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Procissão
DA FÉ

A  M atriz de N o ssa  Senhora  

Aparecida, localizada no 

Jardim  A lvorada, ficou  

lotada de ca tó lico s  devotos 

da Padroeira do B ra s il no 

último sábado, dia 12. O 

feriado destinado à santa teve 

program ação especia l, com  

alvorada festiva à s  6h e m issa  

so lene à s  17h. O encerram ento  

da parte re lig io sa  foi m arcado  

pela p roc issão  pe las ruas do 

bairro, com  a im agem  da santa  

acom panhada de d iversas  

crianças. Na program ação  

festiva, a querm esse terminou  

no dom ingo. A4
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ECONOM IA

Entrada de 
animais dá início 
à 26̂  Expovelha

Com um mercado estável e uma 
previsão de crescimento nos próximos 
meses, a ovinocultura paulista chega ao 
recinto de exposições José Oliveira Pra
do, a Facilpa. Começou ontem e segue 
até domingo a 26® Expovelha. Em en
trevista ao jornal O ECO, o presidente 
da Aspaco, Bruno Garcia Moreira, que 
co-organiza a feira, adiantou que a car
ne de cordeiro deve ganhar ainda mais 
espaço nas mesas dos brasileiros.

DIA DA CR IANÇA

3 mil passaram pela 
Concha Acústica ^

SAUDE

Pais reclamam da 
falta de pediatra 
na rede pública

Os pais que precisaram  levar 
seus filhos a um pediatra na rede 
pública de saúde ontem enfrenta
ram dificuldades. Um dos profis
sionais que atende nas Unidades 
de Saúde estava em férias e o outro 
de licença médica. Encaminhados 
ao Pronto Socorro, que tam bém  
estava sem pediatra, alguns pais 
procuraram  a redação do jornal O 
ECO para reclamar.
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Educação impulsiona desenvolvimento 
humano em Lençóis Paulista e Agudos
IDHM medido pelas Nações Unidas revela o efeito social dos investimentos públicos no ensino fundamental ^
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PARALISAÇÃO

Após 23 dias de greve, 
bancos voltam a funcionar

A greve dos bancários, que durou 
23 dias em grande parte do país, che
gou ao fim ontem. Os bancos abri
ram as portas normalmente, após as 
agências da região contrariarem de
cisão do Sindicato dos Bancários de 
Bauru, que determinou a continui
dade da greve. Em Lençóis Paulista, 
todas as agências bancárias voltaram 
a funcionar normalmente ontem. 
Pela manhã, a movimentação foi

tranquila nos bancos, exceto a agên
cia da Caixa Econômica Federal, 
que registrou grande movimento. 
As filas aumentaram ainda mais por 
volta das 12h. Com a indefinição da 
situação dos bancários, os usuários 
aproveitaram o funcionamento das 
agências para realisar seus serviços. 
O Sindicato dos Bancários de Bauru 
informou que uma nova assembleia 
foi marcada para a noite de ontem.

BASQUETE

No Csec, Alba vence dois 
confrontos pelo Estadual
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EM  FILA - Animais fazem fila para inspeção realizada na entrada da feira V ITORIOSO  - Equipe lençoense bateu Santo André em jogo na tarde de sábado ^[0
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PRESIDENTA
Dilma Rousseff 
responde pergunta 

sobre o Programa Crescer
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Opinião í FRA SE
• "Cheguei às 9h30 no Pronto- 
Socorro, meu filho está com 37,7 
graus de febre, e não tinha médico." 

diz M a ga li Pereira de M o rae s

PARA PEN SA R
• "O que eu faço, é uma gota 
no meio de um oceano. Mas 
sem ela, o oceano será menor." 

M ad re  Teresa de Calcuta

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

Chega ao fim a greve dos bancários

Após 23 dias com as portas fechadas 
e os braços cruzados chega ao fim 
a greve dos bancários. A greve aca

bou, mas as reivindicações de parte dos 
sindicados não foi atendida, portanto, ain
da existe risco de novas paralisações.

O avanço da tecnologia reduziu 
muito o impacto desse tipo de mobi
lização. Se fosse há 15 anos, uma pa
ralisação de 23 dias dos bancos teria 

um resultado desastroso, principal
mente no início deste mês, época 
de pagamento. Hoje, no entanto, 
sentiu-se prejudicado o consumi

dor que precisou de algum serviço 
interno, como retirada de cartão, 

mudança de senha, e principalmen
te os idosos ou pessoas com menor

instrução que ainda tem dificuldade para 
operar caixas eletrônicos ou acessar a 
conta pela internet. O restante da popu
lação sentiu menos os efeitos da greve.

Isso também diminui a capacidade de 
negociação e pressão dos bancários. A 
capacidade de pressão está mais restri
ta aos prejuízos provocados aos bancos 
com a paralisação de seus funcionários. 
O banco deixa de vender seguros, fazer 
novos financiamentos e empréstimos e a 
empresa deixa de ganhar.

Apesar de não impedir pagamentos, 
foram grandes as filas registradas em lo- 
téricas, o que gerou reclamação e dor de 
cabeça para os consumidores. Apesar de 
menor força, o apelo popular ainda é a me
lhor maneira de conseguir os benefícios.
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Pesquisa de satisfação coloca a Unimed em destaque
Dr. C a lix to  Fe lipe  H u e b

O
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é diretor presidente da Unimed 
Lençóis Paulista 

r

E
com muita alegria e orgulho, que co
municamos o resultado de uma Pes
quisa de Satisfação feita pela ANS -  

Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Foram selecionados pela ANS 600 be

neficiários da área de ação de cada cidade, 
contatados por telefone para responder a 
um questionário elaborado pela própria 
ANS, para medir o grau de satisfação com 
a sua Operadora de Plano de Saúde.

A nossa Unimed teve uma pontuação 
de 89,67% de aceitação em 100 pontos. A 
Operadora Unimed Lençóis Paulista ficou 
entre as 9 melhores do Brasil, incluindo 
AMIL, Golden Cross e outras.

De todas as Unimeds do Brasil a Uni- 
med de Lençóis Paulista ficou entre as 2 
melhores pontuadas, juntamente com a

Unimed de Pato de Minas - Minas Gerais. 
Portanto no Estado de São Paulo fomos a 
única Unimed com resultado Muito Satis
fatório, 1° (primeiro) lugar.

Tudo isso seguramente se deve ao 
bom atendimento que os nossos Coope
rados, Credenciados e Colaboradores con
ferem aos nossos Beneficiários.

Essa notícia foi divulgada pelo Presi
dente da ANS -  Agência Nacional de Saú
de Suplementar, Dr. André Longo Araújo 
de Melo, durante a 43^ Convenção Nacio
nal Unimed (CONAU), que aconteceu no 
período de 17 a 20 de Setembro de 2013, 
em Belo Horizonte.

Abaixo segue o link de acesso ao re
sultado da pesquisa.

http ://w w w .an s.g o v.b r/p lan o s-d e-
-sau d e -e-o p erad o ras/in fo rm aco es-e -
-avaliacoes-de-operadoras/2248-resul-
tados-da-avaliacao-da-satisfacao-dos-
-beneficiarios-por-operadora#
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Não mais que querer bem
P a d re  B e to _________________________

é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Já no início de seu livro "A Arte de 
Amar", Erich Fromm esclarece ao 
leitor que o ser humano só é capaz 

de sentir amor pelo outro a partir do mo
mento que procura desenvolver sua pró
pria personalidade, em outras palavras, o 
amor só é possível quando conseguimos 
uma consciência da própria natureza hu
mana. Apesar de romantizado e idealizado 
em demasia, o sentimento de amor, em 
sua essência, pode ser traduzido como um 
"bem querer", o qual só pode surgir através 
da interação íntima entre satisfação pes
soal e o prazer alheio. Querer bem signifi
ca se realizar como pessoa ao fazer o que 
é propício ao outro para que ele também 
tenha condições de realização pessoal. 
Este não mais que bem querer é chamado 
por Leibniz de "amor benevolentiae", que 
deve, segundo o filósofo, ser diferencia
do do "amor concupiscentiae". Enquanto 
este último se reduz ao desejo instintivo 
e individualista, o "amor benevolentiae" 
muitas vezes se torna ambíguo em rela
ção aos impulsos instantâneos, vantagens 
individuais e prazeres momentâneos. Nós 
sentimos "amor concupiscentiae" em re
lação ao outro, quando o amamos como 
parte de nosso mundo, devido ao prazer 
que encontramos em sua companhia ou 
a algum benefício que recebemos através 
dela. O outro é amado por realizar uma de
terminada função e deixa de ser objeto de 
nosso amor a partir do momento que não 
é mais capaz de cumpri-la. Ao contrário 
deste modo egoísta de amar, o "amor be- 
nevolentiae" não se alimenta da simples 
satisfação de nossas inclinações e muito 
menos de um funcionalismo justificado. 
Uma outra pessoa se torna importante não 
por aquilo que ela é para "mim", mas por 
aquilo que ela simplesmente é. Esta capa-

cidade de amar o outro exige não somente 
a compreensão de nossa própria nature
za, mas também o esforço simultâneo de 
desenvolver um "amor a si próprio". Fun
damental para reconhecer e respeitar o 
outro em seus desejos e ideais próprios 
é a descoberta e estima de nossa própria 
personalidade. A partir daí podemos sair 
de nossa centralidade e perceber o outro 
como alguém que pode e deve ser au
têntico. O amor ao próximo deve ser um 
caminho para a descoberta do próprio eu. 
Nós conseguimos amar o próximo quando 
somos capazes de nos amar e a satisfação 
no amor individual não pode ser atingida 
sem a capacidade de amar nossos seme
lhantes. O significado de minha vida para o 
outro deve se tornar um motivo, para que 
eu descubra minha importância. Ao ser 
capaz de me amar, com meus defeitos e 
qualidades, sou capaz de entender o outro 
e amá-lo por causa, ou apesar, de sua ma
neira de ser. O verdadeiro amor somente 
é possível, segundo Aristóteles, como um 
recíproco bem querer que deseja e per
mite que o outro possa ser ele mesmo. O 
"amar ao outro como si próprio" citado nos 
Evangelhos, a "amizade" no sentido aristo- 
télico, ou o "amor benevolentiae" descrito 
por Leibniz só é possível quando as pes
soas se aceitam na sua condição humana. 
O amigo, diz Aristóteles, não é estimado 
por que possui determinadas qualidades, 
através das quais ele se torna para mim 
útil ou agradável, mas simplesmente ele é 
estimado pela minha capacidade em reco
nhecê-lo como um semelhante. Alegrias e 
prazeres que podem surgir desta amizade 
devem ser conseqüências agradáveis da 
relação humana e não a sua razão de ser. 
A amizade com alguém deve tornar-se 
para seus amigos um prazer, sem que es
tes possam dizer que ela existe em razão 
deste prazer. Não podemos experimentar 
o amor sem levarmos em conta o nível de 
maturidade que alcançamos.

I

Tarcísio bota 'esperança' em Alckmin para consertar rodoviária

O prefeito de Macatuba, Tarcisio Abel (PP), esteve em São Paulo na quinta
-feira 10, em encontro com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Na oportuni
dade, Macatuba foi contemplada com uma ambulância, assim como outras 30 
prefeituras na região de Bauru. Mas Tarcisio queria e pediu mais que um veículo. 
Às voltas com o telhado do terminal rodoviário danificado pela tempestade de 
dias atrás, Tarcisio pediu ajuda do Estado para resolver o problema o quanto an
tes. "Ele (Alckmin) recebeu o pedido e disse que vai analisar. Não garantiu que 
manda o dinheiro, mas me deu boas esperanças", resumiu o prefeito.

rnin: d iv u lg a ç ão

C he io  de e sp e ra n ç a

Tarcisio aproveitou encontro com 
o governador Alckmin para pedir aju
da na recuperação do telhado do ter
minal rodoviário de Macatuba.

P a s s a  a régua

O Partido Social Cristão começou o 
ano com dois vereadores na Câmara de 
Lençóis Paulista, Nardeli da Silva e Jona- 
dabe José de Souza. Um ano depois de 
eleitos, os dois deram adeus ao PSC. O 
comunicado da desfiliação foi formali
zado ontem ao presidente do diretório 
municipal, Washington Botaro. A Tercei
ra Coluna havia antecipado movimento.

Foi bom, mas...

Ouvido pela Terceira Coluna, Jonada- 
be confirmou o desligamento da antiga 
sigla e disse-se grato ao diretório muni
cipal. Não disse o mesmo das instâncias 
superiores. Segundo ele, as lideranças 
estaduais e federais do PSC deixaram 
os dois vereadores órfãos na cidade. 
Nenhum dos pedidos feitos, diz Jonas, 
foi atendido. O jeito foi dizer adeus.

N a  m o sc a

A Coluna havia adiantado os desti
nos de Nardeli e Jonadabe. O primeiro 
caminha para o PROS e o segundo se 
acerta com o Solidariedade, ambos re- 
cém-criados. Ontem, Jonadabe confir
mou que acerta hoje, em São Paulo, os 
detalhes de seu novo endereço políti
co. A reunião é com os deputados Pau
lo Pereira da Silva e Luiz Carlos Gondim.

Tudo de novo

Mais um vereador se vê às voltas 
com as explicações à Comissão de 
Ética da Câmara lençoense. Francis
co Naves (PSDB) é acusado de emitir 
cheque sem fundos na praça. O que 
estranha (mas nem tanto!) é que, de 
novo, é o PSDB na m irad o'j u l cgamen- 
to'. Seria estratégia eleitoreira para 
sangrar o principal partido no espectro 
político da cidade?

A s sé d io

Foi apresentado ontem, na Câmara 
de Lençóis, projeto de lei contra o assé
dio moral no serviço publico municipal. 
Matéria idêntica foi aprovada em 2012, 
em Macatuba, proposta do ex-vereador 
(atual vice-prefeito) Odair Álvares Fu- 
nes (PT), o Sargento. Vetado pelo ex
-prefeito Coolidge Hercos Junior (PSDB), 
os vereadores macatubenses derruba
ram o veto.

X e ro x

Em Lençóis, os autores do projeto 
contra a prática do assédio moral no 
funcionalismo são Anderson Prado de 
Lima e Aílton Tipó Laurindo (ambos do 
PV), Humberto José Pita (PR) e Jonada- 
be José de Souza (ex-PSC), presidente 
da ASP (Associação dos Servidores Pú
blicos). A matéria tem tudo para render 
discussões acaloradas.

'É  n ó is '

Na sessão da Câmara de Agudos 
ontem, o presidente Auro Octaviani 
(PMDB) repercutiu manchete de O ECO 
do sábado 12, sobre as economias dos 
Legislativos da região. Ele disse que a 
iniciativa de economizar público partiu 
de cada um dos 13 vereadores e que os 
R$ 1,25 milhão devolvidos são frutos da 
seriedade e compromisso da Câmara 
com a população.

Criticou

Em sua fala, Auro criticou o Ministé
rio da Saúde, em relação à doação do 
prédio da nova Câmara Municipal para 
a implantação de um Hospital com UTI. 
Segundo ele, o argumento de que o 
prédio é pequeno não convenceu. O lo
cal segue à disposição para que seja im
plantado algum equipamento de saúde.
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Cidades
A T É A M A N H A

Termina amanhã o prazo das 
inscrições para o maior concurso 
de professores da história do ma
gistério paulista. São 59 mil novas 
vagas para professores e a prova 
está prevista para o dia 17 de no
vembro nos municípios-sede das 
91 diretorias de ensino do Estado. 
Os interessados devem acessar o 
Portal da Educação -  www.educa- 
cao.sp.gov.br.

N A S  E S C O L A S

A Defesa Civil de Agudos está 
entregando cartilha educativa aos 
alunos da rede municipal de en
sino. O objetivo é orientar os es
tudantes sobre a importância de 
preservar o meio ambiente e dos 
deveres de cidadania. Assuntos, 
como o papel da Defesa Civil e 
informações sobre a dengue com
plementam o conteúdo do mate
rial. Segundo a organização existe 
a possibilidade do projeto se am 
pliar para a rede estadual e parti
cular de ensino.

F E S T A  D A S  C R IA N Ç A S

Cerca de 600 pessoas parti
ciparam no sábado, da festa da 
criança promovida pela Diretoria 
de Recursos Humanos e a Coo- 
perserv (Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Servidores Públicos 
Municipais), para os servidores 
no Centro de Convivência da M e
lhor Idade, na Cecap. O evento 
fechou a 3  ̂ edição da SERFAM 
(Semana do Servidor em Família) 
que neste ano trouxe palestras 
abordando a violência doméstica 
familiar, o jovem  no século XXI e 
a sexualidade.

MUNICIPAL DE FUTSAL
Dois jogos abrem hoje mais uma rodada do 
Campeonato Municipal de Futsal -  Troféu Pedro 
Oswaldo Torres (Pedrão). Alfredo Guedes e Nova 
Lençóis abrem a rodada a partir das 20h15 e no jogo 
de fundo, Sport enfrenta a Arena Jovem.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

M A IS  SEGURO -  Os ciclistas que passam pela rua José Veloso, no Jardim Europa 
agora tem um espaço mais seguro para praticar o esporte. Nos últimos dias foi 
pintada a faixa da ciclovia no local.

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.
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FRASE
"Acredito que vai trazer um destaque muito 
grande à equipe PCD da Adefilp."

José Lenci Neto, diretor de Esportes, sobre a 

participação de Alan Fonteles representando  

Lençóis Paulista nos Jogos Abertos do Interior

Governo promete 
reforçar combate ao 
crime organizado

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), anunciou ontem a criação de uma força
-tarefa para investigar as denúncias feitas pelo 
Ministério Público sobre ações de integrantes da 
facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capi
tal). Segundo Alckmin, policiais civis e militares, 
além de promotores, vão atuar 24 horas por dia 
no Ciisp (Centro Integrado de Inteligência em Se
gurança Pública) para apurar as denúncias e ras- 
trear as ligações telefônicas entre presos. A ideia 
também é investigar os policiais suspeitos de en
volvimento com 0 crime organizado. Promotores 
denunciaram 175 pessoas sob suspeita de forma
ção de quadrilha e atuação no crime organizado. 
0 Ministério Público ainda pediu 0 isolamento dos 

35 integrantes do PCC no RDD (Regime Discipli
nar Diferenciado). A Justiça negou a prisão de 
todos os denunciados e apenas dois criminosos 
foram isolados. A Promotoria recorreu da de

cisão. Nos próximos meses, 0 Gaeco (Grupo de 
Investigação ao Crime Organizado) deverá. Jun
tamente com as corregedorias das polícias, apre
sentar denúncia contra policiais que, segundo 0 

Ministério Público, foram flagrados em escutas 
ajudando ou extorquindo os criminosos. 0 blo

queio de ligações de telefones celulares tam
bém deve ser agilizado, segundo o governador. O 
Ministério Público concluiu que a facção tem cerca 
de 11.400 membros em 22 Unidades da Federa
ção, no Paraguai e na Bolívia -sendo 7.800 em São 
Paulo, dos quais 6.000 presos, inclusive a cúpula 
do grupo. O PCC movimenta cerca de R$ 120 mi
lhões anuais. Suas principais fontes de renda são 
o tráfico de drogas, o pagamento de mensalida
des e o sorteio de rifas.

/////////////////////////////////////////////////////////////̂ ^̂ ^̂
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Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 47/13

JOSÉ ANTONIO MARISE, Diretor do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
por Lei, e para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93, Ra t if ic a  a contratação da empresa ITRON SOLUÇÕES 
PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA., CNPJ n° 60.882.719/0006-30, para 
a recuperação de hidrômetros instalados no município, no valor total 
de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), cuja despesa correrá por 
INEXIGIBIl Id a De  N° 05/2013, com fundamento no artigo 25, da Lei 
Federal n° 8.666/93 a suas alterações posteriores.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 30 de Setembro de 2013.
JOSÉ ANTONIO MARISE 

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 41,38.

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato 
social mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO IMOBI
LIÁRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar as pessoas abaixo relaciona
das, que no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promes
sa de Compra e Venda de lotes de terra no JARDIM GRAJAÚ situado 
em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome
B/33 105 I. E. P. C. da P.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Co
marca de Macatuba-SP, vem pelo presente, na forma como autorizado pela_̂  Lei Federal n° 
9.514/1997, artigo 26, § 4°, e em razão do requerimento da CAIXA Ec On ÔMICA FEDE
RAL, CNp J 00.360.305/0001-04, com sede em Brasilia/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 
4, lotes 3/4, credora do contrato de financiamento imobiliário n° 155550656431, garantido 
por alienação fiduciária firmado em 22/11/2010 e registrado sob o R. 5 da matrícula n° 
508 deste Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Edwaldo Fantini, n° 394 -  Jardim 
Planalto, nesta cidade de Macatuba-SP, NOTIFICAR a devedora fiduciante daquele contra
to, ALESSANDRA FARAH, brasileira, solteira, proprietária de microempresa, portadora 
do RG n° 22.907.019-X-SSP/SP e do CPF n° 214.374.318-10, residente e domiciliada na 
cidade de Macatuba-SP, na Rua Edewaldo Fantini, n° 394, para que compareça a este Ofi
cial de Registro de Imóveis de Macatuba-SP, sito à Rua Rio de Janeiro, n° 09-35, Centro, 
no horário de funcionamento, compreendido das 9:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, 
dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publi
cações deste edital, a fim de dar cumprimento às obrigações contratuais relativas aos encar
gos vencidos e não pagos, correspondentes às prestações n°s 12, vencida em 22/11/2011; 
13, vencida em 22/12/2011; 14, vencida em 22/01/2012; 15, vencida em 22/02/2013; 16, 
vencida em 22/03/2012; 17, vencida em 22/04/2012; 18, vencida em 22/05/2012; 19, 
vencida em 22/06/2012; 20. vencida em 22/07/2012 21. vencida em 22/08/2012; 22. ven
cida em 22/09/2012; 23. vencida em 22/10/2012; 24. vencida em 22/11/2012; 25. venci
da em 22/12/2012; 26. vencida em 22/01/2013; 27. vencida em 22/02/2013; 28. venci
da em 22/03/2013; 29. vencida em 22/04/2013; 30. vencida em 22/05/2013; 31. vencida 
em 22/06/2013; 32. vencida em 22/07/2013; 33. vencida em 22/08/2013; 34. vencida em 
22/09/2013, cujos valores estão sujeitos a atualização monetária, juros de mora e demais 
encargos legais devidos que se vencerem até a data do efetivo pagamento, de acordo com 
a planilha apresentada pela credora juntamente com o requerimento da notificação, acres
cendo-se ao montante devido, ainda, as despesas de cobrança já realizadas, inclusive as das 
publicações do presente edital. Nesta oportunidade, fica o notificado cientificado, também, 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de con
solidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do Artigo 26, § 7°, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludida. 
Dou fé. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Oficial.

JARDIM GRAJÁU, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, 
que no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa 
de Compra e Venda de lotes de terra situado nesta cidade de Lençóis 
Paulista/SP.

Quadra e Lote Contrato Nome

L/15
Aditivo

ao
contarto

46

Rosmar Alexandrre da 
Silveira

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto 
no artigo 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se 
afixado no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, bem como em seu 
site em “Contas Públicas”, a relação de todas as compras efetuadas 
durante o mês de Setembro de 2.013, bem como os montantes de cada 
um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de 
origem tributária, referente ao mês de Setembro de 2.013, conforme 
preceitua o artigo n° 162 da Constituição Federal.

Lençóis Paulista, 14 de Outubro de 2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, 
que encontra-se disponível no átrio de entrada da Prefeitura 
Municipal, bem como em seu site em “Contas Públicas”, a relação 
dos recursos federais recebidos no mês de Setembro de 2.013.- 

Lençóis Paulista, 14 de Outubro de 2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC ISP 220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 62,07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

L E I N° 2 5 0 3

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E A COMPETÊNCIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO

Artigo 1.° - O Conselho Municipal de Saúde de Macatuba, órgão de estrutura colegiada, será composto por 13 
membros titulares e seus respectivos suplentes, na seguinte representatividade:
I - Secretário Municipal de Saúde;
II - 3 (três) membros de prestadores de serviços ao SUS e gestores, ou seja, instituições filantrópicas ou 
conveniadas e representantes do governo;
III - 3 (três) membros de entidades dos trabalhadores de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, sindicatos e 
conselhos profissionais;
IV - 6 (cinco) membros de usuários dos serviços de saúde, ou seja, associações de trabalhadores, sindicatos, 
associações de portadores de patologia, organizações religiosas, entidades de aposentados e pensionistas, 
movimentos sociais e populares organizados, entre outros, desde que não possua vínculo empregatício na área 
da saúde.
§ 1.° - Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação 
das entidades dos trabalhadores e dos usuários dos serviços de saúde para suas respectivas representatividades. 
§ 2.° - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução, a critério das 
respectivas representações.
§ 3.° - O Secretário Municipal de Saúde é  membro nato da Comissão e o presidirá, com direito a voz e apenas ao 
voto de qualidade, que será exercido em caso de empate.
§ 4.° - As funções de membro do Conselho Municipal de Saúde e dos respectivos suplentes não serão 
remuneradas, a qualquer título, considerando-se, porém, serviço público relevante, para todos os fins de direito. 
Art. 2.° - O Conselho Municipal de Saúde atuará na formação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde no âmbito municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3.° Compete ao Conselho Municipal de Saúde:
I - Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade, na defesa dos princípios constitucionais que 
fundamentam o SUS, para o controle social de saúde;
II - Elaborar o regimento interno do conselho e outras normas de funcionamento;
III - Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de 
saúde;
IV - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos 
e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

V - Definir diretrizes para elaboração dos Planos de Saúde e sobre eles deliberar, conforme as diversas situações 
epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
VI - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os 
demais colegiados, como os de seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, 
criança e adolescente e outros;

VII - Proceder à revisão periódica dos Planos Municipais de Saúde;
VIII - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, 
propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de 
incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde;
IX - Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de 
serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a diretriz da 
hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o princípio da equidade;
X - Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS);
XI - Avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, 
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;
XII - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 195, §  2° da Constituição Federal), observado o princípio do processo de 
planejamento e orçamentação ascendentes (art. 36 da Lei no 8.080/90);
XIII - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e 
acompanhar a movimentação e destinação dos recursos;
XIV - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o 
Fundo de Saúde e os transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União;
XV - Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, 
repassadas em tempo hábil aos conselheiros, acompanhado do devido assessoramento.
XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de 
denúncias aos respectivos órgãos, conforme legislação vigente;
XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre 
assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do 
conselho, nas suas respectivas instâncias;
XVIII - Estabelecer critérios para a determinação de periodicidade das conferências de saúde, propor sua 
convocação, estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do 
conselho de saúde correspondente, explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas pré-conferências e 
conferências de saúde;
XIX - Estimular articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde e entidades governamentais e privadas, 
visando à promoção da saúde;
XX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinentes ao 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde -  SUS;
XXI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar as funções e competências 
do conselho de saúde, seus trabalhos e decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre 
as agendas, datas e local das reuniões;

XXII - Apoiar e promover a educação para o controle social;
XXIII - Aprovar, encaminhar e avaliar a política para os recursos humanos do SUS;
XXIV - Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das plenárias dos conselhos de 
saúde.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4.° - Os Membros do Conselho Municipal de Saúde deverão, em sua primeira reunião ordinária, através de 
votação entre os titulares, eleger o vice presidente, primeiro secretário e o segundo secretário.
Art. 5.° - Na forma de seu Regimento Interno, o Conselho Municipal de Saúde deliberará pelo voto de mais da 
metade dos membros presentes à sessão. Contudo, para aprovação de matérias estratégicas, inclusive aspectos 
econômicos e financeiros, o “quorum” de deliberação será o de mais da metade dos membros integrantes do 
conselho.
Parágrafo único -  As solicitações do Conselho Municipal de Saúde, pertinentes ao disposto neste artigo, serão 
atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde, tão logo haja disponibilidade de recursos.
Art. 6.° - A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar espaço e estrutura física adequados ao 
funcionamento do Conselho.

CAPÍTULO IV 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 7.° - O conselho Municipal de Saúde reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 
quando convocado pelo Secretário Municipal de Saúde ou requerido pela maioria absoluta de seus membros. 
Art. 8.° - O Conselho deverá elaborar e aprovar seu Regimento Interno no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após sua primeira reunião ordinária.
Art. 9.° - Aplicam-se, no que couber, à legislação federal, especialmente as Leis Federais n.° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as Leis Municipais n.° 1.525, de 21 de 
agosto de 1991, e 1.792, de 31 de março de 1997, bem como as demais disposições em contrário.

Macatuba, SP, 14 de outubro de 2013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 14 de outubro de 2013, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

http://www.educa-cao.sp.gov.br
http://www.educa-cao.sp.gov.br
mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
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Pesquisa revelou que iPhone 
5s vendeu 5 vezes mais que o 
iPhone 5c, o celular de 'baixo' 
custo da Apple. Preço salgado 
afastou consumidores que 
optaram por modelo melhor.

Contra espionagem, 
Dilma anuncia proteção 
a e-mails oficiais

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A presidente Dilma Rousseff anunciou nes
te domingo,i3, em sua conta oficial no Twitter, 
que os e-mails do governo federal terão um 
novo sistema de proteção, desenvolvido pelo 
Serpro (Serviço Federal de Processamento 
de Dados), para evitar casos de espionagem 
como os que foram recentemente revelados. 
"Determinei ao Serpro implantação de sistema 
seguro de e-mails em todo governo federal. 
Esta é a primeira medida para ampliar privaci
dade e inviolabilidade de mensagens oficiais", 
disse a presidente. "É preciso mais segurança 
nas mensagens para prevenir possível espio

nagem", completou. No mês passado, 0 
jornal Folha de S. Paulo já havia publica
do reportagem sobre o assunto e mos- 

Ç "  trou que os Correios e 0 Serpro come
çaram a negociar uma parceria comercial 

para desenvolver 0 sistema nacional de 
e-mail seguro, encomendado pelo Ministério 
das Comunicações. A intenção do governo 
é incentivar esse trabalho em conjunto para 
agilizar 0 lançamento do serviço e reduzir a 
mão de obra para viabilizar a medida - criada 

^  como resposta às denúncias de espionagem 
^  do serviço de inteligência norte-americano ao 
^  governo e empresas brasileiras. Ainda há in- 
^  tenção de incluir nesse processo as empresas 

privadas que tiverem interesse de patrocinar 
^  o aperfeiçoamento da ferramenta em troca de 
^  anúncios que aparecerão na tela dos usuários. 
^  A ideia é que o novo sistema já esteja em uso 
É  no segundo semestre do ano que vem.
I
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Lençóis Paulista Borebi
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

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

Cotidiano NOBEL
Os americanos Eugene Fama, Robert Shiller e 
Lars Peter Hansen conquistaram o prêmio Nobel 
de Economia de 2013 pelos estudos de análise 
sobre preços de ativos, como ações e títulos. Eles 
vão dividir um prêmio de US$ 1,8 milhão.

SAÚDE

Sem pediatra, pais reclamam de atendimento
Unidades de Saúde e Pronto Socorro não tinham o profissional nesta segunda-feira

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A G U A R D A N D O  -  Pais aguardavam por um clínico geral na falta de pediatra; Márcio Santarém afirmou que problema foi eventual e que já está resolvido

P risc ila  P e g a t in

O ntem, no período da 
m anhã, pais que aguar
davam atendim ento no 

Pronto-Socorro de Lençóis 
Paulista procuraram  o jornal 
O ECO para reclam ar da fal
ta de pediatra no m unicípio . 
Eles relataram  um a peregri
nação por ESFs (Estratégia 
Saúde da Família) nos bairros 
e tam bém  no Pronto-Socorro 
atrás do profissional, mas 
não encontraram .

"Sai de casa às 7h, fui ao 
Posto de Saúde do Ubiram a e 
às 8h30 levei em outro posto,

na avenida Brasil e não tinha 
pediatra. Cheguei às 9h30 no 
Pronto-Socorro, meu filho 
está com 37,7 graus de febre, 
e não tinha m édico", diz Ma- 
gali Pereira de Moraes, mãe 
do Lucas G abriel de 5 anos.

Outro pai que também 
aguardava por um pediatra 
para o filho de 11 meses e foi 
transferido para um clínico 
geral foi Marcos Paulo de Ca
margo. "Desde às 6h procura
va por um pediatra. No Posto 
da Cecap não tinha. M anda
ram vir para o Pronto-Socor
ro. Estou desde às 7h", disse.

Segundo a enferm eira

coordenadora do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, 
Lazara Aparecida Ferreira 
Fernandes a pediatra que es
taria no atendim ento das 7h 
às 13h foi viajar e não chegou 
a tem po para o trabalho.

No entanto, ela frisou que 
o filho de Camargo foi aten
dido por um clínico geral e 
o Lucas Gabriel, filho da 
Magali, foi medicado para a 
febre. Lazara com plem entou 
que os atendim entos de u r
gência e emergências para as 
crianças passaram  por uma 
triagem  para que o clínico 
geral fizesse o atendim ento.

Já o diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, ressalta 
que um dos pediatras das 
Unidades de Saúde entrou 
em férias e o outro profissio
nal estaria de atestado m é
dico. "O problem a de hoje 
(segunda-feira) foi isolado. 
No dia de am anhã (hoje) vai 
estar pronto para ser norm a
lizado", diz. "O atendim ento 
para pediatria está com co
bertu ra  em todo o m unicí
pio. Hoje tem os um número 
de pediatra que está dando 
conta. A grande dificuldade 
é quando tem  um incidente 
deste", finaliza.

DEVOÇÃO

Festa da Aparecida reúne cerca de 5 mil fieis

Missa solene aconteceu na tarde de sábado; procissão e benção encerraram as comemorações

Prisc ila  P e g a t in
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

No sábado, dia de Nos
sa Senhora Aparecida, 
a Padroeira do Brasil, 

centenas de católicos passaram 
pela paróquia destina a santa no 
Jardim Cruzeiro. As comemo
rações começaram cedo, com a 
alvorada festiva às 6h, missa e 
coroação às 10h. A celebração 
principal com procissão teve iní
cio às 17h e reuniu cerca de 5 
mil fiéis, segundo a organização.

Com a Igreja lotada e pesso
as também do lado de fora a mis- PADRO EIRA  -  Fiéis lotaram a Igreja N. S. Aparecida, no Jardim Cruzeiro

sa terminou após a procissão, 
com o andor de Nossa Senhora 
Aparecida e outros santos pelas 
ruas próximas a Igreja. No final, 
da torre da paróquia teve benção 
e queima de fogos.

Já a parte festiva só termi
nou no domingo, com a quer
messe no período da noite. 
Conforme informou o padre res
ponsável pela paróquia Milton 
José Perretti, toda a verba arre
cadada durante a festa em honra 
a Nossa Senhora Aparecida vai 
ser destinada para o término da 
torre da Igreja.

FERIADO

Festa leva 3 mil crianças à Concha Acústica

Tarde de sábado foi recheada de brincadeiras e doces; Zabet doou cinco mil pacotes de bolacha

P risc ila  P e g a t in

A festa das crianças o r
ganizada pela Acilpa 
(Associação Comercial 

e Industrial de Lençóis Pau
lista) reuniu cerca de 3 mil 
crianças no sábado, na Con
cha Acústica, segundo a orga
nização do evento.

As atividades foram ofe
recidas para quem tinha o 
passaporte da alegria, que foi

distribuído no comércio da ci
dade para incentivar as vendas 
para a data. Entre as ativida
des para os pequenos de até 
12 anos foram oferecidas apre
sentações de dança, show de 
mágica, projeto Criança Feliz 
e brinquedos, além de pipoca, 
algodão doce e sorvete. Duran
te a festa a empresa Zabet fez a 
doação de cinco mil pacotes de 
bolachas Nikito. O evento, que 
começou às 13h foi até as 18h.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SO  D IVERSÃO  -  Bricadeiras e apresentações marcaram evento

http://www.uniontecnologia.com.br
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Educação IDHM DA REGIÃO
O índice de desenvolvim ento hum ano avançou em todas 
os municípios da região entre 1991 e 2010, medido pela 
ONU. M acatuba evoluiu de 0,522 para 0,770. Borebi saiu 
de 0,482 para 0,705. Areiópolis registrou avanço de 0,433 
para 0,695, o lanterninha da região.

DIA  DO PROFESSOR

Educação é porta para uma vida melhor
Evolução da qualidade de vida nas últimas duas décadas passa pela política de investimento na escolaridade da população

Sau lo  A d rian o
FiiTii MÁRCIO MOREIRA/O ECO

A  boa educação curricular
está na base da formação de 
todo profissional. Ninguém 

chega à excelência acadêmica sem 
antes passar pelas etapas iniciais 
da alfabetização e do letramento. A 
experiência revela que quanto mais 
consolidada a base educacional da 
população, tanto melhor seu futuro 
pessoal e profissional. Por consequ
ência, também é melhor sua partici
pação na vida em comunidade. Es
sas são relações diretas que refletem 
a importância de um profissional 
essencial na construção do saber 
e da sociedade, cujo dia especial 
comemora-se hoje: o professor.

Indicador dos avanços locais na 
qualidade de vida da população, o 
IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) da região evo
lui na medida em que os governos 
municipais investem com eficiência 
em educação pública. Lençóis Pau
lista, Agudos, Macatuba, Areiópolis 
e Borebi -  nossa região - são muni
cípios que viram seu IDHM crescer 
nos últimos 20 anos. Não por acaso, 
as cinco cidades apostaram na edu
cação como ferramenta de transfor
mação social.

Lençóis e Agudos, por exem
plos, têm seu IDHM na faixa alta, 
são municípios com bons índices 
de desenvolvimento conquistados

nas últimas duas décadas. Lençóis 
saiu de um IDHM de 0,558 em 
1991 para 0,764 em 2010, regis
trando um incremento de 36,92% 
no seu indicador nas últimas duas 
décadas e ficando acima da média 
de crescimento estadual - que foi de 
35,47% no período. A distância en
tre o IDHM do município e o limite

máximo do índice (que é 1) foi redu
zido em 46,61% entre 1991 e 2010. 
Vale lembrar, o índice é medido pela 
ONU (Organização das Nações Uni
das) e segue padrões internacionais 
de aferição dos dados.

Agudos seguiu o mesmo percur
so. Evoluiu de um IDHM de 0,513 
(1991) para 0,745 (2010), registrando

Agudos também evoluiu na educação
Agudos também tem seus 

números positivos na última 
década, quando o assunto é edu
cação. De acordo com a ONU 
(Organização das Nações Uni
das), a proporção de crianças e 
jovens agudenses frequentando a 
escola ou completando os ciclos 
do ensino fundamental também 
cresceu entre 2000 e 2010.

No período, a proporção de 
crianças de 5 a 6 anos na escola 
aumentou em 19,36%. O total 
de crianças de 11 a 13 anos nos 
anos finais do ensino fundamen
tal avançou 6,5%. Já número de 
jovens entre 15 e 17 anos com 
ensino fundamental completo 
cresceu 14,7% no período. Nos 
estágios finais para concluir o en
sino médio, a proporção de estu
dantes agudenses com 18, 19 ou

um aumento de 45,22% em sua 
qualidade de vida nas últimas duas 
décadas. O município conseguiu 
encurtar a distância entre o IDHM 
local e o máximo ideal (de 1) em 
47,64% no período de 1991 a 2010.

E ambos os casos, os investi
mentos municipais em educação 
foram determinantes para melhorar

20 anos de idade subiu 39,48% 
no período de 2000 a 2010.

Por qualquer ângulo que se 
olhe, são números que a socie
dade pode comemorar neste dia 
do professor, pois é essa catego
ria que abre as portas para que 
esses estudantes possam entrar 
em um mundo novo e perma
necer nele. Mas qual a lição de 
casa para a educação agudense, 
conforme os números da ONU? 
Trazer para dentro do ambiente 
escolar os 2,1% das crianças de 
6 a 14 anos não frequentavam a 
escola em 2010, percentual que 
entre os jovens (de 15 a 17 anos) 
atingia 10,76%. É um desafio a 
vencer para uma cidade que al
meja crescer e desenvolver ofe
recendo boas condições de vida 
para sua população.

os índices e as condições de vida da 
sua população. Quando se observa 
os números da ONU especificamen
te voltados para a área da educação, 
tem-se uma noção bem clara de sua 
importância na construção da socie
dade mais próxima do ideal.

A proporção de crianças e jo
vens frequentando a escola ou tendo

completado os ciclos de sua forma
ção indica a situação da educação 
entre a população em idade escolar 
do município. Esse é o chamado 
IDHM-Educação.

Observando apenas os dados da 
última década, o caso lençoense re
vela que a proporção de crianças de 
5 a 6 anos na escola cresceu 13,86% 
no período de 2000 a 2010. Na fai
xa etária de crianças entre 11 e 13 
anos, a frequência nos anos finais do 
ensino fundamental cresceu 3,88% 
no período. Os dados da ONU 
mostram que a proporção de jovens 
(de 15 a 17 anos) com ensino fun
damental completo aumentou em 
7,99% no período. E a proporção de 
jovens entre 18 e 20 anos com ensi
no médio completo cresceu 55,99% 
de 2000 para 2010. Em todas as 
faixas, há incremento da presença 
da população em idade escolar 
frenquentando as salas de aulas em 
Lençóis Paulista ou com diploma do 
ensino médio nas mãos.

O lado ruim dos números da 
ONU é que, em 2010, havia quase 
1% (0,97%) das crianças de 6 a 14 
anos fora da escola, percentual que 
atingia 12,36% entre os jovens de 15 
a 17 anos. Há, portanto, bons resul
tados colhidos das iniciativas toma
das nas últimas décadas, mas ainda 
há lição de casa a ser feita para que o 
desenvolvimento desejado venha de 
forma mais justa e igualitária.
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Educação: O futuro está em nossas mãos
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Educação de  

qualidade vai muito 
além da sala de aula. 

Lençóis Paulista 

conhece bem 

esta lição!

ParabénsC -

Edu^éorôS & Alunos!
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O in\/6Stim6nto &vn capacitação, a 
am pliação da jornada dc trabalho 

dos professores, o material didãtico 
utilizado e o monitoramento de 
metas individuais são os pilares 
que sustentam os bons índices 

educacionais de Lençóis Paulista.

 ̂ (

Lençóis Paulista foi destaque nacional ao ser 
apontada pela Pevista Época (com base em estudo 
do Movimento Todos pela Educação) como uma das 
únicas cinco cidades do P rasil onde a educação de 
qualidade é oferecida a todos os alunos. O estudo levou 
em consideração a equidade e abrangeu o primeiro 
ciclo do Ensino Fundamental (primeiro ao quinto ano).

/ ^

Diretoria Municipal 
de Educação

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ
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Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Presidenta, existe alguma linha de financiamento 

para quem tem um negócio pequeno, um pipoqueiro, 

ou uma vendedora que trabalha por conta própria? 

Eles podem participar do Programa Crescer? (*) 

Presidenta Dilma -  Sim, o Programa Crescer 
oferece microcrédito produtivo orientado 
para pequenas e microempresas, 
exatamente para apoiar as pessoas com 
esse perfil empreendedor. O programa 
completou dois anos, e nesse período 
já ajudou 3,5 milhões de brasileiros e 
brasileiras com empréstimos para que eles 
e elas investissem em seus negócios. Ou 
abrindo, ou ampliando, ou fortalecendo a sua 
empresa. No total, o Crescer já emprestou 
quase R$ 9 bilhões no Brasil inteiro. Com o 
Crescer, o governo federal oferece crédito 
facilitado, que vai de R$ 300 a R$ 15 mil, 
com juros baixíssimos, de 5%  ao ano, ou 
seja, de apenas 0,4% ao mês. Dessa forma, 
o governo federal está apoiando o espírito 
empreendedor do brasileiro, encorajando 
muita gente a abrir ou ampliar seu próprio 
negócio. O brasileiro é um povo esforçado, 
criativo, que luta e vai atrás do que quer. Se 
você dá uma oportunidade, ele pega com as 
duas mãos.
E a oportunidade está aí: o financiamento 
do Crescer está disponível para todos os 
brasileiros que querem montar o seu próprio 
negócio ou para aqueles que já têm o seu 
empreendimento e faturam até R$ 120 mil 
por ano, ou R$ 10 mil por mês. São pessoas 
de vários ramos de atividade: vendedores de 
roupa, de lanches, de bijuterias, artesanato 
ou quem tem um mercadinho, um armarinho, 
quem é costureira, quem é cabeleireira, quem 
tem uma pequena mercearia, quem tem um 
carrinho que vende picolé e pipoca, e muito 
mais negócios por aí. As mulheres já são 
64% dos clientes que tomam empréstimos 
no Crescer, o que mostra a força da mulher 
no empreendedorismo nacional. Quem quiser 
pode ter acesso ao crédito do Crescer no Banco 
do Nordeste, na Caixa Econômica Federal, 
no Banco do Brasil, no Banco da Amazônia, 
no Banrisul, no Banestes e na Agência de 
Fomento do Paraná.Com esse dinheiro, é 
possível abrir o tão sonhado negócio, mas, 
também cobrir os gastos do dia a dia de quem 
já tem seu empreendimento, como a compra 
de mercadoria, a compra de embalagens ou 
um investimento em algum equipamento, 
como um freezer, uma máquina de costura, 
um fogão industrial, um computador, balcões, 
prateleiras e muito mais. Os prazos de 
financiamento do Crescer são também um 
fator importante para seu sucesso. Quando a 
pessoa toma um empréstimo para capital de 
giro, aquele usado no dia a dia do negócio, o 
prazo para pagar é de até 12 meses. Agora, se 
o empréstimo é para investimento, como uma 
reforma, uma ampliação ou a compra de uma 
máquina, um equipamento, o prazo sobe para 
até três anos.
Além de emprestar os recursos, o Crescer 
ajuda o microempreendedor a gerir melhor 
seu próprio negócio, pois quando a pessoa 
vai em busca do empréstimo, um agente de 
microcrédito dá a ela todas as informações 
sobre o programa, orientando-a como melhor 
aplicá-lo para fazer o negócio prosperar. Esses 
agentes de crédito vão na empresa ou na 
casa dos nossos pequenos empreendedores, 
quando é o caso, e os ajudam a planejar 
as compras, organizar os pagamentos, 
montar um fluxo de caixa, anotar tudo o 
que vendem e a separar o orçamento da 
empresa do orçamento da família. Eles 
ensinam a lidar melhor com o dinheiro e 
a gastar melhor para ter um lucro maior. O 
Crescer leva educação financeira para os 
nossos microempreendedores, que podem 
pegar crédito em grupo. Isso só depende da 
organização das comunidades. É o chamado 
crédito solidário: um grupo de moradores se 
organiza com amigos e vizinhos e toma um 
empréstimo no banco. Os negócios de quem 
está no grupo acabam crescendo junto e 
movimentando a economia do próprio bairro 
e da própria comunidade. Esse é um exemplo 
de como o microcrédito ajuda na geração de 
riquezas para o Brasil.
Eu queria acrescentar que, daqueles 3,5 
milhões de pessoas que já tomaram um 
empréstimo no Crescer, 1,2 milhão delas 
recebe o Bolsa Família. Isso mostra, que, 
mesmo recebendo o benefício, essas pessoas 
continuam lutando para aumentar a renda e 
melhorar de vida. É isso que o Crescer e o meu 
governo estão fazendo: estamos ajudando 
a aumentar a renda e a esperança de quem 
nunca pensou que um dia poderia ser dono do 
seu próprio destino e, assim, melhorar de vida.

(*) Esta pergunta, que precede a Mensagem, foi 

formulada pela Secretaria de Imprensa para melhor 

entendimento do conteúdo.

Economia MELHORA
Pela segunda semana seguida, analistas de 
mercado revisaram para cima as projeções 
para o crescimento da economia neste 
ano. A expectativa agora é de um avanço 
de 2,48%, ante 2,40% há um mês.

EXPOVELHA

ã i

A ovinocultura está crescendo muito 
no país", afirma presidente da Aspaco
Para Bruno Garcia, 
momento é oportuno 
para sertor; animais 
chegaram ontem

Angelo Neto_________

A 26^ edição da Expovelha, 
no recinto de Exposições 
José Oliveira Prado, a Fa- 

cilpa, vai reunir o que há de me
lhor na ovinocultura. Em entrevis
ta ao jornal O ECO, o presidente 
da Aspaco (Associação Paulista 
de Criadores de Ovinos), Bruno 
Garcia Moreira, afirmou que o 
momento é oportuno para cres
cimento e iniciação do pecuarista 
que pretende investir no setor. A 
exposição iniciou ontem com a en
trada dos animais. Hoje e amanhã 
o evento será destinado principal
mente aos criadores.

A Expovelha é uma das maiores 
e mais importantes exposições do 
ramo no Estado de São Paulo. Nela, 
os ovinocultores podem adquirir 
várias informações, tais como a 
criação com segurança e tecnologia. 
Para o presidente da Aspaco, Bruno 
Garcia Moreira, a exposição é uma 
ótima oportunidade para os ovino- 
cultores colherem informações.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

CHECAGEM  -  Veterinário inspeciona animais que chegaram para Expovelha

"As pessoas podem encontrar 
o que há de melhor em todas as 
raças. Ela dá um balizamento e 
um norte aos criadores que estão 
no ramo e também aos que dese
jam iniciar. Além disso, a expo
sição traz um seminário no qual 
existem alguns temas abordados 
como a interação com outras 
culturas. É um momento em que 
as pessoas podem usufruir de 
outras informações para pode
rem levar a suas propriedades".

Em São Paulo, a produção 
de carne de cordeiro é a fonte 
mais rentável da ovinocultura, 
que também inclui a venda da 
lã e de leite. Por causa disto, 
Garcia vê com bons olhos o fu-

PRO G RAM AÇAO  DE HOJE E 

A M A N H Ã  DA  26  ̂EXPOVELHA

H OJE

8h -  Admissão e pesagem dos 
animais

A M A N H Ã

14h -  Julgamento de 
classificação todas as raças

turo da cultura. "O mercado de 
ovinos vem em uma crescente 
há bastante tempo. Como todo 
setor agrícola, ele também tem 
seus altos e baixos. No momen
to ele está em um ponto estável

e o mercado está bom. Estamos 
nos aproximando do final do 
ano e normalmente este merca
do é aquecido. O futuro é pro
missor, justamente pelo fato de 
existir uma demanda da carne 
ovina. O país importa muito. 
Eu queria dizer aos criadores 
e aos que tem interesse em 
iniciar que o momento é bom 
e propício para crescimento e 
iniciação. A ovinocultura está 
crescendo muito no país".

Há alguns anos, a carne de 
cordeiro era vista como um tabu 
por algumas pessoas. Para o pre
sidente da Aspaco, este proble
ma já não existe mais. "O tabu 
já não existe mais. Hoje você en
contra carne de ovino em vários 
restaurantes de todo o Brasil".

Garcia também citou alguns 
desafios da Aspaco para os pró
ximos anos. "A associação preci
sa trabalhar para tentar dar con
dições e trazer informações ao 
ovinocultor, no qual ele possa ter 
um bom rendimento e segurança 
para todo o ano. Este é o grande 
desafio para o final deste ano e o 
ano quem vem. O que precisa
mos é ter carne de qualidade e 
que isso vá levar ao consumidor 
uma carne saborosa, suculenta e 
com valor nutritivo bom.

LENÇOIS

Ruas do Jardim do Caju serão recapeadas pela Prefeitura

Serão investidos R$ 
140 mil nas obras; 
dinheiro vem de 
emenda parlamentar

Carlos Alberto Duarte

A prefeita Bel Lorenzet- 
ti assinou convênio 
quinta-feira, 10, para a 

execução de obras de recape 
em trechos de ruas do Jardim 
do Caju. Serão liberados R$ 
140 mil por meio de emenda

do deputado estadual José Bit
tencourt (PSD).

As obras contemplam o cen
tro do bairro e totalizam uma 
área de 7.402,66 metros quadra
dos em trechos das ruas Joaquim 
Gomes Machado, Miguel Lan- 
goni, Ênio Ferrari, Horácio Dias 
Baptista e Antônio Galego de Je
sus. A diretoria de Obras e Infra- 
estrutura já executou os reparos 
nas guias e sarjetas dos trechos 
onde serão executadas as obras.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista também deverá rece
ber da Secretaria de Estado dos

Direitos da Pessoa com Defici
ência equipamentos de ginásti
ca adaptados por indicação do 
deputado Pedro Tobias (PSDB). 
Cada município contemplado 
receberá um kit com dez equi
pamentos, que terão como obje
tivo proporcionar uma melhor 
qualidade de vida às pessoas 
com deficiência por meio das 
atividades físicas.

Fazem parte da lista dos mu
nicípios contemplados Agudos, 
Macatuba, Barra Bonita, Igaraçu 
do Tietê e Lençóis Paulista. Em 
Macatuba, o kits será instalado

na Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais). Em 
Lençóis Paulista, o equipamento 
será instalado ao lado da Adefilp 
(Associação dos Deficientes Físi
cos de Lençóis Paulista).

De acordo com as cláusulas 
do convênio que será firmado 
entre município e Estado, cada 
prefeitura ficará responsável pela 
indicação de um profissional que 
irá supervisionar o uso dos equi
pamentos. A cada dois meses, o 
município deverá enviar um rela
tório das atividades e dos resulta
dos obtidos com a miniacademia.

REGIONAL

Everton assina com Alckmin convênio para caminhão-pipa

Convênio foi assinado na quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes; Governo vai repassar R$ 217 mil

Da Redação

O governador Geraldo Al- 
ckmin (PSDB) recebeu 
nesta quinta-feira, 10 de 

outubro, no Palácio dos Bandei
rantes, o prefeito Everton Octa- 
viani (PMDB). Eles assinaram

convênio de R$ 217 mil para a 
aquisição de um caminhão-pipa 
para Agudos. O município terá 
de entrar com R$ 17 mil como 
contrapartida. Na mesma opor
tunidade, o prefeito Everton Octa- 
viani assinou outro convênio para 
a obtenção de uma van destinada

ao transporte de pacientes a ou
tras cidades. A entrega está pre
vista já para o mês de novembro.

"São importantes conquis
tas nas áreas da saúde e infra- 
estrutura. Tanto a van quanto o 
caminhão-pipa serão importan
tes ferramentas de trabalho no

dia a dia de trabalho das secre
tarias da Prefeitura, agilizando o 
atendimento à população. Nosso 
estreito relacionamento com o go
vernador tem sido preponderan
te para alcançarmos conquistas 
como essas", ressalta o prefeito. 
(Assessoria de imprensa)

AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA., torna público que recebeu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N° 7004825, válida até 11/10/2018, para 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à Rua Quinze de No
vembro, n° 236, Centro, CEP 18681-038, em Lençóis Paulista/SP.

Envie perguntas você também à presidenta Dilma Rousseff para o 
endereço: regional.imprensa@presidencia.gov.br. As perguntas serão 
selecionadas pela assessoria de imprensa do Planalto.

PREFEITURA M UNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÃO - JULGAM ENTO DOCUMENTAÇÃO TP 06-2013
PROC: 97-2013 EDITAL: 75-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: selecionar proposta do 
tipo menor preço com fixação de preço máximo, por execução indireta, no regime de empreitada por preçotipo men 
global, c, 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 RS 373.670,24, 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 considerou INABILITADA a empresa KACEL KARAM CURI ENGENHARIA 
no item III - DA DOCUMENTAÇÃO, uma vez que deixou de atender a letra “b”, visto que não foi 
apresentada a Certidão de Falência e Concordata dentro do prazo de validade. Assim sendo, tendo em 
vista que cumpriram plenamente as exigências do edital, a Comissão considerou HABILITADAS as 
empresas: ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP 
e S&D CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRe LI EPP. Ato contínuo, a Comissão, decidiu designar o dia 
23 de outubro de 2013 às 14h00m, para a abertura do envelope n° 2 -  PROPOSTA DE PREÇO, caso não 
ocorra fato superveniente. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor de 
Licitação, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
M aca tu b a , 14 d e  o u tu b ro  d e  2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 135/2013 -  Processo n° 241/2013 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote H). Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 29 de outubro 
de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 14 de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de outubro de 2013. Na página A9. 
Valor da publicação RS 31,04.

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
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Esporte SÉRIE B
A rodada deste domingo 13, do Campeonato Amador série B 2013 
troféu Jacob Joner Neto foi de muitos gols. O Asa Branca, sensação do 
torneio até o momento, aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Alvorada. 
Na outra partida, o Nova Lençóis venceu o Sport Ferrari por 3 a 1. Os 
dois jogos aconteceram no estádio João Roberto Vagula, o Vagulão.

BASQUETE

Primos, Alexandre e João Vitor comandam vitórias do Alba
Jovens brilharam contra Santo André e Santos; com os resultados 
positivos, equipe lençoense fica próxima de classificação

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Angelo Neto

Neste final de semana, a 
equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista teve 

dois confrontos difíceis pela 
série Prada do Campeonato 
Paulista organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Baske- 
tball). Com o apoio da torcida 
que compareceu no ginásio do 
Csec, os lençoenses consegui
ram duas vitórias importantes 
que deixaram a equipe do Alba 
na liderança da competição.

Na tarde de sábado, o jogo 
foi contra Santo André. Mes
mo com o desfalque dos dois 
jogadores mais altos do time, 
Guilherme Pereira e Alan, os

garotos entraram em quadra 
determinados. Nervosos, os 
lençoenses começaram o jogo 
mal, mas aos poucos foram se 
acertando em quadra, viraram 
o jogo e venceram a partida por 
67 a 52. Os destaques foram os 
primos João Vitor com 36 pon
tos (cestinha) e Alexandre que 
marcou 17 pontos.

No dia seguinte, Lençóis 
voltou à quadra para mais um 
confronto, desta vez contra 
Santos. Novamente, os meni
nos não iniciaram bem o jogo, 
mas aos poucos assumiram a 
frente no placar e venceram 
por 69 a 57. João Vitor, com 
18 pontos, e Alexandre com 31 
(cestinha) foram novamente os

destaques da partida.
"A nossa equipe é a mais 

baixa do campeonato. Desde o 
início do ano, combinamos de 
fortalecer a defesa e ter uma 
saída de jogo muito rápida. Nós 
trabalhamos muito a questão do 
chute de três pontos. Para se ter 
uma ideia do nosso aproveita
mento, no jogo contra Santo An
dré, o João arremessou dez bolas 
dos três pontos e converteu oito. 
Já na segunda partida, o Alexan
dre arremessou nove e acertou 
seis”, elogiou o técnico Leonardo 
Henrique de Oliveira, o Dudu.

O Alba é mantido pela Pre
feitura Municipal através da di
retoria de Esportes e patrocina
da pelo grupo Lwart e Lutepel.

SÉRIE A

Palestra vence o Juventus em rodada de empates

Nas outras duas partidas, a igualdade predominou dentro de campo

Angelo Neto

Três jogos pelo grupo B mar
caram o final de semana 
esportivo do Campeonato 

"George Ribeiro Correia Lima” de 
Futebol Amador série A. Após um 
empate na estreia, o Palestra se re
cuperou na competição e venceu 
o Juventus. Já o Grêmio Cecap de
cepcionou e apenas empatou com 
o Grêmio da Vila.

O Santa Luzia entrou em 
campo pressionado já que vi-

CLASS IF ICAÇÃO  SER IE  A

nha de um empate. A equipe 
até dominou as ações no início, 
mas não conseguiu traduzir em 
gols. Aos 25 minutos da primei
ra etapa, Elder colocou o Santa 
Luzia na frente, mas logo em 
seguida, João Vitor empatou. O 
empate por 1 a 1 deixou as duas 
equipes em situação complica
da no grupo.

Na segunda partida do dia o 
Grêmio Cecap, que vinha de uma 
incrível vitória por 8 a 0, encarou 
o seu xará Grêmio da Vila. Mes-

mo como franco favorito, o Cecap 
perdeu a chance de disparar na 
liderança. Já o Vila comemorou o 
resultado de 2 a 2. Lucas e João 
marcaram para o Grêmio Cecap e 
Eraldo e Márcio empataram.

Já à tarde, os palestrinos con
firmaram o favoritismo dentro de 
campo. Desde o início, o Palestra 
mostrou melhor toque de bola e 
logo abriu o placar com André, 
aos 19 minutos. No fim do primei
ro tempo, Otávio ampliou e deu 
números finais ao confronto.

GRUPO A PG ■ ■ V D E GP GC SG

EXPRESSINHO 6 2 2 0 0 14 0 14
SÃO JOSÉ 3 1 0 0 0 4 0 4
SPORT 3 2 1 1 0 2 1 -6
PAULISTANO 0 1 0 1 0 1 2 -1
CORINTHIANS CAJU 0 2 0 2 0 0 11 -11

GRUPO B PG ■ ■ V D E GP GC SG

GRÊMIO CECAP 3 2 1 0 1 10 2 8
PALESTRA 1 2 1 0 1 4 2 2
GRÊMIO DA VILA 3 2 1 0 1 3 2 1
SANTA LUZIA 1 2 0 0 2 3 3 0
ALFREDO GUEDES 0 2 0 1 1 1 2 -1
JUVENTUS 0 2 0 2 0 0 10 -10

/ m í m í m í m í m í m í m í m í í m í m í m í m í m í m í m í m í m í m í m í m í í í m í m m m m m m í f '

VÔLEI

Juvenil é campeão da série Ouro da APV

Equipe venceu as duas partidas no quadrangular final

Angelo Neto

A equipe juvenil do Sem
pre Vôlei/Lençóis Paulista 
se consagrou campeã da 

série Ouro do Campeonato Pau
lista da APV (Associação Pró Vo
leibol). Os lençoenses venceram 
as duas partidas do quadrangu- 
lar final, em Araras, e ficaram 
no lugar mais alto do pódio. É 
a oitava vez que Lençóis Paulista 
leva a medalha de ouro em 12 
edições disputadas.

Na primeira partida que

aconteceu na sexta-feira 11, 
os lençoenses encararam os 
donos da casa. Em uma par
tida equilibrada, o Sempre 
Vôlei perdeu os dois primeiros 
sets, mas conseguiu uma vi
rada espetacular em mais de 
duas horas e meia de duração. 
"Isso provou que a equipe de 
Lençóis tem uma tradição e 
nunca desiste da partida. Atra
vés de determinação e jogadas 
eficazes conseguimos reverter 
o placar”, afirmou o técnico 
lençoense, Douglas Coneglian.

Na final, sábado 12, o Sem
pre Vôlei encarou a forte equi
pe de Araraquara. "Eles tem 
jogadores muito fortes e altos”, 
lembrou Coneglian. Mais uma 
vez, Lençóis Paulista saiu atrás 
da partida e perdeu o primei
ro set, mas conseguiu a virada 
e venceu por 3 sets a 1. "Nós 
mantivemos a tradição e hege
monia. Em 12 anos, é o oitavo 
título nosso na competição. 
Temos uma representação no 
campeonato da APV”, comple
tou o técnico.

FOTO: DIVULGAÇÃO

É C A M P E Ã O ! -  Sempre Vôlei confirmou favoritismo e levou a medalha de ouro na série Ouro da APV

FOTO: DIVULGAÇÃO

KUNG FU - O lençoense Caio 
Henrique Pitoli, atual campeão 
paulista e bi regional de Sanda (Boxe 
Chinês), está em Valinhos, onde 
representa o estado de São Paulo 
na categoria 70 quilos Juvenil, no 
24° Campeonato Brasileiro de Kung 
Fu/Wushu. Em sua chave, Pitoli vai 
enfrentar um atleta de Brasília, um 
de Pernambuco e outro do Rio de 
Janeiro. Ele vem treinando forte 
para conquistar o titulo inédito para 
Lençóis e ainda de quebra ganhar 
uma vaga na Seleção Brasileira de 
Sanda para a disputa de eventos 
internacionais em 2014.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As atdas 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 Paschoarelll, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Süyío Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e 0 centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3® e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3® e 5® das 13h30 ás

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

BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetü 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 CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano eBaraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO;
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner Willian Pescara.

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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Patrono do Torneio Interno de Tênis 2013
Ademir Santiloni completou 56 anos dedicados ao esporte

“ Foi o maior prazer que 
eu tive até hoje”. Foi desta 
forma que Adem ir Santiloni 
definiu a emoção em ser o 
patrono do Torneio Interno 
de Tênis, no CEM (Clube Es
portivo Marimbondo). Com 
67 anos de idade, o tenista 
coleciona títulos e aprendi
zados que se propagam até 
os dias de hoje.

Santiloni conta que co
meçou a jogar tênis com 11 
anos, em Botucatu. “ Eu era 
pegador de bola em Botuca
tu. Aprendi a jogar tênis sem 
professor, somente vendo o 
pessoal praticar. Com  treze 
anos, eu já jogava bem. Em 
1965 vim para Lençóis dar 
aulas de tênis e jogar” . Ape-

sar de não haver a modali
dade individual no auge da 
carreira, o esportista lembra 
que sempre se destacava. 
“ Era difícil você aparecer 
e se destacar, mas eu sem
pre estava na cabeça destas 
equipes e me sobressaindo”.

Atualmente, o patrono 
do campeonato afirma que 
dedica praticamente todos 
os dias ao tênis e ainda par
ticipa de torneios em Len
çóis Paulista e região. “ Eu 
sou aposentado e vou de 
duas a três vezes por sema
na jogar tênis. Eu dou aula 
também em minha quadra 
particular. No ano passado 
eu ganhei o JOS/JOCI. Es
te ano fui vice-campeão na

categoria A, no CEM. Fiquei 
campeão no Vale do Igapó 
também. Tenho vários tro 
féus em casa” , completa.

O  homenageado ainda 
agradeceu o CEM e analisou 
a prática do tênis no clube. 
“ Fiquei muito feliz com a ati
tude do CEM. Eu não espe
rava isso. Para mim foi uma 
coisa espetacular. Quero 
agradecer a toda diretoria, 
através do Carlos Gasparini, 
pelo momento tão legal que 
eles me proporcionaram. 
O  marimbondo cresceu de 
atletas no tênis. H oje cerca 
de 150 alunos praticam o es
porte que iniciaram com au
las e estão jogando. O  tênis 
está em alto astral” , finalizou.

FOTO: M Á RC IO  M OREIRA/O ECO

EXEM PLO  - Adem ir Santiloni, 67 anos, é um dos maiores símbolos do tênis no CEM;

Criançada
Feliz

O  CEM organizou neste final de semana a Festa 
do D ia das Crianças. O  evento, que aconteceu no 
sábado, 12, distribuiu gratuitamente pipoca, algodão 
doce, cachorro-quente, refrigerante e sorvete. Mais 
uma vez, a presença marcante da criançada animou 
o ambiente. O  projeto Criança Feliz levou aos pe
quenos muita brincadeira como, centopéia, tobogã, 
escalada e pula-pula, além é claro da Oficina de Pipa 
entre pais e filho e estúdio de maquiagem artística.

FOTOS: C ÍN T IA  FO TO G RA FIAS

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
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Sociedade
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DIA DA  
PADROEIRA

A Festa de Nossa Senhora 
Aparecida terminou no 
domingo, 13, com muita 
animação da comissão 
organizadora e missa 
lotada no sábado, dia da 
Padroeira do Brasil. Na 
foto, conversam o ex- 
vereador Carlinhos Cian, 
o Pescara e o bancário 
Pepô. Todos grandes 
colaboradores do evento.

•  DROGARIA ULTRA 
POPULAR
Sob nova direção a 
Drogaria Ultra Popular 
atende em Lençóis 
Paulista desde setembro 
de 2012 na rua Geraldo 
Pereira de Barros, 771 
-  Centro. Telefone (14) 
3263 6899. Na foto, 
Vagner e Fernanda 
prontos para melhor 
atender aos clientes.

ALEGRIA
Alessandra curtiu 
bons momento no 
restaurante varanda

• Ana Livia 
completou 
1 ano de 
vida para 
alegria dos 
pais

• Sueli recebe os parabéns hoje dos filhos, marido e de toda 
a equipe do jornal O ECO. Parabéns e que Deus te abençoe!
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Lençóis Paulista
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O Enzo comemorou seus 
8 anos em 03 de outubro 
no castelo Festolândia.
© Enzo comemorou seus 
8 anos em 03 de outubro 
no castelo Festolândia.
© Amanda completou 8 
anos.
O Heloisa completou 6 
meses.
© Livia Beatriz completou 
um ano e dois meses.
O Lorena e Leonardo

©
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