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'O PT tem projeto de poder, o PSDB 
tem projeto de país', diz Aécio Neves
Evento em Barretos reuniu lideranças do partido e senador definiu momento como 'o início da cam inhada do PSDB rumo à presidência'
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JA R D IM  CAROLINA

Edital traz critérios 
para o Minha 
Casa, Minha Vida

O programa Minha Casa, Minha 
Vida vai sortear 452 casas que estão 
sendo construídas no Jardim Carolina, 
em Lençóis Paulista. O processo de 
agendamento, inscrição e requisitos 
para participar do sorteio estão publi
cados na edição de hoje do O ECO. 
Famílias em que as mulheres são res
ponsáveis pela unidade familiar ou que 
tenham pessoas com deficiência física 
têm prioridade. As casas são voltadas 
para famílias cuja renda conjunta não 
ultrapassa R$ 1,6 mil e que residam 
no município por mais de cinco anos. 
O interessado em concorrer também 
não pode ter um  imóvel no seu nome 
ou financiamento habitacional. Mais 
informações no edital.

COPLACANA

Infinity Tennis 
chega mais perto 
da segunda fase

Faltam três rodadas para term i
nar a prim eira fase da Copa Copla- 
cana e alguns tim es já  tem, quase 
que certa, a colocação para próxima 
etapa. O Infinity Tennis é um  deles. 
Com m ais um a vitória do final de 
semana, contra o Safra Sul, o time 
se m antém  no topo da tabela de 
classificação. A sexta rodada teve 
ainda jogo do M asster Veículos con
tra Academia CEM, Eliz Line e Co- 
placana, e True Info contra Hot 107. 
Além do futebol, o CEM tam bém  
com em ora bom  resultado do Happy 
H our realizado na sexta-feira. Mais 
de 250 pessoas participaram  do 
evento que teve show e atividades 
para as crianças.

TRANSITO

Carreta tomba 
no acesso à 
Marechal Rondon

Uma carreta (foto) tombou no iní
cio da tarde de ontem na rotatória de 
acesso a rodovia Juliano Lorenzetti. No 
veículo, além do condutor estavam a 
mulher dele e dois filhos de três e sete 
anos. As vítimas não se feriram. A Polí
cia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros 
estiveram no local. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a carreta vinha de Curitiba 
carregado com material sintético que se
ria descarregado o grupo Lwart.

A GALOPE - Senador Aécio Neves posa para foto em evento do PSDB, em Barretos; Aloysio Nunes disse que renovação é fundamental
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COPA O ECO

Santa Luzia e 
Grêmio Cecap 
decidem o título

O final de semana foi deci
sivo no futebol. Quatro equi
pes jogaram para escolher 
apenas duas que se enfrentam 
para sair o vencedor que vai 
erguer a taça da Copa O ECO. 
No jogo entre Palestra e San
ta Luzia (foto), o gol só saiu 
faltando cinco minutos para o 
final da partida. Já o Grêmio 
Cecap e Areiópolis enfrenta
ram os tão temidos pênaltis. 
Apesar da vitória do Grêmio, 
o técnico já adiantou que não 
gostaria que a final fosse para 
as penalidades.
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BANCOS

Após 3 anos, lei 
das divisórias é 
descumprida

Lei de Lençóis Paulista prevê 
que toda agência bancária  isole vi
sualm ente as operações realizadas 
em balcões e caixas. A pesar de es
ta r em vigor desde 2010, a norm a 
não é cum prida. D as oito agências 
de Lençóis, três já  foram  m ultadas 
em m ais de R$ 16 m il cada e ainda 
não se adequaram  à lei. A m edida 
visa d im in u ir os roubos ou assal
tos cham ados de saidinhas, já  que 
as div iórias p reservam  os clientes 
dos olhares curiosos dos bandidos. 
Os bancos Itaú-U nibanco e Santan- 
d e r disseram , através de assessoria 
de im prensa, que vão se adequar. 
Bradesco não respondeu a tem po 
do fecham ento da edição.

Xeiópolis
^BoVeb^  LençóisE ãulista

MACATUBA

Campanha coleta 
sangue hoje_______ ç)

TERCEIRA COLUNA

Prédio histórico de 
Agudos vai ao chão ©

CICLISMO

Pedalada da Piedade 
acontece no dia 8 ç)

MACATUBA

Polícia investiga 
atropelamento e 
morte de jovem

A Polícia Civil de Macatuba ins
taurou inquérito para apurar o atrope
lamento e morte de um  jovem de 22 
anos. O acidente aconteceu na manhã 
de sábado. Pelos relatos do condutor 
do caminhão com placas de Assis e de 
familiares do jovem, a polícia acredita 
em suicídio. Segundo o delegado Mar
celo Bertoli Gimenes, o jovem entrou 
na frente do caminhão duas vezes an
tes de ser atingido pelo veículo.
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Sol com nuvens 
durante o dia e períodos 

 ̂ de céu nublado.
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QUARTA-FEIRA, 28/08

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t 21°^ —̂\ 98% 
48"C 5̂ ^ 98%

Aplicativo acrescenta 
dígito nove no celular 
automaticamente

R Á D IO
Sacoleiros do 
Paraguai agora 
compram no Brasil
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Cidades ENTRETENIMENTO
Amanhã tem exibição dos filmes Squich! e Quem 
quer ser um milionário? através da programação 
ponto MIS, na Casa da Cultura. As sessões 
acontecem às 10h, 14h e 20h. Informações e 
agendamentos pelo telefone (14) 3263 6525.
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FRASE
"As vacinas continuam à disposição 
nos postos de saúde até sexta-feira 
30 de agosto" Josiane Maria de Souza, 
enfermeira da Vigilância Epidemiológica da 
Diretoria Municipal de Saúde

SH Caminho inverso
l ( Í |

ATRAPALHANDO O TRÂNSITO -  Uma leitora inconformada com a situação en
viou para o Jornal O ECO esta foto. O portão aberto é de uma construção que fica 
na rotatória que dá acesso à avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola. O motorista 
que passa pelo local só tem parte da pista disponível durante todo o dia.
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DOAÇÃO DE SANGUE
Hoje, o hemonúcleo regio

nal de Jaú vai realizar, em Ma- 
catuba, campanha de doação 
de sangue. Os interessados 
devem ir até o Rotary Clube da 
cidade das içh  às 22h.

NOVO VESTIÁRIO
Começou a primeira etapa 

da obra de construção de um 
vestiário no campo de futebol 
localizado ao lado do Teatro 
Municipal, no Parque Sidelpa, 
em Lençóis Paulista. O espaço 
terá sanitários, depósito, vesti
ários e sala de árbitro.

NA SAÚDE
Acontece amanhã a aula 

inaugural do Curso de Forma
ção Técnica para agentes co
munitários de Saúde. O evento 
será realizado no SENAI (Servi
ço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), a partir de i3h, com 
a participação de aproximada
mente i20 pessoas. Além dos 
agentes de Lençóis Paulista, 
profissionais de Macatuba e 
Borebi também vão participar 
da capacitação que segue de 
setembro a março de 2014.

PREVENÇÃO
Cerca de i30 jovens e adul

tos participaram no domingo, 
25, das atividades programadas 
pela coordenação da Crisma da 
Igreja do Cristo Ressuscitado e 
Comitê Gestor do Fórum Per
manente de Combate ao Uso 
de Drogas. O Fórum aconteceu 
na quadra da Escola Munici
pal Edwaldo Roque Bianchini 
e teve atividades, como futsal, 
corrida do saco, corrida do ovo, 
show do cristão, apresentação 
de karatê, palestra sobre dro
gas e queima.

ESCOLINHA DE CICLISMO
A Prefeitura de Lençóis Pau

lista entregou ontem, material 
educativo para as atividades 
que integram o Projeto Esco- 
linha de Ciclismo Buscapé, de
senvolvido pela Polícia Militar. 
Entre os objetos estão minia
turas de faixas de pedestre, 
bordas e linhas divisórias para 
sinalização de trânsito e placas 
de regulamentação. O projeto 
é voltado para crianças entre 
nove e i i  anos. 
/////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

FLAGRANTE -  No momento que uma pessoa estava jogando lixo atrás de uma loja 
no fim da rua Pedro Natálio Lorenzetti, um morador foi até o local e encontrou esse 'de
pósito' de roupas e lixo perto do rio, no Centro da cidade. Mesmo com o serviço de lixo 
que passa em todos os bairros, ainda existem pessoas que desrespeitam a natureza.
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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.

Sacoleiros paraguaios agora vêm fazer compra no 
Brasil. Com a desvalorização do real e o valor alto do 
guarani, a moeda paraguaia. As lojas que vendiam para 
sacoleiros brasileiros, em Pedro Juan Caballero, na cha
mada tríplice fronteira, estão praticamente sem movi
mento. Além de comprar no Brasil, o que os paraguaios 
mais estão fazendo é ir buscar produtos na Argentina. 
No vizinho do lado de lá a moeda está muito mais des
valorizada que o real. Para comprar um dólar são ne
cessários nove pesos argentinos, no mercado paralelo. 
Como a capital paraguaia, Assunção, fica a apenas 20 
quilômetros da divisa com a Argentina, a classe média 
faz a festa na cidadezinha de Clorinda. Os paraguaios 
compram lá produtos vendidos em supermercados, ga
solina e até gás. Na cidade brasileira da divisa, Foz do 
Iguaçu, os paraguaios usam serviços como dentista e 
clínicas médicas. Também compram produtos mais so
fisticados, como eletrodomésticos e móveis.

Pelo menos 40 jovens que vieram para partici
par da Jornada Mundial da Juventude, entre os 
dias 23 e 28 de julho, ainda estão em solo bra
sileiro e não pretendem sair daqui. Tanto que já 
entraram com pedido de refúgio. Alguns deles 
alegam que são perseguidos em seus países 
por questões religiosas. Outros relatam proble
mas relacionados a conflitos armados nas na
ções de onde vieram. Atualmente, pouco mais 
de 4 mil pessoas vivem como refugiadas no 
Brasil. Só este ano, o governo já aceitou cerca 
de 300 pedidos, a maioria de cidadãos da Síria, 
da Colômbia e do Congo.

Venda de guloseimas e refrigerantes pode 
ser proibida nas escolas. O Senado concluiu 
a votação do projeto de lei que não permite 
o comércio de bebidas com baixo teor nu
tricional ou de alimentos com quantidades 
elevadas de açúcar, gordura saturada, gor
dura trans ou sal em cantinas e lanchonetes. 
Apesar da montagem dos cardápios destes 
estabelecimentos ser motivo de preocupa
ção, até hoje não há regra que padronize a 
medida em todo o País. Para se ter ideia o 
assunto é discutido no Congresso há quase 
oito anos. Agora, o projeto segue para apre
ciação da Câmara dos Deputados.

As vendas pela internet cresceram no Brasil. 
Motivados pela busca de preços mais bara
tos na internet, os consumidores brasileiros 
fizeram o faturamento do comércio eletrônico 
avançar 24% no primeiro semestre. Segundo 
os dados divulgados pela E-bit, empresa es
pecializada em informações sobre o setor, o 
montante comercializado chegou a R$ 12,7 bi
lhões. Já o número de pedidos subiu 20%, para 
35 milhões e meio de encomendas. De acordo 
com o levantamento, a deterioração do cená
rio econômico levou os consumidores a adotar 
uma postura mais cautelosa nas compras, prio
rizando facilidades de parcelamento e ofertas 
de preços mais baixos, características próprias 
do comércio pela internet.
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Opinião í FRA SE
• "O que nós temos que fazer é construir a próxima agenda, a agenda para os próximos 
20 anos do Brasil, já que o PT abdicou dessa responsabilidade. O PT abriu mão de ter 
um projeto de país para se contentar exclusivamente com um projeto de poder"

Aécio Neves, senador e presidente do PSDB

PA RA  PEN SA R
• "A vida vai ficando 
cada vez mais dura 
perto do topo." 

Friedrich Nietzsche

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

2014 já começou
Começa a ganhar cada vez 

mais forma a candidatura do 
senador e presidente nacio

nal do PSDB, Aécio Neves, para a 
presidência da República no plei
to do ano que vem. Para os di
retórios estaduais, o neto do ex
-presidente Tancredo Neves já é 
um consenso, conforme mostrou 
reportagem da Folha de S. Paulo.

Em São Paulo -  onde existe um 
cuidado maior para tratar do as
sunto em virtude do peso políti
co do ex-governador José Serra, 
que também almeja o posto de 
candidato da legenda -  a visita a 
Barretos do senador mineiro e sua 
comitiva pode ter sacramentado 
também o apoio paulista, funda

mental numa campanha desse 
porte.

E os sinais disso não foram 
parcos e nem sutis.

No evento denominado 
Encontro com Lideranças, 
além de reunir perto de 70 
prefeitos tucanos de todo Es

tado de São Paulo, que grita
ram com entusiasmo o nome 

de Aécio Neves, estavam 
presentes em seu palanque

o líder do PSDB de São Paulo, de
putado Duarte Nogueira, o líder 
do partido na Câmara Federal, de
putado Carlos Sampaio, e o líder 
tucano no Senado, Aloysio Nunes 
Ferreira, que não se omitiu ou foi 
tímido em seu discurso.

O senador nativo de São José 
do Rio Preto disse com todas as 
letras que a política brasileira está 
encerrando um ciclo. Ele defendeu 
abertamente que o cenário eleito
ral precisa de novos e bons qua
dros para se presentar ao eleitor 
e para governar o país. Aloysio 
defendeu que Aécio Neves repre
senta essa renovação e, por isso, 
deve ser a alternativa da legen
da para o governo petista. Se São 
Paulo, de algum modo, represen
tava um entrave para que Aécio 
Neves pudesse correr o Brasil, ao 
que tudo indica, o evento de Bar- 
retos derrubou a muralha.

O próprio Aécio Neves afirmou 
que começava naquele momento 
"a caminhada do PSDB rumo à pre
sidência". Como diz o ditado: para 
quem sabe ler, um pingo é letra.

Para o PSDB 2014 começou na
quele sábado, em Barretos.

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

A palavra final 
é do Congresso

O
D

< Carlos Sampaio
é deputado federal 
e líder do PSDB

Depois de mais de 12 anos, 
o Congresso Nacional final
mente voltou a discutir os 

vetos presidenciais. Trata-se de 
um momento histórico que deve 
ser celebrado e registrado, pois 
representa a retomada do papel 
fundamental do Legislativo de 
dar a última palavra nas questões 
que lhe dizem respeito.

Desde que assumi o mandato 
na Câmara Federal, em 2002, por 
mais absurdo que possa parecer, 
nunca apreciei um veto presiden
cial, pois, contrariando a lógica, o 
ciclo de tramitação de um projeto 
de lei encerrava-se com o veto do 
Executivo. Isso aviltava o Legisla
tivo, pois reduzia, sobremaneira, 
a atuação de deputados e sena
dores. Portanto, louvo esse mo
mento ímpar em que participo da 
retomada da apreciação dos vetos 
pelo Congresso, numa dem ons
tração de respeito à Constituição 
e valorização do Congresso.

Essa vitória inquestionável do 
Legislativo não se perde pelo fato 
de o Governo, na esteira do que 
foi dito por alguns, ter consegui
do manter os quatro vetos sub
metidos à  análise do Congresso 
no último dia 20. Derrota alguma 
houve se nos dermos conta de 
que o Congresso Nacional voltou 
a ter a palavra final na apreciação 
dessas matérias. Derrota algu
ma houve se levarmos em conta 
que, passados 12 anos, a popula
ção voltou a participar, ativam en
te, de uma sessão na qual vetos 
presidenciais foram votados pela 
Casa Legislativa. A presença ma
ciça de representantes de cate
gorias envolvidas nas discussões 
das propostas que foram objeto 
dos vetos, com especial destaque

para a do "ato médico", por si só, 
já  demonstra a relevância dessa 
memorável sessão ocorrida na 
semana passada.

As vantagens da restituição ao 
Congresso da autonomia na ques
tão dos vetos presidenciais são 
evidentes: primeiro, voltamos
a respeitar o que diz a própria 
Constituição Federal, que garante 
soberania aos congressistas para 
deliberar sobre o assunto.

Segundo, sublinha a responsa
bilidade de ambas as partes (g o
verno e Congresso) na discussão 
dos projetos, uma vez que, não 
raras vezes, esse "veto term i
nativo" do Executivo servia de 
pretexto para eximir de respon
sabilidade aqueles parlamentares 
que preferiam se esconder atrás 
da caneta do presidente da R e
pública -  afinal, é mais cômodo 
para alguns aprovar um deter
minado projeto e, com isso, e v i
tar polêmicas com seus pares no 
Congresso, sabendo que, depois, 
a proposta será vetada pelo Exe
cutivo e ponto final.

Por último, o certo é que essa 
nova prática estimula a partici
pação popular através dos m ovi
mentos sociais e entidades civis 
organizadas, que podem acom 
panhar a discussão dos vetos e 
pressionar segundo seus legíti
mos interesses, já que agora há 
data marcada, todo mês, para a 
apreciação dessas matérias.

Enfim, estou convencido de 
que os grandes vencedores, nessa 
questão, independentemente da 
manutenção ou derrubada de um 
veto presidencial, são o Congres
so, que vai poder cumprir à risca o 
seu papel constitucional de legis
lar, e a população brasileira, que 
agora pode acompanhar de perto 
a discussão desses mesmos vetos 
sem ter que se curvar às famosas 
canetadas do Executivo.

Em Barretos, Aécio praticamente lança candidatura
O senador Aécio Neves praticamente lançou sua candidatura à presidência 

do Brasil em evento realizado na Festa do Peão de Barretos, no sábado. Oficial
mente, o ex-governador mineiro fez questão de frisar que participava do evento 
como presidente nacional do PSDB, mas deixou escapar que este era o início da 
"caminhada do PSDB rumo à presidência da República. A cautela tem dois moti
vos: o primeiro tem relação com a legislação eleitoral, que não permite campanha 
antecipada até a realização das convenções partidárias. O segundo motivo - e 
mais urgente no momento - é a disputa com o ex-governador paulista, José Serra.
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APOSTA
O maior símbolo desse movimen

to foi justamente -  quem diria -  um 
senhor de 68 anos. O senador Aloy
sio Nunes Ferreira, da vizinha São 
José do Rio Preto, declarou em seu 
discurso que a política precisa de no
vos e bons quadros. "Fechou-se um 
ciclo e o Brasil clama por renovação", 
frisou o senador tucano.

JUVENTUDE
O próprio evento Encontro com 

Lideranças foi uma mostra disso. 
Nascido em 4 de março de 1960, 
Aécio Neves tem 53 anos. Ele foi re
cebido pelo jovem prefeito de Bar
retos, Guilherme Ávila, com apenas 
34 anos. O já citado João Cury, que 
coordenou a vinda de Aécio ao in
terior, tem 39 anos. Outro exemplo: 
o prefeito de Lins, Edgar de Souza, 
também tem 34 anos.

PRESENÇA
Outra autoridade da região pre

sente no evento foi o deputado fe
deral Milton Monti (PR). Como todos 
os anos, o parlamentar participava da 
Queima do Alho e foi convidado para 
participar do encontro tucano. Apesar 
de ser da base da presidenta Dilma 
Rousseff (PT), o senador Aécio Neves 
fez questão de citar o deputado.

NO CHÃO
Quem passa pelo Centro de Agu

dos, mais precisamente nas proximi
dades da rua Joaquim Rondina, per-

Berço tucano
Uma das marcas do 

evento em Barretos pode 
ser resumida em uma pa
lavra: renovação. Em todos 
os discursos e gestos dos 
maiores líderes do partido 
acenam para apostas em 
caras novas. Faz parte des
sa nova safra, por exem
plo, o prefeito de Botucatu, 
João Cury, que foi quem 
organizou a visita de Aécio 
ao Interior de São Paulo.

cebe uma grande demolição. Trata-se 
de um dos prédios mais antigos de 
Agudos que foi derrubado, o Setifício 
Glória. No local será construído um 
prédio com apartamentos e espaços 
para lojas.

HISTÓRICO
A construção é antiga e há duas 

décadas estava abandonada. Servia 
de teto para moradores de rua e usu
ários de drogas. O local que fica bem 
no Centro da cidade foi alvo de diver
sas criticas e discussões que ganha
ram espaço até na Câmara Municipal. 
Agora é parte do passado, da memó
ria dos agudenses mais antigos.

DEMOLIR OU NÃO?
Algumas pessoas defendiam que 

o antigo Setifício fosse restaurado. 
Outros aprovaram a demolição. O fato 
é que a estrutura antiga do prédio e 
sua localização se tornaram um dos 
pontos históricos da cidade. Pontos 
que vão desaparecendo no decorrer 
do tempo e com a chegada de gran
des investimentos.

SEGURANÇA
Na Câmara, o assunto também 

provocou opiniões divergentes. Um 
requerimento foi enviado ao pro
prietário do prédio, solicitando mais 
segurança durante o processo de de
molição. É que devido à localização do 
imóvel, no centro, a queda de muros 
e materiais de construção pode dani
ficar veículos ou machucar pedestres.
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A Cube é a primeira 
impressora 3D a ser vendida 
em uma loja de varejo no 
Brasil. O aparelho custa no 
Brasil R$ 6.690. Os cartuchos 
plásticos saem por R$ 250.

Aplicativos atualizam 
contatos que ganham nono 
dígito no Interior de SP

Aplicativos móveis criados para atualizar a 
agenda de contatos do smartphone com o nono 
dígito em São Paulo ganharam novas versões 
para também acrescentar o 9 aos telefones ce
lulares do interior de São Paulo. A partir deste 
domingo, 25, números de celular do Interior pau
lista, que operam nos códigos DDD 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 e 19, precisam acrescentar o 9 antes 
do número. Até o dia 3 de setembro, chama
das feitas com 8 ou 9 dígitos continuarão a ser 
completadas. A partir do dia 4 de setembro, as 
operadoras não são mais obrigadas a completar 
ligações sem o nono dígito, mas uma mensagem 
vai informar aos clientes sobre a necessidade 
dele. A partir de 3 de dezembro, essa mensagem 
também deixa de ser obrigatória. Mas além de 
lembrar de acrescentar o nono dígito na hora de 
discar, outro problema que surge são os conta
tos da lista. Atualizar todos, pode ser uma grande 
dor de cabeça. Para ajudar nesta tarefa existem 
alguns aplicativos para este fim:

- 9D+ (grátis, Android) - O aplicativo 9 d+ 
(Nono Dígito SP) foi atualizado no dia 22 de agos
to para contemplar a inclusão do dígito 9 aos ce
lulares de São Paulo e interior. Ao abrir 0 progra
ma, basta clicar em um botão para que todos os

números de São Paulo da sua agenda sejam 
atualizados com 0 dígito 9. É possível re

' verter 0 processo clicando em outro botão

- 9 dígitos (US$ 1, iOS) - Além de incluir 
0 número 9 nos celulares com DDDs da capi

tal e do interior de São Paulo, 0 '9 Dígitos' 0 apro
veita a análise da agenda pra ver se há números 
com código de operadora diferente da operadora 
do usuário.

- NOVO NÚMERO BRASIL (grátis, Android) - O
aplicativo antes conhecido como 'Novo número 
SP' foi atualizado em 23 de julho e mudou de 
nome.

^  - SP9 (grátis, Windows Phone) -  O aplicativo
^  foi feito para atualizar os números do DDD 11, mas 
^  é possível incluir o nono dígito em outras áreas. 
^  O único problema é que ele duplica os contatos.

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

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

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ...............  3298-9200
Ambulância..........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

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

Polícia MAIS UMA VITIMA FATAL
Luis Gustavo Saracini Caris foi atingindo, no domingo à 
noite, por um caminhão quando estava empurrando um 
fusca na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a 
Bauru-Marília. Segundo o motorista do caminhão-trator, o 
veículo estava na faixa direita com as luzes apagadas.

TRANSITO

Polícia investiga atropelamento 
de jovem de 22 anos na SP-261
Acidente aconteceu na manhã de sábado; família notou mudança de comportamento do jovem

l " l "  WELITON BAR RO S" E>

ATROPELAMENTO -  Jovem de 22 anos morreu no sábado atropelado por um caminhão na rodovia Osny Matheus, em Macatuba

Carlos Alberto Duarte

A  Polícia Civil de Macatu
ba investiga o atropela
mento e a morte de um 

jovem de 22 anos na manhã de 
sábado, 24 de agosto, na rodo
via Osny Matheus (SP-261). O 
acidente aconteceu por volta 
das 7h, no quilômetro 123 mais 
500 metros da rodovia. Um ca
minhão, com placas de Assis, 
transitava sentido Lençóis-Pe- 
derneiras, quando o rapaz foi 
atropelado e morto.

Ontem, o delegado Marcelo 
Bortoli Gimenez disse ao ECO 
90.1 Notícias que, de acordo 
com relato do motorista, o jo
vem entrou duas vezes na frente 
do caminhão e não houve como 
evitar o atropelamento.

Ainda de acordo com depoi
mento do condutor, na primei
ra vez que o jovem entrou na 
pista, ele conseguiu desviar o 
veículo, mas ele retornou para 
a faixa que o caminhão havia 
desviado, tornando impossível 
nova manobra por parte do mo-

torista. Gimenes disse que tudo 
leva a crer em suicídio.

A família também relatou 
ao investigador que o jovem 
estava com problemas particu
lares. O jovem estava apresen
tando problemas de comporta
mento. 'A família estava muito 
preocupada que algo ruim 
pudesse acontecer. Receberam 
a notícia com muita tristeza”, 
concluiu o delegado.

CAPOTAMENTO
Dois jovens ficaram feridos

na rodovia SP 273, que liga 
Agudos ao distrito de Domélia, 
por volta das 19h30 deste do
mingo. O acidente aconteceu 
no Km 342, em Agudos, em 
um trecho conhecido como a 
'curva da morte'. O Corsa com 
placas de Agudos capotou.

As vítimas foram socorridas 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) para 
o Hospital de Agudos com fe
rimentos leves. A polícia esteve 
no local e o veículo foi retirado 
por um guincho.

LENÇÓIS

Carreta tomba em trevo que dá 
acesso à Marechal Rondon
Ninguém ficou ferido; Corpo de Bombeiros atendeu ocorrência de incêndio no fim de semana

Carlos Alberto Duarte

Uma carreta tombou 
no início da tarde de 
ontem na rotatória 

entre as rodovias Marechal 
Rondon e Juliano Loren- 
zetti. No veículo, além do 
condutor estavam a mulher 
dele e dois filhos de três e 
sete anos. As vítimas não se 
feriram. Polícia Rodoviária e 
o Corpo de Bombeiros esti
veram no local.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a carreta vinha 
de Curitiba carregada com 
m aterial sintético que se
ria descarregado no grupo 
Lwart. O trator tinha placas 
de Pinhais e a carreta é de 
Curitiba (PR).

Por volta das 20h50 de 
domingo, o Corpo de Bom
beiros atendeu uma ocorrên
cia de incêndio de um veícu
lo no Parque Rondon. O caso 
foi registrado na polícia, mas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

VIROU -  Carreta tombou em trevo da avenida Juliano Lorenzetti que dá acesso a rodovia Marechal Rondon

aparentemente não havia si
nais de incêndio criminoso. 

Também no domingo,

o Corpo de Bombeiros foi 
chamado para atender in
cêndio em uma residência.

Uma panela de pressão pe
gou fogo, que foi controla
do. Não houve feridos.

http://www.uniontecnologia.com.br


Política SEM APOIO
Reportagem de domingo do jornal Folha de S. Paulo 
deixou o ex-governador José Serra ainda mais longe da 
disputa para presidência da República. O jornal ouviu os 
diretórios do PSDB nos Estados e o nome de Aécio Neves é 
praticamente unanimidade entre as lideranças no país.

ELEIÇÕES 2014

'PT tem projeto de poder, PSDB 
tem projeto de país', diz Aécio Neves
Evento em Barretos reuniu lideranças do partido em São Paulo; senador definiu momento como 'o início da caminhada do PSDB rumo à Presidência'

Vitor Godinho 
e Welinton Barros
Enviados especiais a 
Barretos

Difícil dizer que o evento 
Encontro com Lideran
ças realizado no sábado, 

24, durante a Festa do Peão de 
Barretos, não foi o lançamento 
da campanha presidencial do 
ex-governador mineiro e atual 
senador da República, Aécio 
Neves. Apesar de negar -  por 
conta da legislação eleitoral 
e também por dificuldades 
internas para acomodar o ex
-governador paulista José Serra, 
que também almeja o posto -, 
o evento praticamente iniciou a 
caminhada tucana para as elei
ções de 2014. Em discurso para 
mais de 70 prefeitos e autorida
des, o próprio Aécio Neves dei
xou isso bem claro. "Iniciamos 
hoje aqui em Barretos uma ca
minhada do PSDB rumo à pre
sidência do Brasil", declarou.

Em resposta à pergunta 
do jornal O ECO, o presiden
te nacional do PSDB afirmou 
que está na hora de romper a 
hegemonia petista no Brasil. 
"O PT tem um projeto de po

der. O PSDB tem um projeto de 
país. O PT sequestrou nossas 
bandeiras como a estabilidade 
econômica, mas usou em bene
fício próprio e não do País. Isso 
precisa mudar", frisou Aécio.

O senador chegou por volta 
das 11h30 no aeroporto de Bar- 
retos, depois de ter passado a 
noite em Ribeirão Preto, onde 
jantou com lideranças tucanas 
e empresários da região. Depois 
de desembarcar no aeroporto lo
cal, Aécio seguiu até o Hospital 
do Câncer de Barretos, referên
cia nacional no tratamento da 
doença, onde foi recebido pelo 
diretor-geral da entidade, Hen
rique Prata, que apresentou ao 
ex-governador mineiro o setor 
de treinamento e a ala de trata
mento infantil da entidade.

Aécio elogiou a estrutura do 
hospital e afirmou que o Brasil 
precisa de outros bons exem
plos, já que o Hospital do Cân
cer de Barretos atende apenas 
pacientes do SUS (Sistema Úni
co de Saúde) e criticou o gover
no federal que na sua opinião é 
omisso na saúde pública.

"Lamento que, infelizmente, 
no Brasil temos outra realidade 
que são as Santas Casas que

FOTO: WELINTON BARROS/O  EC

MUITAS FOTOS -  Senador Aécio Neves brinca com criança durante a Queima do Alho, em Barretos; 
o neto de Tancredo Neves afirmou que ali começou 'a caminhada do PSDB rumo à presidência'

estão sem a menor condição 
de funcionamento em grande 
medida por causa do governo 
federal, pelo baixo valor da ta
bela SUS, pela falta de generosi
dade no financiamento da saúde 
pública. Há 10 anos o governo 
federal participava com 56% de 
todo investimento em saúde no

país. Hoje participa com 45% 
apenas penalizando estados e 
municípios", avaliou o tucano.

Após deixa o Hospital do Cân
cer, Aécio e sua comitiva -  que 
também era formada pelo prefei
to de Botucatu, João Cury; pelo 
presidente estadual do PSDB, 
Duarte Nogueira;pelo secretário

estadual de energia, José Aníbal, 
dentre outros políticos -  seguiu 
para a Festa do Peão de Barre- 
tos, onde passou pela tradicional 
Queima do Alho. De lá, Aécio se
guiu para a chácara Espora Batida 
e foi recebido por mais de 70 pre
feitos do interior paulista e pelo 
senador Aloysio Nunes Ferreira,

com quem dividiu o palco.
Em um forte discurso com 

tom claramente eleitoral, Aécio 
Neves ressaltou que a militância 
precisa ter orgulho do PSDB e de
fendeu bandeiras vistas até aqui 
tidas como tabu contra os tucanos 
como as privatizações, lei de res
ponsabilidade fiscal, estabilidade 
econômica e início dos progra
mas de transferência de renda. 
Acusou o PT de ter 'sequestrado' 
essas bandeiras para uso em be
nefício do partido e não do Brasil.

"O que nós temos que fazer 
é construir a próxima agenda, 
a agenda para os próximos 20 
anos do Brasil, já que o PT ab
dicou dessa responsabilidade. O 
PT abriu mão de ter um projeto 
de país para se contentar exclu
sivamente com um projeto de 
poder. O PSDB que é o respon
sável pela agenda que está em 
curso ainda hoje, como a esta
bilidade econômica, a moderni
zação e internacionalização de 
nossa economia, a estabilidade 
com a lei de responsabilidade 
fiscal, os programas de transfe
rência de renda. Por isso, somos 
nós que temos que olhar para o 
futuro e ver os próximos passos 
a serem dados", arrematou.

Aloysio Nunes defende novos quadros para partido
A presença do senador Aloy- 

sio Nunes Ferreira foi marcante 
no primeiro evento oficial do 
colega de Senado e presidente 
nacional do PSDB, Aécio Neves, 
em São Paulo. Os dois meda
lhões do partido chegaram sepa
rados a Barretos. Aloysio foi di
retamente para a Festa de Peão 
para participar como jurado 
convidado da Queima do Alho, 
tradicional evento gastronômico 
da maior festa de peão boiadeiro 
do país, enquanto Aécio fez um 
roteiro que passou pelo Hospi
tal do Câncer de Barretos e pela 
emissora católica Rede Vida. Em 
evento privativo do partido rea-
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RENOVAÇAO -  Senador Aloysio Nunes 
declarou que Brasil pede renovação na política

lizado dentro do recinto de expo
sição da Festa do Peão, Aloysio 
Nunes -  amigo pessoal e alia
do político do ex-governador, 
José Serra -  , deixou clara sua 
posição em relação ao embate 
travado atualmente sobre quem 
deve ser o candidato do PSDB à 
presidência da República.

"O Brasil vive um momento 
de renovação na política. Nós 
precisamos de novos e bons qua
dros e o Aécio Neves representa 
isso. É um jovem na idade, mas 
com grande experiência política. 
Foi deputado, como governador 
recolocou Minas Gerais no mapa 
do desenvolvimento do país. O
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca,
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público
abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na Prefeitura abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na Prefeitura
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na
perda de vaga conforme preceitua a lei. perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2013 Edital: 01/2013
Cargo: Operador de Máquinas Cargo: Agente Escolar
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862,
Centro, Lençóis Paulista, SP. Centro, Lençóis Paulista - SP
Data: 30 de agosto de 2013 Data: 30 de agosto de 2013
Horário: 8h30 Horário: 8h30

01 -  Rogerio Crispiniano de Oliveira 01 -  Marcia Maria de Paula
02 -  Jair Bento de Oliveira 02 -  Lucimara da Silva

Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2.013. Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de agosto de 2013. N a página A5. Valor da publicação R$ 92,64.

Brasil pede por renovação. Está 
cansado desse fisiologismo po
lítico implantado pelo PT, da 
política do compadrio, que não 
pensa no futuro do Brasil", dis
cursou Aloysio Nunes.

Mais cedo, outro que declarou 
seu apoio à candidatura de Aécio 
Neves à presidência da Repúbli
ca foi José Anibal, secretário de 
Energia do Estado de São Paulo.

"Aécio Neves me sucedeu como 
líder da bancada do PSDB na Câ
mara em 1996, teve uma atuação 
muito forte, a bancada cresceu e 
se firmou, era o tempo que nós 
estávamos mudando o Brasil, no 
tempo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Depois foi 
presidente da Câmara, governa
dor, senador e agora é o nosso 
candidato a presidente", opinou.

FOTO: WELINTON BARROS/O  ECO

DE PERTO - O prefeito tucano de Botucatu, João Cury, foi o responsável 
por organizar a vinda do senador e presidente nacional do PSDB, Aécio 
Neves, ao interior de São Paulo. O político da região ficou o tempo todo 
ao lado do senador que passou pelo Hospital do Câncer de Barretos, pela 
Rede Vida e terminou sua jornada na Festa do Peão de Boiadeiro, onde foi 
recebido por políticos e autoridades. Na foto, João Cury está com Aécio e 
o apresentador e diretor da Rede Vida, Luis Antônio Monteiro de Barros.

AJINOMOTO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

CONTRATA PROFISSIONAIS

•OPERADOR DE PRODUÇÃO:
Ensino Médio Completo.

Desejável Curso de Técnico de Química ou Açúcar e Álcool,Técnico em Mecânica, Elétrica ou 
Instrumentação.

Desejável Operador de Máquina Pá Carregadeira 
Formação em operação de Caldeiras.

OFERECEMOS: salário compatível com o mercado. Plano Médico e Odontológico, Transporte 
Coletivo,Ticket Alimentação, Restaurante na empresa. Participação nos Lucros e Resultados.

Os interessados deverão enviar o Currículo na Unidade da Ajinomoto 
de Pederneiras ou por e-mail: recrutamento_pd@br.ajinomoto.com 

No assunto,colocar 0 cargo pretendido.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria 1094 de 23.08.2013..........Repreende servidor público municipal em razão
de sentença proferida em processo administrativo.
Portaria 1095 de 23.08.2013......... Retifica dispositivo da Portaria n.° 233, de
5.02.2013.
Portaria 1096 de 26.08.2013..........Designa Silvia Maria Gasparotto Venturini para
exercer o cargo de Diretor de Recursos Humanos no período de 28 de agosto a 6 
de setembro de 2013.

ções necessárias à sua correta identificação, não haverá sua inclusão no processo 
de seleção das famílias.

Art. 5° Para se inscrever o responsável pelo núcleo familiar deverá apresentar do
cumentos pessoais, para sua correta identificação, e prestar informações pertinentes 
ao cônjuge e núcleo familiar, conforme relacionado abaixo:

I. do responsável pelo núcleo familiar:
a) RG -  Registro Geral expedido pela Secretaria de Segurança Pública;
b) CPF/MF (Cadastro de Pessoa Física) expedido pelo Ministério da Fazenda;
c) Cartão do Cidadão Municipal.

II. do cônjuge ou companheiro, se houver:
a) Cartão do Cidadão Municipal.

para agendamento de sua habilitação.

§ 2°. O não comparecimento dos candidatos sorteados ao agendamento para habili
tação, acarretará sua exclusão do programa.

§ 3°. O não comparecimento à formalização da habilitação previamente agendada, muni
dos dos documentos da família solicitados também acarretará sua exclusão do programa.

§ 4°. Os candidatos sorteados na categoria de Pessoa com Deficiência - PCD, além 
dos demais documentos, deverão comprovar a deficiência e seu enquadramento nos 
tipos previstos neste Decreto.

Art. 12. Os sorteados que comparecerem à habilitação perante o Município terão 
sua documentação encaminhada para as competentes verificações.

Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

DECRETO EXECUTIVO N.° 309, DE 26 DE AGOSTO DE 2013

“Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e demais procedimentos para a seleção dos 
beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, para as 452 (quatrocentas e cinquen
ta e duas) unidades habitacionais do empreendimento denominado ‘Jardim Carolina’.”

A Prefeita do Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei; e,

Considerando a aprovação da construção de 452 (quatrocentos e cinquenta e duas) 
unidades habitacionais, no Município de Lençóis Paulista, através do Programa Minha 
Casa Minha Vida, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbano -  PNHU;

Considerando a assinatura de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, 
através do Programa Casa Paulista;

Considerando a necessidade de organizar o trabalho de seleção dos beneficiários ao 
Programa Minha Casa Minha Vida em Lençóis Paulista;

Considerando a legislação de regência do Programa Minha Casa Minha Vida, em 
especial a Portaria n.° 610, de 27 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades;

Considerando finalmente, os estudos realizados pela Comissão de Trabalho Muni
cipal para o Programa Minha Casa Minha Vida, criada e nomeada através do Decre
to Executivo n.° 288, de 6 de agosto de 2013 e aprovados pelo Conselho Municipal 
de Habitação de Interesse Social;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DOS REQUISITOS

Art. 1° Para fins de seleção de famílias para o Programa Minha Casa Minha Vida 
em Lençóis Paulista, para o empreendimento Jardim Carolina, serão observados os 
critérios nacionais estabelecidos na Portaria MCIDADES n.° 610, de 26 de dezem
bro de 2011, e um critério adicional estabelecidos pelo município.

§ 1°. São critérios nacionais, conforme a Portaria citada no cap-ut deste artigo:

I. famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;
II. famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e,
III. famílias de que façam parte pessoas com deficiência.

§ 2°. Como critério adicional fica estabelecido o tempo de residência no município 
de Lençóis Paulista, igual ou superior a 05 (cinco) anos.

§ 3°. Considerando-se que a totalidade de critérios adotados é menor que 05 (cinco), 
deve ser formado um único grupo, denominado “Demanda geral”, que classificará 
os interessados por meio de sorteio público.

Art. 2° As famílias interessadas em participar do programa referido neste Decreto 
deverão atender aos seguintes requisitos:

I. ter renda familiar mensal bruta limitada a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 
reais);
II. residir há 05 (cinco) anos ininterruptamente no Município de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, contando-se tal data desde setembro de 2008, conforme 
informação a ser prestada pelo(a) candidato(a) à época do cadastramento;
III. não ser proprietários(as), cessionários(as), arrendatários(as), promitentes 
comprador(a) ou usufrutuários(as) de imóvel residencial urbano ou rural, constru
ído ou em construção;
IV. não haver participado de qualquer programa de financiamento, parcelamento 
imobiliário e/ou arrendamento, em qualquer localidade do País;
V. não haver sido beneficiado(a) em qualquer época com subsídios diretos ou 
indiretos provenientes de recursos orçamentários da União e/ou dos Fundos Habi
tacionais FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), FDS (Fundo de Desenvol
vimento Social), FGTS (Fundo de Garantia por tempo de serviço), FNHIS (Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social), para aquisição de moradia, incluindo
-se neste dispositivo, o cônjuge ou convivente.

Parágrafo único. Os interessados são responsáveis pela veracidade de todas infor
mações prestadas, podendo ser excluídos em qualquer etapa do processo, caso não 
comprovem os requisitos exigidos.

CAPÍTULO II

DO AGENDAMENTO E DA INSCRIÇÃO

Art. 3° Para formalização da inscrição é imprescindível realizar o agendamento, para 
o qual não haverá prorrogação, devendo os candidatos comparecerem no período de 
16 a 20 de setembro de 2013, das 8h00 às 16h00, impreterivelmente, nas dependên
cias do Ginásio de Esportes “Antonio Lorenzetti Filho” - “Tonicão”, localizado na 
esquina da Avenida Brasil com a Rua Dr. Antonio Tedesco, neste Município.

§ 1°. Para realizar o agendamento, será necessário estar presente o responsável pela 
família ou seu cônjuge, munido do RG, CPF e do Cartão do Cidadão Municipal do 
casal, sendo que a ficha de agendamento é intransferível.

§ 2°. Para a organização dos trabalhos e menor tempo de espera em filas, os inte
ressados receberão senhas para atendimento do agendamento, no período descrito 
no caput deste artigo.

§ 3°. No ato do agendamento o(a) interessado(a) receberá a informação quanto a 
data e horário destinado para a efetivação da sua inscrição, a ser realizada nas de
pendências do Ginásio de Esportes “Antonio Lorenzetti Filho” - “Tonicão” e da 
documentação/informação necessária para o ato.

Art. 4° A inscrição é gratuita e terá início na semana subsequente ao agendamento, 
a partir de 23 de setembro de 2013.

§ 1°. O término do período de inscrições será determinado somente após a finaliza
ção do agendamento e, para garantir a transparência, deverá ser publicado no órgão 
de imprensa local, responsável pela divulgação dos atos oficiais do município, to
das as informações sobre o número de famílias agendadas e o período necessário 
para a inscrição de todos os interessados, conforme agendamentos realizados.

§ 2°. Será válida somente 1 (uma) inscrição por família que, se concluída, receberá 
no ato a cópia da ficha de inscrição.

§ 3°. Caso o interessado compareça à inscrição, mas não preste todas as informa-

III. do núcleo familiar:

a) demonstração do tempo de moradia no município de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, que deve ser igual ou superior a 5 (cinco) anos, a ser realizado com 
apresentação de um dos seguintes documentos:
1. declaração da Unidade Básica de Saúde;
2. comprovante escolar dos filhos;
3. registro nas concessionárias de serviços de água, luz e telefone fixo;
4. carteira de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos;
5. autodeclaração.

b) demonstração de renda familiar, mediante apresentação dos seguintes demons
trativos de renda:
1. Hollerith atualizado;
2. autodeclaração;
3. declaração emitida por contabilista;
4. comprovante de pagamento de benefício fornecido por Órgão Oficial de Pre
vidência federal, estadual ou municipal, como aposentadoria ou pensão, auxílio 
doença, auxílio acidente, auxílio-maternidade, auxílio reclusão, BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) ou RMV (Renda Mensal Vitalícia);
5. comprovante de pensão alimentícia.

CAPÍTULO III

DA DESTINAÇÃO DAS CASAS

Art. 6° Do total das 452 (quatrocentas e cinquenta e duas) unidades habitacionais do 
“Jardim Carolina”, de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Municipal 
de Habitação de Interesse Social - CMHIS e Comissão de Trabalho Municipal do 
Programa Minha Casa Minha Vida, serão destinadas:

I. 3% (três por cento) das unidades para as famílias que possuem idosos (pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos) como responsáveis pela unidade familiar
-  “Grupo I”;
II. 3% (três por cento) das moradias serão destinadas às famílias com pessoas com 
deficiência, que deverão comprovar a deficiência e seu enquadramento conforme 
tipos de deficiências previstas neste Decreto - “Grupo II”;
III. 94% (noventa e quatro por cento) das unidades restantes serão destinadas às 
famílias, por demanda geral - “Grupo III”.

§1°. Caso haja maior quantidade de unidades habitacionais do que candidatos sele
cionados na categoria de Pessoa com deficiência - Grupo II, as unidades restantes 
desta categoria passarão para as pessoas da categoria Idoso - Grupo I, consideran
do-se inclusive os candidatos suplentes.

§2°. Após a análise da Instituição Financeira Oficial Federal e não existindo mais 
candidatos suplentes da categoria Idoso - Grupo I, serão indicados de imediato os 
suplentes da categoria Demanda Geral - Grupo III, obedecendo à ordem de sorteio.

CAPÍTULO IV

DO SORTEIO

Art. 7° O sorteio será realizado em ato público, em local aberto e acessível a todos 
os interessados, e será gerenciado pela Comissão de Fiscalização e por representan
tes dos órgãos envolvidos, devendo ser conduzido de forma organizada e transpa
rente, compreendendo as seguintes etapas:

I. Após o encerramento das inscrições, a Comissão de Trabalho Municipal do Pro
grama Minha Casa Minha Vida providenciará a impressão dos cupons das famílias 
inscritas, separando de acordo com as categorias Idoso - Grupo I, Pessoa com De
ficiência - Grupo II e Demanda Geral - Grupo III;
II. Os cupons das categorias Idoso -  Grupo I e Pessoa com Deficiência -  Grupo II, 
serão impressos em 2 (duas) vias;
III. A Comissão de trabalho Municipal do Programa Minha Casa Minha Vida or
ganizará os cupons, que serão conferidos e colocados nas urnas de cada categoria, 
pela Comissão de Fiscalização;
IV. As urnas serão lacradas na presença da Comissão de Fiscalização e acomodadas 
em local seguro, devendo ser registrados todos os procedimentos de lacração;
V. O transporte das urnas até o local do sorteio será realizado na data do respectivo 
evento e deverá ser conduzido por representantes da Comissão de Trabalho Munici
pal do Programa Minha Casa Minha Vida e da Comissão de Fiscalização.

Art. 8° O sorteio público das unidades habitacionais para as famílias inscritas nos 
termos deste Decreto será realizado no dia 19 de outubro de 2013, com início às 
9h00, na Praça “Comendador José Zillo” - Concha Acústica, entre as ruas Sete 
de Setembro, Pedro Natálio Lorenzetti, Geraldo Pereira de Barros e Dr. Antonio 
Tedesco, nesta cidade, ficando facultado, aos candidatos inscritos, comparecer no 
local indicado para acompanhamento de todo o procedimento.

Parágrafo único. O sorteio é uma das etapas do processo de seleção, sendo que, 
deverão os sorteados demonstrarem o atendimento dos critérios e requisitos do pro
grama para efetivamente terem o direito à aquisição da moradia.

Art. 9° O número de candidatos sorteados deverá corresponder à quantidade de 
unidades habitacionais disponíveis para cada categoria, acrescido de 70% (setenta 
por cento), sendo estes últimos considerados suplentes.

Parágrafo único. Os suplentes poderão vir a substituir candidatos sorteados que não 
comprovarem o preenchimento dos critérios e requisitos do Programa Minha Casa 
Minha Vida, apurados no decorrer do processo de seleção.

Art. 10. O sorteio será realizado da seguinte forma:

I. Primeiramente, realizar-se-á o sorteio das unidades destinadas às categorias Ido
so - Grupo I e Pessoa com deficiência -  Grupo II, de acordo com as quantidades 
constantes neste Decreto, e respectivos suplentes;
II. Ato contínuo, realizar-se-á o sorteio da categoria Demanda Geral - Grupo III e 
respectivos suplentes;
III. Os(as) candidatos(as) das categorias Idoso -  Grupo I e Pessoa com deficiência
- Grupo II concorrerão duplamente, ou seja, terão cupons adicionados à urna da 
categoria Demanda Geral - Grupo III, ficando resguardada a preferência ao grupo 
específico, sendo proibida a destinação de mais de uma casa por família;
IV. O sorteio dar-se-á de forma que sejam classificados em ordem crescente de numeração.

CAPÍTULO V 

DA HABILITAÇÃO:
FORMAÇÃO DOS DOSSIÊS E INSERÇÃO NO CADÚNICO - CADAS
TRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

Art. 11. Após a realização do sorteio, os candidatos sorteados deverão providenciar 
sua habilitação, que compreende a entrega de documentos necessários para a inclusão 
ou atualização de dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe
deral -  CADÚNICO e formação do dossiê a ser enviado à Caixa Econômica Federal.

§ 1°. Para a inclusão no CADÚNICO e apresentação dos documentos, os candida
tos sorteados deverão comparecer à Diretoria de Assistência e Promoção Social do 
Município de Lençóis Paulista, em data e horário a ser divulgado oportunamente,

Art. 13. Concluída a análise dos dossiês, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
providenciará a publicação da relação de contemplados “conformes” ou “descon- 
formes” ao Programa Minha Casa Minha Vida.

§ 1°. Os interessados terão o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de ma
nifestação quanto ao resultado da habilitação, em contemplação ao princípio do 
contraditório e ampla defesa.

§ 2°. Apresentada a manifestação e sanada a dúvida, será considerado em conformi
dade o candidato habilitado.

§ 3°. Em caso de persistência da desconformidade, o candidato à habilitação será 
excluído do processo.

CAPÍTULO VI

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Art. 14. Para os efeitos deste Decreto, são assim caracterizadas as pessoas com 
deficiência:

I. Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo hu
mano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de:
a) paraplegia: perda total da função motora de 02 (dois) membros homólogos, sen
do mais comum a dos membros inferiores;
b) paraparesia: perda parcial da função motora de 02 (dois) membros homólogos, 
sendo mais comum a dos membros inferiores;
c) monoplegia: perda total da função motora de 01 (um) membro;
d) monoparesia: perda parcial da função motora de 01 (um) membro;
e) tetraplegia: perda total da função motora de 04 (quatro) membros;
f) tetraparesia: perda parcial da função motora de 04 (quatro) membros;
g) triplegia: perda total da função motora de 03 (três) membros;
h) triparesia: perda parcial da função motora de 03 (três) membros;
i) himeplegia: perda total da função motora de 02 membros do mesmo lado corporal, 
direito ou esquerdo, sendo mais comum a perda em um hemicorpo direito ou esquerdo;
j) himeparesia: perda parcial da função motora de 02 membros do mesmo lado corporal, 
direito ou esquerdo, sendo mais comum a perda em um hemicorpo direito ou esquerdo;
k) ostomia: comunicação da luz de um órgão com o meio externo criada artificial
mente por ato cirúrgico;
l) amputação: ausência adquirida com excisão total ou parcial de membro(s) ou 
ausência de membro;
m) paralisia cerebral: tendo como consequências alterações psicomotoras;
n) nanismo;
o) membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades esté
ticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

II. Deficiência auditiva: surdez absoluta de um dos ouvidos, independentemente 
da acuidade auditiva do ouvido que ouve; ou perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

III. Deficiência visual: cegueira absoluta de um dos olhos, independentemente da 
acuidade visual do olho que vê; ou cegueira, na qual a acuidade visual é menor que
0. 05 do melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; ou visão monocular;

IV Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à mé
dia, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a 02 
(duas) ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho.

V. Síndrome de Down;

VI. Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

CAPÍTULO VII

DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA

Art. 15. A Comissão de Fiscalização prevista neste Decreto será composta de 5 
(cinco) representantes da Sociedade Civil e respectivos suplentes, participantes de 
Conselhos Municipais e entidades de classe, sendo desejável a presença de, pelo 
menos, 1 (um) integrante das seguintes organizações ou conselhos:

1. Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;
II. Conselho dos Idosos;
III. Conselho da Pessoa com Deficiência;
IV Conselho Municipal de Assistência Social;
V. Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 16. Caberá à Comissão de Fiscalização:

I. realizar a conferência dos cupons do sorteio, emitidos pela Diretoria de Assistên
cia e Promoção Social, após o término das inscrições;
II. proceder a colocação dos cupons válidos nas urnas e proceder à sua lacração;
III. fiscalizar todo o ato público de sorteio para seleção dos candidatos.

Art. 17. Qualquer divergência apresentada no processo de inscrição, seleção, sorteio 
público, habilitação e demais procedimentos, caso venha a ocorrer, será analisada pelo 
CMHIS -  Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, Comissão de Tra
balho Municipal do PMCMV e Equipe Técnica da Caixa Econômica Federal- CEF.

Art. 18. Não poderão ser nomeados para compor a Comissão de Fiscalização, bem 
como não poderão atuar na organização dos trabalhos de seleção dos candidatos às 
moradias, quaisquer pessoas inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida.

Art. 19. Todos os atos praticados visando as inscrições e sorteio de candidatos para 
o Programa Minha Casa Minha Vida deverão atender ao princípio da publicidade.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2013.
Publicado na Diretoria dos Serviços Administrativos, 26 de agosto de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R $ 552,50.



Economia MINICRISE
Para o ministro da fazenda Guido Mantega, a turbulência 
cambial é como se fosse uma minicrise menor do que 
a europeia, em 2011 e 2012. Segundo ele, o Brasil está 
em uma situação relativamente segura por causa das 
reservas internacionais e endividamento público menor.

CONSUMIDOR

3 bancos descumprem lei da divisória nos caixas
Lei municipal determina separação entre área de caixas e público que aguarda atendimento; três instituições já foram multadas em mais de R$ 16 mil cada

Saulo Adriano

Lençóis Paulista tem oito 
agências bancárias de seis 
instituições financeiras 

diferentes, movimentando mi
lhões de reais diariamente e 
recebendo algumas centenas de 
clientes. Dessas, apenas HSBC, 
Banco do Brasil e Caixa Econô
mica Federal cumprem uma lei 
municipal que está em vigência 
desde 2010. Itaú-Unibanco, Bra- 
desco e Santander descumprem 
a lei municipal 4.090/2010, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as agências bancárias isola
rem visualmente as operações 
realizadas em balcões e caixas.

Trata-se de um dispositivo 
simples e eficiente: instalar ta
pumes ou divisórias separando 
o público que aguarda atendi
mento e os clientes que fazem 
suas operações financeiras na 
boca do caixa. O objetivo da lei 
é dar privacidade e segurança 
a quem saca dinheiro, dificul
tando a ação de ladrões que se 
aproveitam da exposição das ví
timas para agir.

A lei municipal prevê vá
rios níveis de punição para a

instituição que a desobedecer. 
Vai da advertência no primei
ro aviso, multa de R$ 5 mil na 
primeira autuação, multa de 
R$ 10 mil da segunda à quinta 
autuações e cassação do alvará 
de funcionamento a partir da 
quinta autuação. Não há no dis
positivo legal previsão de prazo 
entre a advertência e a aplica
ção das multas.

Logo após a sanção da lei 
municipal, em junho de 2010, 
todas as instituições bancárias 
com operação local foram in
formadas da obrigatoriedade de 
adequação em suas agências na 
cidade. Desde então, foram três 
notificações com advertência, 
três autuações no valor de R$ 
5,4 mil e mais três autuações de 
R$ 10,8 mil, conforme os núme
ros da administração municipal.

Isso significa que os bancos 
relapsos, apesar de multados in
dividualmente em R$ 16,2 mil 
pela fiscalização local, ainda não 
atenderam à exigência da lei. 
Suas as agências seguem operan
do normalmente, mesmo sem 
cumprir integralmente ao que 
determina a lei municipal. Como 
a lei não determina prazos, o

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

VIGILÂNCIA - PM faz ronda no Centro, principal área de atuação dos ladrões que praticam o crime da saidinha

setor de fiscalização municipal 
cumpre um cronograma próprio 
de revisitação das agências mul
tadas. "Sabemos que eles ainda 
não fizeram as adaptações exigi
das pela lei e, nos próximos me
ses, deverão ser revisitados pela 
fiscalização municipal. Estão 
sujeitos à autuação pela terceira 
vez. O valor da reincidência de 
multa, previsto na lei, é de cerca

de R$ 10 mil", avisa Júlio Anto- 
nio Gonçalves, diretor de Finan
ças da Prefeitura.

Segundo ele, o objetivo da 
administração não é multar as 
instituições, mas fazer cumprir 
a lei que protege os usuários da 
rede bancária. Ele explica que, 
após a quinta autuação, a lei de
termina a cassação do alvará de 
funcionamento da instituição,

o que exige a abertura de um 
complexo processo administra
tivo. Outra informação do dire
tor de Finanças da Prefeitura é 
que nenhuma das instituições 
multadas recolheu o valor da 
autuação. "Eles entraram com 
recurso e essa é uma decisão 
que deve ir para a Justiça. Nos
so trabalho é cumprir o que de
termina a lei", emenda.

Enquanto parte da rede 
bancária ignora a lei municipal 
4.090/2010, os clientes amar
gam prejuízos. Lençóis Paulis
ta já registrou neste ano sete 
ocorrências de roubo ou assal
to relacionadas à abordagem 
de clientes recém-saídos de 
agências bancárias e portando 
valores em dinheiro. A média 
mensal do crime, as chamadas 
saidinhas de banco, é de uma 
ocorrência por mês.

OUTRO LADO
Os bancos Itaú-Unibanco, 

Santander e Bradesco foram pro
curados pela reportagem através 
de emails encaminhados às res
pectivas assessoria de imprensa. 
A superintendência de comuni
cação corporativa do Itaú-Uni- 
banco informou que estuda as 
adequações à legislação munici
pal. A diretoria de comunicação 
corporativa do Santander infor
mou que adotará as medidas ca
bíveis para atendimento à legis
lação. A assessoria do Bradesco 
entrou em contato com a redação 
e informou que responderia às 
questões apresentadas pelo jor
nal O ECO nesta terça-feira.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO IPREM  -  

LENÇÓIS PAULISTA

A Comissão Eleitoral do IPREM - Lençóis Paulista, nomeada através 
do Decreto Executivo n° 139/2013, vem através da presente divulgar o 
resultado das eleições realizadas nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2013, para 
o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do IPREM -  Lençóis Paulista, 
para o biênio 2013/2015.

-  Comparecimento de eleitores -  funcionários ativos e inativos:
1.656 (hum mil, seiscentos e cinquenta e seis) votos, sendo:
-  Votos válidos para a única chapa inscrita: 1.387 (hum mil, trezentos e 
oitenta e sete);
-  Votos em branco: 240 (duzentos e quarenta);
-  Votos nulos: 29 (vinte e nove).

Fica concedido o período de 28 a 30 de agosto de 2013, para os interessados 
apresentarem recurso quanto ao resultado ora divulgado, nos termos do 
artigo 6°, inciso X, do Decreto Executivo n.° 139/2013.

Lençóis Paulista, 26 de Agosto de 2013.

ROBSON MURADOR
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de agosto de 2013. N a página A7. 
Valor da publicação R$ 47,85.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai
xo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura Munici
pal 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.

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.

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai
xo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura Munici
pal 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 n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 4C
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862,
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 30 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 7
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 30 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 9
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 30 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Maria Elena Ludovico 01 -  Larissa Caroline Angelico 01 -  Vania Aparecida Ferreira Custódio

Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2.013. Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2.013. Lençóis Paulista, 26 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de agosto de 2013. N a página A7. Valor da publicação R$ 135,61.



Esporte REGIONAL
No domingo, a Prefeitura de Agudos promoveu o projeto "Ruas 
de Lazer", na quadra poliesportiva do bairro Professor Simões. 
Diversos jovens e adolescentes participaram de atividades 
esportivas, que contaram com a participação de profissionais de 
educação física da Diretoria Municipal de Esportes.

COPA O ECO

Palestra cai e Santa Luzia está 
na final contra o Grêmio Cecap
Em jogo difícil, Grêmio Cecap venceu o Areiópolis nos pênaltis e se classificou 
para a final; Palestra deixou escapar a vaga no final e perdeu por 1 a 0

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SOFRIDO - Grêmio Cecap jogou contra o Areiópolis e conseguiu se classificar para a final no pênaltis

Welinton Barros_______

J á está decidido quem dis
putará o troféu da Copa O 
ECO 2013 no próximo do

mingo, 1° de setembro, às 10h, 
no estádio Archângelo Brega, o 
Bregão. Santa Luzia e Grêmio 
Cecap foram os melhores na 
semifinal da competição e ca
rimbaram seus nomes para a 
grande final.

O jogo entre Palestra e Santa

Luzia foi difícil, nenhum gol no 
primeiro tempo, retrato de uma 
disputa importante para ambas as 
equipes. Faltando cinco minutos 
para o final da partida, a possibili
dade de uma decisão nos pênaltis 
foi descartada. O Santa Luzia mar
cou e garantiu a classificação.

Já no jogo entre Grêmio Ce- 
cap e Areiópolis, o clima não 
foi diferente. O empate em zero 
a zero levou as equipes para a 
temida disputa nos pênaltis.

Nas cobranças, o Grêmio colo
cou na rede seus cinco chutes. 
Já o Areiópolis não teve a mes
ma sorte. O goleiro gremista 
Vinícius Viana defendeu e colo
cou fim no sonho do Areiópolis 
em ir para a final.

O técnico do Santa Luzia, 
Helder Gotardi, já cria expec
tativas para a final e prevê um 
jogo complicado. "Vai ser um 
jogo difícil, as duas equipes se 
conhecem bastante porque o

Santa Luzia tem muitos jogado
res que eram do Grêmio. Não 
tem final fácil e nem difícil, 
cada um tem que saber fazer o 
seu jogo", explicou.

José Santos, diretor do Grê
mio Cecap, disse que espera 
um bom jogo na final. "Eu só 
gostaria que não fosse para os 
pênaltis. Acredito que é um 
jogo difícil e nós vamos brigar 
para conseguir um bom resul
tado no tempo normal", disse.

RELIGIÃO

Assembleia de Deus faz confraternização para jovens
Evento acontece no próximo final de semana e é aberto ao público em geral

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  igreja evangélica Assem
bleia de Deus - Ipiranga, 
de Lençóis Paulista, rea

liza, entre 31 de agosto e 1° de 
setembro a 29^ Cojadilp (Con
fraternização da Juventude da 
Assembleia de Deus no Ipiran
ga Lençóis Paulista).

O evento começa às 18h30 
e conta com a presença do 
quarteto Alfa, de São Paulo, 
a cantora Atamar e culto com 
o pastor, também da Capital, 
André Lima Ribeiro. "O culto 
é em comemoração ao 29° ani
versário da Cojadilp. E a con
fraternização é para jovens da 
Igreja e demais. É um evento 
para toda a família", diz Adi- 
milson Souza, 1° regente geral 
da Confraternização. A Assem- 
bleia de Deus - Ipiranga fica na 
rua Tiradentes, 701.

29° ANIVERSÁRIO -
Igreja evangélica reúne 

jovens para Cojadilp

CICLISMO

Pedalada em homenagem 
a nossa Senhora da 
Piedade acontece dia 8

Festa começa no sábado 31; os 
interessados devem fazer inscrição com 
a comissão organizadora do evento

Welinton Barros

A  com issão organi
zadora da Festa 
de Nossa Senho

ra da P iedade , pad roe i
ra de Lençóis Paulista, 
p reparou  um a ativ idade 
d iferen te  para  este ano . 
A Pedalada em  H om e
nagem  a Nossa Senhora 
p re tende levar fiéis às 
ruas num a dem onstra
ção de devoção e tam 
bém  um  incentivo  ao es
p o rte . A festa, que tem  
in ício  no dia 31, traz 
a pedalada como um a 
ação deferen te  para  a 
Festa da P adroeira .

Segundo Nilcéia Pe- 
tenazi, da com issão da 
festa, a pedalada é um a 
form a de hom enagear 
Nossa Senhora e tam bém  
prom over união e lazer 
aos partic ipantes. "É um  
m om ento de lazer, m o
m ento de reun ir as pes
soas que gostam  de peda
lar e p ra ticar o ciclism o. 
É um a união no esporte 
e um  ato de hom enagem  
a Nossa Senhora", disse.

A pedalada tem  início 
às 8h em  frente ao San
tuário  Nossa Senhora da 
Piedade. Os interessados 
devem  en trar em  contato 
pelo telefone 3263-0130.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO TP 04-2013 
PROC: 83-2013 EDITAL: 63-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: selecionar 
proposta do tipo menor preço com fixação de preço máximo, por execução indireta, no regime de 
empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários, 
objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para reforma, ampliação e adequações da Escola 
Municipal “Odila Galli Lista”, nesta cidade de Macatuba-SP, por preço não superior ao valor de R$ 
336.511,22 (Trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e onze reais e vinte e dois centavos), para execução 
no prazo de 04 (quatro) meses, de conformidade com os documentos elaborados pelo Departamento de 
Engenharia. A Prefeitura de Macatuba torna público, para os efeitos do art. 109, I, a, da Lei 8666/93, 
que a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se para proceder o julgamento da documentação 
apresentada pelas interessadas no encerramento do certame, onde, da análise dos documentos a vista 
das exigências do edital, a Comissão decidiu inabilitar a única empresa licitante MFS ANDRADE 
CONSTRUÇÕES ME no item III - DA DOCUMENTAÇÃO, uma vez que: 1) deixou de atender 
a letra “f ’, visto que não apresentou demonstrativos de índices contábeis, assinados pelo contador 
responsável; 2) deixou de atender parcialmente a letra “g”, visto que não apresentou o comprovante de 
registro no CREA do profissional responsável; 3) deixou de atender a letra “h”, de acordo com a análise 
do Eng° Civil Vicente Amauri de Carvalho Barros do Depto de Engenharia, não apresentou acervo 
técnico em nome da empresa licitante; 4) deixou de atender a letra “i”, de acordo com a análise do Eng° 
Civil Vicente Amauri de Carvalho Barros do Depto de Engenharia, não apresentou acervo técnico em 
nome do profissional responsável técnico; 5) deixou de atender a letra “l”, visto que não apresentou a 
declaração que designaria um engenheiro pertencente ao quadro de funcionários da empresa licitante 
para ser responsável pela obra; 6) deixou de atender a letra “m”, visto que não apresentou a relação 
das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto ora licitado. Assim sendo, tendo em vista que a única licitante compareceu sem a habilitação 
necessária, esta Comissão julga a presente licitação fTacassada. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
informou que caso persista o interesse da Administração, oportunamente será aberto um novo processo 
licitatório para o mesmo objeto. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitação, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 26 de agosto de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PR O C LA M A S N° 4.298

Priscila Corrêa Dias M endes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III, IV e V  do Código Civil 
Brasileiro, JOSÉ M EN D ES DE OLIV EI
RA  e JULIA N A  DE FÁTIM A OLIV EI
RA  R E IS .
Ele, natural de Coremas/PB, nascido aos 
09/05/1979, marinheiro fluvial, solteiro, 
domiciliado à Rua Carlos Gomes, n° 02
051, Centro, Macatuba/SP, filho de M ARIA  
M EN D ES.
Ela, natural de Pederneiras/SP, nascida aos 
15/04/1982, do lar, solteira, domiciliada à 
Rua Carlos Gomes, n° 02-051, Centro, Ma- 
catuba/SP, filha de JO SÉ DE OLIVEIRA  
R EIS e IRACEM A ALVES R EIS.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 21 de agosto de 2013.

Priscila Corrêa D ias M endes
Oficial

EDITAL DE PR O C LA M A S N° 4.299

Priscila Corrêa Dias M endes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III e IV do Código Civil Bra
sileiro, GILDO DIAS D E FRANÇA e GA- 
BRIELA C RISTIANE DA SILVA.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
23/08/1988, técnico em química, solteiro, 
domiciliado à Rua Maranhão, n° 01-55, 
Vila Nova, Macatuba/SP, filho de N ELSO N  
DIAS DE FR ANÇA e JA ND IRA  M A R 
TINS D E FRANÇA.
Ela, natural de Avaré/SP, nascida aos 
24/04/1993, balconista, solteira, domicilia
da à Rua Maranhão, n° 01-55, Vila Nova, 
Macatuba/SP, filha de M A R CO S R O BER 
TO DA  SILVA e M ARIA TEREZINHA  
R O DRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 22 de agosto de 2013.

Priscila Corrêa Dias M endes
Oficial

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER B EM , CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo Juraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2® e4 “ das 8h ás llh j
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3* e 5* das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3“ e 5“ das 8h30 ás lOh, com o 
prof. Raphael Blanco

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

16h; Tonicào 2®>4®,6® das 14h ás 16h. 
M asculino:Treinamentos de 2^ a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

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

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

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

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

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO: 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em  Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos h o 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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Mais uma rodada no campo e nova 
conquista mantém Infinity no topo

A  três rodadas da final da 
primeira fase da Copa Co- 
placana, o time Infinity Tennis 
segue no topo da classifica
ção geral, com cinco pontos 
à frente do 2° colocado, Eliz 
Line. A  equipe enfrentou o 
Safra Sul no sábado e ganhou 
por 2 a 0, sem dar chance ao 
adversário.

A  Infinity Tennis está bem 
próxima da conquista do 
ponto de bonificação para a 
segunda fase, já que as três 
primeiras classificadas levam 
um ponto de vantagem co
mo cabeça de chave para a 
segunda fase. Os dois gols da 
partida foram do artilheiro 
de 2012, Athanásio, o capitão 
da Infinity, que soma sete gols 
e segue na cola de Gustavo 
Manne, da Academia CEM, 
artilheiro da competição com

FOTOS: DIVU LG A ÇÃ O

MAIS UMA VITÓ RIA  -  O  1° colocado da tabela tem folga de cinco pontos comparado ao 2'

11 gols.
Apesar do alto desempe

nho de Manne, o time está na 
sexta posição na tabela, depois 
da derrota contra MassterVe- 
ículos, também no sábado. O  
placar do jogo foi de 4 a 0.

Já no domingo foram 17 
gols em apenas duas partidas. 
As primeiras equipes a entrar 
em campo foram Coplacana e 
Eliz Line. Em um jogo acirra
do, Eliz Line venceu por 5 a 3 
com a bela atuação do ataque

formado por Jé e Alemão que 
mandaram duas vezes cada, a 
bola para o fundo da rede.

Na partida seguinte, True 
Info marcou seis gols, contra 
apenas três da Hot 107, que 
segue em penúltima na tabela

CLASSIFICAÇÃO COPA COPLACANA -PRINCIPAL

EQUIPES PG J V E D GP GC SG

1° IN F IN IT Y
T E N N IS I4 6 4 2 0 I7 8 9

2° ELIZ LINE 9 5 3 0 2 I6 9 7
3° T R U E IN F O 9 6 3 0 3 I4 I6 -2
4° C O P L A C A N A 7 5 2 I 2 I7 I5 2
5° FRIG O L 7 5 2 I 2 9 I I -2

6° A C A D E M IA
M A R IM B O N D O 7 6 2 I 3 I7 2I -4

7° MASSTER
V EICU LO S 6 5 I 3 I I0 8 2

8° H O T  I0 7 5 5 I 2 2 I4 I7 -3
9° SAFRA SUL 3 5 I 0 4 6 I5 -9

à frente somente da Safra Sul. 
Com o resultado, a True Info 
conquistou mais três pontos 
para alcançar uma das três 
vagas para a cabeça de chave 
da 2° fase.

Dos times que jogaram

na sexta rodada, apenas o 
Academia Marimbondo 
folga no próximo final de 
semana e volta no dia 8. As 
demais equipes já têm os 
adversários definidos. Con
fira na tabela.

A 7̂  RODADA DA COPA COPLACANA ACONTECE NO SÁBADO E DOMINGO PLACAR DO FIM DE SEMANA CLASSIFICAÇÃO COPA COPLACANA -VETERANOS

DIA 31
True Info x  Masster Veícu
los, às I5h l5
Hot 107 x  Eliz Line, às I7h

DOMINGO, 1°
Frigol x  Infinity Tennis, às 
8h45
Coplacana x  Safra Sul, às 
I0h45

VETERANOS

21 gols marcaram a semana
A  4® rodada da Copa Coplacana dos veteranos foi movimentada. 

Em três jogos foram 21 gols. A  True Info segue na liderança com nove 
pontos e a equipe já se prepara para enfrentar, na quinta-feira a Masster 
Veículos. N a  tabela de artilheiros, Jaime, da Safra Sul e W altinho da True 
Info estão no topo, com quatro gols cada.

CO N FIRA  OS  
RESULTADOS DOS 
DEMAIS JOGOS
True Info 6 x  0 Hot 107 
Eliz Line 8 x  2 Infinity Tennis 
Masster Veículos 4 x  I 
Frigol

CO N FIRA  OS  
PRÓXIMOS JOGOS
Ontem
Infinity Tennis x  Coplacana, 
às I9h30 (até o fechamento

desta edição a partida não 
tinha terminado)

HOJE
Hot I07 x  Eliz Line, às 
I9h30

AMANHÃ
Safra Sul x  Frigol, às I9h30

QUINTA-FEIRA
True Info x  Masster 
Veículos, às I9h30

EQUIPES PG J V E D GP GC SG

1° T R U E IN F O 9 4 3 0 I I4 5 9

2° ELIZ LINE 7 4 2 I I I4 8 6

3° H O T  I0 7 7 4 2 I I 8 I I -3

4° MASSTER
V EICU LO S 5 4 I 2 I I0 9 I

5° SAFRA SUL 4 3 I I I 8 9 - I

6° C O P L A C A N A 4 3 I I I 4 5 - I

7° IN F IN IT Y
T E N N IS 4 4 I I 2 7 I3 -6

8° FRIG O L I 4 0 I 3 4 9 -5

Happy Hour no CEM reúne 250 sócios
A  animação da sexta

-feira 23, começou às I9h30 
no Happy Hour do CEM. O  
evento teve a participação 
de 250 sócios que conferi
ram o show acústico Caver
na, Leda e convidados.

Enquanto os adultos se 
divertiam, a criançada teve 
um espaço só delas. Moni-

MELHORES 
MOMENTOS -  Gente 

animada, boa música e diversão 
para as crianças marcaram 

Happy Hour do CEM

tores do projeto Criança 
Feliz garantiram o entrete
nimento para eles.

FOTOS: C IN T IA  FO TOGRAFIAS

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade
M e l h o I’An prestigio

Thiago Pini e 
Cissa, na festa 
Melhores do Ano

SANT̂ LARA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO
IMPERDÍVEL

RENOVE SUA CASAU
LUMINÁRIA TARTARUGA DITAL

POR APENAS R$21,00
O m elhor preço de Lençóis 

Paulista e região!
Faça um orçamento sem compromisso

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

(D 3264-3479
www.rogete.coni.br

Rua Cel. Joaquim  
Anselm o Martins, 337 

Lençóis Paulista

irema
|^ p ||a p â ^

noxidaveisfSsaiM...
lÉin
i S S v F

(14)3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

FOTO: W EUTON BARROS/O  ECO

LIDERANÇAS
O senador Aécio Neves 
visitou o Interior de São 
Paulo no sábado. Da região, 
participaram da recepção 
ao presidente nacional do 
PSDB o vereador de Lençóis 
Paulista, Manoel dos 
Santos Silva, o empresário 
Edenilson Grecca, o 
subsecretário da Casa Civil, 
Rubens Cury, e o prefeito de 
Botucatu, João Cury, com o 
irmão Fernando. Na foto, o 
empresário Endilson Grecca 
conversa com Fernando 
Cury, um dos cotados para 
ser candidato a 
deputado estadual.
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MELHORES
Continuando com os 
cliques da festa Melhores 
do Ano, que ocorreu 
no sábado 17, no Clube 
Esportivo Marimbondo, 
hoje ganham destaque 
Letícia, Marcos e Gisa 
Contente. O empresário foi 
escolhido pelo voto popular 
na edição de 2012 como o 
Comerciante Destaque.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Cecilia fez 3 anos dia 24, no 
Castelo Festolândia, com seus 
pais Ana Elisa e Ricardo.
©  Ana Laura festejou seu 1° 
aniversário dia 25, com os pais 
Amanda e Eduardo e sua irmã 
Maria Cecilia, no Espaço Kids. 
©  João Pedro festejou 9 anos 
dia 20, no Castelo Festolândia, 
com seus pais Daniele e Cesar. 
O  Giovanna Duarte festejou 
seus 15 anos dia 24, na VIFJ 
com os pais Odair e Angélica. 
©  Juliano Silva com suas filhas 
Manuela e Lívia.
©  Monique Gomes e 
Josué Costa, parabéns pelo 
casamento dia 24, na Igreja 
Mensagem do Amor de Deus.
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• Parabéns
Matheus
pelo
aniversário 
de 2 anos 
comemo
rado no 
dia 18 de 
agosto. Na 
foto, com 
a mamãe 
Amanda.
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