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R$ 1,00

Carnês do IPTU e ISS de 
Lençóis chegam em março

Até o final de março, 29 mil carnês de IPTU e ISS serão distribuídos aos moradores; o vencimento é 15 de abril O
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MACATUBA

Vereadores 
retiram projeto de 
aumento da pauta

Um erro de interpretação levou 
o presidente da Câmara de Macatu- 
ba, Julinho Saes, a retirar dois pro
jetos de lei, que seriam votados on
tem, para reajustar os subsídios do 
prefeito, vice e dos vereadores. Os 
projetos seriam apresentados junto 
com um outro que concede reajuste 
aos servidores públicos municipais. 
O assunto deve voltar a ser discuti
do entre os vereadores.

INSCRIÇÕES

Projeto Líderes 
oferece vagas 
para 2013

As fichas de inscrições para partici
par do projeto Formação de Líderes, do 
Grupo Lwart, estão disponíveis nas es
colas públicas e privadas de Lençóis até 
1° de março. São 30 vagas destinadas 
aos jovens que cursam o 8° e 9° ano do 
Ensino Fundamental e 1° ano do Ensi
no Médio. O projeto tem a finalidade de 
ajudar os jovens no meio em que atuam, 
contribuir para a transformação social e 
desenvolver o potencial de liderança.

Ataque ao
mosquito
Na manhã de ontem, a Diretoria 
de Saúde começou o processo 
de nebulização na Vila Cruzeiro, 
bairro onde foi diagnosticado o 
primeiro caso autóctone (contraído 
na própria cidade) de dengue em 
Lençóis. A cidade já registrou 25 
notificações da doença este ano, 
sendo que três diagnósticos foram 
positivo e apenas um autóctone. 
Outros 14 exames deram negativos 
e oito aguardam notificações.

EMPREGO

Agropecuária é setor 
que mais contrata

Janeiro deste ano registrou um 
aumento na contratação de área de 
agropecuária. Das cidades onde cir
cula O ECO, Macatuba teve o segun
do maior saldo positivo de emprego, 
superado apenas por Lençóis.

FOTO: DIVULGAÇÃO

IMPOSTOS - Prefeitura prevê arrecadar cerca de R$ 14 milhões com tributos; somente o ISS responderá por R$ 9 milhões aos cofres públicos

CULTURA

Lucas Ferreira 
anuncia música 
na novela das 18h

O lençoense Lucas Ferreira par
ticipou da festa de aniversário do 
craque Neymar, que aconteceu em 
uma boate de São Paulo. À grande 
imprensa, o sertanejo disse estar fe
liz por ser convidado para cantar na 
celebração e antecipou que prova
velmente iria cantar a música "Me 
Faz Feliz”, selecionada para entrar 
na próxima novela das l8h  "Flor do 
Caribe”, da Rede Globo.

POLÍCIA

Briga entre casal de namorados termina com 4 pessoas mortas
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PRESIDENTA
Dilma escreve sobre 
a inclusão de 2,5 
milhões de brasileiros 
no bolsa família
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Cidades CESTA!
O projeto Alba/Lençóis de basquetebol, mantido pela Prefeitura e patrocinado 

pelo Grupo Lwart e Lutepel, tem a presença confirmada na competição da 

Federação Paulista de Basquete, com a equipe masculina sub-16 e na Liga de 

Basquete do Centro-oeste Paulista nas categorias sub-12, sub-13, sub-14 e 

sub-16. A participação nas duas competições foi acordada na última semana.
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FALTA DAGUA
No sábado, moradores dos 

bairros Jardim Bocayuva, Amé
rica, Sonho Meu, Esperança e 
Jardim Planalto ficaram 11 horas 
sem água por causa de um rom
pimento em um encanamento. 
Após o concerto, o sistema fun
cionou por apenas seis horas e 
voltou a dar problema. Devido 
à grande demanda, a água vol
tou para as casas ao longo do 
dia. Segundo a SISAM (Sistema 
de Saneamento Ambiental), 
responsável pelo abasteci
mento, o problema foi atípico e 
muito complexo, por isso o lon
go período sem abastecimento.

TEATRO
Lençóis Paulista recebe de 

18 a 24 de março a 18  ̂ edição 
da Semana do Teatro. A inicia
tiva -  parceria da Secretaria de 
Estado da Cultura, Prefeitura, 
Diretoria de Cultura e Compa
nhia Teatral Atos e Cenas -  vai 
trazer nove espetáculos para 
o município. As peças serão 
apresentadas na Casa da Cul
tura Maria Bove Coneglian e o 
Espaço Cultural Cidade do Livro. 
É preciso reservar o lugar. En
tre as apresentações o público 
poderá assistir "A lição do rino
ceronte careca", "Ao Revés do 
Papel" e "O arquiteto e o impe
rador da Assíria".

CHUVA -  O rompimento da rede de esgoto próximo à rotatória que liga a 
Marechal Rondon com a rodovia Osny Mateus mobilizou a equipe do SAAE, 
no sábado. O rompimento ocorreu na sexta-feira, após a chuva. A equipe não 
afirmou se o único motivo foi o temporal. O trabalho de reconstituição da rede 
foi concluído ontem.

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.
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FRASE
"Imaginamos que seja falta de informação". 
Benedito Luiz Martins, diretor de Agricultura 
e Meio Ambiente, sobre descarte incorreto 
de material de hemodiálise às margens da 
Rodovia José Benedito Dalben

Os recursos da lei
As leis não precisam ser mudadas, mas deveriam ser 

cumpridas integralmente. O caso Gil Rugai, amplamente di
vulgado pela imprensa brasileira, define bem isso. Acusado 
de matar o pai e a madrasta, Rugai foi condenado a mais 
de 30 anos de prisão (no Brasil a pena máxima é 30 anos), 
mas poderá recorrer da condenação em liberdade. Pior do 
que continuar em liberdade para tentar reverter a pena é 
o verdadeiro tempo que ficará preso. 5 anos, 7 meses e 15 
dias de reclusão em regime fechado. A sentença de 33 anos 
e 9 meses corresponde ao duplo homicídio qualificado por 
motivo torpe. Pela morte do pai, Luis Cargos Rugai, ele foi 
sentenciado a 18 anos e 9 meses de prisão - pelo parentes
co consanguíneo - e mais 15 anos pela morte da madrasta, 
Alessandra Troitino. O primeiro passo da defesa será pedir 
a anulação do julgamento ao Tribunal de Justiça (TJ) de São 
Paulo. Se ganhar, haverá novo júri popular. Se perder, ainda 
pode levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, deve levar um bom 
tempo para que o condenado Gil Rugai comece a cumprir a 
pena. Caso 0 recurso da defesa de Rugai seja 
negado, 0 ex-seminarista terá que cum
prir, no mínimo, um sexto da pena, 0 que 
equivale a 5 anos, 7 meses e 15 dias de 
reclusão em regime fechado pelo crime 
que repercutiu em todo 0 país. Essa será 
a verdadeira pena de Gil Rugai por ter 
matado 0 pai e a madrasta.

1 A Secretaria da Educação de São Paulo abriu 
40 mil vagas em cursos gratuitos de inglês e es
panhol, em todo o Estado. As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.educacao.sp.gov.br. São 
cursos para estudantes do Ensino Médio regular 
e do programa de Educação de Jovens e Adultos. 
Entre os critérios de seleção estão frequência e 
rendimento escolar. Do curso de espanhol, as ins
crições vão até quinta-feira 28 e a lista de apro
vados sai dia 4. Quem pretende estudar inglês 
precisa preencher o cadastro até 11 de março.

/////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Opinião C
FRASE
• Até então, quando havia o projeto de revisão para os servidores, 
a presidência da Câmara não podia deixar de apresentar os 
projetos de reajuste para prefeito, vice e vereadores.

Julho Cesar Saes, presidente da Câmara de Macatuba

PARA PENSAR
• Com organização e 
tempo, acha-se o segredo 
de fazer tudo e bem feito.

Pitágoras

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

Agropecuária ainda é destaque

0 jornal O ECO traz hoje uma reporta
gem que mostra que a agropecuária 
foi o setor que mais empregou no 

mês de janeiro de 2013 em Lençóis Pau
lista. O dado curioso -  e que precisa ser 

estudado e analisado com mais cuida
do -  é que a contratação neste ano 
foi superior aos m eses de janeiro de 
2011 e 2012. Curioso, porque segun

do dados do setor canavieiro -  que 
responde pela maior fatia das con
tratações nessa área -  o percentu
al de mecanização deve aumentar 

gradativamente nos próximos anos, 
portanto, seria de se imaginar que o 

andamento das contratações tam
bém acompanhasse essa tendên

cia, o que, pelo que se vê pelos números, 
não vem ocorrendo.

Os próprios especialistas no setor cana- 
vieiro afirmam que apesar da diminuição da 
contratação de trabalhadores para o corte 
da cana, novos empregos estão surgindo, 
como o próprio motorista da colheitadeira, 
os mecânicos responsáveis pela manuten
ção dessas máquinas dentre outros.

Para se ter uma noção mais precisa, se
ria preciso analisar mais tempo e quais as 
profissões que o Ministério do Trabalho e 
Emprego está registrando maior crescimen
to. Ainda é cedo para dizer, mas parece que 
aquela visão apocalíptica de que o fim do 
corte manual da cana causaria um desem
prego em massa não está se confirmando.
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Hora da Sustentabilidade
Arnaldo Jardim
é deputado federal pelo PPS-SP e 
integra a Comissão de Mudanças 
Climáticas do Congresso Nacional.

A sustentabilidade é conceito que "veio 
para ficar". Integra aspectos políticos, 
econômicos, sociais, culturais e am

bientais. Fundamental para o futuro, precisa 
ser incorporado às políticas públicas, adota
do como valor pelas empresas e ser causa 
de mobilização constante da sociedade.

Para que as ações sustentáveis tenham o 
alcance desejado, será necessário um gran
de acordo internacional porque nenhum país 
fará isoladamente a "lição de casa", conside
rando que isso pode lhe retirar competitivi
dade no cotejo com as demais nações.

A tentativa de um acordo mundial em 
torno da sustentabilidade ocorreu com o es
tabelecimento e a vigência do Protocolo de 
Kyoto a partir de 2005 - o pacto pela redução 
das emissões de carbono que chegou a ser 
assinado por 55 países. O mecanismo demo
rou a ser implantado por conta da resistência 
dos EUA, que somente o ratificou em 2009. 
Sem dúvida isso muito limitou a sua eficácia.

A utilização do MDL (Mecanismo de De
senvolvimento Limpo) prevista no Protocolo 
de Kyoto, estabelecendo a negociação de 
créditos de carbono foi um avanço, mas ele 
poderia ter tido maior alcance se metas ti
vessem sido fixadas e cumpridas pelas na
ções signatárias do documento, e se os de
mais países também aderissem.

Durante a COP 18, a última conferência 
climática da ONU, realizada em Doha no ano 
passado, houve um grande impasse. Afinal, o 
Protocolo de Kyoto se extinguia e conseguiu-

-se um acordo de última hora e ele acabou ga
nhando uma sobrevida com a sua prorrogação.

Com a recente declaração do presidente 
Barack Obama, ao assumir seu novo man
dato, de que os EUA irão se esforçar para 
combater as mudanças climáticas, acredito 
que um acordo para a redução das emissões 
de gases do efeito estufa possa, enfim, ter 
chance de surgir.

O presidente norte-americano se mostra 
mais comprometido com a adoção de metas 
para a diminuição da emissão de poluentes 
na atmosfera. Essa disposição é uma sinaliza
ção positiva para impulsionar as ações de sus- 
tentabilidade e deve ser aproveitada por nós.

O Brasil deve ter uma posição proativa 
tomando iniciativas de retomar fóruns inter
nacionais de discussão e/ou propondo acor
dos bilaterais com os EUA em torno de temas 
da "Economia Verde". A tarefa do momento 
é a reparação para a próxima COP, elaboran
do uma minuta de acordo para costurar um 
prévio acordo com os demais países.

Esse conjunto de ações deve se con- 
textualizar no rumo da "Economia Verde" e 
para continuar como protagonistas devemos 
também retomar o Programa de Etanol, que 
está definhando pelo descaso do próprio 
governo; aproveitar o fato de o secretário 
executivo do Tratado Internacional sobre 
Diversidade Biológica da ONU, Bráulio Dias, 
ser brasileiro e avançar na legislação sobre 
biodiversidade; evitar retrocessos como a 
decisão da Prefeitura de São Paulo de recuar 
no programa de inspeção veicular e avançar 
na implantação da Política Nacional de Resí
duos Sólidos.

Enfim, afirma o Brasil como referencia 
mundial de Sustentabilidade.
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Um passo além
Luiz Gonzaga Bertelli
é presidente executivo do Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE), da 
Academia Paulista de História (APH) e 
diretor da Fiesp.

Não é de hoje que as empresas recla
mam da dificuldade em encontrar co
laboradores qualificados. Um dos mo

tivos mais citados é o descompasso entre a 
formação acadêmica e os conhecimentos prá
ticos exigidos pelo mercado. No entanto, ape
nas 31% das empresas, segundo a consultoria 
McKinsey, buscam solucionar esses proble
mas com treinamento específico ou com par
cerias com universidades e escolas técnicas. 
Uma das soluções propostas pelo CIEE, agente 
de integração com 49 anos de anos de expe
riência na inserção do jovem no mercado de 
trabalho, é a capacitação prática por meio do 
estágio e aprendizagem, como complemento 
da formação teórica.

Empresas que abrem as portas para jo 
vens estudantes estão dando um passo 
além na qualificação de mão de obra. Du
rante o programa de estágio e de aprendi
zagem, podem trabalhar (e avaliar o resulta
do) as habilidades e competência que mais 
valorizam em seus colaboradores, como a

criatividade, ética, comunicação, liderança, 
garantindo assim a qualidade dos serviços 
prestados no futuro próximo. No trabalho 
em equipe, os jovens se acostumam a convi
ver com a hierarquia, a respeitar a diversida
de, a somar forças e a zelar por um ambiente 
agradável a todos. No ambiente corporativo, 
aprendem a comunicar-se com segurança, a 
ter jogo de cintura para abordagem de situ
ações distintas, a manter a calma diante das 
dificuldades, a fugir das fórmulas batidas 
para resolução de problemas e a analisar a 
realidade com visão mais ampla.

Importante também que os gestores en
tendam o momento especial vivido pelos 
jovens durante o estágio e a aprendizagem. 
Eles estão abertos a aprender novas práticas, 
comprometidos com a responsabilidade, feli
zes pela oportunidade concedida para sua in
serção no mercado de trabalho e empolgados 
para conviver com profissionais experientes 
que vão servir de mentores para o seu de
senvolvimento profissional e pessoal. As em
presas que conseguem criar esse ambiente 
propício à troca de experiências -  já que os es
tudantes também trazem novos conhecimen
tos teóricos e práticas aprendidas nos bancos 
escolares -  só têm a ganhar, minimizando 
cada vez mais a falta de quadros qualificados.

I

Encontro destaca força dos municípios
A força dos municípios na vida partidária foi o destaque do encontro de sábado 23, 

realizado pelo PSDB, na Câmara de Lins. O evento contou com a participação dos de
putados federal Mendes Thame e estadual Pedro Tobias, presidente do PSDB paulista, 
além do prefeito anfitrião, Edgar de Souza, também tucano. O encontro reuniu 200 mi
litantes que ouviram, entre outros oradores, o cientista político Humberto Dantas falar 
do quanto os municípios são importantes para a sobrevivência dos partidos políticos, 
para a formulação de políticas públicas e definição de planos de governo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ilustre
Pedro Tobias, presi

dente estadual do PSDB, 
foi um dos caciques que 
marcou presença no en
contro regional do PSDB 
em Lins.

Próximos
Por conta desta importância, o pa

lestrante defendeu uma maior aproxi
mação da legenda com os municípios. 
"O PSDB precisa voltar seus olhos para 
os municípios, porque a vida dos cida
dãos se faz nos municípios. Sem eles, 
não há vida política, consequentemente, 
não há políticos", frisou Dantas, pales
trante convidado do Instituto Teotônio 
Vilela, presidido por Mendes Thame.

Falhas
Na reunião, vários participantes re

clamaram de falhas cometidas pelo par
tido. E foram questionados pelo preside- 
te Pedro Tobias a respeito do que eles 
estavam fazendo em seus municípios 
para corrigir tais problemas.

Mudança
Para o deputado, as transformações 

têm de começar na mudança de atitude 
de cada um, dentro de casa, influencian
do em seu bairro e a cidade onde mora. 
Na opinião dele, todo descontentamen
to precisa ser acompanhado de ação 
prática que gere mudança.

Viagem
Uma comitiva de prefeitos da região 

viajou ontem para Brasília. Entre eles 
estavam Daniel Pereira de Camargo (Pe
derneiras) e Tarcisio Mateus Abel (Ma- 
catuba). O grupo volta quinta-feira 28.

Visita
Durante a estada na Capital Fede

ral, a comitiva de políticos da região 
será recebida pelos deputados federais 
José Luiz Penna (PV) e Vicente de Pau
la Souza (PT), o Vicentinho, além de ter 
visitas agendadas no D N ITen o smin^s- 
térios das Cidades, da Saúde, da Ciência 
e Tecnologia, do Turismo, do Esporte e 
da Educação.

Apurar os fatos
Após tomar ciência de que a Câmara 

de Macatuba votaria o reajuste nos sub
sídios do prefeito, vice e vereadores, o 
jornal O ECO decidiu apurar as justificati
vas da decisão.

Conformidade?
O presidente da Casa de Leis, Julio 

Cesar Saes (PP), o Julinho, informou que 
sempre que o reajuste aos servidores 
públicos era enviado pelo prefeito, os 
presidentes da Câmara teriam que, obri
gatoriamente, propor dois projetos que 
revisariam os valores para os membros 
dos poderes Executivo e Legislativo.

Inconformidade!
O ECO apurou as informações e ve 

rificou que, desde 2005, a Câmara ma- 
catubense interpreta a lei de maneira 
equivocada. Prefeito, vice e vereadores 
não são servidores.

Acertada
Julinho Saes tomou decisão cons

ciente e acertada. Retirou os projetos 
da pauta, deixou para votação apenas a 
revisão do subsídio dos servidores pú
blicos. Reajustes para o prefeito, vice e 
vereadores não foi votado ontem.

Até que enfim
Os reajustes do Legislativo e do Exe

cutivo não foram e não serão votados. 
Após oito anos, finalmente, a lei será in
terpretada de maneira correta.

Este sim
Na verdade, o que as Câmara da re

gião fazem quando chega um projeto de 
reajuste para os servidores do Executi- 
\̂ o érealizar um projeto idêntico -  com 
o mesmo índice de aumento -  para os 
servidores do Poder Legislativo concur- 
sados ou em cargo de confiança.
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A chinesa Huawei 
apresentou no domingo 
o smartphone Ascend P2. 
Ele é o primeiro a contar 
com tecnologia 4G com 
velocidade de 150 Mbps.

FlightRadar24 mostra 
informações de voos 
em tempo quase real

Imagine acompanhar o deslocamen
to de um avião em tempo - quase - real. 
Isso já é possível. O projeto FlightRadar24 
permite acompanhar uma série de dados 
dos aviões em deslocamento no mapa 
fornecido pelo Google. O serviço já pode 
ser acessado pela web, smartphone e 
tablets equipados com iOS ou Android. 
Dentre os dados fornecidos constam local 
de decolagem e destino, altura e veloci
dade dos aviões. O sistema monitora 6 
mil aeronaves. Graças a uma tecnologia 

chamada ADS-B, que equipa 60% dos 
aviões em operação do mundo, as 
informações são transmitidas em 
tempo real para cerca de 500 re

"  ceptores espalhados pelo mundo e, 
depois, transferidas para 0 site por 

voluntários. Esses são os aviõezinhos que 
parecem na cor amarela no mapa. Outros, 
os laranjados, são inseridos via dados da 
FAA, õrgão norte-americano de controle 
de tráfego aéreo. Por questões de segu- 

^ rança esses sofrem um atraso de cinco 
I  minutos na atualização dos dados. Eles 
^ dizem que cobrem 95% de todos os voos 
^ europeus, têm a cobertura completa dos 

voos nos EUA e Canadá (graças aos dados 
da FAA) e cobertura parcial de outros lo- 

^ cais -  Brasil incluído. Para acessar, basta 
I  entrar no site www.flightradar24.com.

j///////////////////////////////^ ^ ^ ^

Tecnologia da Informação
www.uniontecnologia.com.br Á

Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já faz bem.

^  ãk  n  BusinessSlArOne

M ELHO R
\ lp  que nunca.

(14) 3 2 6 3 - 3 6 3 7

M crasoftPartnerN etw ork' _ ^ gW E B

^  TERÇA-FEIRA, 26/02 NASCER E PÔR-DO-SOL: | } l8 h 4 6

^  O  t 3 0 ° ^  10mm , U R 8 8 %
V "  V "  ^  4 2 0 ° ^  ^ 80% ^ ^ ^ 4 7 %

manhã tarde noite
Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar.......9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi.......... 3267-8900

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

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

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

P ed ern eiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa.................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Administração LIBERADO
A Receita Federal liberou ontem, às 8h, o 

programa gerador do Imposto de Renda 

Pessoa Física 2013. Para fazer o download, o 

contribuinte deve acessar o site da Receita 

Federal em w w w .receita.fazenda.gov.br.

ECONOMIA

Carnês de IPTU e ISS chegam aos contribuintes em março
Estimativa de arrecadação com impostos chega a R$ 14 mi; ISS variável deve chegar a R$ 9 mi

Carlos Alberto Duarte

A  Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista está em 
fase final do processo de 

impressão dos carnês de IPTU 
(Imposto Predial Territorial e 
Urbano) e ISS (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Nature
za). Os carnês devem chegar 
aos contribuintes até o final do 
mês de março, já que o venci
mento ocorre em abril.

Informações obtidas junto 
ao setor de Finanças da Pre
feitura dão conta que, juntos, 
os impostos devem representar 
receita de R$ 14 milhões no 
ano, sendo que a fatia maior 
de tributos será recolhida pelos

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

TRIBUTO -  Carnês do IPTU e ISS começam a chegar no mês de março

Q  I  Você acha importante fazer o pagamento do IPTU?

iS

"Eu acho errada essa 
taxa que é cobrada 
para uns e para outros 
não. São cobrados 
uros absurdos, sem 

contar os demais 
impostos."

Eliene Maria da
Silva, doméstica

"Eu acho injusto. Aqui, 
no Brasil, tem que 
se pagar por tudo, 
imposto do IPTU,
IPVA, pedágio, vários 
impostos que em 
outros países não se 
paga."

Edna Pasqualinoto, 
doméstica

prestadores de serviços de Len
çóis Paulista ou de outros mu
nicípios que realizam trabalhos 
na cidade.

De acordo com o setor fi
nanceiro, a arrecadação de 
IPTU tem crescido ano a ano, 
tanto nos pagamentos em cota 
única, quanto em três parcelas, 
com desconto de 20% como se 
fosse à vista. O IPTU vence no 
dia 15 de abril.

Ao todo, os Correios vão 
distribuir cerca de 29 mil 
carnês, sendo 25 mil carnês 
de IPTU e cerca de quatro 
mil carnês de ISS . A esti
mativa de arrecadação com 
o IPTU chega a R$ 4,5 mi
lhões. O valor do imposto 
vem corrigido com o índice 
de inflação. O ISS fixo repre
senta receita de R$ 585 mil 
aos cofres públicos.

O tributo é pago por profis
sionais liberais do município. 
Já a maior estimativa de receita 
fica por conta do ISS variável. 
Somente com o imposto calcu
lado sobre o faturamento dos 
prestadores de serviços de Len
çóis Paulista ou que prestam 
serviços na cidade, expectativa 
da Prefeitura Municipal é arre
cadar R$ 9 milhões em 2013

Prefeitura deixa de arrecadar R$ 500 mil em janeiro, diz diretor
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista deixou de arrecadar 
R$ 517 mil de impostos em 
janeiro. O valor foi divulgado 
pelo diretor de Finanças, Júlio 
Antonio Gonçalves. Ele expli
cou que desde o ano passado 
havia previsão de perdas de 
R$ 5 milhões no ano por con
ta da redução da participação 
do município nos repasses de 
ICMS. Segundo Gonçalves, a 
previsão era arrecadar R$ 14, 
3 milhões em janeiro, mas os 
repasses chegaram a R$ 13,8 
milhões, ou seja, 517 mil a 
menos. “A arrecadação de 
janeiro de 2012 foi maior", 
disse, ao revelar que só com 
o FPM (Fundo de Participa
ção dos Municípios), Lençóis 
Paulista deixou de arrecadar 
R$ 126 mil. Contou que o ISS 
(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) de janeiro 
também foi menor este ano.

Júlio Gonçalves disse que 
as baixas na arrecadação do 
município são reflexos das 
isenções de IPI (Imposto so
bre Produtos Industrializa
dos) oferecidos pelo governo 
ano passado para incentivar 
o consumo. “Estão se recom-

E D IT A L  D E  C A S A M E N T O
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4256 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de Ma
catuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro // THIAGO DE BRIT- 
TO NONATO e GABRIELA TERE- 
ZINHA RIZATTO //.
Ele, natural de São Paulo/SP, nascido 
aos 16/06/1986, operador de produção, 
solteiro, domiciliado na Rua Maranhão, 
n° 135, Vila Nova, Macatuba/SP, filho 
de EDEVALDO DONIZETI NONA
TO e MARIA CRISTINA DE BRIT- 
TO NONATO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 21/11/1989, do lar, solteira, domi
ciliada no Sítio Fortaleza, Macatuba/SP, 
filha de JOÃO CARLOS RIZATTO e 
ELIANE TEREZINHA RAVANELLI 
RIZATTO.
Se alguém souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 21 de fevereiro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes
Oficial

pondo, mas mesmo assim a 
arrecadação foi menor do que 
esperado", afirmou.

IPVA
Em relação ao IPVA (Im

posto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores), a ar
recadação no mês de janeiro 
chegou a R$ 3,429 milhões, 
42% da receita prevista que 
é de R$ 8,1 milhões. A arre
cadação foi pouco superior a

janeiro de 2012, quando foram 
recolhidos aos cofres públicos 
R$ 3,296 milhões, 47% da 
receita prevista naquele ano, 
que era de R$ 7 milhões.

Em entrevista no último 
fim de semana, a prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB) falou sobre 
a queda de arrecadação do 
município. Disse que a previ
são otimista é deixar de arreca
dar R$ 5 milhões no ano, mas 
pode chegar a R$ 10 milhões.

Por conta da queda da arreca
dação estão bloqueados novos 
investimentos no primeiro tri
mestre deste ano. A prefeita 
disse que as contas estão em 
dia, mas novos investimen
tos devem ocorrer a partir de 
abril, dependendo das recei
tas. Explicou que todas as dire
torias da Prefeitura Municipal 
iniciaram 2013 com orçamento 
para dar continuidade aos pro
jetos já iniciados.

S IN C O M E R C IO V
Sindicato do Comércio Varejista de Bauru

ATENÇAO
Micro, Pequeno Empresário e Contador!!! 
28/02 - Fim do prazo para adesão ao REPIS !

T e rm in a  na p ró x im a  q u in ta -fe ira , dia 28 de fe v e re iro , o prazo  para a d e são  ao 
REPIS -  Regime Especial de Pisos Simplificado.

Sem a adesão não épossível p ra tic a r os p iso s  re d u zid o s  e u tiliza r o B a n co  de 
H o ra s .

O prejuízo é certo, pois a e m p re s a  qu e  já v e m  p ra tic a n d o  os v a lo re s  de p iso s 
s a la ria is  d ife re n cia d o s  do R E P IS , s e m  a a d e sã o  e se m  a a u to riza ç ã o  dos 
s in d ica to s  p a tro n a l e dos e m p re g a d o s , estará sujeita a multas p re vista s  na 
C o n ve n çã o  C o le tiva  e na L e g is la ç ã o  do T ra b a lh o .

A adesão precisa ser feita pelo SinDigital, a c e s sa n d o  ao n osso s ite . A  
e m p re s a  pode a in d a  p ro c u ra r o seu e scritó rio  de c o n ta b ilid a d e  para g a ra n tir 
esse b e n e fíc io .

L e m b ra n d o  que a re n o va ç ã o  não é a u to m á tic a  e a so lic ita ç ã o  ta m b é m  pre cisa  
se r feita até o dia 28/02 pelo  S in D ig ita l.

www.slncomepclobaupu.coin.bp

http://www.flightradar24.com
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
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Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Mensagem da Presidenta Dilma sobre a luta pelo 
fim da pobreza extrema

A partir deste mês de março, mais 2,5 mi
lhões de pessoas sairão da extrema pobreza no 
Brasil, somando 22 milhões de pessoas resgata
das dessa condição nos últimos dois anos. Quero 
compartilhar com todos os brasileiros a satisfa
ção e os novos desafios que esta vitória nos traz. 
Este será o último grupo de beneficiários atuais 
do Bolsa Família a sair da pobreza extrema. Isso 
significa que, agora, cada pessoa de cada família 
do Bolsa Família terá uma renda superior a R$ 70. 
Se a família não tiver renda alguma, cada pessoa 
receberá R$ 70; se tiver alguma renda própria, 
pelo trabalho de algum de seus membros, mas 
essa renda for menor que 70 reais mensais por 
pessoa, cada um receberá a diferença até que 
sua renda chegue aos R$ 70 mensais. As famílias 
não precisarão tomar qualquer providência para 
a correção do benefício, pois tudo será automá
tico e o adicional será pago pelo cartão do Bol
sa Família. Esse processo já estava acontecendo 
com os beneficiários do Brasil Carinhoso desde 
o ano passado. Nesse caso, o Governo assegura 
renda de R$ 70 a todos os membros de cada fa
mília com filhos de 0 a 15 anos de idade. Fizemos 
isso para combater a face mais cruel da extrema 
pobreza em nosso país, que atingia, com mais 
força, as crianças e os jovens. E para protegê-los, 
precisávamos aumentar a renda de toda a famí
lia. O enorme sucesso do Brasil Carinhoso nos 
mostrou o caminho e agora estendemos o mes
mo benefício para todas as famílias cadastradas 
no Bolsa Família que ainda estavam na extrema 
pobreza. Mas a luta não acaba aqui, pois, ao 
mesmo tempo em que não teremos mais pesso
as extremamente pobres no Bolsa Família, ainda 
há pessoas que, embora com direito ao benefí
cio, permanecem fora do programa e que sequer 
sabem que têm direito a este benefício. Desde 
2011, com um grande esforço de Busca Ativa, 
já conseguimos localizar 800 mil famílias que 
estavam nessa situação e as incluímos no Bol
sa Família. Mas acreditamos que ainda existam 
outras 700 mil famílias extremamente pobres 
a serem encontradas, e encontrá-las é o nosso 
desafio, um desafio de todo o Brasil. Vencemos 
a pobreza extrema visível, e agora vamos atrás 
da pobreza extrema ainda não mensurada por 
nossos programas sociais. Num país do tama
nho do Brasil, precisamos da ajuda de todos para 
localizar essas famílias. Contamos com a valiosa 
parceria das prefeituras e dos estados, ajuda esta 
que já nos permitiu chegar à vitória atual. Será 
necessário, mais que nunca, percorrer as perife
rias das grandes cidades, as comunidades ribei
rinhas e extrativistas da Amazônia, o semiárido 
do Nordeste, as áreas rurais e todos os cantos 
desse país, identificando as pessoas em situação 
de extrema pobreza e dando a elas o acesso a 
todas as ações do Brasil sem Miséria. Por isso, 
eu digo: o fim da miséria é só um começo, que 
é seguido com oportunidades de emprego e de 
empreendedorismo, da casa própria e de mais 
educação para os filhos. É esse começo que 
queremos para todos os brasileiros que estamos 
tirando da extrema pobreza. Para os adultos, o 
PRONATEC é um ótimo exemplo de começo, com 
oportunidades de qualificação profissional pelo 
SENAI, SENAC, Institutos Federais. São cursos de 
qualidade, pagos pelo governo federal, inclusive 
lanche e transporte, em mais de 330 tipos de cur
sos, como pedreiro, azulejista, eletricista, auxiliar 
de cozinha, camareira, cuidador de idoso, solda
dor e muitos outros. Para as crianças e jovens, 
que são nossa maior preocupação, o começo é 
a oportunidade de frequentar uma boa escola, e 
atacar a desigualdade na raiz. Por isso, além de 
financiar a construção de creches pelas prefeitu
ras, nós repassamos recursos para ajudar na ma
nutenção dessas escolas. Se a criança da creche 
for do Bolsa Família, o governo federal vai repas
sar 50% a mais de recursos. As crianças do Bolsa 
Família também já representam a maioria dos 
alunos em mais da metade das 32 mil escolas 
públicas que oferecem ensino integral. Portanto, 
repito, tirar as famílias da miséria é uma grande 
conquista, mas precisamos fazer mais, e continu
ar dando oportunidades para que elas melhorem 
de vida. E estou convicta de que todos trabalha
remos com esse objetivo, dos meus ministros, 
até os servidores ou colaboradores dos menores 
municípios do Brasil, pois este é o desejo de to
dos os brasileiros e de todas as brasileiras.

Política EMBATE
Após se enfrentarem nas eleições de 1994 e 1998, os ex-presidentes 

Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso voltam a 

disputar o comando do País. Serão padrinhos dos candidatos do PT, 

Dilma Rousseff, e do PSDB, Aécio Neves. Em duas décadas, Lula não 

deixou o palanque. A novidade é o resgate de FHC pelos tucanos.

MACATUBA

Inconformidade tira projeto de reajuste da pauta
Erro apontado pelo O 
ECO leva presidente 
da Câmara a rever 
projeto de lei

Angelo Neto__________

0 presidente da Câmara de 
Vereadores de Macatuba, 
Júlio Cesar Saes (PP), o 
Julinho Saes, retirou da pauta da 

sessão de ontem dois projetos de 
lei que reajustariam os subsídios 
do prefeito, vice e dos vereadores 
da cidade. Os projetos -  de inicia
tiva do Poder Legislativo -  seriam 
apresentados junto com um pro
jeto que concede reajuste aos ser
vidores públicos municipais. Este 
projeto -  de iniciativa do Poder 
Executivo -, por sua vez, foi man
tido e seria votado normalmente 
na sessão. O projeto concede re
ajuste de 7,2% nos vencimentos 
dos servidores públicos.

miO: MÁRCIO MOREIRA/O ICO

BOM SENSO - Ao verificar possível erro de interpretação, Julinho Saes 
retirou os projetos de reajuste para prefeito, vice e vereadores da pauta

Desde de 2005, devido a uma 
interpretação errada de uma lei 
que foi apontada pela reportagem 
do jornal O ECO, os vereadores 
de Macatuba atrelam a revisão 
dos valores dos servidores públi
cos municipais aos reajustes dos 
subsídios recebidos pagos aos 
agentes políticos dos poderes Le
gislativo e Executivo (vereadores, 
prefeito e vice-prefeito).

A lei 2093/2005 -  que estava 
embasando os projetos -  diz que 
"as remunerações e os subsídios 
dos servidores públicos dos po
deres Executivo e Legislativo do 
Município, das autarquias e fun
dações públicas municipais, serão 
revistos, na forma do inciso X do 
art. 37 da Constituição, no mês de 
março, sem distinção de índices, 
extensivos aos proventos da inati-

vidade e as pensões”. No entanto, 
os vereadores, prefeito e vice não 
são considerados servidores pú
blicos, mas agentes políticos.

Procurado pela equipe de O 
ECO, o presidente da Casa de 
Leis explica que apresentou os 
dois projetos de lei porque esta 
era uma prática desde 2005. En
tretanto, após revisar a lei, Julinho 
preferiu retirar da pauta os proje
tos para que fosse analisado pelo 
setor Jurídico da Câmara.

"Até então, quando havia o 
projeto de revisão para os servi
dores, a presidência da Câmara 
não podia deixar de apresentar os 
projetos de reajuste para prefei
to, vice e vereadores, garantidos 
pela Constituição Federal no arti
go 37, inciso 10 da lei 2093. Após 
conversar com os assessores da 
Câmara, decidi retirar o projeto 
da pauta da sessão de hoje (on
tem) e irei colocar o assunto em 
discussão entre os vereadores”, 
afirmou Julinho.

EMPREGO

Agropecuária voltou a contratar mais em janeiro
Macatuba tem 
segundo maior saldo 
da região; Lençóis 
supera Pederneiras

Carlos Alberto Duarte

A agropecuária contratou
mais em janeiro deste ano 
do que no mesmo período 

de 2011 e 2012. O setor liderou a

geração de emprego acompanhan
do a tendência do município de 
Lençóis Paulista, que tem a base 
da economia no setor sucroalco- 
oleiro. Sozinho, o setor contratou 
117 trabalhadores com carteira 
assinada e superou os meses de 
janeiro de 2011 e 2012, quando 
foram contratados 109 e 17 traba
lhadores a mais que os demitidos.

Segundo os dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), do Ministério

do Trabalho e Emprego, no geral 
Lençóis contratou 252 trabalhado
res no mesmo mês.

Das cidades em que circula o 
jornal O ECO, Macatuba teve o 
segundo maior saldo positivo de 
emprego -  superado apenas por 
Lençóis Paulista -, com 193 tra
balhadores contratados em janeiro 
com carteira assinada. Também 
no vizinho município, a agrope
cuária foi a principal responsável 
pelo saldo positivo, com contrata-

ção de 109 trabalhadores.
Em Pederneiras, segundo o 

Caged, 604 trabalhadores foram 
admitidos ante 493 desligamentos, 
o que resultou em saldo positivo 
de 111 contratações a mais que as 
demissões.

Agudos teve saldo positivo 
de 20 postos de trabalho em ja
neiro. Já Barra Bonita registrou 
saldo de 43 empregos (438 ad
missões contra 395 desligamen
tos) no mesmo mês.

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 im prensa do Planalto.

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• 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

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br


Polícia DESCARRILADO
Dois vagões de uma locomotiva pertencente à ALL (América 
Latina Logística) descarrilaram na manhã de domingo, por volta 
das 6h, em Lençóis Paulista, próximo ao Jardim Primavera. A 
composição tinha 32 vagões vazios e seguia para o Mato Grosso 
para ser carregada de grãos. Ninguém ficou ferido.

PEDERNEIRAS

Jovem mata a namorada e provoca acidente grave
Após esfaquear a namorada, acusado se envolveu em grave acidente no distrito de Santelmo e morreu; outras duas pessoas também morreram

Angelo Neto

Um jovem de 19 anos ma
tou a namorada a facadas 
em Boracéia, na noite de 

sexta-feira 22. Na fuga, o ra
paz se envolveu em um grave 
acidente no trevo do distrito 
de Santelmo, em Pederneiras. 
Além dele, que morreu car
bonizado, outras duas pessoas 
também morreram na colisão. 
Uma terceira vítima foi interna
da e seu estado é grave.

Após uma discussão, V.S.J. 
desferiu cerca de 15 facadas na 
namorada de 16 anos. A vítima 
foi deixada no acostamento da 
vicinal do Ferry Boat, que liga 
Itapuí a Boracéia. Ela chegou 
a ser levada ao pronto-socorro 
de Bariri, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. Quando 
estava na ambulância, a ado
lescente declarou que o autor 
do crime seria o namorado. O 
casal havia reatado o namoro 
havia poucos dias.

Na fuga, o acusado se envol
veu em um grave acidente, no 
trevo do distrito de Santelmo. 
O carro em que estava, um Gol

prata, bateu de frente contra 
um Reunalt/Scenic, placas de 
Bauru. Com a colisão, o veícu
lo do acusado pegou fogo e ele

morreu carbonizado. J.P.C., 59 
anos, e S.M.B.C, 53 anos, mora
dores da Vila Dutra, em Bauru, 
estavam no outro carro morre

ram no local. A terceira vítima 
do acidente permanece na Uni
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
no Hospital de Base de Bauru.

A jovem esfaqueada foi ve
lada em Boracéia. O acusado 
foi velado na cidade de Bariri. 
As outras duas vítimas foram

veladas em Bauru e enterradas 
em Avaí. A Polícia Civil investi
ga se o jovem teve a intenção de 
provocar o acidente.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

ACIDENTE
Cinco pessoas ficaram levemente feridas em um acidente na manhã de ontem, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista. Um Pálio seguia no sentido Interior-Capital 
quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e atravessou a pista. A condutora de um Siena, que seguia no sentido contrário, se assustou, bateu em um 
caminhão e capotou. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Pronto-Socorro Central.

ESPORTE

Rodadas definem semifinalistas da Copa Cidade do Livro
Jogos hoje e quinta-feira definem as quatro equipes que seguem na Copa Cidade do Livro

Angelo Neto

As duas últimas rodadas 
desta semana da segunda 
fase da Copa Cidade do Li

vro de Futsal Troféu Luis Antônio 
da Silva, o Mixirica, irão definir 
os últimos semifinalistas do cam
peonato. Açaí, A.F.L., Amigos do

Futsal e Atitude jogam pelas últi
mas duas vagas. Prefeitura de Ita- 
puí e Porto de Areiópolis já estão 
garantidos matematicamente.

Hoje, o A.F.L., que tem cinco 
gols de saldo, precisa vencer o já 
classificado Prefeitura de Itapuí, 
às 20h30, para se manter vivo no 
grupo E. Nessa rodada, os len-

çoenses contam com a volta de 
Matheus, um dos principais jo
gadores da equipe. O empate dá 
para Prefeitura de Itapuí o pri
meiro lugar do grupo. Logo em 
seguida, às 21h15, Açaí e Amigos 
do Futsal se enfrentam pela se
gunda vaga no grupo F. Quem 
vencer segue na competição.

Na quinta-feira, às 20h30, o 
já classificado Porto de Areiópo- 
lis pega Presidente Alves, que 
deu adeus à competição na úl
tima rodada. No jogo de fundo, 
o Atitude, que tem seis gols de 
saldo, enfrenta o Expressinho 
para tentar continuar na briga 
pelo grupo F, às 21h15.

MÁRCIO MOREIRA E

DUELO - O Açaí precisa vencer o Amigos de Futsal para garantir uma das 
vagas na semifinal da competição

Alfredo Guedes vence pela Copa O ECO

A rodada de domingo 
24 da 7® Copa Regional 
O ECO de Futebol Ama
dor de Macatuba, troféu 
Elpídio Artioli, foi mais 
uma vez de muitos gols 
e redenção para algumas 
equipes. Alfredo Guedes, 
que havia perdido na es
treia para o Expressinho, 
vence o União F.C., en
quanto que o XX de Janei
ro goleou o Independente 
e também se recuperou 
dentro da competição.

No primeiro jogo, pelo 
grupo C, o Independen
te fez sua estreia contra o 
XX de Janeiro, no estádio

municipal Amadeu Artioli. 
Os macatubenses domina
ram os 90 minutos e apli
caram uma sonora goleada 
por 6 a 1. João Paulo (2), 
Renato (2), Adriano e Mai- 
con marcaram para o XX 
de Janeiro, enquanto que 
Evandro descontou. Logo 
em seguida, o Palestra 
perdeu a primeira para o 
Caçula. Kennifer, Rodrigo 
e Elton marcaram os gols 
dos agudenses.

Pelo grupo D, no Cam
po de Lazer, o Baurucel es
treou com derrota para o 
Flamenguinho de Agudos. 
Romílton marcou o único

gol da partida. No jogo da 
tarde, no estádio muni
cipal, Alfredo Guedes se 
recuperou no campeonato 
com uma boa vitória de 
5 a 1 sobre o União F.C. 
Josimar (2), Jeferson (2) 
e André marcaram para a
equipe do distrito. Gilvan 
descontou para a equipe 
de Botucatu.

A 7® Copa Regional O 
ECO de Futebol Amador 
de Macatuba, troféu El- 
pídio Artioli é organizada 
pela LLFA (Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador) 
e apoiada pelo jornal O 
ECO. (AN)

Lençoensesvence 
prova de atletismo

Foi realizado no domingo 
24, na cidade de Bauru, a 3® 
Corrida Solidária. Cerca de 
500 pessoas participaram da 
prova e os lençoenses tiveram 
um bom desempenho. Na 
prova de 10 quilômetros, ca
tegoria masculina, o vencedor 
foi Manoel de Carvalho. Na 
categoria 45 a 49 anos, o se
gundo lugar foi para Benedito 
F. Ribeiro (Feijão Ubirama) 
e o terceiro para Enercino F. 
Santos. Já na categoria 60 a 
65 anos, Marco Antonio Brito 
conseguiu o quarto lugar. Bru
na Rafaela garantiu o quarto 
lugar geral feminino. Nessa 
prova, a vencedora foi Nelci 
Pedroso Antonio, da cidade 
de Agudos. (AN)

LENÇÓIS 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 [uraci 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 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 PaschoareUi, 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 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3“ e 5® das 13h30 ás

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

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

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, 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 Campo 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 ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

e m  a l t o  e  
b o u i s o n i
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Copa Frigol de Futebol Categoria 
Livre começa no fim de semana
Torneio na categoria livre abre oportunidade para atletas de todas as idades e promete ser sucesso; confrontos começam no sábado

Esta semana promete ser 
disputada no CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo). É 
que tem início uma competi
ção que promete ser sucesso. 
Trata-se da Copa Frigol de 
Futebol Categoria Livre, que 
começa no próximo final de 
semana e abre espaço para 
atletas de todas as idades.

No sábado, dois jogos 
marcam o pontapé inicial. O  
Paulista Som/Pão e Opção en
cara o Pamelab/Colégio São 
José às I5h l5 . Logo em segui
da, o LPNet/Todeschini mede 
forças contra o MS Sport/Tri- 
gal. A  equipe do Marimbon- 
do/Baobá folga na rodada.

No domingo, o FS Veículos/ 
Frigol enfrenta o Master Veícu- 
los/Sport Shoes, às 8h45. No 
jogo que encerra a primeira 
fase, o All Sports/Ventura FM 
joga contra o Box 9/Giga Ex
press, às I0h30. O  Hemolab/ 
Hot 107 folga no grupo.

O  sorteio do Campeonato 
de Futebol Society Master 
acontece hoje, que tem início 
previsto para os próximos dias.

No sábado 23, aconteceu

FOTO: CIN TIA  FOTOGRAFIAS
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palco das competições ^  ™

a 2® etapa do Campeonato 
Interno de Biribol do CEM , 
formatado para ser dispu
tado em 4 etapas. A s três

primeiras etapas são classifi- 
catórias e a quarta é a final. 
A  Terceira etapa será dispu
tada no dia 9 de março.

FOTO: CIN TIA  FOTOGRAFIAS ANUNCIE
PAINEL

CLURF
MOLHADOS -  No parque aquático é o biribol que dá tom das competições no CEM

CLASSIFICAÇAO APOS A  2̂  ETAPA

EQUIPES PONTOS
1° Ubirama 18
2° Vingadores 17
3° Poker Lençõis 15
4° Ancora II
5° berlinda II
6° Turma Da Pesada 08

ATUALIZAÇAO DE DADOS

O  CEM está atualizando 
os dados cadastrais dos as
sociados. O  formulário está 
disponível no site www.clu- 
bemarimbondo.com.br. As 
informações necessárias pa
ra atualização são o número 
do sócio, nome completo, 
endereço e e-mail.

□  c

TRUCO

Torneio relâmpago reúne 
16 duplas no Truco

A temporada de Truco 
do CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) começou 
no domingo I4 , com um 
torneio relâmpago. Partici
param do torneio 16 duplas. 
Foi servido a todos os parti
cipantes um almoço.

Os campeões do I®

torneio do ano foram João 
Borim e Marcelo Picinin.
O Campeonato Interno de 
Truco do primeiro semestre 
deverá começar na ultima 
semana de março.

As inscrições estarão 
disponíveis em breve aos 
associados.

AGENDE-SE

• Aulas de Jiu Jitsu co
meçam na segunda-feira, 4 
de março, às 20h

• Aulas de Danças e 
Ritmos começam na terça
-feira, 5 de março, às I9h

•Estão abertas as ins
crições para o Torneio de 
Duplas no Tênis

As inscrições podem 
ser feitas na academia 
do CEM

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 05/03, AS I IH  
NO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
http://www.clu-bemarimbondo.com.br
http://www.clu-bemarimbondo.com.br


Sociedade SABOREANDO
Diná, no Tempero 
Caseiro

SANT^LARA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL
MANGUEIRA LED 

• R$ 7,25 por metro 
m a n g u e ir a  LUMINOSA 

•R$4,09 por metro

Aproveite'
Loja 1: Avenida Brasil, 583 - 

Centro
Fone: (14) 3269-1057

Loja 2 : Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

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

Lençóis  P auiista

Máxima Qualidade
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(14) 3264-3707
9116-9545

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

LENÇÓIS PAULISTA

O ESPECIALISTA
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: PRISCILA CARVALHO/O ECO

O médico Carlos Augusto 
Hueb é um dos mais 
novos condecorados com 
o título de Especialista 
em Psiquiatria pela ABP 
(Associação Brasileira de 
Psiquiatria). Na semana 
passada, a entidade 
divulgou os resultados 
do concorrido processo 
seletivo, dividido em provas 
teóricas e práticas. Hueb 
é macatubense, filho do 
ginecologista e obstetra 
Calixto Hueb, e atende na 
especialidade em Macatuba 
e em Lençóis Paulista.

•  GIRASSOL MODAS
Com exclusividade das 
marcas Vide Bula, Buccanes, 
La Rossi, Riccieri, Ilícito 
e Poko Pano, a Girassol 
Modas aceita todos os 
tipos de cartões de crédito, 
assim como crediário 
próprio, cartões da Acilpa e 
Associação dos Servidores 
Públicos. Aproveite a 
promoção da loja que oferece 
peças a partir de R$ 29,90 e 
descontos de até 50% nos 
biquínis Poko Pano. A Girassol 
Modas fica na rua Ignácio 
Anselmo, 211 - Centro. 
Telefone (14) 3264 7665.

FOTO: STUDIO A

O  Alexandre e Alex, 
no Tempero Caseiro 
©  Aline e Eliane, 
no Tempero Caseiro 
©  Bruna e Giovana, no 
Tempero Caseiro 
O  Bruniele e Tamires, 
no Tempero Caseiro 

©  Claudinei e Sônia, 
no Tempero Caseiro 
O  Elvis, no Tempero Caseiro

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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• 2̂  Festa 
à fantasia 
do Nei e da 
Simone.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

,  A U R -

V A R A N D A

Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

http://WWW.rogete.com.br

