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AUXÍLIO TRANSPORTE

Estudantes já podem
se inscrever 0 )

MARIMBONDO

Carnaval no CEM 
recebe bom público ®

DENGUE

Lençóis registra 
primeiro caso 
autóctone no ano

A Diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista confirmou o 1° caso 
de dengue autóctone (contraído no 
próprio município). Outros dois 
casos importados já foram con
firmados neste ano. Desde 2011 
Lençóis não registrava casos da do
ença do próprio município. Até o 
momento, a Diretoria realizou 22 
notificações da doença, com três 
confirmações, mas nove pacientes 
ainda aguardam resultados de exa
mes. O caso confirmado trata-se de 
uma criança de quatro anos, mora
dora da Vila Cruzeiro.

PM coloca Lençóis à frente de Bauru 
em participação de menores no crime
Proporcionalmente, cidade tem quase quatro vezes mais adolescentes envolvidos em ocorrências que cidade vizinha

FoTo s a n d r o  a l p o n t e  o Ec

BARRA BONITA

Jovens protestam  
contra decisão da 
Justiça Eleitoral

Aproximadamente 400 pessoas 
participaram de passeata pelas ruas 
do Centro de Barra Bonita no sába
do 16, para protestar contra a Justiça 
Eleitoral que condenou, na quinta
-feira, o prefeito do município, Gui
lherme Belarmino (PP), por abuso de 
poder econômico -  compra de votos -  
nas eleições de outubro do ano passa
do. O movimento se reuniu na praça 
do palacete Herminio de Lima -  sede 
administrativa da Prefeitura -  e dali 
saiu em passeata pelas ruas do Centro 
da cidade com término na Praça da 
Juventude, na Avenida Pedro Ometto.
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RAIO-X DA SAUDE

PS de Lençóis 
atendeu 88 mil 
pacientes em 2012

Em média 2,4 mil pessoas pas
saram por dia, no Pronto Socorro 
Municipal de Lençóis paulista, no 
ano passado. Os dados foram in
formados pela diretoria de Saúde 
que afirma um aumento de mais 
de 100% no valor investido em 
medicamentos de 2011 a 2012. 
Ainda segundo a saúde apenas 
10% dos atendimentos era de ur
gência e emergência, enquanto 
cerca de 80 mil procedimentos 
deveriam ser realizados no Ambu
latório de Especialidades.

Sem
freio
Na manhã de segunda-feira, 
um caminhão, com placas 
do Paraná desceu sem freios 
a avenida Pedro Ometto, a 
principal de Barra Bonita. O 
caminhão só parou após bater 
em seis veículos que estavam 
perto da ponte. Apesar do susto 
ninguém se feriu.
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à

f  32°C tarde e à noite. 
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QUARTA-FEIRA, 20/02
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à

Í31°C tarde e à noite. 

420"C (üR72%4D%

PRESIDENTA
Em mensagem Dilma 
Rousseff fala de 
investimentos nas 
cidades brasileiras

C&T
Caçadores vendem 
fragmentos de 
meteorito por US$ 
2.200 o grama
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Cidades CERCO DE JERICO
Termina hoje o 14 ° Cerco de Jericó no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista. Neste 
sétimo dia de oração as missas serão realizadas às 
6h, 15h e o encerramento com a benção do terço de 
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, às 19h30.
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ACIDENTE
No dom ingo à noite, dois v e í

culos se envolveram  em um a c i
dente em Pederneiras. Seg un
do a polícia, o condutor de uma 
Toyota H ilux  seguia pela rodovia 
Com andante João Ribeiro de Bar- 
ros, sentido Bauru-Jaú, quando, 
próxim o ao km 209, em Peder
neiras, bateu na traseira de uma 
Parati que seguia no m esm o se n 
tido. D evido ao im pacto o carro 
capotou. O condutor da Parati, 
que teve ferim entos leves, fez o 
teste do bafôm etro que apontou 
que havia ingerido bebida a lco 
ólica. O m otorista foi conduzido 
à delegacia e como não pagou a 
fiança perm anece à disposição 
da Justiça. Os m otivos do a c id e n 
te serão investigados.

EMPREGO
O PAT (Posto de Atendim ento 

ao Trabalhador) de Pederneiras 
está com novas vagas de em pre
go. Há oportunidade para vigia, 
monitor de inglês e inform ática, 
m ecânico de usinagem , entrega
dor, farm acêutico, balconista de 
m edicam entos, caixa, serviço em 
m arina, gerente com ercial, adm i- 
nistrativo/financeiro  e adm inis
trador de fazenda. Os interessa
dos devem  ir até o PAT, que fica 
na rua Santos Dumont S -6 5, com 
CPF, RG, Carteira de Trabalho, Car
tão Cidadão ou número do PIS.

ROUBO DE VEÍCULO
No domingo, por volta das 

22h50, um homem teve o seu 
veículo roubado no Jardim U bira- 
ma, em Lençóis Paulista. Segun
do inform ações da polícia, a v ít i
ma passava pela rua Fernão Dias 
Paes quando foi abordado por 
três homens, um deles com um 
revólver. O trio fugiu com o carro 
da vítim a que não sofreu ferim en
tos. A polícia investiga o caso. Até 
o fecham ento da edição ninguém 
havia sido localizado.

DETIDO
Ainda em Lençóis Paulista, um 

adolescente, de 16 anos foi deti
do, tam bém  no domingo, no bair
ro Jardim das Nações. Ele foi apre
endido com cerca de 30 papelotes 
de m aconhas, prontos para v e n 
da. O adolescente perm anece à 
disposição da Justiça

VAZAMENTO
No final de sem ana, um tam 

bor com produto que seria utili
zado na operação "Tapa Buracos" 
foi perfurado, no alm oxarifado de 
M acatuba. Uma vela foi colocada 
ao lado para que o vazam ento 
ocorresse com m aior rapidez. O 
responsável pelo processo acredi
ta que som ente uma pessoa com 
conhecim entos poderia ter feito 
à ação. A Polícia Civil investiga o 
caso. O produto não é inflam ável.

POLUIÇÃO VISUAL -  Alunos da EMEF Prof^ Maria Zélia Camargo Prandini encon
tram todos os dias o muro que liga a escola as ruas Joaquim Ramos de Oliveira com 
a Benedito Modesto nesta situação. Vale lembrar que a pessoa que picha qualquer 
construção responde por crime ambiental, com pena que pode variar de três meses 
a um ano, além de multa.
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PESCADOR -  Diferente de muitas das profissões agitadas dos dias atuais, em Len
çóis Paulista ainda é possível achar, por exemplo, pessoas que passam o dia com a 
arte de fazer rede. No final da tarde de ontem, a equipe do Jornal O ECO flagrou um 
senhor no bairro Núcleo Habitacional Luís Zillo.

A  \ ____\ X

PARTICIPE! - 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.

FRASE
"A maioria dos estudantes com 
pedido indeferido é por falta de 
documentos". Elisabeth Athanásio, 
diretora de Assistência e Promoção 
Social, sobre auxílio transporte.
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Lençóis Paulista à 
frente de Bauru

Notícia publicada hoje no Jornal O ECO deve aumentar 
a preocupação das nossas autoridades. O envolvimento de 
adolescentes de Lençóis Paulista em atos infracionais (delitos 
cometidos por menores) é maior do que em Bauru. No ano 
passado, Bauru registrou quase o dobro de Lençóis Paulista 
de atos infracionais, mas o município vizinho tem quase seis 
vezes a população de Lençóis Paulista (353 mil habitantes 
contra 61 mil). Pela metodologia usada pela PM, que calcula 
crimes a cada 100 mil habitantes, o índice de menores envol
vidos aqui na cidade é de 236 para 64 em Bauru. Outro dado 
chama a atenção, enquanto ano passado em Bauru registrou 
63 casos a menos de menores sindicados em comparação 
com 2011, em Lençóis Paulista houve aumento de registros 
de 125 casos em 2011 para 150 casos ano passado, 25 a mais.

A ascensão da criminalidade entre menores de idade em 
Lençóis Paulista foi identificada a partir de 2011. Esses núme
ros refletem os casos em que menores foram apreendidos 
em atos infracionais, como tráfico de drogas, a maioria dos 
casos, receptação, roubos etc., crimes que antes a gente 
só ouvia falar de adultos envolvidos. As autoridades estão 
mobilizadas em busca de alternativas para frear o tráfico e o 
Jornal O ECO vai buscar informações de projetos que deram 
certo em cidades da região e ajudaram a diminuir a onda de 
crimes. Vale sempre lembrar um 
dado, que se não é para ser 
comemorado porque nin 
guém gosta de saber que 
um adolescente foi inter 
nado na Fundação Casa, 
serve como alerta aos jo 
vens, é que os crimes não 
estão ficando impunes.
Outra vez vamos repetir.
No ano passado, 17  ado 
lescentes foram internados, 
contra oito somente 
no mês de janei
ro deste ano.

Má notícia para o trabalhador brasilei
ro. A  arrecadação de im postos voltou a 
crescer, na primeira metade de fevereiro, 
e chegou a R$ 68 bilhões. Cerca de nove 
bilhões a mais que no ano passado. Quer 
dizer que apenas entre o dia primeiro e o 
dia 15, os governos m unicipais, estaduais 
e a União morderam quase R$ 360 daquilo 
que cada trabalhador recebeu de salário, 
no dia cinco.

Os números são da Associação Comercial de 
São Paulo. Para este ano, a previsão é que a 
arrecadação chegue a um trilhão 733 bilhões. 
Quase 180 bilhões a mais que em 2012. A 
arrecadação em tempo real, pela internet. O 
site é o www.impostometro.com.br.

A Fifa confirmou novo sistema antidoping 
para a próxima copa de 2014 aqui no Brasil. 
Todos os jogadores que disputarão a com
petição mundial, serão submetidos a um 
programa de passaporte biológico que não 
terá apenas um componente sanguíneo, 
cujo objetivo é  detectar as transfusões de 
sangue e outros produtos destinados a m e
lhorar a resistência do atleta, mas também 
detectar esteroides com base na medição 
de anabolizantes na urina.
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Opinião CFRASE
• A gente faz um apelo para que cada vez 
mais as pessoas usem as unidades de Saúde, 
ambulatórios e evitem a urgência e emergência. 
Márcio Santarém, diretor de Saúde de Lençóis

PARA PENSAR
• O saber que não 
vem da experiência 
não é realmente saber. 

Lev Vygotsky

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

M enores envolvidos no crim e

NIo sentido de tentar contribuir com a 
discussão da segurança pública em 
Lençóis Paulista, o jornal O ECO traz 

hoje mais uma reportagem que aponta a 
participação de menores no crime. Há 
algumas edições este O ECO já informou 
que estava ocorrendo um aumento da 

participação de jovens e adolescentes 
em crimes como furto, roubo e tráfico 
na cidade. Na ocasião, Ministério Pú
blico e Polícia Civil confirmaram infor
mação com base em dados de apre

ensões de menores em 2011 e 2012.
O fato é confirmado -  e reforçado 

-  agora por um levantamento feito 
pelo comando da Polícia Militar de

Bauru a pedido do jornal O ECO. Segundo 
as estatísticas, Lençóis teve, proporcio
nalmente, mais menores envolvidos com 
o crime do a cidade de Bauru, que tem 
população seis vezes maior. Em números 
absolutos Bauru registrou 231 ocorrências 
contra 150 de Lençóis Paulista. No entan
to, quanto se observa o índice de ocorrên
cia por 100 mil habitantes Lençóis aparece 
com 236 contra 63 de Bauru.

Analisando os dados o comandante do 
4 ° BPM-I, tenente-coronel Nelson Garcia 
Filho, admitiu a gravidade da situação e 
afirmou que a Polícia Militar local vai traba
lhar para intensificar programas voltados 
para jovens e adolescentes como o Proed.

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

Crise de imagem na web e agora?
O
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Isabela Gaspar,
moradora de Agudos, é relações 
públicas e especialista em 
comunicação

Nossos avós já  diziam  que "a voz 
do povo é a voz de Deus". Ótima 
observação, mas im aginem  todas 

essas vozes repercutindo nas redes so - 
ciais...Um a im ensidão de com entários, 
críticas e elogios de todos os gêneros 
não é m esm o?

A integração das pessoas no Fa- 
cebook, Tw itter e d em ais redes a u 
m e ntou o poder de m o b ilização  da 
população. Um problem a que antes 
poderia dem orar m eses para que as 
pessoas ficassem  sabendo, hoje, d e 
mora cerca de se g un d o s. E, quando 
o assunto m ais com entando é  uma 
crítica a um a em presa, sua im agem  
pode ser prejudicada.

Configura-se desta forma a crise de 
im agem na web, que não é um "bicho 
de sete cabeças", se bem adm inistrada. 
Não existe um planejam ento padrão 
que possa viabilizar as questões quan
do há uma crise, isto varia de em presa 
para em presa e de acordo com suas ne
cessidades, público e tipo de negócio. 

Uma em presa de fraldas, por exem -

plo, enfrentou sérios problemas ao 
anunciar em seu facebook em maio 
de 20 12, um concurso cultural intitula
do "Mostre ao mundo o am or pelo seu 
bebê". Na cam panha as pessoas d e ve - 
riam enviar fotos com seu bebê. Após 
isto, a foto que ganhasse m ais curtida 
ganharia seis m eses de fraldas grátis.

M esm o com o regulam ento do con
curso, algum as pessoas não entende
ram seu verdadeiro propósito e acaba
ram postando fotos com seus anim ais 
de estim ação, considerados "bebês" 
e que possuíam  deficiência e usavam  
fraldas especiais. As fotos, prim eira
mente foram aprovadas pelo m odera
dor do concurso e, posteriorm ente e li
m inadas. A repercussão foi tão grande 
que os internautas criaram  várias m a
nifestações contra a em presa, que no 
fim das contas, acabou doando fraldas 
especiais aos anim ais.

Casos como este acontecem a todo 
o momento dentro das redes sociais, 
por isto é necessário ter controle de 
tudo que é feito pela em presa em sua 
página no facebook ou perfil no twitter, 
entre outras redes.

Não há receita para este gerencia
mento o correto é cada em presa cons
truir o seu manual para casos de crise.
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Sr. Norabele e sua posição sobre Guarda Municipal
Cahe Barbosa
é morador de Lençóis Paulista

Esse Sr. nos últimos artigos deste 
jornal, tem feito alguns com entá
rios sobre a Guarda Civil M unici

pal. E vejo que esta pessoa fala muito 
e não mostra conhecimento da causa. 
Na edição de 14 de fevereiro de 2013, 
diz esse senhor sobre a periculosidade 
de ser um GCM, como que ser um PM, 
é infalível, mas vem os na Capital Pau
lista, quantos são mortos fora da farda, 
então é uma comparação bisonha. Tanto 
o GCM quanto o PM morrem da mesma 
forma, se assim tiverem que morrer pe
las mãos de meliante. Eu conheço a GCM 
da cidade de Am ericana (SP), e esta au
tarquia esta em atividade a mais de 25 
anos, com novíssim as viaturas (Hillux e 
carros Cruze, Vectras, fora as motocicle
tas). E o equivocado Sr. Norabele , dis
se que são viaturas "velhas", faltou-lhe 
conhecimento. Essa GCM, que na cidade 
se denomina GAMA (Guarda Armada 
Municipal de Americana), tem em todos 
esses anos mostrado respeito, com pe
tência, e queda nos níveis de crim inali
dade, pois atuam junto com a PM, quan
do unidas o índice criminal cai. Quando 
querem disputar quem é melhor, toda a 
sociedade perde. Quanto a preocupa
ção desse Sr. com possíveis acertos de 
conta, quando um GCM prender um m e
liante, isso é ridículo, pela cabeça desse 
Sr., o Policial então tem que trabalhar 
em Lençóis e morar no Estado do Pa
raná. Até entendo essa sua colocação, 
afinal tenho certeza que esse Sr. nunca 
atuou na área de segurança, por isso o 
desconhecimento. A PM fazendo o tal 
"bico" para a Prefeitura, isso sim, é algo 
retrogrado, mal colocado, infelizmente 
o PSDB, tem cada ideia burra. O PM es

tará mais cansado, pois terá que viver 
trabalhando, sua casa será um passeio, 
além dos bicos que muitos PMs fazem 
em estabelecim entos comerciais. Outra 
coisa, se acontecer da PM vir a fazer 
bico nas Prefeituras, terá que se proibir 
os bicos a terceiros, isso ficará a cargo 
de em presas de segurança privada, re
gulamentada. Quanto ao porte de arma 
fora do serviço isso acontece com PMs, 
PC, Agentes Penitenciarios. E por força 
do RISCO á vida, o GCM, também pode 
portar arma fora do serviço.

A sustentação legal se apoiou em 
dois dispositivos. No parágrafo 4 °, art. 
34, do decreto 5 .123/0 4 , que diz: "Não 
será concedida a autorização para o 
porte de arma de fogo de que trata o 
art. 22 a integrantes, de órgãos, insti
tuições e corporações não autorizadas 
a portar arma de fogo fora do se rv i
ço, exceto, se for comprovado risco a 
sua integridade física, observando-se 
o disposto no art. 11 da lei 10.826/03 
(incluído pelo decreto n °6 ./15 /0 8 )  e no 
parágrafo único do artigo 3 °  da Portaria 
365 DG/DPF, de 15 de Agosto de 2006". 
Os Superintendentes Regionais da Po
lícia Federal e o Coordenador-Geral de 
Defesa Institucional da Diretoria Exe
cutiva do DPF poderão autorizar, por 
meio de ato adm inistrativo específico e 
fundam entado o porte de arma de foto 
funcional, fora do serviço, a integran
tes da GCM, nos m unicípios acim a de 
50 mil habitantes. E menor que 500 mil 
habitantes, quando tal medida justificar 
tais razões ou risco inerente à vida.

Já que o Sr. Norabele alega que po- 
deria haver represálias de m eliantes aos 
GCMs , está aqui fundamentada uma ra
zão própria para se portar a arma fora 
de serviço. Chega de burocracia , deixe 
a cidade andar caro Sr.

I

Grupo protocola pedido de CPI contra vereador
O representante do movimento 'Barra Bonita, Cidade Aberta', Fernando Mauro 

Gomes, protocolou na tarde de ontem, na Câmara Municipal de Barra Bonita, docu
mento que pede a abertura de Comissão Processante de Investigação (CPI) contra 
o vereador Marcos Oliveira dos Santos (PP), o Marcos da Farmácia, por quebra de 
decoro parlamentar. O padre Fábio Timóteo, que foi o primeiro a pedir providências, 
no ano passado, quando surgiram denúncias contra o vereador, também esteve pre
sente no plenário do Poder Legislativo acompanhado de vários fiéis de sua paróquia.
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CARA A CARA
Vereador Marcos Oli

veira dos Santos recebe 
das mães de Fernando 
Mauro Gomes documento 
que pede sua cassação.

Indiciado
Em novembro do ano passado San

tos foi indiciado pela Polícia Civil por 
suspeita de crime de corrupção. Ele te- 
ria tentado extorquir, no final de 2011, 
o empresário, dono de uma transpor
tadora, para aprovar a doação de um 
terreno para ampliação da empresa.

Decoro
Para Gomes, a parte da gravação 

em que aparece o diálogo entre o 
vereador e o empresário que acabou 
sendo divulgada em redes sociais e o 
inquérito da Polícia Civil, já são motivos 
suficientes para a cassação de Santos 
por falta de decoro parlamentar.

Lei Orgânica
Ele cita o artigo 36 da Lei Orgâni

ca do município para respaldar seu 
pedido de abertura de CPI: "perderá o 
mandato o vereador que utilizar-se do 
mandato para a prática de atos de cor
rupção, ou de improbidade administra
tiva". O líder do movimento acredita 
que em 90 dias tudo esteja votado.

Rito
O documento, a partir de agora, 

segue o seguinte rito. Primeiro será 
avaliado pelo diretor Jurídico da Câma
ra. Depois é a vez de passar pela Co
missão de Justiça e Redação. Se todos 
derem parecer favorável o documento 
vai para plenário para apreciação dos 
vereadores e se aprovado entra para 
deliberação de todas as comissões. Só 
depois volta para ser debatido.

Padre
O padre Fábio Timóteo pediu a pre

sença de seus fiéis no plen á r i o ."N ^s 
missas do final de semana falei sobre 
isso e pedi o apoio. Senti necessidade 
de esclarecer todos sobre o assunto. E

apesar de não ser eu quem encabeça 
o movimento, apoio todas as pessoas 
envolvidas", disse padre Fábio.

Sem condições
De acordo com o padre, Marcos da 

Farmácia não está à altura do posto e 
do cargo que foi eleito. "Não queremos 
que ele continue nos representando, 
uma vez que faltou com o que deve
ria vivenciar aqui na Câmara", declarou 
o padre. "Levantamos essa questão 
para que ela fosse discutida e que o 
povo manifestasse a sua opinião".

Retirados
Dois projetos que poderiam gerar 

polêmica foram retirados pela mesa di
retora da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista na última sessão que ocorreu 
na quarta-feira 13. Parece que os ve
readores não querem causar nenhuma 
polêmica já no início de seus mandatos.

UPA
O primeiro deles é a que dava que 

dava denominação 'Unidade de Pronto 
Atendimento Prefeito José Prado de Lima 
(Pradinho), dos vereadores Gumercindo 
Ticianelli Junior (DEM), o Junior Dentista, e 
Anderson Prado de Lima (PV).

Tio
Os autores do projeto, ao que tudo 

indica, ficaram incomodados com a 
possível polêmica. A nomeação poderia 
remeter ao atual vereador do partido 
verde, sobrinho de Pradinho. Já Junior Ti- 
cianelli poderia pegar carona na questão.

Veto
Ontem, o veto da prefeita Bel Loren- 

zetti (PSDB) ao projeto do vereador Nar- 
delli da Silva (PSC) que autoriza a criar 
a "Creche do Idoso" seria votado pelos 
parlamentares na sessão ordinária.
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VIDA
Lua de Júpter, batizada 
de Europa, teria maior 
probabilidade por possuir 
oceano líquido sob o gelo 
do que Marte, onde EUA 
concentram esforços.

(S I Fragmentos de meteorito 
valem até R$ 2 mil o grama

Um meteorito que explodiu sobre os montes 
Urais, na Rússia, e que espalhou bolas de fogo 
pelo céu agora motiva uma corrida por fragmen
tos da rocha espacial, e os caçadores esperam 
ganhar milhares de dólares com cada pedaço.

Entusiastas amadores estimam que os pe
daços de rocha espacial possam valer até 66 
mil rublos (US$ 2.200) por grama -  mais de 
40 vezes a atual cotação do ouro e o fato deu 
início a uma "corrida do meteorito" nos arre
dores da cidade industrial de Chelyabinsk. A 
explosão da sexta-feira 15 e a onda de choque 
que veio depois estilhaçaram vidraças, feriram 
quase 1,2 mil pessoas e causaram prejuízo de 
US$ 33 milhões em danos, segundo autorida
des locais. No entanto, a confirmação de que 0 

corpo celeste, tratado inicialmente por me
teoro, era na verdade um meteorito só 
veio neste domingo, quando cientistas 

Ijl* da Universidade Federal dos Urais afir
maram que fragmentos encontrados no 

Lago Chebarkul, na região de Chelyabinsk, 
eram partes de um meteorito. Estudo feito com 
partículas dos fragmentos encontrados na re
gião do Lago Chebarkul, que está congelado, 
apontaram que 0 material tinha características 
de um meteorito condrito ordinário, contendo 

I  em sua composição 1 0 %  de ferro. Os cientistas 
^  afirmaram ainda que o corpo celeste poderá 
I  ser batizado de "meteorito Chebarkul". Quando 

um corpo rochoso vem do espaço e entra na 
atmosfera, ele é inicialmente chamado pelos 

I  astrônomos de meteoro. Caso atinja o solo, em 
vez de se desfazer em atrito com a atmosfera, 
ele - ou seus fragmentos - passam a ser classi- 

I  ficados de "meteorito".

////////////^ /////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Administração ATENTADOS
A série de atentados em Santa Catarina aumentou, mesmo diante 
do período de intervenção da Força Nacional de Segurança. Nas 
48 horas de atuação dos cerca de 350 federais, cinco ocorrências 
foram registradas pela Polícia Militar catarinense. Agora já são 111 
os atentados praticados em 36 municípios nos últimos 20 dias.

RAIO-X DA SAÚDE

88 mil pessoas passaram pelo PS em 2012
Segundo diretor, 
apenas 10% eram 
casos de urgência e 
emergência

Carlos A lberto  Duarte

Dados obtidos pelo jornal 
O ECO junto à direto
ria de Saúde de Lençóis 

Paulista mostram que 88,3 mil 
pessoas passaram pelo Pronto
-Socorro Municipal em 2012, 
média de 2,4 mil pessoas por 
dia. Os dados mostraram, ain
da, um aumento de mais de 
100% no valor investido em 
medicamentos entre 2011 e 
2012. Enquanto em 2011 o valor 
aplicado foi de R$ 900 mil, em 
2012 chegou a R$ 1,9 milhão.

Os números foram divul
gados pelo diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, em entrevis
ta ao ECO 901 Notícias. O nú
mero de atendimentos chama a 
atenção e é ainda mais signifi
cativo se avaliado o número de 
procedimentos realizados na 
Saúde. De acordo com Santa
rém, foram 224 mil exames e 
procedimentos diversos e 142

BALANÇO 2012

88,3 mil
pessoas foram atendidas 
no Pronto-Socorro.

Os gastos com 
medicamentos subiram de

R$900mil
em 2011 para

R$ 1,9 milhão
em 2012.

224 mil
foi o número de exames e 
procedimentos realizados.

50 mil
pessoas foram encaminhadas 
para exames na região.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

mil exames laboratoriais.
Santarém afirmou que dos 

mais de 88 mil atendimentos, 
apenas 10%, ou seja, cerca de 
8 mil, foram casos de urgência 
e emergência e cerca de 80 mil 
procedimentos ambulatoriais, 
que deveriam ocorrer nas uni
dades de Saúde em todos os 
bairros da cidade e no Ambula
tório de Especialidades da Ave-

nida Brasil e não no PS, como 
tem ocorrido. "A gente faz um 
apelo para que cada vez mais 
as pessoas usem as unidades de 
Saúde, ambulatórios e evitem a 
urgência e emergência (PS Mu
nicipal)", orientou.

O diretor divulgou outros 
números expressivos. Segundo 
ele, 220 mil pacientes retira
ram remédios nas farmácias da

Especialistas 
realizaram mais 
de 40 mil consultas

R$ 31 milhões
foi o valor aplicado na saúde 
em 2012.

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

A demanda reprimida 
(fila de espera) por consultas 
não é maior em Lençóis Pau
lista devido ao atendimento 
mantido pela Diretoria Mu
nicipal de Saúde no Ambu
latório de Especialidades da 
Avenida Brasil. O serviço 
dispõe de nove especiali
dades médicas (otorrino, 
vascular, urologia, demarto- 
logia, ortopedia, cardiologia, 
oftalmologia, gastro e cirur
gião geral, infectologia e neu
rologia) que juntas em 2012 
realizaram 40.433 consultas. 
De acordo com o diretor de 
Saúde, Márcio Santarém, o 
atendimento no município 
evita encaminhar os pacien
tes ao AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades)

de Bauru, já que as especia
lidades são responsabilidade 
do Estado. "A responsabili
dade do município é atenção 
básica à saúde", lembrou, 
ao destacar que sem o aten
dimento especializado em 
Lençóis Paulista a fila de es
pera por consultas em Bauru 
seria grande.

Santarém disse que, em 
2012, foram realizadas 94.608 
consultas de atenção básica, 
aplicadas 33.338 doses de va
cinas, além de 217 mil visitas 
dos agentes comunitários de 
saúde e 3.174 ações e inspe
ções da Vigilância Sanitária, 
de fundamental importância 
para a saúde da população, já 
que fiscaliza alimentos, pre
paro de refeições, lanches etc.

diretoria. Enquanto em 2011, 
foram investidos R$ 900 mil 
na aquisição de medicamentos. 
No ano passado, o valor passou 
para R$ 1,9 milhão.

Para amenizar o problema, 
diretoria de Saúde planeja uma 
campanha para orientar a po
pulação a buscar remédios nas 
farmácias populares de Lençóis 
Paulista. "Economizando recur
sos com medicamentos, pode
remos investir em outras áreas 
da Saúde", disse, ao lembrar 
que 70% do orçamento da Saú
de são recursos do município.

Os remédios distribuídos 
pelas farmácias populares são 
subsidiados pelo Ministério da 
Saúde, que compra em grande 
escala. Os medicamentos são os 
mesmos distribuídos pela rede 
municipal de forma gratuita.

TRANSPORTE
O atendimento aos lenço- 

enses não se limitou ao muni
cípio de Lençóis Paulista. De 
acordo com o levantamento, 
em 2012, 50.623 pessoas foram 
encaminhadas para consultas e 
exames em cidades da região, 
totalizando mais de 932 mil 
quilômetros rodados.

Márcio Santarém avisou 
que realizaria audiência de 
prestação de contas na Câma
ra Municipal, marcada para 
ontem à noite. Ao O ECO, o 
firetor antecipou que sua pasta 
investiu R$ 31 milhões na saú
de em 2012. "O balanço está 
sendo concluído", finalizou 
Márcio Santarém.

REEMBOLSO

Assistência abre inscrições para auxílio transporte
Estudantes têm até 1° 
de março para levar 
documentos; 600 
recebem o benefício

Priscila Pegatin________

Começaram ontem e vão 
até o dia 1° de março as 
inscrições para o auxílio 

transporte 2013. Podem se inscre
ver estudantes que vão cursar ní
vel superior, profissionalizante ou 
técnico. "O requerimento e a lista 
de documentos para a inscrição 
podem ser retiradas na Assistên
cia, das 8h30 às 16h30", explica 
Elizabeth Ortado Atanásio, dire
tora de assistência e promoção 
social de Lençóis Paulista. Entre

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

INSCRIÇÕES -  Alunos de curso superior, profissionalizante ou 
técnico pode solicitar o auxílio; prazo termina em 1° de março

os documentos solicitados estão 
comprovante de renda, de esco
laridade e dados pessoais.

Neste ano, a Prefeitura vai dis
ponibilizar R$ 907 mil para o paga
mento do benefício. "Até o ano pas
sado, era pago 80% do valor total,

esse ano não sabemos ainda por
que temos que ver a quantidade de 
alunos e o valor do orçamento".

Beth explica que, após o pe
ríodo de inscrição, uma equipe 
formada por duas assistentes 
sociais, cinco estudantes, uma

pessoa ligada à Educação e uma 
da sociedade civil fazem a análise 
dos documentos. "Durante todo o 
mês de março é o período da aná
lise. Muitos dos indeferidos, dos 
outros anos, foi por falta de docu
mentação. Por isso, é importante 
providenciar a documentação o 
mais rápido possível até 1° de 
março, para que a grande maioria 
já seja contemplada". Caso a ins
crição seja indeferida, há uma se
gunda etapa para novas análises.

Levando em consideração 
os anos anteriores, a Assistên
cia espera uma média de 600 
alunos aprovados. A ficha e a 
lista da documentação devem 
ser retiradas na diretoria de as
sistência e promoção social que 
fica na Rua Sete de Setembro, 
ao lado da Casa da Cultura.

http://www.uniontecnologia.com.br


Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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David 35 anos, autônomo em Cocos (BA) - 
Temos um projeto de energia para nossa comunidade 
de Itaguarizinho (Riachão I e II) que foi enviado para o 
Luz para Todos e até agora não fomos contemplados. 
Por que tanta demora?

Presidenta Dilma -  David, o Ministério de Minas 
e Energia prevê que ainda neste ano terá início a 
instalação da energia que beneficiará 97 famílias 
da sua comunidade, em Itaguarizinho. O projeto 
já foi aprovado pelo Comitê Gestor do programa 
Luz Para Todos da Bahia e aguarda apenas o li
cenciamento ambiental pelo órgão estadual. Do 
início do programa até dezembro de 2012 foram 
realizadas 499 mil ligações na Bahia, com mais 
de R$ 2,2 bilhões do governo federal. Em todo o 
Brasil, o Luz Para Todos já tirou da escuridão mais 
de três milhões de famílias, quase 15 milhões de 
brasileiros. Ainda temos muitas ligações a fazer, 
especialmente em áreas isoladas, e por isso pror
rogamos o Luz Para Todos até 2014. Temos in
vestido na expansão da oferta de energia -  neste 
ano entrarão em operação 8,5 mil MW de gera
ção nova e 7,5 km de novas linhas de transmissão 
de eletricidade -  para que possamos, ao mesmo 
tempo, assegurar a energia necessária ao cres
cimento do Brasil e à melhoria da qualidade de 
vida de todos, como faremos, ainda este ano, em 
sua comunidade.

Mário Odir de Lima, 62 anos, jornalista de São 
Miguel do Oeste (SC) - Presidenta Dilma, por que esta 
insistência de horário de verão? Será que a saúde dos 
brasileiros é menos importante que uns 3% de suposta 
economia de energia?

Presidenta Dilma -  Mário, o Horário de Verão é 
de grande importância para todo o Brasil, por isso 
ele é adotado em nosso país há tantas décadas, 
na estação em que ocorre a maior demanda por 
energia elétrica. O seu principal benefício é o de 
deslocar o horário de pico do consumo de eletri
cidade, que normalmente ocorre entre 18h e 20h, 
diluindo esse consumo em um período maior, até 
as 22 horas. Com isso, evitamos carregamentos 
elevados de energia elétrica nas linhas de trans
missão, nas subestações, e nos sistemas de dis
tribuição, o que traz uma operação com maior 
segurança e confiabilidade nas horas mais críti
cas. Portanto, a economia de energia é um ga
nho adicional. O Horário de Verão, além de trazer 
mais segurança, também reduz a necessidade de 
geração de eletricidade. Para você ter uma ideia, 
neste ano, a economia estimada do Horário de 
Verão nas horas de pico foi de 4 ,5 % , ou cerca de 
2.500 MW. Por causa dos seus benefícios, o Ho
rário de Verão é adotado por dezenas de países, 
inclusive nas principais economias do mundo. As 
mudanças de horários causam algum desconfor
to em algumas pessoas, por alguns dias, até que 
o organismo se adapte. Por isso ele é implantado 
de forma equilibrada, e sua vigência calculada 
com cuidado para minimizar os eventuais des- 
confortos.

Mensagem da Presidenta Dilma sobre o apoio aos 
projetos para as cidades brasileiras

Este será um ano de boas perspectivas para 
todas as nossas cidades, que continuarão com o 
apoio firme do governo federal para a execução 
de projetos que melhorem a vida dos cidadãos. 
Serão R$ 66,8 bilhões em recursos novos para os 
municípios construírem creches, postos de saúde, 
moradias, redes de água e esgoto e para pavi
mentação, entre outras iniciativas. R$ 35,5 bilhões 
irão para obras selecionadas no final de 2012 e R$ 
31,3 bilhões para projetos novos. Na habitação, já 
entregamos 1 milhão de casas e contratamos a 
construção de mais 1,3 milhão, mas ainda temos 
mais 1,1 milhão para contratar até 2014. Deste 
total, 800 mil casas são para famílias com renda 
de até R$ 1.600 mensais, sendo 135 mil destina
das aos municípios com até 50 mil habitantes. 
Contamos com a parceria das prefeituras para 
cadastrar os candidatos a essas moradias. Estes 
municípios com até 50 mil habitantes já estão re
cebendo retroescavadeiras do governo federal, e 
todos serão contemplados até o final deste ano. 
Além disso, todos estes municípios também re
ceberão uma motoniveladora. Vamos financiar 
ainda a construção de 3.288 novas creches, de 
1.253 unidades Básicas de Saúde e a ampliação 
de outras 5.629. Também vamos investir R$ 1,2 
bilhão para melhorar os equipamentos dessas 
unidades. Vamos destinar R$ 1 bilhão para pro
jetos do PAC Cidades Históricas, e iniciaremos a 
seleção ainda neste mês. Os benefícios dessas 
iniciativas se somarão aos ganhos trazidos por 
projetos já em curso, com impactos altamente 
positivos para o dia-a-dia da população.

Polícia FURTO
No domingo, por volta da meia-noite, uma farmácia no Centro de 
Lençóis Paulista foi furtada. Segundo a polícia, o vidro e um caixa 
foram estourados. Como no local havia filmagens, a polícia chegou 
até dois dos acusados, que confirmaram a ação. Da farmácia 
foram furtados R$ 25 em dinheiro e um xampu.

SEGURANÇA

PM diz que Lençóis tem mais 
menores no crime que Bauru
PM pretende 
reforçar programas 
de prevenção e 
educação na cidade

Carlos A lberto  Duarte

0 percentual de menores 
envolvidos em crimes em 
Lençóis Paulista é maior 

que em Bauru. A constatação 
faz parte de um levantamento 
solicitado pelo O ECO ao co
mando do 4° Batalhão da Polí
cia Militar do Interior de Bauru. 
Enquanto em Bauru -  cidade de 
353 mil habitantes -  foram re
gistrados 231 ocorrências com 
menores envolvidos em crimes 
no ano passado, em Lençóis 
Paulista, no mesmo ano, foram 
registradas 150 ocorrências em 
que menores foram citados nos 
boletins de ocorrências.

O dado impressiona porque, 
apesar de ter população quase 
seis vezes menor -  segundo o 
IBGE, Lençóis tem 61 mil habi
tantes -, o percentual de menores 
envolvidos com o crime é propor
cionalmente maior aqui. Quando 
é feito o cálculo do número de 
menores envolvidos por 100 mil 
habitantes, Bauru tem 63 ocor
rências contra 236 de Lençóis 
Paulista. Ou seja, quase quatro

FOTO: QUIOSHI GOTO/JORNAL DA CIDADE

COMANDANTE -  Tenente-coronel Nelson Garcia Filho promete 
intensificar programas de prevenção para reduzir números

vezes mais que a cidade vizinha.
Diante dos dados, o coman

dante do 4° BPM-I, tenente
-coronel Nélson Garcia Filho, 
admite que o número é excessi
vo para uma cidade desse porte. 
Ele declarou que a Polícia Mili
tar precisa voltar a desenvolver 
programas de prevenção. "Preci
samos desenvolver ações volta
das aos adolescentes de Lençóis 
Paulista”, afirmou o tenente
-coronel, em entrevista ao ECO 
90.1 Notícias.

De acordo Garcia Filho, em 
2011, Bauru registrou 294 casos 
de menores citados em boletins 
de ocorrências como autores ou 
co-autores em crimes como furto,

roubo, tráfico, entre outros. No 
ano passado foram 231 casos, ou 
seja, uma redução de 63 casos. Já 
em Lençóis Paulista foram 125 
registros de menores sindicados 
em 2011 e 150 no ano passado.

"Quando fazemos a com
paração, a cada 100 mil habi
tantes, Bauru tem 64 casos de 
menores infratores, contra 236 
casos em Lençóis Paulista”, dis
se. "Os números mostram a ne
cessidade de trabalho específico 
em relação aos adolescentes de 
Lençóis Paulista”, emendou o 
oficial, ao dizer que a PM perce
beu a curva ascendente de me
nores infratores a partir de 2011.

O tenente-coronal disse que

a PM oferece projetos ligados à 
área social em parceria com a 
Prefeitura. Revelou que progra
mas de combate às drogas que 
deram certo em Piratininga e 
Agudos poderiam ser implanta
dos no município.

Sobre os programas ofereci
dos pela PM, o oficial disse que 
está em contato com o capitão 
Elvis Alessandro Fernandes Bo- 
tega, comandante da 5® Compa
nhia da Polícia, para intensificar 
nas escolas o Proerd (Programa 
de Resistência à Droga e à Vio
lência), o JCC (Jovens Cons
truindo a Cidadania) e programa 
Educação para o Trânsito.

"São programas que ajudam 
a construir o caráter dos jovens”, 
disse, ao revelar que a maior cir
culação dos policiais militares nas 
escolas com ações educacionais 
ajuda na prevenção. O comandan
te do 4° BPM-I anunciou que um 
major de Bauru deverá se reunir 
com vereadores no dia 25 de feve
reiro, na Câmara Municipal, para 
apresentar o programa atividade 
delegada, em que a Prefeitura 
Municipal contrata PMs para tra
balharem nas horas de folga.

O comandante confirmou 
para as próximas semanas a 
chegada de mais 12 policiais 
militares para repor o efetivo 
de PMs da 5® Cia, conforme 
antecipado pelo jornal O ECO.

BARRA BONITA

Caminhão perde o freio e 
bate em seis carros

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.

Motorista se perdeu 
quando descia 
pela avenida 
Pedro Ometto

Sandro A lponte________

Um caminhão marca Vol
vo, da cidade de Cambé, 
Paraná, causou um grave 

acidente por volta das 11h30 
da segunda-feira 18, no Centro 
turístico de Barra Bonita. O 
veículo descia a Avenida Pe
dro Ometto no sentido bairro- 
-centro quando, segundo infor
mações do motorista Rogério 
Pessoa, perdeu os freios e só 
foi parar depois de colidir con
tra seis veículos que estavam 
estacionados próximos à Ponte

Campos Salles.
Seis carros foram atingidos. 

Dois Gols, um Corsa, um Voya- 
ge, um Fiat 147 e um Fiat Uno, 
este último foi o mais destruído 
pelo impacto do caminhão. A 
Polícia Militar precisou isolar 
toda a área, interditou trecho da 
avenida e até a Ponte Campos 
Salles teve o trânsito no sentido 
Igaraçu-Barra Bonita impedido 
durante algumas horas.

Segundo informações da 
PM, ninguém se feriu. O mo
torista foi socorrido ao Pronto
-Socorro do Hospital São José, 
sem ferimentos, mas em esta
do de choque com o acidente. 
Proprietários dos veículos esta
cionados foram até o local do 
acidente e alguns se desespera
ram com o prejuízo, porque não 
tinham seguro.

AGUDOS

Empresário morre após 
capotar carro na Rondon
Homem estava 
sozinho no veículo 
quando capotou 
no acostamento

W elinton Barros

Um empresário de 31 
anos, morador de 
Agudos, se envolveu 

em um grave acidente no 
quilômetro 300 da rodovia 
Marechal Rondon. Na ma
drugada do domingo 17, 
Fernando Paula Freitas ca
potou o veículo que condu
zia no acostamento da pista.

O acidente aconteceu 
por volta das 4h40, no senti
do Bauru-Agudos. A vítima

chegou a ser socorrida pela 
equipe de resgate da conces
sionária e encaminhada ao 
Pronto-Socorro Central de 
Bauru. Ele não resistiu aos fe
rimentos e morreu.

As causas do acidente 
ainda serão investigadas. 
Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária, Freitas pode ter 
perdido o controle do veícu
lo, um Ford/Focus branco, 
com placas de Agudos.

Freitas era formado em 
Educação Física e proprietá
rio de uma academia e de um 
campo de futebol em Agu
dos. O corpo dele foi liberado 
pelo Instituto Médico Legal, 
de Bauru, no domingo à noite 
e sepultado ontem de manhã, 
no Cemitério Municipal.

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos Empregos
• Imóveis • Serviços

'?C • 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
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Esportes SOCIETY
Quatro jogos definiram, no final de semana, os classificados para as semifinais do 
Campeonato de Futebol Society do Jardim América. Avaré venceu o Monte Azul 
nos pênaltis, após empate no tempo normal. No segundo jogo do dia, vitória do 
Nova Lençóis de 3 a 1 contra o Cajá. No domingo 17, O Palestra venceu por 6 a 4. 
Logo em seguida, o União agrícola venceu por 3 a 2 o Ressaca e carimbou a vaga.

COPA REGIONAL O ECO

Ajax/M AC e Grêmio Cecap ficam no empate
Atuais finalistas da Copa O ECO de Futebol Amador em 2012, equipes fizeram um bom jogo; Borebi vence Areiópolis e se recupera

Angelo Neto
FO TO : MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

A  rodada de domingo 18 
da 7  ̂ Copa Regional O 
ECO de Futebol Amador 

de Macatuba, troféu Elpídio Ar- 
tioli, foi de redenção para várias 
equipes. Santa Luzia e Borebi 
venceram e se recuperaram 
após estrearem com derrota na 
competição. Já o jogo mais espe
rado, entre Ajax/MAC e Grêmio 
Cecap, terminou empatado.

O clássico regional entre 
macatubenses e lençoenses 
pelo grupo A foi movimentado 
e com chances de gols para am
bos os lados. Apesar disso, os 
atacantes não estavam em um 
dia inspirado para balançar as 
redes do estádio Amadeu Artio- 
li. O Ajax/MAC saiu na frente 
ainda no primeiro tempo, com 
Jeferson aos 25 minutos. Na 
etapa final, o Grêmio Cecap 
pressionou e conseguiu arran
car o empate com Wesley, aos 
15 minutos. No fim, as duas 
equipes tiveram chances de sair 
com a vitória, mas o jogo termi
nou mesmo empatado em 1 a 1.

No confronto do dia, ainda 
pelo grupo A, o Santa Luzia,

IGUAIS -  Ajax/MAC e Grêmio Cecap empataram 
em 1 a 1; atuais finalistas da Copa O ECO em Lençóis 

Paulista mostraram um̂  bom futebol no estádio

CLASSIFICAÇAO 7̂  COPA REGIONAL O ECO DE FUTEBOL

com dois gols de Rafinha, ven
ceu o Alvorada por 2 a 0 no 
Campo do Lazer. “Foi um jogo 
bastante complicado. As duas 
equipes precisavam vencer, 
mas conseguimos com tranqui
lidade abrir 2 a 0 e manter o 
resultado durante todo o jogo. 
No jogo de estreia, tivemos dois 
jogadores expulsos, o que com
plicou nossa vida. Esperamos 
equilibrar a equipe para vencer

os próximos jogos e buscar a 
classificação", afirma o técnico 
do Santa Luzia, Hélder Gotardi.

Atlético Macatuba e Marin
gá se enfrentaram também no 
estádio, pelo grupo B. As duas 
equipes vinham de boas vitó
rias no campeonato e tentavam 
encaminhar a classificação para 
a segunda fase. Em um jogo 
bastante truncado, a equipe 
de São Manuel venceu por 1 a

0, gol de Guilherme Costa aos 
18 minutos da etapa inicial. À 
tarde, também pelo grupo B, 
Borebi venceu Areiópolis por 3 
a 0 e se recuperou da derrota na 
estreia o Atlético Macatuba.

A 7  ̂ Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Maca- 
tuba, troféu Elpídio Artioli, 
é organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador) 
e apoiada pelo jornal O ECO.

G R U P O  A

E Q U I P E ^ ^ ^ O D O O
g r E m i o  c e c a p M  II II 3

M O N T E  M O R M  I M  I M  II 2

S A N T A  L U Z IA M  II II 2
A J A X /M A C I M  I M  II M l  0

A L V O R A D A I I  M l  M l  M l  -4

G R U P O B

E Q U I P E ^ ^ ■ O D O O
m a r i n g A I I  M l  M l  M l  5

a t l E T ic o  m a c a t u b a I I  M l  M l  M I M
BO REBI II M l  M l  M l  M
A R E IQ P O L IS 1 M  M  M  -3
P A U L IS T A N O 1 M  M  M  -4

G R U P O C

E Q U I P E I D D D D
P A L E S T R A 1 M l  4  1

C A C U L A II U I  1 1 M l  M
X X  D E  J A N E IR O II U I  1 1 M l  - M
O U R O  V E R D E II U h 1 M l  - 4  1
IN D E P E N D E N T E m u 1 M l  0 1

G R U P O  D

E Q U I P E I D D D D
F L A M E N G U IN H O II U I  1 1 M l  6 1

E X P R E S S IN H O II U l i 1 M l  2 1

A L F R E D O  G U E D E S II U h 1 M l  -2  1
U N IÃ O II U h M  -6
B A U R U C E L m h M  0

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

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

CIDADE DO LIVRO

Borebi perde e se complica na competição
No sábado, 
atual campeã foi 
surpreendida pelo 
Porto de Areiópolis

Angelo Neto__________

Devido às festividades de 
carnaval, a Copa Cidade 
do Livro de Futsal Troféu 

Luis Antônio da Silva, o Mixirica, 
teve rodada no último sábado 16. 
Atual campeão, o Amigos do Fut- 
sal de Borebi perdeu na estreia 
da segunda fase e se complicou 
na competição. Já a Prefeitura de 
Itapuí venceu o Atitude e ficou 
em boa situação no grupo E.

No primeiro jogo, a Prefeitura 
de Itapuí entrou em quadra para 
manter a boa fase. E equipe se

MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

TRANQUILO - Com 2 a 1 sobre o Atitude, Itapuí ficou confortável no grupo

classificou em primeiro lugar no 
grupo B, considerado por muitos 
o “Grupo da Morte". Apesar do 
favoritismo, o jogo foi equilibra
do. Com um futsal envolvente e 
de um bom toque de bola, a Pre
feitura de Itapuí abriu 2 a 0 no 
placar com Maiko, aos 14 minu
tos do primeiro tempo, e o capitão 
Caio, logo no início da segunda 
etapa. O Atitude descontou com

LENÇOIS 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« e4 “ das 8h ás llh ;
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 Paschoarelli, Leonardo Henrique 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 Í4 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 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 Q uintilhano 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 h o
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

Fabiano no fim, mas já era tarde.
No segundo confronto, pelo 

grupo F, o Amigos do Futsal en
carou o Porto com um leve favo
ritismo. No entanto, o que se viu 
dentro de quadra foi a equipe de 
Borebi nervosa e errando muitos 
passes. Os gols saíram todos no 
segundo tempo. Sandro aos 25 mi
nutos e Gustavo aos 28 deram a vi
tória para a equipe de Areiópolis.

O campeonato segue hoje 
com dois grandes jogos. Os len- 
çoenses A.F.L. e Atitude se en
frentam às 20h30, pelo grupo E. 
Logo em seguida, às 21h15, Pre
sidente Alves encara o Amigos 
do Futsal. Ambas as equipes, até 
então favoritas ao caneco, preci
sam vencer para não ficarem fora 
das semifinais da competição.

Já na quinta-feira 21, a Pre
feitura de Itapuí pode garantir 
a classificação caso vença o Ex- 
pressinho, às 20h30. No jogo de 
fundo, às 21h15, Porto de Arei- 
ópolis e Açaí duelam por uma 
vaga nas semifinais da competi
ção. Todos os confrontos aconte
cem no ginásio de Esportes Antô
nio Lorenzetti Filho, o Tonicão. 
A Copa Cidade do Livro é orga
nizada pela diretoria de Esportes 
e Recreação de Lençóis Paulista.

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 NOTIFICAÇÃO
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Co
marca de Macatuba-SP, vem pelo presente, na forma como autorizado pela L^i Federal n° 
9.514/1997, artigo 26, § 4°, e em razão do requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDE
RAL, CNPJ 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° 803286059083, garantido por 
alienação fiduciária firmado em 27/11/2009 e registrado sob o R. 2 da matrícula n° 13 deste 
Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Vereador Antonio Paulino de Moraes, n° 6-10 -  
Jardim Planalto, nesta cidade de Macatuba-SP, NOTIFICAR o devedor fiduciante daquele 
contrato, NATAL ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório e 
assemelhados, portador do RG n° 32.542.781-1-SSP/SP e do CPF n° 288.473.798-73, resi
dente e domiciliado na cidade de Macatuba-SP, na Rua Vereador Antonio Paulino de Moraes, 
n° 610, para que compareça ao Cartório 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 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publicações deste edital, a fim de dar 
cumprimento às obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
correspondentes às prestações n ^  29, vencida em 27/04/2012; 30, vencida em 27/05/2012; 
31, vencida em 27/06/2012; 32, vencida em 27/07/2012; 33, vencida em 27/08/2012; 34, 
vencida em 27/09/2012; 35, vencida em 27/10/2012; 36, vencida em 27/11/2012 e 37, vencida 
em 27/12/2012, 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 da 
publicação do presente edital. Nesta oportunidade, fica o notificado cientificado, também, que 
o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consoli
dação 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 aludi
da. Dou fé. Macatuba/SP, 08 de fevereiro de 2013. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Oficial.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAM AS N° 4254 

Priscila C orrêa 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 do Código Civil Brasileiro // 
RONALDO M ONTEIRO DE SOUZA e 
CRISTINA APARECIDA GRASSI //.
Ele, natural de Auriflama/SP, nascido aos 
15/12/1980, operador de produção, solteiro, 
domiciliado na Rua Antonio Pavanello, n° 
151, Macatuba VII, Macatuba/SP, filho de 
JOSÉ M ONTEIRO DE SOUZA e ANA- 
BELA PEREIRA DE SOUZA.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
11/01/1973, do lar, divorciada, domiciliada 
na Rua Antonio Pavanello, n° 151, Macatu- 
ba VII, Macatuba/SP, filha de JOSÉ GRAS
SI e M ARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
GRASSI.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 13 de fevereiro de 2013.
Priscila C orrêa Dias Mendes

Oficia/

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4255 
Priscila C orrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Mu
nicípio e Comarca de Macatuba, Estado 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 // EVERTON LUÍS DA SITVA 
e DÉBORA DOS SANTOS GOUVEIA //. 
Ele, natural de Pederneiras/SP, nascido aos 
02/12/1983, operador senior, solteiro, domici
liado na Rua Hildebrando Saggioro, n° L-458, 
Leonor Mendes de Barros, Pederneiras/SP, fi
lho de GILBERTO JOSÉ DA SILVA e MA
RIA SOCORRO FERREIRA DA SILVA. 
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
13/08/1991, estudante, solteira, domiciliada 
na Rua da Jurema, Chácara 5, Tanquinho, 
Macatuba/SP, filha de JO SÉ NONATO 
GOUVEIA e RITA ALEXANDRINO 
DOS SANTOS GOUVEIA.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei. Edital a ser afixa
do nesta Serventia.
Edital de Proclamas oriundo da cidade de
PEDERNEIRAS - SP

Macatuba - SP, 18 de fevereiro de 2013
Priscila C orrêa Dias Mendes 

Oficial

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE COBRANÇA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Em obediência ao artigo 605 da CLT, comunicamos sobre o recolhimento da 
Contribuição Sindical estabelecido pelo Artigo 578 e seguintes consolida
dos, Decreto-Lei n° 1.166/71, Lei 9.701/98. E demais legislação pertinente 
em vigor:-
A) -  TRABALHADOR RURAL ASSSALARIADO -  os empregadores 
rurais deverão descontar uma diária do salário de março e efetuar o reco
lhimento até o dia 30/04/2013, através de guia oficial emitida pelo SIN
DICATO preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil S/A , ou em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema de compensação bancaria, 
respeitando-se a base territorial deste sindicato,o qual representa o municí
pio de Lençóis Paulista.
B) -  TRABALHADOR RURAL -  AGRICULTOR FAMILIAR -  (peque
no produtor em regime de economia familiar, em sedo proprietário ate II 
Módulos rurais da respectiva região, parceiros, meeiros, arrendatários, co- 
modatários e outros)- deverão efetuar o recolhimento até o dia 30/04/2013 
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) através de guia oficial emitida pelo 
SINDICATO preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil S/A ou em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema de compensação bancaria 
respeitando-se a base territorial deste sindicato , o qual representa o municí
pio de Lençóis Paulista.

As guias e demais esclarecimentos poderão ser solicitadas e obtidas através 
de email sercana@ig.com.br ou na sede do próprio sindicato situado a Rua 
Coronel Joaquim Anselmo Martins n° 1573 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP 
- CEP 18682-050 -  FONE 14-32630259

O Recolhimento fora do prazo estará sujeito as penalidades previstas no 
artigo 600 da CLT.

Lençóis Paulista 15 de Fevereiro de 2013 -  
Amavel Coelho Vaz

Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
LENÇÓIS PAULISTA.

mailto:sercana@ig.com.br
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CARNAVAL NO CEM
supera as expectativas

Banda Mr. Z aa p  agi
tou os foliões com  
m archinhas, sam ba e 
axé; bailes noturnos  
levaram cerca de mil 
pessoas ao salão

Os bailes e matinês de carnaval 
no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM) superaram todas as expec
tativas, de acordo com a diretoria. 
A  banda Mr. Zaap levou aos foli
ões marchinhas clássicas, sambas 
enredos e grandes sucessos do 
samba e axé. Sócios e não sócios 
dançaram e curtiram ao máximo 
os quatro dias de festividades.
O  objetivo de manter vivo o 
espírito e a alegria dos velhos 
carnavais foi alcançado. O  clube 
fez uma competição de blocos e 
fantasias tanto para as crianças 
que frequentaram as matinês no 
domingo e na terça-feira, quanto 
para os adultos que agitaram nos 
bailes noturnos no sábado e na 
segunda-feira.
De acordo com a diretoria, pas
saram pelo clube no baile de sá
bado cerca de 800 pessoas. Já na 
segunda-feira, foram mais de mil. 
Nas duas matinês, estiveram pre
sentes por volta de 600 pessoas. 
“ Nossa expectativa foi superada, 
tanto em termos de participação 
de associados e não associados 
quanto ao desempenho da banda. 
Recebemos vários elogios sobre 
a decoração e a organização”, 
afirma o diretor Luis Fernando 
Capelari.

PREMIAÇAO
Melhor Foliã: Isabel Carolina 
Silva
Melhor Folião: Eduardo 
Martins
Bloco Luxo: Olho Grego 
Bloco Originalidade: Emília 
(matinê)
Bloco Originalidade: El Flu
xo (baile)
Fantasia Luxo: Monique R. 
Maganha de Oliveira 
Fantasia Originalidade:
Bianca Germano Bolonha

ESPORTES
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S U C E S S O  -  Foliões lotaram as dependências do salão do CEM; carnaval superou as 
expectativas

FOTO: C ÍN T IA  FO TO GRA FIA S
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Torneio de Truco está com inscrições abertas
Começa neste domingo 24, 
a temporada de Truco para 
os associados do CEM com 
um torneio relâmpago. A  
previsão de início é para as 
8h30. Para participar do tor
neio, as duplas deverão fazer 
suas inscrições diretamente 
na lanchonete do CEM até 
o sábado 23, mediante taxa 
de inscrição de R$ 10,00 por 
pessoa. A  previsão para ter
mino do torneio é para 13h. 
Em seguida, será servido o 
almoço para os participantes. 
Durante o Torneio, as inscri-

ções para o campeonato de 
Truco do 1° semestre estará 
à disposição.

C A M P E O N A T O  D E BI- 
R IB O L  C O N T IN U A  N O  
S Á B A D O

Neste sábado 23, a partir das 
I4h30, terá continuidade o 
campeonato interno de Biri- 
bol com a 2“ etapa. As equi
pes que não participaram da 
1“ etapa poderão participar 
da 2“ etapa normalmente. Os 
interessados poderão fazer

suas inscrições na secretaria 
do CEM ou pelo telefone 
3269 3405

IN SCR IÇÕ ES ABERTAS  
PARA TO R N EIO  DE TÊN IS

As inscrições para o cam
peonato de Tênis Categoria 
Duplas já estão disponíveis 
no Site do CEM. As inscrições 
vão até o dia I0 de março de 
2013.
O  início do campeonato está 
previsto para a segunda quin
zena de março.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade O BOM DA VIDA
Daniella e Ludimila, 
curtindo na 
Compania da Esfiha

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
WWW.rogete.com.br

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

Lençóis  P aulista

Máxima Qualidade
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LENÇÓIS PAULISTA

DE PERTO
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

O empresário José Antonio 
Foganholi, o Pardal, acompanhou 
o show do cantor Lucas Ferreira 
durante o sorteio de prêmios 
do supermercado Azulão, 
que ocorreu no domingo 17, 
na Concha Acústica. Pardal 
administra a carreira do jovem 
cantor. Na foto, ele está com a 
mulher Paula e sua filha Giovana.

FOTO: OECO

• OK MODAS
As melhores marcas, como 
Forum, Sommer, Dudalina, TNG, 
Realist, Triton e biquínis da 
Lua Morena são encontrados 
na Ok Modas. A loja oferece 
peças para a moda masculina 
e feminina tanto para quem 
gosta do estilo casual, fashion 
ou alfaiataria. A Ok Modas 
fica na rua Geraldo Pereira de 
Barros, 636 -  Centro. Telefone 
(14) 3264 1920. Na foto, Naila, 
Maira, Cíntia e Karina.

FOTO: STUDIO A

o  Maria Cecília, Amanda, 
Eduardo e Ana Laura, 
no Carnaval do Clube 
Marimbondo 
©  Luiza, Rogério, Dani e 
Luísa, no Carnaval do Clube 
Marimbondo
©  Maria Luiza e Marina com 
a família, no Carnaval do 
Clube Marimbondo 
O  Michele, Miguel e 
Christiano, no Carnaval do 
Clube Marimbondo 
©  Silvana, Michele e 
Taíse, no Carnaval do Clube 
Marimbondo 
O  Sandra e Sérgio, na 
Pizzaria Hábil
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FOTO: STUDIO A

• Ana 
Laura, 1 
mês de 
pura alegria 
para os pais 
e familiares I
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• No dia 19 
de janeiro de 
2013, pela 
Universidade 
Estadual de 
Maringá, 
nossa 
filha Maria 
Eduarda 
Malagi 
recebeu o 
seu diploma 
de Bacharel 
em Design 
de Produto. 
Sucesso !
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Rodízio de Pizzas 

Todas as Quintas, 

Sextas-feiras 

e Sábados

Disk Pizza e Marmitex

3264-8199

http://WWW.rogete.com.br

