrigues Teixeira Fis-
cher para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 993 de 5.08.2013.........Nomeia Mariane Anholeto para o cargo de
Monitor de Creche.
Portaria 994 de 5.08.2013.........Nomeia Juliana Cristina Demai de Moraes
para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 995 de 5.08.2013.........Nomeia Nathalia Ferreira de Lima Bona-
lume para a função temporária de Agente de Saúde.
Portaria 996 de 5.08.2013.........Nomeia Aline Aparecida Jacom Miranda
para a função temporária de Agente de Saúde.
Portaria 997 de 5.08.2013.........Nomeia Antonio Claudiano Sousa Bento
para a função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 998 de 5.08.2013.........Nomeia Taiane Mara Pereira da Silva para
a função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 999 de 5.08.2013.........Nomeia Adriana Aparecida Soares Ro-
dokas para a função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1000 de 5.08.2013.........Nomeia Érica Cristina Crepes para a fun
ção temporária de Agente de Serviços Gerais.

Errata: A Portaria 985 de 2.08.2013, publicada no Jornal O Eco de 
3.08.2013, na página B4, contém incorreções: onde grafou-se “Agente de 
Serviços Gerais”, lê-se “Agente de Saúde”.

Lençóis Paulista, 5 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFETTURA MUNTCTPAL DE LENÇOTS PAULTSTA 

NOTTFTCAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 258/2010, NOTTFTCADOS a executar a limpeza e demais 
atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas proprie
dades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação 
desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 06 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço
Cadastro

imobiliário

Aparecida Maria Pontes
Rua Benedito dos 
Santos L31 Q C 

Grajaú
25390/5828

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Alcides 
Langona L16 Q28 

Maria Luiza IV
28465/5808

Nexus Participações S/C Ltda
Rua Benedito dos 
Santos L20 Q E 

Grajaú
25457/4735

Nexus Participações S/C Ltda
Rua Benedito dos 
Santos L05 Q F 

Grajaú
25484/5259

PREFETTURA MUNTCTPAL DE LENÇOTS PAULTSTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 090/2013 -  Processo n° 179/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de soros. Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 19 de agosto de 2013 
às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 05 de agosto de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Di
retor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de agosto de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 143,01.

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

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

o

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
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A Nokia lançou o Lumia 625, um 
celular de 'baixo custo', para tentar 
impedir o avanço da Samsung. Ele 
tem tela de 4,7 polegadas e deve 
chegar em setembro. O valor não 
foi divulgado.

Emissoras testam  
definição 16 vezes 
maior que Full HD

FOTO: DIVULGAÇÃO

I
Se tudo correr como espera a emissora de 

televisão estatal japonesa NHK, a Olimpíada 
de 2016 será transmitida pela TV aberta do Ja
pão com definição UHDTV 8K, 16 vezes maior 
do que o padrão de hoje, o Full HD. Em feve- 

.E  ^  reiro, uma equipe de engenheiros da empresa 
desembarcou no Brasil com seis toneladas de 

1 - ^  equipamentos para registrar paisagens da ci
dade e desfiles de Carnaval. O resultado tem 
sido exibido em uma televisão 8K de 85 po
legadas. No Brasil, a distribuição do sinal de 
televisão digital HD ainda é restrita, e várias 
cidades recebem somente 0 sinal analógico. 
Ainda assim, a Rede Globo estabeleceu uma 

parceria com a NHK para acompanhar 
0 desenvolvimento da tecnologia 8K. 
"Ainda estamos longe de poder distri
buir 0 sinal HD por todo 0 Brasil, muito 

menos 0 4K, que dirá 0 8K", diz 0 diretor 
de engenharia de entretenimento da Glo

bo, Raymundo Barros. "Mas já começamos a 
utilizar a tecnologia 8K em produções inter
nas", completa, citando 0 exemplo da novela 
"Amor ã Vida" No folhetim, as cenas externas 

_  ^  na cidade de São Paulo são filmadas dentro do
^  Projac, em um fundo "chroma key" gigante,
^  que depois é substituído por imagens da cida- 
^  de filmadas em 8K. Para cada minuto de vídeo 

em resolução máxima, sem compressão, são 
^  necessários aproximadamente 200 Gbytes de 

armazenamento.Não há previsão para a distri
buição do 8K na televisão brasileira. Na japo
nesa, a estimativa é de que estreie em 2016,

^  via satélite, e em 2020, por via terrestre.
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Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.
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Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar....... 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

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

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

P ed e rn e ira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano MULTA
A Prefeitura do Rio de Janeiro começa a multar quem jogar 
lixo nas ruas no próximo dia 20. A penalidade varia de R$ 
157 (uma lata de refrigerante, por exemplo) a R$ 3 mil (por 
formação de depósitos irregulares). A medida pode servir 
de exemplo para que outras cidades façam o mesmo.

TELEFONIA

Nono dígito para celular 
entra em vigor dia 25
Celulares terão o dígito '9' acrescentado à esquerda de atual número, independente de operadora

Vitor Godinho

Dia 25 de agosto marca 
uma mudança que afetar 
a vida de todas as pesso

as do Interior paulista. Entra 
em vigor a determinação da 
Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicação) para implan
tar o nono dígito nos telefones 
celulares das áreas 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 e 19. A mudança 
vale para todas as operadoras. 
Só celulares que utilizam tec
nologia de rádio não terão os 
números afetados. A medida, 
já implantada no código 11 
(Grande São Paulo), amplia os 
recursos de numeração para o 
Serviço Móvel.

A partir da mudança, o dí
gito 9 (nove) será acrescentado 
à esquerda dos atuais números 
de celular. Por exemplo, o nú
mero que era 8888-8888 passa 
a ser 988.888.888. O nono dí
gito deverá ser acrescentado à 
discagem de telefone fixo ou 
móvel para telefones móveis 
em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, independente 
do local de origem da chamada.

Segundo as operadoras, por 
um tempo, as ligações no for
mato antigo -  com oito dígitos 
- serão completadas para adap
tação das redes e dos usuários. 
Haverá interceptações das cha
madas e os usuários receberão 
mensagens com orientações 
sobre a nova discagem. Após 
esse período de transição, as 
chamadas com oito dígitos não 
serão completadas.

A Anatel informou que, 
além das adequações técnicas 
por parte das prestadoras de 
serviço de telecomunicações, 
a medida demandará da so
ciedade a realização de even
tuais ajustes em equipamen
tos e sistemas privados como, 
por exemplo, equipamentos 
de PABX.

As agendas de contatos gra
vados nos celulares e demais 
serviços também devem ser 
atualizados pelos usuários. Ou 
seja, todos os telefones grava
dos na memória que são das 
áreas citadas devem ter acres
centado o digito 9 para que a 
discagem automática funcione.

VEJA COMO É HOJE E COMO VAI FICAR APÓS A INSERÇÃO DO NONO DÍGITO

DIA D' PARA IMPLANTAÇÃO DO NONO DÍGITO 25/08/2013

DISCAGEM INTERURBANA PARA 
LOCAIS COM O NONO DÍGITO
0+(código da operadora)+(código da área)+número do celular

EXEMPLO:

0 X X 1 4  912-345-678

A MUDANÇA TAMBÉM VALE 
PARA TELEFONES FIXOS?

N Ã O

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A INCLUSÃO DO NONO DÍGITO
1. Quando os telefones móveis nos 
DDDs 12 a 19 e 21, 22, 24, 27 e 28 terão 
nove dígitos?
A partir de 25 de agosto de 2013 todos os 
usuários de telefones móveis do Estado de 
São Paulo (DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
e 19) e a partir de 27 de outubro de 2013 
todos os usuários de telefones móveis dos 
Estados do Rio de Janeiro (DDDs 21,22 e 
24) e Espírito Santo (DDDs 27 e 28) terão 
seus números alterados para nove dígitos. 
Estas datas são chamadas "Dias D".

2. Os números dos telefones fixos 
também irão mudar?
Não. Apenas os usuários da telefonia 
móvel, nos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 27 e 28 terão o "9" 
adicionado em seus números. Os telefones 
fixos continuarão com oito dígitos.

3. O usuário de telefone fixo também  
terá de discar o nono dígito para 
chamadas a telefones móveis que 
ganharem o nono dígito?
Sim. Quem ligar de qualquer telefone - 
fixo ou móvel - para um telefone móvel 
que tenha o nono dígito acrescentado terá 
de incluir o "9" antes do número antigo

para que a ligação seja completada.

4. Como serão feitas as ligações de 
outros Estados para os telefones 
móveis das áreas que ganharam o 
nono dígito?
Da mesma forma como são feitas hoje, 
mas com a inclusão do nono dígito. 
Exemplo: 0 + Código da Operadora + 
Código de Área + 9XXXXXXXX

5. As ligações serão completadas 
caso não seja incluído o número 9?
Por um tempo determinado, voltado para 
a adaptação das redes e dos usuários, 
as ligações com oito dígitos ainda serão 
completadas. Gradualmente, serão feitas 
interceptações, e o usuário receberá 
mensagens de voz com orientações sobre 
a nova forma de discagem. Após esse 
período, as chamadas discadas com oito 
dígitos não serão mais completadas.

6. O que ocorrerá 40 dias após os Dias 
D (dia em que começará a mudança 
da numeração)?
As chamadas feitas com oito dígitos para 
números que tenham recebido o nono 
dígito serão interceptadas pela prestadora

e o usuário será orientado a usar a nova 
numeração. Após os 40 dias, as mensagens 
SMS e MMS também não serão enviadas 
se forem usados apenas oito dígitos.

7. O que ocorrerá 100 dias após os Dias D?
As chamadas feitas com oito dígitos para 
celulares que tenham recebido o nono 
dígito não serão mais completadas. O 
usuário ouvirá a mensagem de número 
inexistente sem qualquer orientação sobre 
a nova forma de discagem.

8. A  inclusão do nono dígito tem  
algum custo para o usuário?
Não, ela é gratuita e de responsabilidade 
das operadoras.

9. O nono dígito será adicionado a 
todas as empresas de telefonia móvel?
Sim, exceto as empresas que prestam 
o Serviço Móvel Especializado, usadas 
para fazer chamadas do tipo despacho, 
conhecidas como rádio, e regidas pela 
Resolução n.° 404/05 da Anatel.

10. Os números de rádio irão mudar?
Não. Os números que são usados como 
terminais de rádio não irão mudar.
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POLICIA

Moradores de rua são presos em tentativa de assalto
Os três agrediram 
um pedinte na 
manhã de ontem no 
Centro da cidade

Três moradores de rua fo
ram presos na manhã de 
ontem acusados de tenta

tiva de assalto. O crime ocorreu 
na avenida 25 de Janeiro. Se
gundo informou o capitão Elvis 
Fernandes Botega, o trio agre
diu um pedinte para roubar o 
dinheiro que ele havia recebido 
de esmola.

A Polícia Militar fazia patru- 
lhamento pelo Centro, quando 
encontrou a vítima de 55 anos 
com ferimentos no rosto. A víti
ma foi encaminhada ao pronto
-socorro municipal e a polícia 
passou a buscar os três agresso
res. O trio foi detido portando 
duas tesouras e uma faca.

À polícia, eles negaram a 
agressão, mas foram identifica
dos por testemunhas do crime e 
encaminhados para a Delegacia 
da Polícia, onde foram autua
dos em flagrante por tentativa 
de roubo. De acordo com a 
polícia, os homens de 39, 41

e 44 anos, têm passagens pela 
polícia e são naturais do Paraná 
e da Bahia.

ACIDENTE
Dois adolescentes ficaram 

feridos no início da tarde de on
tem depois de colidir a bicicleta 
que estavam com um carro na 
avenida Rio Grande do Sul, no 
Jardim Cruzeiro.

Os menores de 15 anos e 
17 anos seguiam pela avenida, 
quando na rua Amazonas, co
lidiram em um carro parado, 
que iria convergir à esquerda. 
Os dois foram socorridos pela

Unidade de Resgate ao Pronto
-socorro municipal. O mais ve
lho teve um corte na boca e o 
outro escoriações pelo corpo.

REINTEGRAÇÃO
Cerca de 200 integrantes 

do MST (Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra) 
desocuparam a fazenda Dadu 
na manhã do último sábado. A 
Polícia Militar acompanhou a 
reintegração de ocorreu de for
ma pacífica, sem incidentes. A 
maior parte dos invasores havia 
desocupado dias antes a Fazen
da Santa Henrique, da Cutrale.

http://www.uniontecnologia.com.br


Economia POUPAR COMPENSA
O número de cadernetas poupança com mais de R$ i  milhão mais 
que dobrou nos últimos cinco anos até 2012, segundo os dados mais 
atualizados do Fundo Garantidor de Créditos. Essas contas passaram 
de 3.822 em 2008 para 8.556 ao final do ano passado.

MELHORES DO ANO

Hpó recebe troféu como melhor advogado de 2012
Profissional liberal ficou em primeiro lugar na pesquisa de opinião que elegeu os Melhores do Ano; festa acontece dia 17 de agosto, no CEM

Vitor Godinho
FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

O vereador, advogado e 
professor universitário 
Ailton Aparecido Tipó 

Laurindo foi eleito o melhor 
advogado de 2012. A constata
ção foi feita por pesquisa po
pular encomendada pelo jor
nal O ECO e realizada entre 
17 de fevereiro e 12 de março 
deste ano. Foram ouvidas 718 
pessoas de ambos os sexos em 
10 regiões de Lençóis Paulista, 
divididas conforme a popula
ção. Tipó foi indicado como o 
melhor no segmento da advo
cacia por 23,7% dos entrevis
tados. Ele e outros 80 empresá
rios e personalidades recebem 
o troféu no dia 17 de agosto, 
a partir das 20h, no Clube 
Esportivo Marimbondo na fes
ta Melhores do Ano, o maior 
evento do gênero na região.

"Eu acho a festa dos Me
lhores um dos momentos mais 
importantes do ano porque re
almente ela reúne pessoas que 
dificilmente seriam reunidas 
em outro momento. Porque são 
pessoas de classes e categorias 
diferentes: são empresário, pro
fissionais liberais, profissionais 
liberais, são personalidades e 
pessoas que se destacam na 
sociedade na área do volun

ELEITO -  Tipó ganhou na categoria advocacia, 
com 23,7% da preferência do lençoense

tariado. Eu fiquei muito con
tente ao saber que ganhei o 
prêmio, principalmente porque 
em Lençóis Paulista nós temos 
grandes profissionais do direi
to que, sem dúvida nenhuma, 
poderiam receber esse prêmio. 
Agradeço a indicação da popu
lação", declarou Tipó, ao ser

comunicado da homenagem.
Tipó lembrou ainda que a 

cidade tem grandes profissio
nais na área. Ele atribui sua 
lembrança pela população 
principalmente por sua área 
de atuação. "Existem gran
des advogados na cidade, mas 
que trabalham para cinco ou

seis empresas. Por isso, mui
tas vezes não são conhecidos 
pela população. Como traba
lho principalmente nas áreas 
trabalhista e previdenciária, 
tenho contato com a popula
ção e isso ajuda muito", com
pletou Tipó.

O advogado ingressou na

área do direito em 2003, mas foi 
em 2011 que começou a investir 
mais na área previdenciária, na 
qual Tipó se tornou uma refe
rência em toda região e também 
no Estado de São Paulo. Além 
de ter escritórios em Bauru, 
Lençóis Paulista, Agudos, Arei- 
ópolis e Itapuí, o advogado tam

bém foi reconduzido ao posto 
de presidente da Comissão de 
Direito Previdenciário da OAB 
(Ordem dos Advogados do Bra
sil) em São Paulo. No entanto, 
Tipó lembrou que não atua ape
nas nesse segmento do direito, 
mas tem trabalhos também nas 
áreas de direito administrativo, 
civil, trabalhista e outros.

Além da advocacia, Tipó 
tem outras facetas. Atualmente, 
é vereador - cargo que já ocu
pou outras quatro vezes - pro
fessor universitário e também 
apresentador de um programa 
sobre previdência na TV Preve. 
Recentemente, Tipó também foi 
admitido no quadro de profes
sores da ESA (Escola Superior 
de Advocacia) para promover 
cursos e diversas cidades de 
São Paulo.

O advogado também atri
buiu o prêmio que recebe no 
dia 17 de agosto a toda equipe 
que trabalha com ele, tanto 
em Lençóis Paulista quanto 
nas cidades da região. "Nesse 
momento, não posso deixar de 
lembrar das pessoas que traba
lham comigo, que me ajudam, 
que me assessoram, que são 
importantes para esse resultado 
alcançado. Nós somos realmen
te uma equipe", declarou o ad
vogado do ano.

AGRIFAM

'Esta foi a melhor feira de 
todas', diz Braz Albertini
Mais de 28 mil visitaram o evento que gerou aproximadamente R$ 19 
milhões em negócios; feira é voltada para o produtor da agricultura familiar

W elinton Barros

A  10̂  edição da Agrifam 
(Feira da Agricultura 
Familiar e do Trabalho 

Rural) foi a melhor edição de 
todas, segundo o presiden
te da Fetaesp (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo), Braz 
Albertini, que realiza o evento. 
A feira, que terminou no do
mingo, mostrou crescimento e 
melhor organização, se com
parada às edições anteriores, 
confirmou o presidente.

A Agrifam começou na 
sexta-feira 2 e contou com a 
presença do governador Geral
do Alckmin (PSDB), acompa
nhado de cinco secretários de 
estado, da prefeita Bel Loren- 
zetti (PSDB), além de políticos 
e autoridades da região.

Segundo dados divulgados 
pela Fetaesp (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultu
ra do Estado de São Paulo), a 
movimentação financeira do 
evento chegou à casa dos R$ 19 
milhões. Mais de cem carava
nas passaram pelo evento, que 
totalizou 28,5 mil visitantes nos 
três dias de exposições.

O público que passou pela 
feira nestes três dias pode 
acompanhar animais, plantas e 
grande variedade de maquiná- 
rios agrícolas de alta tecnologia, 
que facilitam a vida e melhoram 
o desempenho da produção no 
campo. Além disso, produtores

SUCESSO - Presidente da Fetaesp, Braz Albertini, disse que a 10® edição 
foi um sucesso; "Ano que vem tem mais"

rurais puderam vender e mos
trar seus produtos.

Segundo o presidente da 
feira, o evento serve para in
formar o pequeno produtor 
sobre as principais novidades 
do campo. "Aqui o produtor 
conhece as novidades, rece
be orientações e também tem 
aqueles que inventam, adap
tam e utilizam de materiais 
recicláveis, e outras coisas 
dessa natureza. Isso serve 
para interar todo esse pessoal 
com tudo o que tem de novo 
e auxiliar o trabalho no cam
po", diz Albertini.

A Agrifam deve continuar

em Lençóis Paulista. Segundo 
Albertini, a boa estrutura do re
cinto de exposições José Olivei
ra Prado e o apoio da Prefeitura 
local ajudaram no crescimento 
da festa.

" Todas as feiras tiveram a 
sua importância. Porém, este 
ano nós fizemos de uma forma 
que ficou mais organizada, o 
recinto oferece mais conforto 
para as pessoas e os exposito
res. Esse ano teve mais qualida
de, mais organização e conteú
do também. Com certeza, com 
o apoio da Prefeitura no ano 
que vem a Agrifam continua 
em Lençóis", disse.

CRIATIVIDADE - O concurso do Inventor Rural premiou com R$ 3 mil, Gumercindo Marcelino. Ele apresentou 
diversas invenções, mas a que lhe rendeu o prêmio, foi o pulverizador elétrico de herbicida, que dispensa o 
uso da alavanca manual garantindo maior segurança para aplicador. O 2° lugar ficou com José Maria Paião, 
que levou R$ 2 mil para casa. Ele apresentou uma churrasqueira à álcool. Deomedes Fernandes, ficou na 3® 
colocação e ganhou R$ 1,2 mil. O invento apresentado por ele foi uma bomba de tração animal, que capta 
água de poços artesianos. A escolha foi feita através de votação dos visitantes.

CULINÁRIA - Os
visitantes tiveram acesso 
à culinária do campo. 
Dezenas de barracas de 
assentados trouxeram 
produtos produzidos 
em fazendas e sítios.
Do simples pão caseiro 
feito no forno à lenha até 
ostras, os vendedores 
aproveitaram a feira para 
ganhar um dinheiro extra.

ESTUDANTES

Macatuba retoma transporte
16 veículos fazem transporte de universitários

Da Redação

Todas as linhas de ônibus 
que realizam o serviço do 
transporte universitário 

em Macatuba voltam a circular 
nesta segunda-feira. Parte dos 
estudantes voltou a estudar na 
semana passada.

A secretaria de Educação do 
município disponibiliza 16 veí
culos por dia para o transporte 
dos estudantes. São 610 alunos 
ao todo que viajam diariamente 
para Bauru, Jaú, Pederneiras, 
São Manuel e Lençóis Paulis
ta. A maior parte dos ônibus - 
nove - vai para Bauru.

CASA JD. ITAMARATY: 3 dorms(sendo 1 
suite, c/ banheira de hidromassagem), bho 
social, cozinha planejada, armários embuti
dos na casa toda, saia, área de iazer c/ bho, 
churrasq., coifa de inox, armários, depósito, 
piscina d  deck; aquecedor soiar casa e pis
cina. Acabamento em porceianato. Garagem 
p/ 2 carros cobertos e 2 descobertos. Aitos 
do bairro. 517,50m^ terreno, 260,63m^ cons
trução. R$710mii.

CASA JD. ITAMARATY: Garagem p/ 2 car
ros, cozinha planejada, sala estar, TV, jantar, 
área de serviço, bho social, 3 dorms (1 suí
te), piscina, área de iazer c/ churrasq., bho, 
depósito. 243 m^de cosntruçao. R$ 550mil

Bobitare
CRECI76074 I M Ó V E I S

habitarelp.com.br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14)3264 4151 | (14)9860 1407



Esporte CAMPEÃO
As equipes sub-15 e sub -17 da Diretoria de Esportes de Lençóis Paulista 
se consagraram campeãs da Copa dos Campeões, no estádio Sílvio de 
Magalhães Padilha, em Bauru, contra as equipes da casa. Os garotos 
sub-15 venceram nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. 
Já o sub -17 levou a taça após bater o adversário por 2 a 0.

COPA O ECO

P alestra  dá o troco  e e lim in a  Expressinho
Equipe bate rival por 2 a 1 e garante a primeira colocação; Atlético Macatuba é a outra garantida

Angelo Neto___________

Após ser eliminado pelo 
Expressinho na Copa 
Lençóis neste ano, o 

Palestra venceu o Expressinho 
neste domingo 4, garantiu a 
liderança do grupo B e de que
bra eliminou o rival na Copa 
O ECO 2013. A outra equipe 
garantida na segunda fase é o 
Atlético Macatuba, que bateu o 
já eliminado Pratânia por 3 a 0. 
A segunda fase do campeonato 
inicia neste final de semana 
com dois confrontos.

Os palestrinos entraram em 
campo com um sentimento de 
revanche. Já a equipe vermelha 
precisava da vitória para seguir 
na competição. O jogo come
çou movimentado e, logo aos 
15 minutos, Otávio marcou o 
primeiro para o Palestra. Car- 
linhos empatou aos 27 minutos 
e deu esperanças à equipe do 
Expressinho. A partir de então, 
a equipe vermelha começou a

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

LEVOU -  Atlético Macatuba venceu o 
Pratânia e, com a derrota do Expressinho, 
ficou co a segunda vaga do grupo B

pressionar o adversário. No en
tanto, aos 40 minutos da segun
da etapa, em um contra-ataque, 
Marcelo fez o segundo e garan
tiu a vitória à equipe do técnico 
Manoel Roberto Ferreira.

"Foi uma vitória surpreen
dente. Nossa equipe jogou muito 
bem. Nós jogamos por um em
pate, mas em nenhum momento 
ficamos atrás apenas nos defen
dendo. A partir de agora somos

favoritos a levar a taça, pois eli
minamos um dos credenciados 
ao título. Não é todo dia que se 
elimina o Expressinho", lembra. 
No outro jogo do grupo, o Atlé
tico Macatuba bateu o Pratânia 
por 3 a 0 e ficou com a segunda 
colocação. Evandro (2) e Alexan
dre balançaram a rede.

Pelo grupo C, no estádio 
João Roberto Vagula, o Vagulão, 
o Santa Luzia entrou em campo

contra o Grêmio da Vila com a 
classificação e o primeiro lugar 
já garantidos. Mesmo assim, o 
jogo foi bastante equilibrado. 
O Grêmio da Vila, com gols de 
Juliano (2) e Welingson, venceu 
por 3 a 2. Rodrigo duas vezes 
descontou para o Santa Luzia e 
deu números finais ao jogo. Na 
outra disputa, a equipe do Bo- 
rebi venceu o Duratex por W.O 
e ficou com a segunda vaga.

FOTO: DIVULGAÇÃO

JOGOS ESCOLARES

Cerim onial m arca  
abertura do Joelp in
Jogos Escolares de Lençóis seguem até 
sábado 9, com várias competições;

Angelo Neto

O ginásio do Csec sediou, na 
manhã de ontem, o cerimo- 
cial de abertura da quarta 

edição dos Jogos Escolares de 
Lençóis Paulista. A expectativa é 
de que aproximadamente 7 mil 
alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental da rede 
municipal sejam envolvidos na 
programação. O evento é promo
vido pela Prefeitura, através das 
diretorias de Educação e Esportes.

A primeira parte da compe
tição, o Joelpin, vai até sábado 9, 
com a participação dos alunos

da Educação Infantil e do primei
ro ao quinto ano do Ensino Fun
damental. Os alunos dos quartos 
e quintos anos competem nas 
praças esportivas, enquanto os 
do primeiro ao terceiro anos e 
também os da Educação Infantil 
participam das atividades nas 
próprias unidades escolares.

Já a segunda parte da progra
mação, o Joelp, tem a participação 
dos estudantes do sexto ao nono 
anos e começa duas semanas de
pois do término. O evento vai de 
26 de agosto a 6 de setembro.

O objetivo dos Jogos é incen
tivar a prática esportiva e a qua-

SUCESSO - Cerimonial de abertura dos Jogos Escolares contou com 
muita animação dos alunos participantes

lidade de vida. A programação 
também favorece o contato entre 
os alunos, a cooperação e a soli
dariedade. "Tivemos várias reu
niões prévias com a coordenação 
da Diretoria de Educação. Todas 
as diretoras, coordenadores e pro
fessores estão super envolvidas. 
O cerimonial de abertura mexeu 
com as todos nós, pois foi um su
cesso", destacou José Lenci Neto, 
diretor de Esportes.

Durante todo o dia de on
tem, as escolas participaram de 
apresentações e todos ganha
ram medalhas. Já as competi
ções iniciam a partir de hoje. 
As equipes vencedoras de cada 
modalidade serão premiadas 
com medalhas e troféus perso
nalizados. As torcidas organiza
das mais contagiantes e criati
vas também serão premiadas 
pela organização.

BASQUETE

Alba inicia semestre com três vitórias na Liga
Equipes da categoria de base jogaram contra 
Barra Bonita e conseguiram resultados positivos; 
início dos trabalhos anima técnico Dudu

Angelo Neto

O projeto Alba/Lençóis Pau
lista iniciou com o pé di
reito o segundo semestre 

de 2013, neste sábado 3. Três 
categorias de base entraram 
em quadra e venceram Barra 
Bonita, no ginásio da escola 
Bianchini, na Cecap, pela LBC 
(Liga de Basquete Centro Oeste 
Paulista).

O primeiro jogo foi da ca
tegoria sub-12. No jogo de ida, 
em Barra Bonita, os garotos len- 
çoenses perderam, mas desta 
vez a história foi diferente. A 
vitória por 39 a 36 foi a tercei
ra seguida do Alba na compe
tição. "Eles tem um time mais 
alto que o nosso e por isso trei-

namos em cima disso. Acabou 
dando certo", lembrou o técni
co Leonardo Henrique de Oli
veira, o Dudu.

No sub-13, a história não foi 
diferente. Invicta no campeona
to, a equipe do Alba começou 
o jogo mal no ataque, mas se 
recuperou logo em seguida e fe
chou a partida em 36 a 29. "Foi 
um jogo no qual erramos muito 
no ataque, mas fomos bem na 
defesa e isso fez a diferença", 
destacou Dudu. No outro con
fronto, o sub-14 também ven
ceu, desta vez por 69 a 33.

O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinado pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 51-2013 PROC: 75-2013 EDITAL: 56-2013- 
ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de carnes, através do sistema de 
registro de preços, que serão destinados à merenda escolar durante o exercício de 2013, 
conforme especificações do Anexo II. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor 
de SAGGIN & CIA. LTDA. EPP, CNPJ/MF sob n° 49.857.642/0001-09

Item Qtde. Unid. Descrição Vl. Unit.

01 3.000 Kg
Coxa e sobrecoxa inteira de frango, congelado. Conforme 

descritivo do edital. Marca: ITABOM R$7,00

02 950 Kg
Costela suína in natura congelada Conforme descritivo do edital. 

Marca: JK R$14,00

05 3.300 Kg
Carne Bovina (acém), cortada em cubos de 4 cm por 4 cm, 
resfriada, (pacotes padronizados de 02 e 05 kg). Conforme 

descritivo do edital. Marca: FRIGOL
R$12,50

06 1.600 Kg
Carne Bovina (patinho) em forma de bifes, resfriada, (pacotes 

padronizados de 02 e 05 kg). Conforme descritivo do edital. Marca: 
FRIGOL

R$16,00

10 800 Kg
Salsicha tipo Hot Dog especial. Conforme descritivo do edital. 

Marca: PERDIGÃO R$10,00

J.E. RISSI ALIMENTOS ME, CNPJ/MF sob n° 10515.277/0001-00. Tel.: 14-3206-3009
Item Qtde. Unid. Descrição

03 2.200 Kg
Filé de peito de frango sem osso, resfriado. Conforme descritivo do 

edital. Marca: ITABOM R$12,30

04 3.800 Kg
Carne Bovina (acém) moída, resfriada, (pacotes padronizados de 02 

e 05 kg). Conforme descritivo do edital. Marca: FRIBRASIL R$12,50

07 2.200 Kg
Carne Bovina (acém), cortada em tiras, resfriada, (pacotes pa

dronizados de 02 e 05 kg. Conforme descritivo do edital. Marca: 
FRIBRASIL

R$12,50

08 3.000 Kg
Linguiça de pernil suína, não toscana,. Embalagem plástica de 
polietileno original contendo 05 Kg. Conforme descritivo do 

edital. Marca: AURORA
R$12,80

09 1.000 Kg
Almôndega bovina congelada unidade com 25 gramas Conforme 

descritivo do edital. Marca: SWIFT R$17,50

11 800 Kg
Filé de Tilápia in natura inteiros com corte em^V, Pacotes com 01 

kg. Padrões microbiológicos Conforme descritivo do edital. Marca: 
COPACOL

R$25,50

Total contratado R$287.510,00(duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e dez reais). 
Macatuba, 29 de julho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 53-2013 PROC: 77-2013 EDITAL: 58-2013- ÓR
GÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
elétricos a pedido das Secretariais Municipais destinado ao consumo até 31/12/2013. A 
Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em re
ferência, adjudicando o objeto da licitação em favor de CORES VIVAS COMÉRCIO DE 
TINTAS LENÇÓIS LTDA., CNPJ/MF sob n° 56.309.867/0001-88

ITEM QDE
TOTAL UNID. DESCRITIVO QDE.

13 60 UNID. GLOBO BOLA BOCA 15 300 X  150 MM (VIDRO 
LEITOSO). MARCA: JOANTO R$24,50

16 40 UNID. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W/220V OVÓIDE - 
SOQUETE E27. MARCA: ECP R$24,21

33 200 MT FIO PARA TELEFONE INTERNO. MARCA: STE R$0,16

35 50 UNID. LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS BIVOLT. 
MARCA:ECOLUME R$2,50

45 150 UNID. FIO DE TELEFONE EXTERNO. MARCA:STE R$0,30

PRIMAR-NET INT. ELÉTRICAS E INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ/MF sob n° 
05.293.104/0002-36

ITEM QDE
TOTAL UNID. DESCRITIVO QDE.

1 6 ROL CABO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO - ROLO COM 100 MTS 
600 W. MARCA: MAX CABOS. MARCA: MAX CABOS R$38,02

2 6 ROL CABO FLEXIVEL 1,5 MM BRANCO - ROLO COM 100 
MTS 600 W. MARCA: MAX CABOS R$38,02

3 6 ROL CABO FLEXIVEL 1,5 MM VERMELHO - ROLO COM 100 
MTS 600 W. MARCA: MAX CABOS R$38,02

4 6 ROL CABO FLEXIVEL 4,0 MM PRETO ROLO COM 100 MTS 
600W. MARCA: MAX CABOS R$96,03

5 6 ROL CABO FLEXIVEL 4,0 MM BRANCO - ROLO COM 100 
MTS 600W. MARCA: MAX CABOS R$96,03

6 6 ROL CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO - ROLO COM 100 
MTS 600W. MARCA: MAX CABOS R$96,03

9 4 ROL CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO - ROLO COM 100 
MTS. MARCA: MAX CABOS R$55,89

10 500 MT CONDUÍTE LISO POLIETILENO 3/4” . MARCA: 
POLYANA R$0,64

11 3 PCT CONTATOR TRIPOLAR 7 1/2W . MARCA: LUKMA R$80,73

12 50 UNID. GLOBO BOLA BOCA 15 300 X  150 MM 
(POLIPROPILENO) . MARCA: LUMER R$20,90

14 60 UNID. BOCAL 15 COM SOQUETE DE PORCELANA E27. 
MARCA:LUMEK R$25,00

15 125 ROL FITA ISOLANTE COM 20 MTS DE OTIMA QUALIDADE. 
MARCA: BRASFORT R$2,22

17 50 PEC CAIXA 2 X  4 EMBUTIR. MARCA: ISOPLAST R$0,24

19 25 UNID. ADAPTADOR 2 P + T (PADRÃO NOVO P/ O ANTIGO) - 
MACHO. MARCA: HAYMAX R$2,43

20 25 UNID. ADAPTADOR 2 P + T (PADRÃO ANTIGO PARA O NOVO) 
- MACHO. MARCA: HAYMAX R$2,43

21 20 UNID. ADAPTADOR PARA SOQUETE BASE E 27 PARA E 40. 
MARCA: FOXLUX R$4,75

22 40 UNID. ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4” (REF/PADRÃO 
HIDROSOL) . MARCA:HIDROSSOL R$0,93

23 1 ROL CABO PP 2 X 2,5 MM - ROLO COM 100 MTS. MARCA: 
POWER CABLE R$196,60

24 2 ROL CABO PARALELO 2,5 MM - ROLO COM 100 MTS. 
MARCA: MAX CABOS R$152,00

25 7 CX CANALETA SISTEMA X - CAIXA COM 25 UNIDADES. 
MARCA: PERLEX R$44,55

26 8 UNID. CONTATOR TRIPOLAR 5 1/2 KW (REF. 3 rt 1026 na 20) . 
MARCA:LUKMA R$48,75

30 10 PCT DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A - PADRÃO DIN. 
MARCA: LUKMA R$3,27

31 10 PCT DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - PADRÃO DIN. MARCA: 
LUKMA R$12,19

34 60 ROL FITA DUPLA FACE 12 MM X 3 M PARA CANALETA. 
MARCA:3M R$6,20

38 15 UNID. LÂMPADA LUZ MISTA 160W/220V COM BASE E-27 
OVOIDE. MARCA: JUSKA R$5,28

41 140 UNID. LÂMPADA VAPOR METALICO 250W/220V OVOIDE - 
SOQU. E-40. MARCA: JUSKA R$19,99

42 15 UNID. LÂMPADA VAPOR METALICO 400W/220V TUBOLAR - 
SOQU. E-40. MARCA: JUSKA R$24,08

43 30 UNID. CONDULETE PVC CINZA - HIDROSOL. MARCA: 
HIDROSSOL R$3,76

47 20 UNID. PINO TOMADA 2P 10 A - NOVO PADRÃO. MARCA: 
PERLEX R$1,54

48 20 UNID. PINO 2P + T 10 A - NOVO PADRÃO. MARCA: PERLEX R$2,20

49 20 UNID.

REFLETOR 400 W ALUMINIO MULTIUSO - SOQUETE 
E-40 (Projetor fechado em corpo, refletor de alto brilho, 

laterais em chapa de aço pintado em epóxi, com lente plana 
de cristal temperado e suporte de fixação em aço galvanizado 

indicado p/ quadras poliesportivas) . MARCA: RILUME

R$29,95

53 30 UNID. REATOR ELETR. PARTIDA RAPIDA 1 X  40W 110/220V P/ 
LAMP. FLUOR. . MARCA: DSW R$9,99

54 30 UNID. REATOR ELETR. PARTIDA RAPIDA 2 X  20W 110/220V P/ 
LAMP. FLUOR. . MARCA: DSW R$11,07

58 30 UNID. TOMADA FÊMEA 2P + T 20 A - NOVO PADRÃO P/ 
EXTENSÃO. MARCA:PERLEX R$2,28

60 20 UNID. REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X  20 W P/ LÂMPADA 
FLUORESCENTE. MARCA: DSW R$8,23

JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA -  ME, CNPJ/MF sob n° 07.387.664/0001-02

ITEM QDE
TOTAL UNID. DESCRITIVO QDE.

7 6 ROL CABO FLEXIVEL 6,0 MM PRETO - ROLO COM 100 MTS 
600 W. MARCA: R$137,21

8 6 ROL CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERMELHO - ROLO COM 100 
MTS 600 W. MARCA: R$137,21

18 40 PEC REATORES VAPOR METÁLICO 70 W EXTER. ALTO FAT. 
POTENCIA. MARCA: R$27,50

27 5 PCT DISJUNTOR MONOPOLAR 35 A - PADRÃO NEMA. 
MARCA: R$9,70

28 10 PCT DISJUNTOR MONOPOLAR 60 A - PADRÃO NEMA. 
MARCA: R$16,00

29 5 PCT DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A - PADRÃO NEMA. 
MARCA: R$9,72

32 40 UNID.
ESPELHO PARA TOMADA 2P + T EMBUTIR NOVO 

PADRÃO. MARCA: R$0,54

36 50 UNID. LÂMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS BIVOLT. 
MARCA: R$3,01

37 250 UNID. LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS BIVOLT. 
MARCA: R$3,08

39 15 UNID. LÂMPADA LUZ MISTA 250W/220V COM BASE E-27 
OVOIDE. MARCA: R$10,10

40 40 UNID. LÂMPADA VAPOR METALICO 150W/220V OVOIDE - 
SOQ. E-27. MARCA: R$23,03

44 30 UNID. TOMADA TELEFONE SISTEMA X + CAIXA. MARCA: R$4,21

46 30 UNID. LÂMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS X  127V - 
CLARA E-27. MARCA: R$1,15

50 40 UNID. REATOR VAPOR METALICO 150W/220V EXT - ALTO 
FATOR POTENCIA. MARCA: R$36,64

51 140 UNID. REATOR VAPOR METALICO 250W/220V EXT - ALTO 
FATOR POTENCIA. MARCA: R$43,00

52 15 UNID. REATOR VAPOR METALICO 400W/220V EXT - ALTO 
FATOR POTENCIA. MARCA: R$54,80

55 100 UNID. REATOR ELETR. PARTIDA RAPIDA 2 X  40W 110/220V P/ 
LAMP FLUOR. . MARCA: R$11,80

56 10 UNID. RELE FOTO ELÉTRICO BIVOLT. MARCA: R$8,30

57 20 UNID. RELE FOTO ELÉTRICO 220 V. MARCA: R$9,30

59 30 UNID. TOMADA 2P + T - SISTEMA X - NOVO PADRÃO COM 
CAIXA. MARCA: R$1,98

Valor total contratado R$30.541,92(trinta mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa 
e dois centavos)

Macatuba, 29 de julho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal



MARIMBONDO ACONTECE •  TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2013 •  EDIÇÃO N° 85

M a r im b o n d o A c o n te c e
CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO •  AVENIDA BRASIL, 1039 •  TELEFONE (14) 3269-3400 •  LENÇÓIS PAULISTA -SP •  WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br

Golaços e novo líder: no CEM, a 
Copa Coplacana tem rodada cheia
Frigol vence de 
novo e assume 
a ponta da 
competição

A  terceira rodada da Co
pa Coplacana no CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo) 
foi digna de aplausos. Jogos 
bastante disputados, emo
ção e golaços marcaram o 
final de semana. Após os jo
gos, o campeonato tem um 
novo líder.

No sábado, a Frigol, com 
um ótimo toque de bola e 
precisão nas finalizações, 
assumiu a ponta da tabela 
após bater o então primei
ro colocado, True Info pelo 
placar de 3 a 0.

Também em jogo bem

COPA COPLACANA 
VETERANOS RESULTADOS 
DA SEMANA PASSADA

Segunda-Feira 29
M asster Veículos 2 x  2 
Coplacana

Terça-Feira 30
Frigol 2 x  3 Eliz-Line

Quarta-Feira 31
Safra Sul 2 x  5 T rue Info

Quinta-Feira 1° de 
agosto
Infinity Tennis 2 x  3 H o t  107

Jogos desta semana 
Ontem
Eliz-Line x  Safra Sul, às 
19h30 (até o fecham ento  
desta edição, o jogo ainda 
não havia te rm in ad o )

Hoje
True Info x  Infinity Tennis, às 
19h30

Amanhã
H o t 107 x  M asster Veículos, 
às 19h30

Quinta-feira 8
Coplacana x  Frigol, às 19h30

FOTO: D IV U LG A Ç Ã O

N O VO  LÍD ER  -
Equipe da Frigol venceu 
a True Info por 3 a 0 e 
assumiu a liderança da 
Copa Coplacana no CEM

disputado, Academia Marim
bondo e a Infinity Tennis em
pataram em 3 a 3. O destaque 
da partida, mais uma vez, foi 
Gustavo Manne, da Academia 
Marimbondo, que marcou um 
golaço de bicicleta. O jogador 
é o artilheiro da competição 
com oito gols (média de dois 
tentos por jogo).

Enquanto isso, no domin-

go, a Coplacana empatou 
em 2 a 2 com a Masster Veí
culos. Já a Eliz-Line goleou a 
Safra Sul por 4 a 0. A  equipe 
derrotada entrou em cam
po desfalcada de vários jo
gadores e ficou sem poder 
de reação diante de um ad
versário que não quis nem 
saber e não baixou a guarda 
durante toda a partida.

PRÓXIMA RODADA DA 
COPA COPLACANA  
CATEGORIA PRINCIPAL

Sábado 10
Frigol x  Eliz-Line, às 15h15 
H o t 107 x  Masster Veículos, às 17h

Domingo 11
True Info x  In fin ity Tennis, às 8h45 
Coplacana x  Academia M arim bon
do, às 10h45

FOTO: C IN T IA  FO TO G R A FIA S

RO CK’N ROLL - A
Banda Rockover animou 
neste sábado 3, a Saba- 
deira Rock and Roll no 
CEM. Durante o evento, 
o Clube Marimbondo le
vou ao público feminino 
a promoção Club Time, 
na qual elas tinha direito a 
caipirinha em dobro até à 
1h. Cerca de 600 pessoas 
curtiram muito a apresen
tação da Rachover que há 
um bom tempo não toca
va em Lençóis Paulista.

FOTO: D IV U LG A Ç Ã O

R EFO R M A  - O
Clube Esportivo 
M a r i m b o n d o  
está reforman
do uma de suas 
quadras de tê
nis para garantir 
melhor qualida
de aos amantes 
do esporte. A  
expectativa é de 
que a obra ter
mine nos próxi
mos dias.

PROGRAMAÇÃO

Buffet Spunar é o 
destaque Baile dos Pais

Empresa já fez vários eventos e 
sempre supera as expectativas

FOTO: D IV U LG A Ç Ã O

S U C E S S O  -  Buffet é o destaque do Baile dos Pais

O tão esperado Baile 
dos Pais está chegando.A 
noite do sábado 10, pro
mete ser especial para 
todos que comparecem 
no salão social do Clube 
Esportivo Marimbondo. 
Os destaques ficam por 
conta da apresentação 
da Banda Faixa Nobre e 
o buffet completo e ilha 
de batidas.

Mais uma vez, o Bu
ffet do Val (Spunar) de
ve satisfazer a todos os 
presentes. A  empresa foi 
a responsável pelo buffet 
dos três eventos princi-

pais deste ano (Baile das 
Mães, Baile dos Namo
rados e Baile dos Pais). 
Em todos os casos, os 
participantes elogiaram 
a qualidade e a variedade 
do cardápio oferecido.

O evento está pro
gramado para iniciar Às 
2lh. Ainda há convites 
disponíveis. Sócios pa
gam R$ 50 e não sócios 
R$ 90. As mesas são 
para seis e oito lugares. 
Aos sócios, é obrigada a 
apresentação de cartei- 
rinha. Mais informações 
pelo telefone 3269-3400.

PARTICIPE

Continuam 
abertas inscrições 
para campeonato 
de Truco

Segue abertas as ins
crições para o campe
onato interno de Truco. 
Os interessados podem 
fazer suas inscrições na 
sauna, academia e lancho
nete do CEM. O campe
onato está previsto para 
iniciar dia 19 de agosto.

Campeonato de 
Poker será na 
quarta-feira

A  5̂  etapa do campeo
nato interno de Poker será 
nesta amanhã. As inscrições 
serão aceitas até no dia do 
evento, às l9h45.

A  competição tem pro
porcionado muita diversão 
para os associados que 
gostam o jogo de cartas 
mais famoso da atualidade.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade MOMENTOS
Aurenilza e 
Ataide, no 
Tempeiro Caseiro

S A N T ^ ^ U R A
^  Materiais Elétricos

APROVEITE!
PROMOÇÃO

LUMINÁRIAS
EXCELEN CEECP

LOJA 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057 

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

© 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

irema
EQUJftflAIENTOS INDUSTRIAIS n

t a É í g i
k é i« i! |a l

(14)3264-3707
9116-9545

R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 311JD.UBIRAMA  

LENÇÓIS PAULISTA
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ENCONTRO
Depois de assinar o termo 
de compromisso para a 
construção de mais de 400 
casas em Lençóis Paulista, 
a prefeita Bel Lorenzetti, o 
vice-prefeito José Antonio 
Marise e o secretário da 
Habitação, Silvio Torres, 
continuaram as conversas 
após a abertura oficial 
da Agrifam (Feira da 
Agricultura Familiar).

FOTO: DIVULGAÇÃO

•  CONTAINER
Moda feminina e masculina 
com marcas exclusivas da 
lodice, Triton, Coca-Cola 
Clothing, Toulon, Hollister 
abercrombie e Luis XV 
o cliente vai encontrar 
na Container. Na liquida 
Container a coleção inverno 
está com preços de R$ 26,90 
a R$ 149,90. Em breve, a 
loja vai trazer novas marcas 
com a coleção prim avera/ 
verão 2014. Na Container, o 
pagamento pode ser feito 
nos cartões Visa e Master. 
Confira as promoções e 
novidades da Container, que 
fica na rua 7 de setembro, 
865 -  Centro. Telefone (14) 
3263 3013.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Henrique, 1 ano;
O  Breno, 1 ano;
©  Cristiane e Alessandro, 
casam ento no Cartório de 
Registro Civil no dia 3 de 
Agosto;

Laura, 4 m eses;
I© Heros, 4 anos;

I ©  Julia, 1 ano.

FOTO: STUDIO A FOTO: KING STUDIO

• Ana Luisa, 
9 meses

• Laura, 5 
meses

LANÇAMENTO!
RESIDENOALJARDIM

PLANALTO

• Lotes comerdais
de450m^

• Lotes residendais 
de200m^e220m^

• Planos com entrada, 
parcelas em até 6xe até 
120 meses para pagar

IN F R A T E C
EMPREENPIMENTOS IM08IÜIÁRI0S

Tel.: 3263-1118
9609-2218-/smae/ 
9652-8202 - José Carlos 

Rua XV de novembro, 753 -  sala 04

< )o

Para participar acesse: f  /radioventurafm

A Ventura sorteará 3 prêmios, um 
deles pode ser a “cara” do seu pai:

►0 Tecnológico
1 T V 32”

►0 Churrasqueiro
1 Kit Churrasco - Desde a tabua de carne até a cerveja

►0 Pescador
1 Kit Pescador -  Vara, Monilete, Faca de pescador, I 
Maleta de acessórios. Lanterna. Ê

http://www.rogete.com.br

