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Lençoense testemunha tragédia em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul
Tobias é estudante da Universidade Federal de Santa Maria e perdeu amigos no incêndio da boate Kiss; 231 jovens perderam a vida C 4I
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REGIONAL

Cidades garantem 
mais de R$ 2 mi 
com pedágio

A arrecadação de ISS-QN do 
pedágio de três das cidades em que 
circula o jornal O ECO foi cerca de 
10% superior a 2011. O município 
que mais arrecadou foi Pederneiras, 
mais de R$ 869 mil. Lençóis Paulis
ta aparece em segundo lugar, com 
R$ 790 mil. Agudos arrecadou mais 
de R$ 500 mil. Os dados foram di
vulgados semana passada pela AR- 
TESP, que coordena o serviço.

CAGED

Região cria 2,3 mil vagas 
de trabalho em 2012

O ano 2012 terminou com saldo 
de 2,3 mil empregos com carteira 
assinada a mais que as demissões 
nos oito municípios em que circula 
o jornal O ECO (Lençóis Paulista, 
Agudos, Macatuba, Pederneiras, 
Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Bo- 
rebi e Areiópolis). De acordo com 
o Caged (Cadastro de Empregados 
e Desempregados) divulgado pelo 
Ministério do Trabalho e Empre

go, foram criados 2.319 postos de 
trabalho com carteira assinada nas 
cidades mencionadas. No topo do 
ranking aparece a cidade de Pe
derneiras. Sozinho, o município 
gerou quase a metade dos postos 
de trabalho de todas as cidades da 
região. Entre janeiro e dezembro do 
ano passado, foram 6.275 admis
sões contra 5.126 demissões, saldo 
de 1.149 empregos formais.

TRABALHO - Caged mostra evolução 
do emprego na região de Lençóis
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Parquinho no 
CEM é atração para 

acria n^.b
 ̂ ^ 'Dezenas de crianças

participaram das atividades 
 ̂ oferecidas pelo Marimbondo.

A7
CABEÇADA - Jogador do Borebi (verde) disputa bola aérea com o Atlético Macatuba

CIDADE DO LIVRO

Presidente Alves 
joga em busca da 
classificação

Esta semana é de definições na 
13  ̂ edição da Copa Cidade do Li
vro de Futsal Troféu Luis Antônio da 
Silva, o Mixirica. Atuais campeão e 
vice da competição, Amigos do Fut- 
sal de Borebi e R.S. Futsal de Bauru 
precisam vencer na quinta-feira 31 
para continuarem com chances de 
classificação. Já a equipe de Presi
dente Alves tenta garantir hoje a vaga 
antecipada para a próxima fase.

AM ADOR MACATUBA

Copa Regional O 
ECO começa com 
chuva de gols

A 7  ̂ Copa Regional O ECO de 
Futebol Amador de Macatuba come
çou com quatro jogos e uma média 
de quase quatro gols por partida. O 
destaque foi a vitória tranquila do 
Grêmio Cecap sobre o Santa Luzia 
por 3 a 0, no primeiro clássico do 
campeonato. Ainda pelo grupo A, o 
Monte Mor de Botucatu bateu o Al
vorada de Macatuba por 3 a 1. Já pelo 
grupo B, o Borebi encarou o Atlético 
Macatuba. O destaque foi o atacante 
Fernando que marcou os três gols da 
vitória dos macatubenses por 3 a 0. 
Também pelo grupo B, no Campo 
de Lazer, o Maringá não tomou co
nhecimento do Paulistano e aplicou 
uma sonora goleada por 4 a 0.

ÍNDICE
Cidades............ ....Página 2 CEM ............ ......... Página 7
Opinião............. ....Página 3 Social........ ......... Página 8
Economia......... ....Página 5
Esportes........... ....Página 6

TEMPO O
TERÇA-FEIRA, 29/01

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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QUARTA-FEIRA, 30/01
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à
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PRESIDENTA
Dilm a fa la  sobre a 
redução da tarifa  da 
conta de luz promovida  
pelo governo

C&T
Filme sobre a vida 
de Steve Jobs já  é 
criticado por fundador ^  
da Apple
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ALTERAÇÕES
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista alterou a programação do 
Mutirão Odontológico na escola Ézio Paccola. Os atendimentos serão 
transferidos para a Escola Maria Zélia (Júlio Ferrari). Os Agentes 
de Saúde Comunitária avisarão os moradores sobre a mudança. O 
atendimento começou ontem e segue até 15 de fevereiro.
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FRASE
" Estamos reativando o patrulhamento Rocam (Ronda 
Ostensiva com Apoio de Motocicletas) na cidade 
capitão Elvis Fernandes Botega, comandante da 5  ̂
Companhia da Polícia Militar, ao anunciar a chegada de 
quatro viaturas, duas motocicletas e dois carros.
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APARANDO - Funcionários do setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Lençóis 
Paulista começaram o trabalho de limpeza nas margens do rio da Prata. Ontem à 
tarde, a grama em vários locais já estava cortada. Com o período das chuvas, a 
vegetação cresce com maior facilidade e animais começam a aparecer nas casas.
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Gratuitos
Vão até o dia 8 de fevereiro as ins

crições para o processo seletivo do CVT,
Centro Vocacional Tecnológico, do De
partamento de Formação Profissional 
de Barra Bonita. São 112 vagas para os 
cursos de confecção manual de cabe
dais, pesponto avançado de calçados, 
costura industrial, eletricista industrial 
e auxiliar de confeiteiro. Os interessa
dos precisam ter, no mínimo, 16 anos 
e terem concluído o quarto ano do 
ensino fundamental. Os documentos 
necessários são: RG e CPF (originais ou 
cópias). A prova vai ser realizada no dia 
17 de fevereiro, às 9h. O local será di
vulgado no momento da inscrição, que 
é de graça. O CVT fica na rua Antonio 
Benedito Di Muzio, 429, na Vila Ricci.
Atende de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h e das 13h às 17h. O telefone 
de contato é o (14) 3641-6770.

Antifumo
O CAPS (Centro de Atenção Psi- 

cossocial), ligado à Diretoria de Saú
de da Estância Turística de Barra Bo
nita, realiza até o dia 1° de fevereiro 
a campanha antifumo. A previsão é 
distribuir remédios, gratuitamente, 
aos tabagistas que tenham indicação.
Para ter acesso ao tratamento, os in
teressados devem ligar no (14) 3641
4163 e agendar uma avaliação com a 
equipe multiprofissional da unidade, 
diretamente na sede do CAPS, que 
fica na Avenida da Saudade, 196, no 
Centro. No mês de fevereiro começa 
mais um grupo de apoio aos fuman
tes que desejam superar o vício, e os 
encontros ocorrerão entre os dias 07 
a 28, também na sede do CAPS.

MST
Integrantes do Movimento Sem 

Terra (MST) ocuparam uma fazenda 
localizada na zona rural de Agudos.
Cerca de 50 homens e mulheres 
aguardam representantes do Incra 
(Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) para que 
haja a negociação. Os ocupantes es
tão às margens da vicinal rural que 
cruza a fazenda. A propriedade já foi 
invadida anteriormente, em setem 
bro de 2009. A ocupação, segundo a 
polícia, é pacífica.

Cursos
O Centro Municipal de Formação 

Profissional "Prefeito Ideval Paccola" 
abriu ontem as inscrições para o pre
enchimento de vagas para 22 cursos 
gratuitos que serão oferecidos no pri
meiro semestre de 2013. Para facilitar 
o atendimento aos interessados, as 
inscrições seguem até 31 de janeiro, e 
serão feitas de acordo com um crono- 
grama estabelecido pela Secretaria da 
Autarquia. As inscrições serão feitas 
na sede administrativa do CMFP, loca
lizada na avenida Lázaro Brígido Dutra,
101, ao lado do recinto de exposições 
da Facilpa, das 8h30 às 16h. Para se 
inscrever é preciso apresentar os se
guintes documentos (originais) - RG,
CPF, Cartão Cidadão e comprovante de 
endereço. As vagas para os cursos são 
limitadas. Informações pelo telefone
3264-3598. ^
// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // /^ ^ ^ ^ ^

LIXO - Uma cena nada agradável foi registrada pelas lentes do jornal O ECO no 
Centro da cidade. Uma grande quantidade de lixo ficou depositada em uma esquina, 
causando mal estar para quem passasse pelo local. Além disso, cachorros aprovei
tavam para abrir a sacolas, espalhando lixo atrás de sobras de alimentos.

PARTIC IPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.
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De cada 10 famílias brasileiras, seis estão endividadas. É o que 
revela uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o estudo, o cartão de crédito 
continua sendo o maior motivo de endividamento. Em todo o país, 
para famílias com renda de até 10 salários mínimos, ele representa 
75% do endividamento. Em segundo lugar aparecem os carnês, 
com 21 por cento, seguido pelo finan
ciamento de veículos, com nove 
por cento. Apesar dos índices 
assustarem, eles são os me
nores registrados em três 
anos. Em quase 20% dos 
casos, as dívidas chegam a 
comprometer mais da me
tade da renda familiar. Para 
especialistas, a rapidez da 
expansão de crédito ocorreu 
mais rápido do que a educa
ção do consumidor 
para lidar com essa 
facilidade.

Médico que cobrar taxa em parto normal será pu
nido. A declaração foi feita pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. Segundo a ANS, as ope
radoras de planos de saúde começaram a des- 
credenciar médicos obstetras que cobram hono
rários extras para acompanhar um parto normal. 
A agência considera a cobrança ilegal e indevida. 
Denúncias feitas por gestantes e operadoras já 
resultaram na desfiliação de profissionais do Rio 
de Janeiro e em Belo Horizonte. A agência não in
forma a quantidade de casos que ocorreram no 
País, mas indica a existência de 15 processos de 
cobrança indevida que estão sob investigação.

A circulação de jornais cresceu 1,8 por cento no 
Brasil, em 2012 em relação a 2011. Foi isso que re
velou o Instituto Verificador de Circulação. A média 
de exemplares circulando por dia no ano passado 
foi de mais de quatro milhões e 500 mil. A Folha 
de S. Paulo alcançou a liderança entre os jornais 
brasileiros em dezembro de 2012. Entre os jornais 
de São Paulo, enquanto circulação da Folha cres
ceu 0,3%, o Estadão teve uma queda de 4,9%. A 
circulação de jornais cresceu 1,8 por cento, no Bra
sil, em 2012 em relação a 2011. Foi isso que revelou 
o Instituto Verificador de Circulação. A média de 
exemplares circulando por dia no ano passado foi 
de mais de quatro milhões e 500 mil. A Folha de 
S. Paulo alcançou a liderança entre os jornais bra
sileiros em dezembro de 2012. Entre os jornais de 
São Paulo, enquanto circulação da Folha cresceu 
0,3%, o Estadão teve uma queda de 4,9%.

Cresce a devolução de cheques por falta de fun
dos no país. Em 2012, a taxa ficou em pouco mais 
de 2%. Foi o maior índice desde 2009, segundo 
pesquisa da Serasa. Os economistas responsáveis 
pelo balanço dizem que o ano passado começou 
com os brasileiros tendo dificuldades em honrar 
as dívidas. Depois, no meio do ano, a inadimplên
cia diminuiu, porque a população freou o consu
mo por já estar com o orçamento comprometido 
demais. Mas no fim do ano, a situação se com
plicou novamente, por causa das compras do Dia 
das Crianças e do Natal. Em 2012, o Estado que 
liderou a inadimplência com cheques foi Roraima, 
com quase 12% de devoluções. Já São Paulo foi o 
estado com menos devoluções: 1,46%.
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Opinião FRASE
• "É difícil de acreditar".

Tobias Fermino Breda, 
estudante de Engenharia que 

estava em Santa Maria

PARA PENSAR
• "O descontentamento é o 
primeiro passo na evolução de 
um homem ou de uma nação".

Oscar Wilde
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A vida vale mais
O

País está enlutado com a tragédia 
ocorrida na boate em Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul. É praticamente im

possível ficar alheio à morte de 231 pessoas 
-  cuja média de idade era de apenas 20 anos. 
O fato surge como uma mancha não só para 
a cidade, mas para o Brasil, dada as reper
cussões internacionais do fato. E um profun
do vazio para aqueles que perderam conhe
cidos, amigos, colegas de faculdade, filhos, 
companheiros ou pais. A vida vale mais do 
que qualquer coisa. Vale mais do que a diver
são procurada pelos jovens a qualquer custo 
e vale mais que o lucro obtido por aqueles 
que organizam eventos de grande propor

ção, que não investem em segurança. 
Vale mais que a emoção provocada 
por um efeito de pirotecnia, do que ver 
de perto o artista predileto. Vale mais, 

inclusive, que o noticiário fartamente 
explorado sobre o assunto.

É claro que a responsabilização 
dos eventuais culpados pela tragé

dia e a discussão de formas de evitar 
novas tragédias como essa será funda

mental. Mas nada disso será suficien
te para apagar a dor e a lembrança

dos que se foram.
O fato deve servir de alerta também para 

todas as pessoas que realizam eventos para 
grandes públicos. Sejam eventos culturais, 
esportivos ou religiosos. Na nossa região, te
mos grandes festas como a Facilpa, a Festa 
do Peão de Macatuba, a Festa das Nações, 
de Pederneiras, todas as boates que funcio
nam quase que semanalmente, os eventos 
religiosos geralmente realizados em ginásios 
lotados. Todos os envolvidos com esses e 
outros eventos deverão, a partir de agora, 
ter uma dose extra de cuidado ao definir a 
segurança.

Aumenta também a responsabilidade 
dos órgãos que fiscalizam e que garantem 
que o local é seguro e apropriado. Por fim, é 
preciso cobrar do frequentador desses am
bientes que, muitas vezes, conhece bem as 
limitações do local e mesmo assim se arrisca 
por uma noite divertida.

A tragédia de Santa Maria deixa muitas 
lições e reflexões. Como está dito no início 
deste texto, o mais importante é a vida. 231 
vidas que ainda tinham muito pela frente 
foram abruptamente interrompidas. Nada 
mudará isso.
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Cooperação pela Agua
A rn a ld o  Jardim
é deputado federal e Presidente 
da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Infraestrutura Nacional

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) elegeu o ano de 2013 como 
o "Ano Internacional da Cooperação 

pela Água", com a finalidade de ampliar 
a conscientização acerca dos desafios da 
gestão, acesso, distribuição e serviços re
lacionados a este recurso cada vez mais 
escasso no planeta.

Ao longo do ano, a campanha desta
cará iniciativas de cooperação de sucesso 
de gestão de recursos hídricos, identifica
rá problemas atinentes a água em relação 
a educação, uso sustentável, diplomacia 
e gestão de águas transfronteiriças, co
operação de financiamento, nacionais e 
internacionais, quadros legais e as harm o
nização com os Objetivos de Desenvolvi
mento do Milênio.

O Brasil concentra a maior reserva de 
água doce superficial do planeta (12% do 
total) e apresenta uma situação confortá
vel em termos globais.

Entretanto, apesar desse aparente 
conforto, existe uma distribuição espacial 
desigual dos recursos hídricos no território 
brasileiro, pois cerca de 80%  de sua dis
ponibilidade hídrica estão concentrados 
na Região Hídrica Amazônica, onde se en
contra o menor contingente populacional.

A nossa vulnerabilidade reside no am 
biente urbano, pois 84%  dos brasileiros v i
vem nas cidades. Estudos da Agência Na
cional das Águas (ANA) mostram os reais 
riscos de escassez, sendo que de um total 
de 29 aglomerados urbanos no país, 16 já 
precisam buscar novos mananciais para 
garantir o abastecimento até 2015, entre 
eles estão: Campinas, Baixada Santista e a 
cidade de São Paulo. Ainda de acordo com 
a (ANA) mais da metade dos municípios 
brasileiros (55%  do total) terá déficit de 
abastecimento de água até 2015 e, caso 
não sejam investidos R$ 22 bilhões, tere
mos um colapso total em 2025. O mesmo 
aponta que para tratar nossos esgotos, 
serão necessários outros R$ 70 bilhões.

A legislação brasileira sobre os recur
sos hídricos é consolidada, reconhecida
mente eficiente e incorpora princípios, 
normas e padrões de gestão e gerencia
mento integrados.

Na função de legislador e constituinte 
na Assembléia Legislativa de São Paulo 
tive participação ativa nas inovações trazi
das na Constituição (1989) e posteriormen
te em Lei (1991) que criaram modernos 
modelos de gestão: destaque para a cria
ção dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

No Congresso Nacional tenho a res

ponsabilidade de presidir a Frente Parla
mentar em Defesa da Infraestrutura Na
cional onde o tema saneamento básico é 
tratado na perspectiva de debater as difi
culdades e construir soluções que perm i
tam avanços essenciais para o segmento.

Saneamento: desonerar os investimentos
Mesmo com a aprovação da Lei Na

cional de Saneamento (11.445/07), ainda 
faltam projetos para que este setor se de
senvolva com a velocidade e a qualidade 
necessárias. O acesso a rede de sanea
mento básico ainda é sonho distante para 
milhões de brasileiros. Menos da metade 
dos brasileiros (apenas 47% ) dispõem des
te serviço. Enquanto isso, a taxa de morta
lidade de crianças (de 1 a 6 anos) que mo
ram em locais sem coleta de esgoto é 32% 
maior do que entre as que dispõem deste 
serviço. Levantamento feito pela ONG Tra
ta Brasil (www.tratabrasil.org.br).

Sou relator no âmbito da Comis
são de Desenvolvimento Urbano do 
Pl n° 7.467/2010 -  que altera a Lei n° 
10.865/2004, para garantir que investi
mentos nos serviços públicos de sane
amento básico sejam utilizados como 
créditos perante a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (CO- 
FINS) e a Contribuição para o Programa de 
Integração Social e de Formação do Pa
trimônio do Servidor Público (PIS/PASEP).

Reúso
Países como Israel, por exemplo, 80%  

da água de abastecimento vem do esgoto 
e a Espanha reusa 12% da água descar
tada. Por aqui, a inexistência de um mar
co regulatório nacional se constitui num 
grande gargalo. Contudo, a falta de nor
mas não tem impedido iniciativas do setor 
industrial, terceiro maior consumidor de 
água (25% do total). Hoje é o setor em 
que a prática mais cresce, devido à deci
são de alguns comitês de bacias de cobrar 
pela captação dos mananciais.

As medidas governamentais são in
dispensáveis para o contínuo processo de 
excelência no gerenciamento dos recur
sos hídricos, mas não podemos prescindir 
da ativa participação da sociedade civil.

A ONU propõe mobilizar e chamar a 
atenção da sociedade civil, empresas e 
governos para as questões relacionadas à 
água e saneamento básico, combatendo 
problemas como a falta de acesso à água 
potável para cerca de 11% e de redes de 
esgoto para 37%  das pessoas no mundo, 
e morte de cerca de cinco mil crianças dia
riamente por doenças causadas pela falta 
de acesso à água de qualidade.

Vamos todos empunhar esta bandeira, 
pois "água é vida"!

JORI podem voltar
para Lençóis Paulista em 2013

Os Jogos Regionais do Idoso (JORI) de 2012 na cidade de Lençóis Paulista 
rendem bons frutos até hoje. Todas as cidades que participaram da competição 
fazem questão de elogiar a organização e a receptividade dos lençoenses. O su
cesso foi tanto que as diretorias de Esportes e Assistência e Promoção Social já 
estudam a possibilidade de trazer novamente os JORI para a cidade. Mais do que 
isso: trazer a fase estadual do evento, os JEI (Jogos Estaduais do Idoso).

m m :  ANGELO NETO/O  ECO

Sucesso
JORI em 2012 de Len

çóis Paulista continua re
percutindo em várias ci
dades do estado de São 
Paulo; intenção é trazer 
novamente o evento em 
sua fase estadual.

M ENO S GENTE...
Os JEI reúnem as três cidades m e

lhor colocadas em cada modalidade 
disputada nos JORI durante todo o 
ano. Ou seja, os melhores competi
dores de todo o estado. Dessa forma, 
o número de competidores nos JEI é 
menor do que nos JORI.

...M ENOR CUSTO
Com o número de competidores 

sendo menor, os JEI seriam uma alter
nativa economicamente mais viável. 
No entanto, a disputa entre as cida
des para sediar a fase estadual dos 
JORI é muito maior.

CONVIDADO 1
O ex-prefeito de Agudos, Carlos 

Octaviani (PP), recebeu convite para 
atuar na administração de Bauru, se 
gundo a rádio 94 FM. De acordo com 
notícia divulgada pela emissora, Car- 
lão, como é conhecido em Agudos, 
foi convidado pelo prefeito de Bauru, 
Rodrigo Agostinho (PMDB), para as
sumir a SEAR (Secretaria de Adminis
tração Regional) daquela cidade.

CONVIDADO 2
O ex-prefeito de Borebi, Antonio 

Carlos Vaca (PSDB), também pode as
sumir cargo em outro município. Se
gundo informação, Vaca pode assu
mir a função de chefe de gabinete do 
prefeito de Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB), sobrinho de Carlão.

ESTREITO
Procurado ontem, o prefeito de

Agudos disse que mantém um conta
to estreito com ex-colega Vaca. Afir
mou também que o ex-prefeito de 
Borebi tem auxiliado algumas reivin
dicações do município junto a deputa
dos do PSDB. É um caminho.

COGITADO
Octaviani afirmou também que 

cogitou a possibilidade de Vaca as
sumir o gabinete, mas o assunto será 
estudado. Ele admite o ótimo relacio
namento com o tucano.

DIAGNÓSTICO
Foi apresentado ontem, no Centro 

Municipal de Formação Profissional 
Ideval Paccola, o "Diagnóstico do Rio 
Lençóis". O projeto foi encomendado 
pelo Serviço Autônomo de Água e Es
goto (SAAE).

OBJETIVO
O objetivo do estudo foi levantar as 

condições ambientais de toda a bacia 
do rio, atendendo para itens importan
tes como ocupação do solo, cobertura 
florestal e agrícola, rede de drenagem, 
matas ciliares entre outros aspectos.

PROBLEMAS
Em entrevista ao jornal O ECO, o 

diretor do SAAE, José Antonio Mari- 
se, adiantou que existem pontos de 
conflitos com relação à ocupação do 
solo. Além disso, ele afirma que exis
te a necessidade de implementação 
das matas ciliares em vários pontos, 
desde a nascente em Agudos até a 
desembocadura no rio Tietê.
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Samsung fecha 2012 
com lucro recorde de 
US$ 22,3 bi. Números 
da empresa foram 
impulsionados pelas 
vendas de smartphones

Cofundador da Apple critica 
filme sobre Steve Jobs

FOTO: DIVULGAÇÃO

NA TELA - Ashton Kutcher e Josh Gad como Steve 
Jobs e Steve Wozniak, em cena do filme JOBS

Nem bem começou a divulgação do filme jOBS, 
que conta a história do início da vida profissional 
de Steve Jobs, começaram as críticas. Steve Woz
niak, que junto com Jobs fundou a Apple, afirmou 
que as primeiras cenas divulgadas não retratam a 
realidade. "Não passou nem perto. As personali
dades estão todas erradas, apesar de a minha ser 
a mais próxima", disse Wozniak ao site americano 
Gizmodo. "Estou embaraçado com a situação. Mas 
se o filme for divertido, é isso que conta. Qualquer 
pessoa que tenha lido meu livro, o iWoz, vai en
tender como tudo funcionava". O trecho divulgado 
do longa-metragem mostra Jobs tentando con
vencer Wozniak a vender computadores pessoais 
ao grande público -  à época, acreditava-se que 
0 produto só atendería especialistas. Dirigido por 
Joshua Michael Stern, JOBS tem estreia marcada 
para 0 dia 19 de abril nos cinemas americanos. A 
data não foi escolhida ao acaso; em abril, a Apple 

completa 37 anos de vida. No filme,Jobs é vi
vido pelo ator Ashton Kutcher.

ápidas
- TWITTER - As redes sociais reagiram de for

ma rápida e intensa ã tragédia de Santa Maria, 
que vitimou 231 pessoas na cidade gaúcha. Da 
madrugada deste domingo, instantes depois do 
incêndio que provocou a tragédia na boate Kiss, 
até as i4h desta segunda-feira, mais de 1,1 milhão 
de mensagens relativas ao tema foram publica
das no Twitter, segundo relatório do site Topsy, 
ferramenta que mede em tempo real conteúdos 
publicados no microblog. Para efeito de compara
ção, no mesmo período, o programa da Rede Glo
bo Big Brother Brasil, que costuma motivar muitos 
tuítes na rede, somou 157.000 mensagens.

///////////^ /////////////////^ ^ ^ ^
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia Corpo de
Militar Bombeiros

190 193
Lençóis Paulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000

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

SAMU

192
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância ....3267-1222
Pref de Borebi ...........3267-8900

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 INCÊNDIO
Segundo relato de vítimas que estavam na boate Kiss, 
por volta das 2h30 da madrugada, um dos integrantes do 
grupo utilizou efeito pirotécnico, um sinalizador luminoso, 
cujas fagulhas atingiram a espuma de isolamento 
acústico da boate. O fogo começou no teto sobre o palco.

COMOÇÃO

Lençoense testemunha 
tragédia em Santa Maria

r

"É difícil de acreditar", diz lençoense sobre tragédia em Santa Maria; Tobias é estudante 
da Universidade Federal da cidade e perdeu muitos amigos que estavam na boate Kiss

Priscila P eg atin
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Para o lençoense Tobias 
Fermino Breda, 20 anos, 
que estuda e trabalha em 

Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul, ainda é difícil de acreditar 
na tragédia que aconteceu na 
boate Kiss, na madrugada de 
domingo. Ele estava em outra 
festa e, quando ficou sabendo 
do incêndio, foi para o local e 
encontrou um cenário de guer
ra. Corre-corre, polícia, bom
beiros e muita fumaça. "No 
começo, não parecia tão grande, 
depois que falaram o número 
de vítimas, o número de mor
tos, caiu a ficha", conta Tobias, 
que perdeu muitos amigos. Até 
o fechamento desta edição, 231 
pessoas morreram no incêndio 
- a maioria asfixiada - e 106 
foram hospitalizadas, sendo que 
80 ainda estão em estado grave. 
Esse foi o pior incêndio desde 
1961, quando 503 pessoas mor
reram num circo em Niterói.

Ele mora em Santa Maria 
há um ano e meio, onde estuda 
Engenharia Acústica na Univer
sidade Federal do município. 
"A festa era da turma de agrono
mia da Universidade. Conhecia 
bastante estudantes, funcioná
rios da boate e funcionários da 
banda", diz. "É uma das boates 
maiores em questão de festa, 
tinha festa todo final de sema
na. É difícil de acreditar no que 
aconteceu", reforça.

Tobias, que também traba
lha como montador em uma 
empresa que presta serviço de 
som e iluminação para festas, 
conta que um dos integrantes 
da banda Gurizada Fandanguei- 
ra, que tocava na boate, era o 
responsável pela empresa em 
que ele trabalha. "Na hora que 
aconteceu, eu estava trabalhan
do em uma festa de 15 anos. 
Durante o evento, fiquei saben
do que tinha começado a pegar 
fogo na boate. Peguei as minhas 
coisas, saí da festa e fui para a

TESTEMUNHA -  O lençoense Tobias Fermino Breda (à direita) conta como foi ver tragédia em Santa Maria de perto

boate para ver como estava a si
tuação e ver meus amigos", re
lembra. "Não cheguei a ficar na 
frente porque a polícia, bombei
ros, ambulância já estavam lá. 
Era muita gente, fumaça. Então, 
eles fecharam a rua".

No domingo, o lençoense 
também passou o dia buscando 
informações, no ginásio onde 
ainda estavam os corpos para 
identificação. "Fui barrado pela 
segurança do local porque as fa
mílias chegavam desesperadas 
para saber notícias. Era muito 
tumulto na rua, muita gente pe
gando informações", conta.

Em meio à movimentação, 
Tobias ressalta a ajuda de volun
tários. "Ajuda na boate, no lugar 
onde os corpos foram levados 
para perícia. Era gente levando 
água, alimentos. Vi uma pessoa 
que saiu de casa com um saco 
de lixo só para recolher a sujeira 
na rua".

No final da tarde de ontem,

quando muitas das vítimas já 
tinham sido enterradas, Tobias 
conta que a cidade estava vol
tando à rotina. "Agora está mais 
tranquila, tentando voltar ao 
normal. Alguns corpos foram 
liberados e está diminuindo o 
tumulto todo", anuncia.

PRECAUÇÃO
Para o tenente Claudio Au

gusto, do Corpo de Bombeiros 
de Bauru, a tragédia de Santa 
Maria é um exemplo do que 
pode acontecer se algum tipo 
de sistema contra incêndio não 
é usado. "Temos que tomar cui
dado, principalmente na pre
venção. Dependendo do local e 
do tamanho, são exigidos alguns 
tipos de proteção contra incên
dio", explica. "O básico é saída 
de emergência e sinalização 
para saber onde deve ir para 
sair do local". No caso de Santa 
Maria, muitos estudantes foram 
encontrados nos banheiros por-

que não encontraram a saída.
Os funcionários de boates, 

segundo o comandante do pos
to de bombeiros de Botucatu, 
Edson Winckler Filho, também 
têm que ser treinados para lidar 
com esse tipo de emergência. 
"No Estado de São Paulo, é obri
gatório que uma porcentagem 
dos funcionários receba treina
mentos de primeiros socorros, 
combate a incêndio e evacuação 
de emergência. É de responsa
bilidade do proprietário, assim 
como o uso do controle de lota
ção que for aprovado no projeto 
do Corpo de Bombeiros."

A orientação dos bombei
ros, para quem frequenta locais 
fechados com centenas de pes
soas, é sempre fiscalizar os itens 
de segurança. "Verifique se o 
local tem equipamento de pro
teção contra incêndio, onde é a 
saída mais próxima, verifique 
se tem sinalização de emergên
cia", finaliza o tenente Augusto.

Donos de casas noturnas 
comentam tragédia no Sul

João Carlos Boaretto Fi
lho, da Barra Bonita, traba
lha há 14 anos com festas e 
já foi dono de casa noturna 
que atualmente transformou 
em um barzinho. Para ele, 
o que aconteceu na boate 
Kiss foi uma série de erros 
que contribuíram para a 
tragédia, começando com 
o número de pessoas que o 
local comporta, seguido pela 
falta de tubulações de ar nos 
banheiros e material de iso
lamento acústico. "O maior 
problema nesse caso, foi que 
todo mundo, no desespero,

se isolou no banheiro. Geral
mente, a vigilância sanitária 
exige que se tenha uma aber
tura no banheiro, no caso 
uma janela ou uma tubu
lação no teto. Pelo que sei, 
não existia essa abertura", 
diz. "Todo mundo foi para o 
banheiro e ficou encurrala
do. A questão de a porta ser 
pequena para uma grande 
quantidade de gente, no meu 
ver, naquela boate não cabe- 
riam nunca mil pessoas. No 
máximo 700", comenta.

Para Matheus Trecenti 
Capoani, o Pirikito, sócio

há oito anos de uma casa 
noturna de Lençóis Paulista, 
uma série de itens de se
gurança precisam estar em 
dia para o funcionamento 
desse tipo de estabelecimen
to. "No nosso caso, por ser 
uma casa muito grande, o 
tratamento acústico é muito 
simples. Na verdade, não é 
nenhum tratamento acústi
co apropriado, mas para a 
casa serviu muito bem e não 
é inflamável", diz. "Temos 
vários extintores, seguranças 
habilitados, sabendo como 
usar os extintores, duas saí-

das de emergência, portas de 
duas folhas, travas antipâni- 
co, além de uma área ao ar 
livre", lista.

Sobre o uso de itens pi
rotécnicos para incrementar 
os shows das bandas, como 
sinalizador, Pirikito explica 
que sempre existe uma pre
ocupação com isso. "A gente 
já tinha essa preocupação, 
agora é redobrar a atenção e 
proibir qualquer banda que 
for usar algum efeito desse 
tipo. A prevenção é a melhor 
maneira de nada acontecer", 
finaliza o empresário.

http://www.uniontecnologia.com.br


Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Ubiratã Fonseca Lima, 52 anos, radialista de Pos
se (GO) -  Presidenta, nosso município apresenta um 
alto índice de pessoas contaminadas pela doença de 
Chagas. As casas de barro da zona rural são locais 
preferidos do inseto barbeiro. Qual solução a senhora 
poderia apresentar para nossa população?

Presidenta Dilma -  Ubiratã, a melhoria das 
condições habitacionais é essencial para o con
trole da doença de Chagas, pois o barbeiro se 
aloja nas frestas de casas precárias, como as de 
pau-a-pique. Por isso o Minha Casa Minha, Vida 
também atua nas áreas rurais, onde já investiu 
R$ 1,4 bilhão desde 2009 para beneficiar 60,6 mil 
famílias, sendo 41,5 mil só em 2012. Em Goiás, a 
Caixa Econômica Federal já realizou 1.536 contra
tos nessa modalidade. Famílias com renda anual 
de até R$ 15 mil podem ter financiamento com 
subsídio de até R$ 30,5 mil para a construção de 
sua casa ou de até R$ 18,4 mil para uma refor
ma. Famílias com renda acima de R$ 15 mil até 
R$ 60 mil também são financiadas, sem subsí
dio. Além disso, em 2012, a Fundação Nacional 
de Saúde, a Funasa, por meio do Programa M e
lhoria Habitacional para o Controle da Doença de 
Chagas, destinou R$ 20 milhões para melhoria 
habitacional, como reboco e pinturas, em áreas 
de grande infestação em 39 municípios de nove 
Estados. Para o seu município, serão destinados 
R$ 500 mil. Desde 2006, o Brasil interrompeu a 
transmissão pela principal ameaça domiciliar, o 
barbeiro Triatoma infestans. E os três milhões de 
portadores da doença recebem gratuitamente 
o medicamento benzonidazol do Sistema Único 
de Saúde, o SUS. O Brasil é o único país produtor 
deste medicamento e exporta para outros que 
necessitam dele.

Joelmir Francisco Couto, 29 anos, analista de 
produção de Fortaleza (CE) - Como faço para con
seguir o vale cultura? E qual é o valor? Tenho que 
me cadastrar?

Presidenta Dilma - Joelmir, a sua empresa pre
cisa aderir, voluntariamente, ao programa, para 
você ter acesso ao Vale-Cultura. Poderão partici
par empresas públicas e privadas que declarem 
imposto de renda com base no lucro real. O be
nefício é de R$ 50 mensais concedidos priorita
riamente aos trabalhadores que recebem até 
cinco salários mínimos por mês, para gastar em 
cinemas, teatro, livrarias e outras áreas culturais. 
Ele foi criado para apoiar o acesso da população à 
cultura e é semelhante ao Vale Transporte ou ao 
Vale Refeição. Os beneficiários com renda de até 
cinco salários mínimos terão um desconto mensal 
máximo de R$ 5 no contracheque. Acima dessa 
renda, o desconto será progressivo, de R$ 10 a 45. 
A empresa poderá deduzir o custo do seu imposto 
de renda a pagar, limitado 1% do imposto devido. 
As empresas e os produtores da área cultural in
teressados em receber pagamentos com o Vale 
Cultura também deverão fazer sua adesão. O be
nefício será pago em um cartão magnético e não 
será permitida sua troca por dinheiro. Com o Vale 
Cultura, Joelmir, os trabalhadores terão mais aces
so à produção cultural e os produtores terão um 
público maior para prestigiar as suas atividades.

Mensagem da Presidenta Dilma sobre a redução 
das tarifas de energia elétrica

Caros leitores, desde o dia 24 de janeiro as 
tarifas de energia elétrica estão mais baratas. A 
redução foi de pelo menos 18% para os consu
midores residenciais e de até 32% para a indús
tria, a agricultura, o comércio e os serviços (veja 
o percentual exato de queda, por concessionária, 
em http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noti- 
cias/Output_Noticias.cfm?Identidade=6426&id_ 
area=90 ). é uma redução concreta. Isso significa 
que as futuras atualizações tarifárias previstas 
nos contratos das distribuidoras incidirão sobre 
uma base menor, e não sobre a tarifa que vigo
rava antes do dia 24 de janeiro. Nós garantimos 
a diminuição mesmo para quem mora nos Esta
dos atendidos por empresas que não aceitaram 
o acordo proposto pelo Governo. O barateamen
to da energia soma-se a outras medidas que já 
adotamos para baixar os custos das empresas e 
das famílias, ampliar o investimento, aumentar o 
emprego e garantir mais crescimento para o país. 
Também continuamos trabalhando para dobrar, 
em 15 anos, nosso parque gerador de energia, 
que hoje é de 121 mil m W. Em 2013 colocaremos 
em operação 8,5 mil MW de capacidade nova de 
geração e 7,5 km de novas linhas. Portanto, te
mos e teremos energia das mais diversas fontes 
para assegurar o crescimento do Brasil, a redução 
das desigualdades regionais e a melhoria da qua
lidade de vida de todos.

Economia DADOS
A projeção de inflação medida pelo IPCA para 2013 subiu pela 
quarta semana consecutiva, de 5,65% para 5,67%, de acordo 
com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco 
Central. Há quatro semanas, a estimativa estava em 5,47%. Para 
2014, a projeção segue em 5,50% há 11 semanas.

CAGED

Ano termina com 2,3 mil
novos empregos na região
Pederneiras lidera ranking e gerou quase metade das vagas em 2012; Lençóis criou 801 empregos

Carlos A lb e rto  D u arte

O ano 2012 terminou com 
saldo positivo de 2,3 mil 
empregos com carteira 

assinada a mais que as demis
sões nos oito municípios em 
que circula o jornal O ECO 
(Lençóis Paulista, Agudos, 
Macatuba, Pederneiras, Iga- 
raçu do Tietê, Barra Bonita, 
Borebi e Areiópolis).

De acordo com dados do 
Caged (Cadastro de Empre
gados e Desempregados), di
vulgado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, foram 
criados 2.319 postos de traba
lho com carteira assinada nas 
cidades mencionadas.

No topo do ranking aparece 
a cidade de Pederneiras. Sozi
nho, o município gerou quase a 
metade dos postos de trabalho 
de todas as cidades da região. 
Entre janeiro e dezembro do 
ano passado, foram 6.275 ad
missões ante 5.126 demissões, 
saldo de 1.149 empregos.

Lençóis Paulista aparece 
em segundo lugar na lista dos 
campeões de contratações. 
Entre janeiro e dezembro 
de 2012, foram contratados 
10.193 trabalhadores contra 
9.392 demitidos, encerrando o 
ano com saldo positivo de 801 
postos de trabalho.

Areiópolis aparece em 
terceiro lugar na geração de 
emprego, com saldo positivo

F iT i I MÁRCIO MOREIRA 11 ECO

POSITIVO -  Dados do Caged mostram cenário positivo para a região

CONFIRA O SALDO DE EMPREGO NA REGIÃO

CIDADE ADMISSÃO DEMISSÃO SALDO
P ederne iras 6.275 5.126 1.149

Lençó is P aulis ta 10.193 9.392 801

A re ió p o lis 978 820 158

A gu d o s 3.772 3.639 133

Barra B on ita 5.834 5.768 66

Igaraçu do T ie tê 1.395 1.327 68

M a c a tu b a 2.022 2.015 7

Borebi 301 364 -63

TOTAL 2.319

de 158 admissões a mais que 
as demissões. A indústria da 
transformação foi a responsável 
pelo maior número de contra
tações em Areiópolis no ano 
passado. O setor fechou 2012 
com saldo positivo de 55 con-

tratações. Os demais setores 
também encerraram com saldo 
positivo: serviços (35), comér
cio (33) e agropecuária (27).

Ainda de acordo com os 
números do Caged, Agudos 
teve saldo positivo 133 empre

gos. O setor de serviços ob
teve o maior saldo, com 280 
contratações a mais que as 
demissões. No ano 1.355 tra
balhadores foram contratados 
contra 1.075 desligamentos.

O município de Barra Boni
ta também encerrou o ano com 
saldo de 66 empregos. Foram 
5.834 contratações contra 5.768 
demissões. O comércio foi o 
segmento com maior número de 
contratações (144) seguido pelo 
setor de serviços (79).

Igaraçu do Tietê contratou 
1.395 pessoas em 2012 e demi
tiu 1.327, saldo positivo de 68 
postos de trabalho. Setor de ser
viços e comércio lideraram as 
contratações com 45 e 27 postos 
de trabalho, respectivamente.

Embora positivo, Maca- 
tuba praticamente não gerou 
novas vagas de trabalho em 
2012. Encerrou o ano com sete 
contratações a mais que as 
demissões. No ano passado, o 
município contratou 2.022 tra
balhadores e demitiu 2.015.

O pior desempenho, de 
acordo com dados do Minis
tério do Trabalho e Emprego, 
foi registrado em Borebi que 
encerrou o ano com saldo ne
gativo de 63 postos de traba
lho. No ano, foram 301 contra
tações contra 364 demissões. 
Sozinha, a agropecuária con
tratou 229 trabalhadores e de
mitiu 285, saldo negativo de 
56 postos de trabalho.

RECEITA

Lençóis, Agudos e Pederneiras arrecadam 
mais de R$ 2 milhões com pedágio
Arrecadação foi 10% superior a 2011; municípios recebem 5% de Imposto Sobre Serviços

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

Carlos A lb e rto  D u arte

Lençóis Paulista, Agudos e 
Pederneiras, municípios em 
que circula o jornal O ECO, 

arrecadaram R$ 2,1 milhões no 
ano passado com o ISS-QN (Im
posto Sobre Serviços de Qual
quer Natureza) das tarifas de 
pedágio das rodovias do Progra
ma de Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo. O valor

foi cerca de 10% superior ao ar
recadado em 2011 pelos mesmos 
municípios. Em 2011, a arreca
dação atingiu R$ 1,9 milhão. Ao 
todo, 16 municípios da região 
foram beneficiados com R$ 8,1 
milhões no ano passado.

Dos três municípios, o que 
mais arrecadou foi Pederneiras 
com pouco mais de R$ 869 mil. 
Lençóis Paulista aparece em se
gundo lugar, com R$ 790 mil.

Somente com o ISS-QN do pe
dágio, Agudos arrecadou mais 
de R$ 500 mil.

Os dados foram divulga
dos semana passada pela AR- 
TESP (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo). Com 
a ampliação do Programa de 
Concessões Rodoviárias do Go
verno do Estado de São Paulo, a 
partir de 2008, 58 novos muni
cípios passaram a receber a ver-

ba, totalizando 256 prefeituras.
Desde que as praças de 

pedágio foram instaladas na 
região de Areiópolis e Agudos, 
os três municípios juntos arre
cadaram cerca de R$ 9 milhões 
de ISS do pedágio. Pederneiras 
lidera com folga com mais de 
5,2 milhões. Lençóis Paulista e 
Agudos aparecem na sequência 
com R$ 2,3 milhões e R$ 1,4 
milhão, respectivamente.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos Empregos

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

• Imóveis • Serviços
• Novos/Usados • Diversos

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

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noti-cias/Output_Noticias.cfm?Identidade=6426&id_
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noti-cias/Output_Noticias.cfm?Identidade=6426&id_
mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br


Esportes
m in : DIVULGACAO

FUTSAL COM CHARME
As meninas do futsal já voltaram do recesso em Lençóis Paulista. As 
aulas acontecem todas terças a sextas-feiras. As interessadas que 
desejam iniciar os treinamentos devem comparecer no ginásio Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, das 18h às 19h30, e procurar o professor 
responsável. Equipe foi campeã dos Jogos Regionais de Lins em 2012.

AM ADOR MACATUBA

Copa Regional O ECO 
começa com chuva de gols
Em quatro jogos, artilheiros balançaram as redes 15 vezes; Grêmio Cecap bateu o Santa Luzia

A n g e lo  N eto
FOTO: ANGELO NETO/O ECO

A 7® Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Macatu- 
ba não poderia ter começado 
melhor. Foram quatro jogos 
com uma média de quase qua
tro gols por partida. O destaque 
foi a vitória tranquila do Grê
mio Cecap sobre o Santa Luzia 
por 3 a 0, no primeiro clássico 
do campeonato. Alvorada e 
Paulistano perderam, enquanto 
que o Atlético Macatuba ga
rantiu os três primeiros pontos 
contra o Borebi.

Pelo grupo A, no estádio 
municipal Amadeu Artioli, 
Grêmio Cecap e Santa Luzia 
entraram em campo com refor
ços e relação ao ano passado. 
O jogo prometia ser equilibra
do, mas o que se viu dentro 
de campo foi um Santa Luzia 
apático. Logo aos quinze mi
nutos de jogo, Mairon Moreira, 
de pênalti, marcou o primeiro 
para o Grêmio Cecap. Com um 
ataque veloz, não demorou para 
Wesley Soares aumentar o mar
cador ainda no primeiro tem
po. Jariel Santos, na etapa final, 
fechou o placar em 3 a 0 para 
a equipe do diretor José San
tos. "É sempre bom começar o 
campeonato com uma vitória, 
principalmente em um clássico 
e sobre um time tão bom quan
to o Santa Luzia”, lembrou.

Ainda pelo grupo A, o Mon

CONVERTIDO - De pênalti, Mairon marcou o primeiro gol da vitória do Grêmio Cecap sobre o Santa Luzia por 3 a 0

te Mor de Botucatu bateu o Al
vorada de Macatuba por 3 a 1, 
também no estádio municipal. 
Todos os gols foram marcados 
no segundo tempo. Paulo Ro
berto, aos 25 minutos, Narcísio 
Oliveira, aos 35 minutos e Mar
celo Barbosa, aos 40 minutos, 
fizeram para os botucatuenses.

José Ribeiro, aos 38 minutos, 
descontou para a equipe da 
casa. O Ajax/MAC, também da 
cidade de Macatuba, folgou na 
rodada. Para o técnico Milton 
Fernandes Riba, o Bita, a con
versa no intervalo foi decisiva 
para a vitória. "Fomos superio
res desde o início, mas perde

mos muitos gols. Tivemos uma 
conversa séria no vestiário e 
na segunda etapa conseguimos 
marcar os gols”.

Já pelo grupo B, o Borebi 
encarou o Atlético Macatuba, 
no jogo que marcou o início do 
campeonato, também no estádio 
municipal. Com o apoio da torci-

CLASSIFICAÇAO 7̂  COPA REGIONAL O ECO DE FUTEBOL

GRUPO A
EQUIPE D D I V S
GRÊMIO CECAP 3 m[3 3
MONTE MOR 3 m[3 2
ALVORADA 0 mta -2
SANTA LUZIA 0 m[a -3
AJAX/MAC 0 m[a 0

GRUPO B
EQUIPE D D IV S
MARINGÁ 3 mta 4
ATLÉTICO MACATUBA 3 m[a 2
BOREBI 0 m[a -2
PAULISTANO 0 mta -4
AREIÓPOLIS 0 m[a 0

GRUPO C
EQUIPE D D IV S
PALESTRA 0 U ia 0
OURO VERDE 0 0 ||a 0
XX DE JANEIRO 0 0 |la 0
CAÇULA 0 0 ||a 0
INDEPENDENTE 0 J Ll a 0

GRUPO D
EQUIPE D D IV S
FLAMENGUINHO 0 U ia 0
UNIÃO 0 0 ||a 0
EXPRESSINHO 0 0 ||a 0
ALFREDO GUEDES 0 0 |la 0
BAURUCEL 0 a 0

Legenda: P=pontos, J=jogos, V=vitória, S=saldo

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

da, a equipe da casa se mostrou 
soberana em campo. O destaque 
da partida foi o atacante Fernan
do que marcou os três gols da 
vitória dos macatubenses por 3 
a 0. Também pelo grupo B, no 
Campo de Lazer, o Maringá não 
tomou conhecimento do Paulis
tano e aplicou uma sonora gole-

ada por 4 a 0. Wilian Emmanuel 
marcou todos os gols da equipe 
de São Manuel. O Areiópolis fol
gou na rodada.

A 7® Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Macatu- 
ba é organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador) 
com o apoio do jornal O ECO.

CIDADE DO LIVRO

Presidente Alves joga em busca da classificação
Equipe tenta garantir a vaga antecipada; atual campeão, Amigos do Futsal precisa vencer

FOTO: ANGELO NETO/O ECO

A n g e lo  N eto

Esta semana é de definições 
na 13® edição da tradicional 
Copa Cidade do Livro de Futsal 
Troféu Luis Antônio da Silva, 
o Mixirica. Atuais campeão e 
vice da competição, Amigos do 
Futsal de Borebi e R.S. Futsal 
de Bauru precisam vencer na 
quinta-feira 31. para continua
rem com chances de classifica
ção. Já a equipe de Presidente 
Alves tenta garantir hoje a vaga 
antecipada para a próxima fase.

Todos os jogos acontecem no gi
násio Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão.

A rodada de hoje conta 
com dois jogos. No primeiro 
confronto, às 20h30, o Porto de 
Areiópolis faz sua estreia contra 
o Amigos da Fisio de Macatuba. 
Os macatubenses precisam da 
vitória, já que perderam para 
o Expressinho por 3 a 1. Logo 
em seguida, às 21h15, a equipe 
de Presidente Alves entra em 
quadra para tentar assegurar a 
vaga na próxima fase contra o

1 AGENDA ESPORTIVA I

13^ COPA CIDADE DO 7  ̂COPA REGIONAL O ECO
LIVRO DE FUTSAL TROFÉU DE FUTEBOL A M A D O R  DE
(TODOS NO TONICÃO) M AC ATU BA
Hoje Domingo 3
Amigos da Fisio x Porto, às GRUPO C
20h30 Ouro Verde x Palestra
Sucatão x Presidente Alves, às 
21h15

Campo de Lazer, às 09h30

XX de Janeiro x Caçula
Quinta-feira 31 Estádio Municipal, às 15h30
Amigos do Futsal x A.L.F., às 
20h30 GRUPO D
RS Futsal x Prefeitura Itapuí, às Flamenguinho x União
21h15 Estádio Municipal, às 10h

Expressinho x Alfredo Guedes 
Estádio Municipal 08h30

Sucatão de Agudos.
Os confrontos de quinta

-feira irão decidir o futuro dos 
atuais finalistas da competição. 
O Amigos do Futsal de Borebi, 
que foi surpreendido pelo Gua
che de Lençóis Paulista na pri
meira rodada, precisa vencer de 
qualquer maneira o A.L.F. de

Lençóis Paulista, às 20h30, para 
não ser eliminado já na primei
ra fase. No jogo de fundo, às 
21h15, o atual vice-campeão, 
R.S. Futsal de Bauru que tam
bém perdeu na estreia, precisa 
de uma vitória contra a Prefei
tura de Itapuí para continuar na 
busca pela classificação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jovem, você que já completou ou virá completar 18 anos no ano de 2013, 
compareça a Junta Militar mais próxima de sua residência, no período de 2 
de Janeiro à 30de Junho de 2013, munido da Certidão de Nascimento, com
provante de residência, 2 fotos 3x4 recente e a importância de R$ 2,40 para o 
pagamento da Taxa Militar.

“Serviço Militar”
A segurança do Brasil em nossas Mãos.

EDITAL DE CASAMENTO

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

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4249 
Priscila Corrêa Dias Mendes, 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 // EDUARDO GIOVANI MA- 
RIANO e MAIARA CRISTINA FER
REIRA DE CASTRO //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
31/12/1983, auxiliar de empreendimen
to agricolas, divorciado, domiciliado na 
Uruguai, n° 791 - fundos, Santa Rita, Ma- 
catuba/SP, filho de SÉRGIO EDUARDO 
MARIANO e CELESTINA DE FÁTIMA 
TAMBORIM MARIANO.
Ela, natural de Barra Bonita/SP, nascida aos 
07/06/1990, serviços gerais, solteira, domi
ciliada na Rua Uruguai, n° 791 - fundos, 
Santa Rita, Macatuba/SP, filha de DIRCEU 
FERREIRA DE CASTRO e SUELI FER
REIRA DE CASTRO.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 28 de janeiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes 

O^ficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.248 
Priscila Corrêa Dias Mendes, 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 arti
go 1.525, itens I, III e IV do Código Civil 
Brasileiro // DANIEL APARECIDO SOA
RES DE CAMPOS e CARLA KATRINA 
CÂNDIDO DOMENI //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
06/05/1983, torneiro mecânico, solteiro, 
domiciliado na Rua José Antonio Fantini, n° 
523, Bela Vista, Macatuba/SP, filho de BE
NEDITO SOARES DE CAMPOS e MA
RIA ANTONIA PAVANELLO SOARES 
DE CAMPOS.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
04/07/1990, balconista, solteira, domicilia
da na Rua José Antonio Fantini, n° 6-34, 
Bela Vista, Macatuba/SP, filha de OSÉIAS 
DOMENI e ROSEMARE CÂNDIDO.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 25 de janeiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes 

Oficial

EMBALADO - Equipe de Presidente Alves pode garantir vaga na próxima 
fase hoje; equipe vem embalada após vitória de 5 a 1 contra o Atitude

LEN^eiS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

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* e 4* das 8h ás Uh;
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 periodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores loão 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Flenrique 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:
Tonlquinho e CESEC 3® e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson Brollo (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 Cassalí dei 
Rosso

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
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 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 Quintilhano e Baraca- 
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 W illian 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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Sexta é dia de Happy Hour
Associados estão convidados a se divertir ao som do Acústico Caverna e Banda

O mês de fevereiro começa 
repleto de novidades na área 
cultural no CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo). Na sexta
-feira, dia 1°, tem Happy Hour 
para os associados.

O Happy Hour começou em 
201 1 como opção cultural e o 
evento caiu rápido nas graças dos 
associados, que costumam lotar 
o salão do CEM a cada encontro. 
Nesta sexta-feira, quem garante

a animação é o som de Acústico 
Caverna e Banda. O  Happy Hour 
começa a partir das I9h.

Vale lembrar que o evento é 
gratuito e exclusivo para os as
sociados. Uma excelente opor

tunidade de relaxar, encontrar 
os amigos. Outra vantagem é 
que a família toda pode partici
par. O  Marimbondo disponibili
za monitores e brinquedos para 
cuidar das crianças.

FUTEBOL

Ainda dá tempo de participar da Copa Frigol
Estão abertas as inscrições 

para a Copa Frigol de Futebol 
de Campo, categoria livre (nas
cidos até 1995), com jogos aos 
finais de semana, e a Copa Fri- 
gol Máster de Futebol Society

(nascidos até 1973), com par
tidas às terças e quintas-feiras.

As inscrições para os dois 
campeonatos vão até o dia 18 
de fevereiro e podem ser feitas 
no site do clube, na portaria,

sauna, lanchonete ou academia.
O s jogos da categoria li

vre começam no dia 23 de fe
vereiro. Na categoria máster, 
as partidas iniciam no dia 26 
de fevereiro.

BIRIBOL
No dia I° de fevereiro, come

ça a primeira etapa do Campeo
nato Interno de Biribol do CEM. 
Serão quatro fases ao todo.A dis
puta segue até o dia 23 de março.

CARNAVALl

Ingresso para 
bailes estão 
à venda
Em fevereiro, também tem a magia 
e empolgação dos bailes de salão no 
Carnaval do CEM.

A  festa acontece nas 
noites do dia 9 e I I  de 
fevereiro, a partir das 23h, 
e com as matinês dos dias 
I 0  e I2 , a partir das I6 h . 
A  animação fica por conta 
da banda Mr. Zaap. Ainda 
tem premiação para os 
melhores blocos e fanta-

sias individuais
Para os sócios do 

CEM , a entrada é grátis, 
mas não pode esquecer 
de levar a carteirinha. 
Não sócios já podem ad
quirir seus ingressos para 
os bailes e matinês na se
cretaria do clube.

DIVERSÃO

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

Férias no Parquinho é sucesso entre as crianças
Mais uma vez, o Férias no Parquinho foi sucesso entre os pequenos que frequentam o Clube 
Esportivo Marimbondo; foram quatro dias de muita energia e empolgação

As atrações foram brinquedos como o touro mecânico e a cama elástica, atividades coordenadas, como oficina de pipas e 
cataventos, tudo regado a pipoca e algodão doce.

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

FAZENDO E A CO N TECEN D O  - Razão principal do proje
to Férias no Parquinho, a garotada do CEM distribuiu suas alegria 
e energia em todas as atividades do evento

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
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(D 3264-3479
WWW.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim  
A n se lm o  M artins, 337  

Lençóis  P aulista

Máxima Qualidade
iiiiiiii'iniiiiiii iiiiríi.i>iii.iiiii.'ii'Ni:iii!i:'i 'ã niiiiiiiMii. .1!

é q ú ip a m é n tq s'PIII lliiiil Ji'illilil ijidlliiifliililÉii lllIBigillIlÉ̂ ri hil liil iĝlll
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LENÇÓIS PAULISTA

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ENCONTRO
O vereador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, participou 
do lançamento do Projeto Centro 
Paraolímpico, em São Paulo, na sexta- 
feira. Dentre outras autoridades, o 
vereador encontrou o ministro dos 
Esportes, Aldo Rebelo, que prometeu 
ao tucano voltar para Lençóis Paulista 
ainda neste semestre.

FOTO: JERUSA MORELI

•  PAPELARIA UBIRAMA
A Papelaria Ubirama atende 
há 26 anos a todos os clientes 
e amigos com presentes para 
todas as datas e ocasiões. 
Neste início de ano, com 
a volta às aulas, oferece 
também uma linha completa 
de materiais escolares. A 
Papelaria Ubirama fica na 
avenida Marechal Castello 
Branco, 623, Vila Ubirama. 
Telefone (14) 3263 1673.

FOTO: STUDIO A

O  Cido e Adriana, no 
Tempero Caseiro 
©  Adriano, no 
Tempero Caseiro 
©  Cristian e Roberson, 
no Tempero Caseiro 
O  Gustavo, Letícia e Ana 
Laura, no Tempero Caseiro 
©  Fábio, no Tempero Caseiro 
O  Geovana, no Tempero 
Caseiro
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• Vinicius, 
aos 3
meses, com 
a mamãe 
Graciele

• Nossos 
Anjinhos 
Otávio e 
Manuela
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

http://WWW.rogete.com.br

