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MAU EXEMPLO - Terreno próximo ao rio da Prata dá um péssimo exemplo de preservação ao meio ambiente, além de colocar em risco a vida dos moradores

DENGUE

Região se 
mobiliza no 
combate à dengue

Segundo o diretor de Saúde, Már
cio Santarém, a situação atual inspira 
cuidados. A Diretoria de Saúde re
gistrou seis casos de dengue, sendo 
cinco importados e um autóctone. A 
proximidade com Bauru, que neste 
ano já registrou mais de 1 mil casos 
de dengue, faz com que a atenção seja 
redobrada, já que muitos lençoenses 
trabalham ou estudam na cidade, o 
que eleva ainda mais o risco de se 
contrair a doença. A maior preocupa
ção do município é quanto aos mate
riais descartados incorretamente, que 
servem de criadouros para o mos
quito transmissor da doença.

PM reforça efetivo com mais 12 policiais
Antecipado com exclusividade pelo O ECO, reforço no policiamento é a principal medida para combater o avanço da criminalidade em Lençóis

A Polícia Militar de Lençóis Paulis
ta recebeu os 12 policiais para recom
por o efetivo. O aumento no número 
de PMs foi anunciado com exclusi
vidade pelo O ECO, em matéria no 
mês passado após entrevista com o

tenente-coronel Nelson Garcia Filho, 
comandante do 4° BPMI. Para Garcia 
Filho, faltavam 17 policiais para o efe
tivo ideal e ele fez esforço concentrado 
para recompor 12 PMs. Esta é uma das 
medidas para combater o avanço da

criminalidade na cidade. Outra ação 
ocorreu ontem, quando a prefeita Bel 
Lorenzetti e o vice-prefeito José Antô
nio Marise foram recebidos pelo secre
tário estadual de Segurança Pública, 
Fernando Grella Vieira, na Capital. No

encontro, Bel pediu reforço na Polícia 
Civil e deu andamento às negociações 
para o convênio da atividade delegada. 
A prefeita destacou que a recepção 
foi muito tranquila, o que possibilitou 
expor preocupações com a segurança

como um todo, bem como ações para 
melhorar a situação em Lençóis. Na 
sexta-feira 15, a PM se reúne com dire
tores de escolas municipais, estaduais 
e particulares para debater ações de 
prevenção às drogas e à violência.
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FEDERAL

Polícia Federal 
mata a tiros piloto 
lençoense em MG

Um piloto de avião, nascido em 
Lençóis Paulista, foi morto no sábado 
9 por agentes federais em Indianópo- 
lis (MG). Segundo a Polícia Federal, 
A. R. B., 56 anos, pousou com 447 
quilos de pasta base de cocaína e ar
mas procedentes da Bolívia em um 
canavial na zona rural de Indianó- 
polis. Ao avistar os agentes federais, 
ele arremeteu voo e executou uma 
manobra com o avião em direção 
aos policiais. Ainda segundo a Po
lícia Federal mineira, foram feitos 
três disparos de arma de alto calibre 
contra o bimotor na tentativa de im
pedir a fuga. Como o piloto não teria 
recuado, ele acabou sendo atingido 
por um disparo na altura da cabeça.

FEIRA

Venda de ingressos para 
Facilpa começa hoje

Tem início hoje a venda de ingres
sos dos 5 shows pagos da 36® Facilpa. 
Os shows de Gustavo Lima, Jorge & 
Matheus e Munhoz & Mariano vão 
custar antecipadamente R$ 30 (inteira) 
e R$ 20 (meia-entrada). Para os shows 
de Humberto & Ronaldo e Victor & 
Léo, os ingressos vão custar R$ 25 e R$ 
15. A Facilpa começa em 2 de maio 
com show de André & Matheus e en
trada franca. No domingo, a feira tem

MAIS FORÇA - Desde ontem, a PM lençoense conta com reforço no efetivo

FUTSAL

Porto e A.F.L. jogam 
hoje por título O

shows gratuitos de Lucas Ferreira e Ce- 
zar & Paulinho. Na segunda-feira tem 
shows Namp, Alpharock e Os Quatro. 
Terça-feira é a vez do sertanejo raiz. 
Na quinta-feira, Damares. No domin
go 12 de maio, se apresentam Júnior 
Hartung, Sérgio Reis, Renato Teixeira 
e Orquestra Municipal de Sopros com 
ingresso solidário de R$ 5. Ao todo são 
oito pontos de venda ou pelo site da ex
posição (www.facilpa.com.br).

BASQUETE

Alba perde na estreia 
no Estadual O
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BARRA BONITA

caminhão cai em 
buraco de 20m

No domingo, por volta das 14h20, 
um acidente por pouco não fez vítima 
fatal o motorista da carreta, Adair Soa
res Carvalho. O veículo (foto) caiu em 
um buraco de 20 metros de profundida
de nas proximidades da rodovia Otávio 
Pacheco de Almeida Prado (SP-255), no 
trecho conhecido como Barro Branco, 
próximo a Barra Bonita. De acordo 
com a Polícia Rodoviária de Jaú, o mo
torista perdeu o controle do veículo na 
descida e acabou caindo no buraco. 
Chovia forte no momento do acidente.

LUTO NA IM PRENSA

Henrique Mucci 
morre em 
acidente de moto

O fotógrafo Henrique Mucci, 27 
anos (foto), morreu ontem à noite em 
um acidente de trânsito no Jardim 
João Paccola. Ele trafegava de moto 
pela rua Bandeira Tribuzi quando foi 
atingido por um Monza que seguia 
pela rua José Antonio Blanco. Com 
ferimentos graves, Mucci foi levado ao 
pronto-socorro pelo Corpo de Bombei
ros, não resistiu e morreu no começo 
da noite. Ele deixa mulher e filho.
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TEMPO O
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 

. i o o o p  tarde e à noite.
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QUARTA-FEIRA, 13/03
Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado,

t'31°C com chuva.
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PRESIDENTA
Dilma Rousseff 
escreve sobre 
a redução de 
impostos federais
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EXPOSIÇÃO
O Centro Cultural de Pederneiras está com 
a exposição História do Rádio no Brasil, 
com imagens, fotos de época e textos. 
Visitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 
14h30, até o dia 29 de março.

MÁRCIO MOREIRA E

FRASE
"O momento é de preocupação, de 
alerta. Já são seis casos de dengue, 
cinco deles importados Márcio 
Santarém, diretor de Saúde de Lençóis 
Paulista sobre o avanço da dengue
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Gurgel confirma que não é 
obrigatório fazer teste do bafômetro

COPA RECORD -  Na sexta-feira, 40 equipes de futsal se reuniram no Tonicão para 
a abertura da Copa Record de Futsal Feminino, em Lençóis Paulista. Após a aber
tura, o primeiro jogo da Copa foi de Lençóis Paulista contra Agudos, as lençoenses 
fecharam o placar com 1x0

Parece que nem todos são a favor do bafômetro. Na úl
tima sexta-feira, o procurador-geral da República, Roberto 
Gurgel, aprovou um documento em que não considera obri
gatório o motorista fazer o teste do bafômetro. No parecer 
enviado ao Supremo Tribunal Federal, Gurgel afirma que com 
fundamento no direito geral de liberdade, na garantia do 
processo legal e das próprias regras democráticas do siste
ma acusatório de processo penal, não se permite ao Estado 
fazer com que os cidadãos contribuam para a produção de 
provas que os prejudiquem. Ou seja, ninguém é obrigado a 
criar provas contra si mesmo. No entanto, o documento afir
ma serem legais as novas formas de comprovação de que o 
motorista está embriagado, previstas na nova Lei Seca, com 
relatos de testemunhas e vídeos. No parecer, elaborado pela 
vice-procuradora-geral da República, Deborah Duprat, Gur
gel também considera legal proibição de ven
da de bebidas alcoólicas em rodovias 
federais. O documento foi feito após 
a Associação Brasileira de Restau
rantes e Empresas de Entreteni
mento, a Abrasel, questionar que 
alguns artigos da Lei Seca violam 
0 direito ã isonomia, pois estaria 
dando tratamento diferenciado aos 
locais comerciais nas cidades 
e nas rodovias federais.

CAPACITAÇÃO
Na quinta e sexta-feira, cerca de 

50 educadores da Rede Municipal 
de Ensino de Lençóis Paulista, que 
neste mês vão começar a trabalhar 
com a metodologia de exercícios da 
Khan Academy receberam treina
mento especial. O método contribui 
para o aprendizado de matemática 
por meio do uso do computador, 
vídeos curtos e jogos. No primeiro 
momento, o Projeto Khan nas Esco
las contemplará aproximadamente 
1480 alunos dos terceiros, quartos 
e quintos anos das escolas Idalina 
Canova de Barros, Lina Bosi Canova, 
Amélia Benta do Nascimento Oli
veira, Guiomar Fortunata Coneglian 
Borcat, Irma Carrit, Edwaldo Roque 
Bianchini e Luiz Zillo.

ENTREGA DE DIPAM
A Prefeitura de Lençóis Paulista 

anunciou que o Dipam (Declaração 
para o Índice de Participação dos 
Municípios) deve ser entregue até 
o dia 31 deste mês. Toda pessoa 
física inscrita como produtor rural 
deve entregar a Dipam A quando 
ocorrer uma venda referente a sua 
atividade para outro produtor ru
ral, para pessoas físicas no Estado 
de São Paulo ou venda para outros 
estados e Órgãos Públicos. Quando 
ocorrer venda de um produto rural 
para uma pessoa jurídica, a empre
sa deverá informar esta ação pela 
GIA (Guia de Informação e Apuração 
do ICMS) ou da DASN (Declaração 
Anual do Simples Nacional). Essas 
informações não acarretam maior 
tributação ao declarante, mas são 
importantes para o município, pois o 
Estado a utiliza para fazer o rateio da 
receita do ICMS (Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e prestação 
de Serviços) entre as cidades.

GRADUAÇÃO DUPLA
A FAAG (Faculdade de Agudos) 

está oferecendo um curso com duas 
graduações, a de Administração e 
de Ciências Contábeis, ao mesmo 
tempo, em quatro anos e meio. A 
pessoa escolhe uma das duas gra
duações e, ao final do curso, faz a 
equivalência de disciplinas concluí
das, inclusive das opcionais cursadas 
durante os quatro anos. Segundo a 
diretoria da Faculdade a dupla gra
duação favorece o aluno no merca
do de trabalho, mas também exige 
bastante dedicação. Os interessados 
devem procurar a secretaria acadê
mica da Faculdade ou ligar para (14) 
3262 9400.

CONTROLE DE PRAGAS
O SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Lençóis Paulista) 
retomou nesta semana o controle 
de pragas urbanas na rede de esgo
tos. Hoje a equipe passa pelos bair
ros Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
Parque Rondon e Jardim América. 
Amanhã, Júlio Ferrari, Vila Cruzeiro, 
Jardim Alvorada, Parque Elizabe- 
th, Vila São João e Jardim Nelli. Na 
quinta-feira o controle passa pelos 
bairros Vila Contente, Vila Baccili, 
Vila Maria Cristina, Vila Repke, Vila 
Éden, Parque Residencial São José, 
Vila Antonieta II e Jardim Primavera. 

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

VISITA INDESEJADA -  Um morador da rua Januário Diomedes, no Jardim Eu
ropa, se deparou, no final de semana, com um aranha dentro de casa. O aracnídeo 
é comum no bairro por causa de terrenos baldios com mato alto, perto do local. 
Segundo o morador, a reclamação já foi feita para a Prefeitura, mas ainda não houve 
resolução do problema

X X 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.

O lateral Marcelo, que joga no Real Madrid, 
na Espanha, terá de pagar multa de seis mil 
euros. Ele foi parado pelas autoridades do 
país e flagrado dirigindo sem carteira de 
motorista. Os pontos da carteira de motoris
ta dele já estavam esgotados por infrações 
cometidas anteriormente. Como já tinha 
superado o limite determinado por lei, ele 
estava proibido de dirigir, sua habitação es
tava retida. Marcelo, além de ter de pagar a 
alta multa, que equivale a cerca de quinze 
mil reais, também terá de passar por curso 
de reciclagem de condutores na Espanha. E 
o jogador se livrou de uma punição maior. 
Poderia ter sido preso.

As mulheres são maioria na internet brasileira. 
É o que mostra uma pesquisa divulgada pela 
consultoria e-bit. De acordo com o levantamen
to, elas representam 53% da audiência online e 
também são maioria quando o assunto é com
prar pela internet. As mulheres da classe C são 
as mais conectadas, com 66% de participação. 
Desse total, cerca de 7 em cada 10 navegam para 
buscar produtos. As classes A e B representam 
31% dos acessos femininos e apenas um por 
cento das mulheres que acessam a internet per
tence às classes D e E.

Ainda segundo o estudo, as mulheres entre 35 
e 59 anos são as mais presentes na internet, 
com 42% de participação. As com idade entre 
24 e 34 anos vêm em segundo lugar, com 36%, 
e as jovens entre 18 e 24 anos representam 
13%. As mulheres com mais de 60 anos cor
respondem a pouco maias de 4% e as meninas 
entre 13 e 17 anos quase 3%. Já o conteúdo que 
mais interessam as mulheres, além das com
pras, são Entretenimento, Notícias, Moda e Be
leza, Comidas e Bebidas e Família.

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano 
caminhando juntos

Grupo Lwart www.grupolwart.com.br

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.grupolwart.com.br


Opinião C FRASE
• Em uma epidemia, o número de casos 
importados e autóctones são esquecidos 
alerta o diretor de Saúde de Lençóis 
Paulista, Márcio Santarém

PARA PENSAR
• A arte é a auto- 
expressão lutando 
para ser absoluta 
Fernando Pessoa

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

Um jornal que valoriza a força da notícia

A n

temática da segurança pública domina 
, nos últimos 6o dias o noticiário da im

prensa de Lençóis Paulista e região. Na 
edição de hoje, o jornal O ECO traz mais 

uma informação valiosa para o leitor 
que quer ver sua vida melhor protegida: 
a vinda de 12 novos policiais militares.

O jornal O ECO foi o primeiro a 
mostrar através dos números da Se
cretaria de Segurança Pública o au
mento da criminalidade. Instigou o 

debate público ao mostrar a relação 
do boom da violência com a participa

ção dos menores no crime e o movi
mento pedindo mais segurança que

partiu comércio.
A série de notícias divulgadas não ape

nas pelo jornal O ECO, mas também por ou
tros veículos impressos e de radiodifusão 
de Lençóis Paulista e região aumentaram a 
pressão sobre as autoridades que se viram 
obrigadas a agir rapidamente. O ECO é um 
jornal que reconhece a força que uma notícia 
tem e seu poder de mudar as coisas.

Por isso, o jornal O ECO sempre persegue 
o furo, ou de outro modo, a notícia que in
teressa à vida das pessoas. Assim foi com a 
notícia dada em primeira mão da vinda de 
12 policiais para Lençóis. Assim é a notícia da 
chegada desses novos PMs.

//////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Aprendendo a viver
Vanessa Martins de Almeida________
é estudante de publicidade 
minhaspromessas.wordpress.com/

Todo mundo tem aquela fase, em que se 
sente perdido e sem saber o que fazer. 
Aquele momento em que precisamos 

parar para organizar algumas ideias, e depois 
voltar à rotina.

Porém, nestas fases, há alguns momen
tos em que precisamos crescer e amadu
recer. Isso tudo se torna um período difícil, 
pois são nessas horas em que precisamos 
cair para que possamos nos levantar sozi
nhos. Quando somos crianças, nossos pais 
estão sempre ali, perto para que qualquer 
balançada, vão correndo para nos segurar. 
Porém esses momentos passam, e a época 
de aprender a andar ficou para trás, é tem
po de caminhar sozinho. Os primeiros pas
sos já foram, agora é hora de se equilibrar 
para não cair.

A vida nos ensina de muitas formas, e na 
maioria delas usa a forma mais difícil de ensi
nar alguém, na dor. Na bíblia em Jó 36:15 diz 
Que Deus nos ensina por meio do sofrimento 
e usa a aflição para abrir os nossos olhos. In
felizmente, existem momentos na vida em 
que só quando nos afligimos é que conse
guimos abrir nossos olhos para certas coisas.

Porém, existe outro modo da vida nos 
ensinar, com exemplos de superações.

Muitas pessoas saem por ai reclaman
do de suas vidas, não querendo mais viver. 
Sem saber que muitos passam coisas ainda 
piores, e não desistem, pelo contrário, lutam 
com força e determinação.

Em umas dessas fases da minha vida, 
conheci pessoas, amigos, e um em especial, 
que me fez enxergar a beleza da vida em 
que ele mesmo não pode enxergá-la. Uma 
pessoa que vive literalmente pela fé, afinal a 
fé é a certeza das coisas que não se vê, mas 
sabemos que existem.

E essa mesma fé, é aquela em que subi
mos uma escada, enxergando apenas os pri
meiros degraus, mas acreditando que mes
mo sem ver o fim dela, ela existe, e devemos 
seguir em frente sem medo.

Vendo pessoas superando seus limites, 
derrubando muralhas, nos fazem enxergar 
o quão egoístas somos diversas vezes, por 
pensar que de nada servimos, e que nada 
podemos fazer.

Aprendi que a vida é assim, precisamos 
chorar algumas vezes, para que logo após 
venha a alegria, que precisamos cair, para 
nos levantar ainda mais fortes, que precisa
mos errar para que novos aprendizados ve
nham, e que pessoas aparecem nas nossas 
vidas, para trazer de novo o melhor que es
tava perdido dentro de nós mesmos.

E é ai, que a cada novo nascer do sol, 
descobrimos um novo modo de viver.

^ m ím m m m m m m m m m m m m ím m m m m m m m m m m m m m m m m m m

CM
O
D

<

A  força criativa do viver
Padre Beto,________________________
é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Para o filósofo francês Henri Bergson, a 
vida é um constante processo criativo 
impulsionado por um "élan vital", ou 

seja, um impulso de vida que faz com que os 
seres vivos estejam em constante estado de 
transformação. O universo está em contínua 
mutação, criando novas formas e sendo um 
espaço para o surgimento do novo. A esta 
fonte inesgotável da qual emanam todas as 
coisas no seu fluxo perene, ao impulso vital 
que não é substância mas força, que produz 
por evolução sempre novas e melhores for
mas, Bérgson deu também o nome de "du
ração" (durée). A vida é um rio que flui em 
uma duração constante que carrega em si o 
que já existiu e o que está por vir. Segundo o 
filósofo, "duração é criação contínua, um inin
terrupto jorro de novidade". Neste universo, 
o ser humano possui um papel fundamental 
pois nele encontramos consciência viva, du
ração concreta, liberdade criativa. Esta vida 
espiritual da pessoa humana deve estar em 
constante comunicação com os seres do uni
verso (atenção à vida), carregado de passado 
(memória) e em constante expectativa para 
o futuro (imortalidade). A vida, e principal
mente a vida humana, é um constante tornar 
a ser, criativo surgimento de formas e atos 
para a superação da matéria. Esta, segundo 
Bergson, é o único obstáculo para o impulso 
finito, pois a matéria é inerte, dispersa e so
lidificada. Mas, ao mesmo tempo que a ma
téria impede, limita a evolução do élan, que 
é puro movimento, ela torna-se necessária, 
pois é na interação do impulso vital com a 
matéria que o novo pode surgir. Assim, o élan 
seria força e energia que atua na matéria.

Nesta dialética entre impulso vital e 
matéria, nascem no universo humano duas 
tendências: a moral repressora (regra de 
coesão social que garante e preserva a vida 
e os interesses das pessoas) e a expansão

libertária (a abertura para a liberdade). Desta 
forma, temos sempre presente na vida hu
mana dois momentos éticos: o fechamento 
e a abertura. A moral fechada é a moral da 
razão inspirada na idéia da sanção temporal. 
Ela é a moral da pressão social: obedece-se 
às leis impostas pela sociedade (cuja finali
dade é a conservação da ordem social) pelo 
temor de se incorrer nas penas previstas 
para os transgressores da lei ou pelo dese
jo de se obter as recompensas prometidas a 
quem age segundo a lei. A moral aberta, po
rém, constitui-se em um momento superior 
do comportamento humano, um momento 
mais alto da vida, ou seja, sua atuação em 
liberdade. Na moral aberta o ser humano 
experimenta e vive a mais alta expressão 
da vida, e ao se deparar com as leis da so
ciedade se eleva à liberdade. Diferente da 
moral fechada, que pretende ser imutável 
e tende à conservação, a moral aberta está 
em movimento e tende à constante busca 
de melhor qualidade de vida e ao benefício 
da humanidade: é a moral fundada no amor.

Viver profundamente é ter consciência da 
mutabilidade do universo e da responsabi
lidade do ser humano em interagir com seu 
mundo, deixando fluir, na criatividade e sem 
o medo do novo, o impulso de vida que todos 
nós possuímos. Isso significa não se deixar 
levar pelo negativismo e pelo conformismo, 
mas ter a consciência de que cada um pode 
dar sua contribuição para que o universo hu
mano se transforme em uma realidade mais 
bela e fraterna. A cada instante, a cada mo
mento, podemos modificar nossa realidade 
interior e social tornando nossas utopias mais 
próximas da matéria, mais próximas de uma 
realidade a ser partilhada com o outro. No 
trabalho, na família, no círculo de amigos, no 
bairro, enfim, em todos os espaços que fre- 
qüentamos podemos dar sentido à nossa vida 
(que consiste em uma passagem) liberando a 
força positiva que nos move. Basta nos cons
cientizarmos que a vida não "é" assim, mas 
"está" assim. www.padrebeto.com.br

Deputado visita Macatuba e 
promete recursos à saúde

O deputado estadual Carlos Neder (PT) esteve ontem em Macatuba, onde 
ele se reuniu com o prefeito Tarcísio Abel (PP) e o vice Odair Álvares Funes (PT), 
o Sargento, além do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Elcio Barros, 
o Elcio da Rádio. Neder prometeu enviar recursos à saúde da cidade, através de 
emenda parlamentar. A expectativa é de que o valor gire em torno de R$ 100 mil 
e seja liberado em 2014. Neder esteve, ainda, em Borebi com o prefeito Manoel 
Frias Filho (PR), o Mané Frias.

F iTi I DIVULGAÇÃO

Visita
O deputado estadual Carlos Neder se reuniu ontem com lideranças políticas 

em Macatuba; petista reafirmou compromisso com a cidade.

Cumplicidade
Durante reunião com as lideranças 

políticas de Macatuba, Tarcísio abriu 
as portas da cidade para Neder, que 
mostrou estar disposto a ajudar no 
que for possível.

Hospital
Durante sua estada na cidade, o 

deputado esteve no hospital Santa 
Casa para verificar as possíveis de
mandas e necessidades. A saúde é a 
área de atuação preferida do petista.

Emenda
Vale lembrar que o parlamentar 

conseguiu para Macatuba R$ 200 mil 
que foram utilizados na compra de 
dois aparelhos raio-X (um portátil e 
outro fixo) e um aparelho de ultras- 
som.

Ressalva
Dois dos aparelhos já estão fun

cionando. Apenas o ultrassom, por 
problemas burocráticos, ainda não 
opera. A expectativa é de que em 75 
dias o equipamento já façaex^mes.

Amigo
Neder se mostrou muito satisfeito

com a eleição de Tarcísio na cidade. 
Em anos anteriores, o deputado tinha 
dificuldades para ajudar a cidade, já 
que questões políticas interferiam.

Recepção
A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) e 

o vice José Antônio Marise (PSDB) fo
ram recebidos pelo secretário de Se
gurança Pública, Fernando Grella Viei
ra, no final da manhã de ontem na 
sede da SSP, no centro de São Paulo.

Aumento efetivo
No encontro, a Prefeita conver

sou sobre o aumento do efetivo em 
Lençóis Paulista e possibilidade do 
aumento do quadro de servidores da 
Polícia Civil. Bel também deu anda
mento às tratativas para assinatura 
de convênio sobre a atividade dele
gada na cidade.

Tranquilidade
A prefeita destacou que a recep

ção foi muito tranquila, o que possi
bilitou expor diversas preocupações 
pertinentes à Segurança como um 
todo, bem como as ações do estado e 
do município para melhorar esta situ
ação em Lençóis Paulista.
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Após problem as nos 
propulsores, cápsula 
Dragon chega à Estação 
Espacial Internacional 
carregada de suprim entos 
para astronautas

Falha no Curiosity interrompe 
investigações em Marte

As operações do robô espacial Curiosity em 
Marte estão parcialmente paralisadas. Um pro
blema de memória em um dos computadores 
utilizados foi anunciado nesta quinta-feira, 28, à 
noite, pela equipe do Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), da Nasa. A falha resulta em comprometi
mento momentâneo do robô utilizado para lo
comoção na busca por vida microbiana em solo 
marciano. A troca pelo equipamento reserva 
está sendo conduzida remotamente e deverá 
ser finalizada nos próximos dias. O Curiosity 
possui dois computadores principais para ga
rantir a segurança das informações. Caso algum 
falhe, o outro passa a operar. Esta alternância 
de computadores, do chamado lado-A para o 
lado-B, já aconteceu antes, durante parte do 
tempo de voo da Terra até Marte. A volta ao la- 
do-A aconteceu em agosto, e só parou na quar
ta-feira, depois da falha. Enquanto as opera
ções estão limitadas ao lado-B, a Nasa trabalha 
para determinar a melhor maneira de restaurar 

0 lado-A. A falha foi identificada na quarta
-feira, depois que a Curiosity realizou os 
procedimentos de comunicação progra
mados, mas não enviou as informações 

gravadas -  apenas informações sobre a 
condicão momentânea da nave.

Rápidas
^  -  FUTURO -  Chamar um taxi em São Paulo depois
^  das 22 horas exige paciência -  as centrais de tele 
^  ou radiotáxi têm espera de até 50 minutos e, além 
^  disso, não é todo mundo que se sente seguro em 

chamar um táxi na rua. Mas isso vem mudando 
^  com a chegada dos aplicativos para smartphone 

que encontram o táxi mais perto do passageiro. 
^  Hoje, cerca de 20% dos 33.000 taxistas da cidade 
^  já usam os principais aplicativos do mercado.

///////////^ //////////////////^ ^ ^ ^
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Polícia ROUBO
Dois motoristas foram roubados em plena Rodovia Marechal Rondon (SP-300) neste 
domingo. No final da tarde, um casal que havia estacionado o carro no acostamento, na 
altura do quilômetro 325, em Agudos, foi rendido por dois homens armados com revólver. 
Às 20h30, um casal em uma Saveiro foi rendido por dois indivíduos. Em seguida, um 
posto às margens da rodovia foi roubado. A polícia suspeita que os crimes têm relação.

INVESTIGAÇÃO

Polícia identifica autor de roubos na zona rural
Duas chácaras foram roubadas semana passada; polícia investiga outros dois suspeitos

Carlos A lberto  Duarte

A  Polícia Civil identificou 
um dos autores de dois 
roubos ocorridos no sá

bado retrasado e quarta-feira 
passada na zona rural. De acor
do com informações do delega
do Marcos Jefferson da Silva, a 
polícia está à procura do autor 
dos crimes que ainda não foi 
localizado. Ainda segundo o 
delegado, outros dois suspeitos 
estão sendo investigados. O la
drão foi identificado com base 
em informações das vítimas. O 
suspeito reside em Lençóis Pau
lista, segundo Marcos Jefferson. 
Ele não descartou a possibili
dade da ligação dos três com 
ladrões que agiam na zona ru
ral, presos semana passada em 
Agudos. “Isso está sendo inves
tigado", disse.

Por volta das 21h de sába
do retrasado, quatro homens, 
dois deles armados, invadiram 
uma residência e renderam 
toda a família na Chácara São 
Judas Tadeu. As vítimas foram 
amarradas e os ladrões fugiram 
com um Astra, um Gol, TV 40 
polegadas, DVD, home theater,

vídeo game, botijão de gás, re
lógios, bijuterias, joias, celula
res e R$ 100 em dinheiro.

Na madrugada de domingo, 
os veículos foram localizados 
depenados em meio ao canavial 
próximo a rodovia José Benedi
to Dalben. Os objetos roubados 
não foram encontrados.

Na quarta-feira passada, 
dia 6 de março, três indivídu
os encapuzados fizeram três 
pessoas reféns em uma chácara 
no bairro Virgílio Rocha. Após 
trancar as vítimas no banheiro 
da residência, os ladrões fu
giram com um Fiat Siena, R$ 
1,3 mil em dinheiro, TV de 42 
polegadas, computador e apa
relhos celulares.

FIM DE SEMANA
Dois estabelecimentos co

merciais de Lençóis Paulista fo
ram alvos de ladrões na última 
sexta-feira. Por volta das 15h30, 
dois homens com capacetes, 
um deles armado com revólver, 
entraram em uma relojoaria na 
rua Raul Gonçalves de Oliveira, 
no Centro da cidade. Enquanto 
o ladrão com a arma ficou na 
porta vigiando, o segundo reco-

Acidente deixa um ferido grave
Uma colisão frontal ocor

rida na noite deste domingo, 
10, no quilômetro 116 mais 800 
metros da Rodovia Osni Mateus 
(SP-261), em Lençóis Paulista, 
resultou em uma vítima grave e 
outras cinco vítimas leves.

Segundo informações da 
Polícia Militar Rodoviária, por 
razões a serem esclarecidas, 
por volta das 19h, um Corsa 
vermelho, que trafegava sentido 
Lençóis-Macatuba, colidiu fron
talmente com um JAC J3 prata,

que vinha no sentido contrário.
A condutora do Corsa ficou 

gravemente ferida e foi enca
minhada ao Pronto-Socorro de 
Lençóis Paulista. Outras cinco 
pessoas tiveram ferimentos le
ves e foram levadas para o PS 
de Macatuba.

De acordo com a polícia, a 
condutora do Corsa foi subme
tida ao teste do bafômetro, que 
constatou a presença de 0,22 mi
ligramas de álcool por litro de ar 
expelido dos pulmões. (CAD)

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista 4

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 045/2013

Reconduz a servidora Lílian Naira Ferrari do cargo de Assessor Legis
lativo para o cargo de Assessor Parlamentar, sem alteração de venci
mentos.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 1° de março de 2013. 
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 1° de março de 2013.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
JONADABE JOSÉ DE SOUZA 

Vice-Presidente
MANOEL DOS SANTOS SILVA 

1° Secretário
ANDERSON PRADO DE LIMA 

2° Secretário

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de março de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 36,98.

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 047/2013

Nomeia servidor para o cargo de Assessor Parlamentar o Sr. Sandro 
Rogério Maciel.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 1° de março de 2013. 
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 1° de março de 2013.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
ANDERSON PRADO DE LIMA 

2° Secretário

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de março de 2013. Na página A4.
Valor da publicação R$ 30,26.

lheu diversas joias, semijoias e 
relógios, além de uma quantia 
não informada em dinheiro. Os 
acusados fugiram em uma moto 
Honda CG Titan de cor preta, 
sem placas.

Às 19h30, dois homens en- 
capuzados, um deles armado, 
renderam o frentista de um 
posto de combustível no Jar
dim América, e fugiram a pé

levando R$ 300 em dinheiro 
do caixa. Neste domingo, dois 
homens roubaram R$ 120 em 
dinheiro do frentista de posto 
de combustível localizado no 
quilômetro 309 da SP-300, em 
Lençóis Paulista, próximo as 
chácaras do Virgílio Rocha. A 
dupla fugiu a pé embrenhando
-se num matagal do outro lado 
da rodovia.

FO TO : MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

RECEPTAÇÃO - Três pessoas foram presas na manhã de sábado 
acusadas de receptação. Eles foram detidos pela equipe da 
Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da Polícia 
M ilitar com um veículo Gol prata que havia sido furtado dois dias 
antes. Eles disseram que haviam recebido o carro de uma mulher 
que também foi presa pela PM. Os três foram presos e a mulher 
responderá em liberdade por furto.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 028/2013 -  Processo n° 052/2013 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de descartáveis. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e amostras: 22 de 
março de 2013 ãs 09:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de março de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista NOTIFICA os contribuintes e 
responsáveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN Variável) que terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da presente publicação, para apresentarem, junto ao SETOR DE 
DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, 
os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 e 2010, 
conforme exigido pela legislação municipal.
Salienta-se, ainda, que a presente NOTIFICAÇÃO reitera os 
termos das diligências anteriormente empreendidas em relação aos 
contribuintes abaixo elencados, nos moldes do artigo 43 da Lei 
Complementar 20/2003, os quais não cumpriram a determinação de 
apresentar a documentação ora requisitada.
Frise-se, por fim, que o não atendimento da presente ensejará, no 
arbitramento do imposto com o consequente lançamento de ofício, 
na lavratura do respectivo auto de infração e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis, nos termos do artigo 87 § 2° do Código 
Tributário Municipal e artigos 26 e 43 § 1° da LC 20/2003.
Segue abaixo a relação dos contribuintes e responsáveis que deverão 
apresentar os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 
e 2010.
Empresas Inscrição

Municipal
Alexandre Bueno de Oliveira 10632
Amaral e Silva S/C Ltda 9155
Bicicletaria Bike Mania Ltda Me 10103
Castro & Thomazi S/C Ltda 8505
CM Instalações e Montagens Eletricas S/C Ltda 9997
Connect AA Locações de Software Ltda Me 9755
Edson Monteiro da Silva Lençóis Pta Me 7813
Flávio Augusto de Castro Schulz Bateria Me 10066
Janaina Jovita Paccola 10202
João Lázaro do Amaral & Cia Ltda Me 6549
JR Tratores Lençóis Ltda Me 9762
Jurandir Alves da Silva Montagens 10072
L. M. Montagens Industriais Ltda 8688
MB4 S/C Ltda 9819
Muran Professi. Food Prest. de Serv. S/C Ltda Me 9705
Nelson Sousa Reis Me 10195
Nivaldo Alves dos Santos Borracharia Me 10694
Posto de Molas Bonassi Ltda Epp 10410
R A Morbi Com. de Mat. Refrigeração Ltda Me 9779
Sollan Jateamento e Pintaras S/C Ltda 8591
Tânia M. da Silva Lençóis Paulista Me 9818

Lençóis Paulista, 12 de Março de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de março de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 90,91.

http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Coluna semanal da Presidenta

Dilma Rousseff
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Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff sobre 
isenção de impostos federais na cesta básica, direi
tos do consumidor e proteção aos direitos da mulher

O Governo Federal retirou todos os impos
tos federais dos produtos da cesta básica. Tive 
o orgulho de fazer esse anúncio na última sex
ta-feira, no Dia Internacional da Mulher, junta
mente com outras duas medidas que homena
geavam especialmente as mães de família mais 
pobres e as de classe média, que dividem, com 
seus maridos, a responsabilidade pelo sustento 
da casa. Detalho as medidas abaixo:

Cesta Básica sem impostos federais - A de
soneração da cesta básica vai beneficiar todos 
os brasileiros. Com a esperada redução dos 
preços desses produtos, as famílias poderão 
comprar mais alimentos e produtos de limpe
za, e ainda ter uma sobra de dinheiro para pou
par ou consumir outros bens. Isso estimulará a 
agricultura, a indústria e o comércio, trazendo 
mais negócios e mais empregos. Essa medida 
soma-se a outras já tomadas -como a redução 
das contas de luz, que desde o mês passado já 
beneficia os brasileiros- e ajuda as famílias a 
equilibrar melhor o orçamento doméstico. Fa
zem parte dessa cesta básica, que está sem im
postos federais, carnes bovina, suína, caprina, 
de aves e peixes, arroz, feijão, ovo, leite inte
gral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, mantei
ga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico 
e pasta de dentes. Boa parte desses produtos 
já não pagava o Imposto sobre Produtos Indus
trializados, o IPI, mas ainda incidia sobre eles 
uma alíquota de 9,25% do PIS/Cofins. Com esta 
decisão, o governo abre mão de mais de R$ 7 
bilhões e 300 milhões em impostos ao ano, mas 
os benefícios que virão para a vida das pessoas 
e para a nossa economia compensam esse cor
te na arrecadação. Esta mudança será especial
mente percebida nas pequenas comunidades, 
onde o comércio e o setor de serviços estão 
voltados principalmente para suprir as deman
das básicas da população.

Mais Direitos para os Consumidores- No 
próximo dia 15 de março, Dia Internacional do 
Consumidor, vamos transformar a defesa do 
consumidor, de fato, em uma política de Estado 
no Brasil. Queremos que o nosso país tenha o 
mesmo padrão dos países mais avançados do 
mundo na defesa desses direitos essenciais 
do cidadão. Vamos fortalecer a legislação para 
premiar as boas práticas e para punir as más 
práticas. Também vamos reforçar e apoiar as 
estruturas que já atuam na proteção do con
sumidor, como é o caso dos Procons. Quere
mos respostas mais ágeis e mais efetivas aos 
consumidores que tenham sido desrespeitados 
em seus direitos e vamos cobrar melhorias de 
serviços e mais transparência das empresas e 
também do próprio governo.

Atendimento à Mulher- Todos os governos 
têm obrigação de lutar pela igualdade de gêne
ro, pela defesa intransigente dos mesmos direi
tos para homens e para mulheres. E num gover
no comandado por uma mulher, esta obrigação 
tem um peso ainda maior. Não se trata apenas 
de uma questão ética ou humanística, mas de 
uma questão estratégica, pois a desigualdade 
de gênero é também economicamente destru
tiva. Somos o governo com o maior volume de 
políticas públicas em favor da mulher em nossa 
história, mas precisamos e vamos fazer muito 
mais. O governo federal vai instalar, em cada 
Estado, um moderno centro de atendimento 
integral à mulher, que terá um setor de preven
ção e atenção contra a violência doméstica. O 
centro contará também com serviços especiali
zados, inclusive de apoio à mulher empreende
dora, com ferramentas de estímulo ao pequeno 
negócio, como o microcrédito e a capacitação 
profissional. Nós temos combatido com rigor os 
crimes monstruosos do tráfico sexual e da vio
lência doméstica, mas temos que intensificar 
ainda mais essas ações. A violência doméstica 
tem que ser varrida dos nossos lares e do nos
so território. Já temos instrumentos poderosos 
para isso, como a Lei Maria da Penha, que é 
uma das melhores do mundo. É preciso agora 
maior compromisso e participação de todos 
nós. Aos homens que ainda agridem mulheres, 
a despeito de tudo, eu faço um especial apelo 
e um alerta: pensem no amor, no sacrifício e 
na dedicação que receberam de suas queridas 
mães; e se agem assim por falta de respeito ou 
por falta de temor, não esqueçam que a maior 
autoridade deste país é uma mulher, que não 
tem medo de enfrentar os injustos nem a injus
tiça, estejam onde estiverem.

Regional MIL VITIMAS
Os casos positivos de dengue continuam 
avançando diariamente na vizinha Bauru. A 
epidemia já fez mais de mil vítimas. Ontem, 
92 novos registros foram confirmados pela 
prefeitura e, agora, somam 1.091 em 2013.

DENGUE

'O momento é de preocupação e alerta', avisa Santarém
Até o momento, 
foram confirmados 
em Lençóis seis 
casos de dengue

A n g e lo  N e to___________

A  cidade de Lençóis Pau
lista registrou em 2013 
seis casos de dengue 

confirmados, dos quais cinco 
são importados e um autóctone. 
Além disso, o número de noti
ficações em apenas três meses 
já é maior que o ano passado 
inteiro. Cinco casos suspeitos 
ainda aguardam resultados. De 
acordo com o diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, a situação 
atual inspira cuidados.

A proximidade com o muni
cípio de Bauru, que em 2013 já 
registrou mais de mil casos de 
dengue, faz com que a atenção 
seja redobrada. Vários lençoen- 
ses trabalham na cidade, o que 
eleva ainda mais o risco de con
trair a doença. "A proximidade 
com uma cidade como Bauru

A EVOLUÇÃO DA DENGUE EM LENÇÓIS PAULISTA
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pode aumentar o número de 
casos. Infelizmente, as pessoas 
que vão para um local onde o 
número de casos é alto, o risco 
de nós aumentarmos o número 
de casos importados é muito 
grande. Em uma epidemia, o 
número de casos importados 
e autóctones e importados são 
esquecidos", explica Santarém.

A maior preocupação da 
diretoria de Saúde é quanto aos 
materiais inservíveis que, se des
cartados incorretamente, servem 
de criadouros para o mosquito 
Aedes aegypti. "Não custa des
cartar esse material em alguma 
lixeira próxima. Os agentes estão

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.

SEGURANÇA

Criminalidade começa a ser 
discutida em Macatuba

Aumento de 
ocorrências 
preocupa 
autoridades

A n g e lo  N e to ________

0 aumento no número 
de furtos, assaltos e 
invasão a residências, 

estabelecimentos comerciais e 
bancários registrados nos últi
mos meses na cidade de Ma- 
catuba começa a preocupar as 
autoridades do município. A 
situação motivou os vereado
res que abordaram o problema 
nas últimas sessões da Câmara 
Municipal. Entre os meses de 
setembro a dezembro de 2012, 
o número de furtos mais que 
dobrou na cidade.

Recentemente, os mem
bros do legislativo se reuni
ram com o Comandante do 
3° Grupamento da Polícia Mi
litar, 2° Sargento da PM Ivan 
Carlos Conceição dos Santos, 
para discutir o assunto. Na 
ocasião, os vereadores reivin
dicaram o aumento do efetivo 
da Polícia Militar, sendo infor
mados de que esse número

é estipulado de acordo com 
a população de cada Muni
cípio. Hoje, dos 14 membros 
que compõe o quadro da Po
lícia Militar de Macatuba, um 
está em processo de aposenta
doria e outro se encontra afas
tado. O 4° BPMI (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior) de 
Bauru já confirmou que irá 
enviar dois novos policiais 
para fazer a substituição.

Os números realmente 
preocupam. No segundo 
semestre de 2012, o au
mento de furtos aumentou 
gradativamente a partir de 
setembro. Neste mês, foram 
registrados oito furtos. Já em 
dezembro, as ocorrências 
chegaram a 18, ou seja, mais 
que o dobro. Em janeiro de 
2013, os números finalmente 
caíram, chegando a 13.

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Macatuba 
confirmou que o assunto co
meça a ser tratado na cidade. 
Tarcísio deverá se reunir nos 
próximos dias com 4° BPMI 
de Bauru. A expectativa é de 
que o prefeito faça um pe
dido de mais policiais para 
o efetivo da cidade, além de 
outras providências.

MATERIAIS INSERVIVEIS

C
Não custa descartar 
esse material em 
alguma lixeira próxima. 
Os agentes estão na rua 
fazendo o recolhimento 
dos inservíveis, mas 
a população precisa 
colaborar senão iremos 
ter a dengue.
Márcio Santarém

na rua fazendo o recolhimento 
dos inservíveis, mas a população 
precisa colaborar senão iremos 
ter a dengue. As diretorias de 
Obras, Meio Ambiente, Saúde 
e Educação precisam trabalhar 
em conjunto com a população 
para que haja essa conscienti
zação", lembra o diretor. "Esse 
ano, os municípios vêm tendo 
muitos casos. Nos últimos 15 
dias não houve nenhum caso po
sitivo em Lençóis. Apesar disso, 
os números podem aumentar de 
uma hora para outra".

O trabalho de prevenção 
começa com a conscientização 
da população. A melhor forma 
de evitar a dengue é combater 
os focos de acúmulo de água, 
locais propícios para a criação 
do mosquito transmissor da 
doença. Para isso, é importan
te não acumular água em latas, 
embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes, 
pneus velhos, vasinhos de plan
tas, jarros de flores, garrafas, 
caixas d'água, tambores, latões, 
cisternas, sacos plásticos e lixei
ras, entre outros.

Macatuba já notificou 17 casos 
de dengue em 2013

O município de Macatuba já 
registrou 17 casos suspeitos de 
dengue desde janeiro até agora. 
Dos 17 casos, três foram confir
mados no mês passado. Segundo 
Nivaldo Aparecido da Silva, co
ordenador do Controle de Veto
res da Diretoria de Saúde, todos 
os casos são importados.

Ontem a diretoria recebeu 
mais uma notificação. Uma pessoa 
apresentava os sintomas da doença 
e foi submetida a exames. De acor
do com a diretoria, a doença pode 
ter sido contraída em Agudos.

Oitos pessoas com suspeita 
da doença em Macatuba aguar
dam resultados de exames, 
que devem ser entregues nesta 
semana. Em todos os casos as 
pessoas passam bem e já estão 
sob observação médica.

A diretoria de saúde de Bo- 
rebi, informou que o município 
já realizou mutirões e controles

de vetores em todas as regiões 
da cidade. Neste ano a cidade 
não recebeu nenhuma notifi
cação da doença. O diretor do 
controle de vetores Sinvaldo Ri
beiro de Novaes alerta a popu
lação sobre os riscos da dengue.

"Nós precisamos tomar cui
dado porque a dengue já está 
chegando muito perto, já temos 
casos em Lençóis, Agudos, Bau
ru e outras cidades. Aqui ainda 
não notificamos, mas, devido a 
proximidade das cidades, o ris
co é muito grande', explica.

Em Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê nenhum caso foi regis
trado até o momento, mas a si
tuação também é de atenção. O 
jornal O ECO entrou em conta
to com as diretorias de saúde de 
Agudos, Pederneiras e Areiópo- 
lis, mas até o fechamento desta 
matéria os dados não foram in
formados. (Welinton Barros)

! •  ^  Êgrátis! CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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. ' '

A promoção não é válida para pessoa jurídica.
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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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COPA LENÇÓIS
Dois jogos movimentaram o domingo io, pela 
Copa Lençóis Sport Shoes 2013. No O Paulistano 
aplicou uma goleada história de 9 a 0 no Júlio 
Ferrari. O Grêmio da Vila bateu o Juventus por 5 a 
0 e eliminou o segundo jogo.

DECISÃO

Para Justiça, Guarda Civil não tem poder de polícia nas ruas
Juiz do Trabalho de Tietê condena Prefeitura de Laranjal Paulista por uso inconstitucional da GCM, que fica impedida de policiar e abordar pessoas

Carlos A lberto  Duarte

A  Vara do Trabalho de Tie
tê julgou inconstitucio
nal a atuação da Guarda 

Civil Municipal de Laranjal 
Paulista no policiamento osten
sivo, como patrulhamento de 
ruas e abordagem de suspeitos. 
A atividade de polícia ostensiva 
e de preservação da ordem pú
blica é atribuição exclusiva da 
Polícia Militar, para o juiz Tony 
Everson Simão Carmona.

Em sentença divulgada dia 
4 de março, o juiz condenou a 
Prefeitura de Laranjal Paulista a 
pagar R$ 15 mil de indenização 
a cada um dos 32 guardas e a 
multa individual de R$ 500 por 
dia, caso continuem no patru- 
lhamento. A decisão do juiz do

trabalho de Tietê pode atingir 
cerca de 230 GCMs que reú
nem mais de 40 mil profissio
nais no Interior.

Os guardas municipais de 
Laranjal Paulista entraram com 
ação contra o município exi
gindo indenização por danos 
morais por exercerem atividade 
policial irregularmente. Tam
bém reclamaram adicional de 
periculosidade e outros benefí
cios. A reclamação trabalhista 
baseou-se no artigo 144, pará
grafo 8° da Constituição, que 
estabelece como atribuição da 
Guarda Municipal a proteção de 
bens, serviços e instalações do 
município. A lei municipal que 
criou a Guarda Civil de Laranjal 
Paulista em 2007 impõe que os 
guardas devem "realizar patru-

lhamento permanente, interagin
do com as polícias estaduais”, vi
sando à diminuição da violência 
e da criminalidade.

Notificada da sentença, a 
Prefeitura Municipal de Laran
jal Paulista entrou com recur
so. A medida não suspende os 
efeitos da sentença judicial que 
tirou os guardas das ruas e os 
colocou em escolas e outros 
prédios municipais. Segundo 
a assessoria de imprensa da 
Prefeitura disse ao O ECO, o 
município está adequando nova 
lei para que os guardas muni
cipais atuem no trânsito. As 
viaturas e as motos usadas no 
patrulhamento foram recolhi
das à garagem municipal. Os 
guardas tiveram que entregar 
as pistolas de choque elétrico

que usavam. A redução no po
liciamento preocupa os 25.251 
habitantes. O número de guar
das é praticamente o dobro do 
efetivo da Polícia Militar local. 
Em cidades como Tatuí, Tietê 
e Itu, o número de ocorrências 
policiais atendidas pela GM é 
superior ao registrado pela PM.

A assessoria de imprensa do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 15® Região (2® instância), se
diado em Campinas, informou 
à reportagem do jornal O ECO 
que o TRT julgará, por meio de 
uma de suas Câmaras, eventu
ais recursos das partes. Segun
do a assessoria, essas Câmaras 
são compostas por três desem
bargadores que votam para que 
se chegue a uma decisão, cha
mado de acórdão.

O presidente da Associa
ção dos Guardas Municipais 
do Estado de São Paulo, Carlos 
Alexandre Braga, disse que ou
tros julgamentos de tribunais 
dão respaldo à atuação dessas 
corporações. Segundo ele, a 
decisão da Vara do Trabalho de 
Tietê atinge apenas a guarda de 
Laranjal Paulista. Segundo ele, 
um Projeto de Emenda Consti
tucional que amplia as atribui
ções dos guardas municipais 
tramita desde 2002 e está pron
to para ser votado no Congresso 
Nacional.

OUTRO LADO
Segundo nota emitida pela 

Prefeitura, no ano de 2010, vin
te e dois Guardas Municipais 
ajuizaram ação contra o muni

cípio exigindo indenização por 
danos morais, por exercerem 
atividade policial irregularmen
te. Solicitaram também a proi
bição, verbal ou por escrito, 
da Prefeitura Municipal para 
que não continuar exercendo 
as atribuições descritas na Lei 
Complementar n°. 085, de 12 
de dezembro de 2007, especifi
camente no Anexo X, Artigo 7°, 
incisos I ao X.

Com a sentença favorável 
aos guardas municipais publi
cada agora, a Prefeitura viu-se 
obrigada a adequar o contin
gente ao exigido pelo Ministé
rio Público. Com isso, a Pre
feitura redirecionou os guardas 
municipais para atuarem ape
nas na proteção de bens e ser
viços de Laranjal.

FUTSAL BASQUETE

Porto joga hoje por título inédito Alba perde na estreia do Estadual
Equipe de Areiópolis, 
que completa dez 
anos em 2013 e 
encara o A.F.L.

A ngelo  Neto___________

Hoje, o campeão da Copa 
Cidade do Livro de Fut- 
sal Troféu Luis Antônio 

da Silva, o Mixirica, finalmen
te será conhecido. A.F.L. e 
Porto lutam pela taça inédita 
às duas equipes. Neste ano, a 
equipe de Areiópolis tem um 
incentivo a mais. O Porto com
pleta dez anos de existência e 
vai para o jogo como favorito. 
Já os lençoenses, que disputam 
o torneio pela primeira vez, 
tentam surpreender.

Antes do grande confronto 
final, o Amigos do Futsal joga 
contra a Prefeitura de Itapuí 
pelo terceiro lugar, às 20h30. 
A equipe de Borebi também 
joga como favorita no confron
to já que é a atual campeã. 
No jogo principal, que come
ça a partir das 21h15, o Porto 
promete partir para cima do 
A.F.L. desde o início do jogo.

inin: MÁRCIO MOREIRA/n ICO

DECISÃO - Equipe do Porto, quem completa dez anos de 
existência em 2013, tenta título inédito da Copa Cidade do Livro

Nessa fase, não há vantagem 
para qualquer equipe. Em caso 
de empate no tempo normal, 
haverá prorrogação de 5 por 
5 minutos, sem intervalo. Se o 
empate persistir, a decisão vai 
para os pênaltis. "Não temos 
nenhum desfalque para esse 
jogo. Sabemos que o adversá
rio sabe jogar, com um bom 
toque de bola. Em uma final 
não existe favoritismo. Já esta
mos buscando essa conquista 
há sete anos e seria muito gra- 
tificante conseguir o título no 
ano em que a equipe completa

dez anos de existência”, afirma 
o técnico do Porto, Roberval 
Góes. O Porto tem hoje joga
dores que jogaram em equipes 
da Itália como Eder Salomão e 
Manuel Moretto. O título mais 
expressivo conquistado duran
te os dez anos de história foi 
um 4° lugar na Copa TV Tem 
de Futsal em 2010.

Após a decisão, serão entre
gues troféus e medalhas aos três 
primeiros colocados da compe
tição. Também serão premiados 
o melhor jogador, o artilheiro e 
goleiro menos vazado.

Time controlou 
os três primeiros 
quartos de partida 
contra o Metodista

Angelo  Neto___________

A  equipe sub-16 mascu
lina do Alba/Lençóis 
Paulista estreou com 

derrota no Campeonato Es
tadual organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Baske- 
tball), no ginásio de esportes 
Antônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. Os lençoenses do
minaram praticamente toda a 
partida, mas no fim o Meto- 
dista/São Bernardo saiu com 
a vitória por 57 a 44.

O Alba começou o jogo 
com muita vontade e dominan
do os adversários nos três pri
meiros quartos. A equipe per
maneceu sempre na frente no 
placar, mas no último quarto 
de partida, houve um apagão. 
"Nossos meninos começaram 
a errar muito na defesa e, no 
ataque, erraram muitas bolas 
fáceis. Deixamos os adversá
rios tomarem a frente do pla

rora: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ESTREIA -  Alba estreou com derrota no Campeonato 
Estadual da LPB; inexperiência pesou para meninos lençoenses

car e não tivemos mais forças 
para buscar o placar”, lamenta 
o técnico Leonardo Henrique 
de Oliveira, o Dudu.

É a primeira vez que a 
equipe sub-16 disputa um 
campeonato organizado pela 
FPB. Dudu acredita que a 
inexperiência tenha pesa
do nesse jogo. "Os meninos 
assustaram um pouco e não 
conseguiram manter o ritmo 
de jogo desde o início. Real

mente eles assustaram com 
tudo isso”, afirma Dudu.

O próximo jogo do Alba 
será realizado no domingo 
17, às 17h, no Tonicão, con
tra o Paulistano. O adversário 
é considerado um dos favori
tos ao título, já que tem cinco 
jogadores que servem a sele
ção brasileira em seu plantel. 
"Vamos precisar treinar mui
to para conseguir jogar com 
eles”, completa Dudu.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

NOTIFICAÇÃO
Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lançamen
to de ofício e multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento) quanto 
ao ISSQN VARIÁVEL, 112,50 (cento e doze e meio por cento) para o 
período de enquadramento da empresa no SUPER SIMPLES e 20% (vinte 
por cento) por ausência de documento, efetuado pelo município de Len
çóis Paulista atinente ao ano de 2.008.

Empresas Inscrição
Municipal

Amarildo de Macedo Rhema Me 12328
Brandi Produções Artísticas Ltda 8352
Easycredit Paulista Serv. de Viabil. Econ. Ltda 12520
Nelson Sousa Reis Me 10195
Nivaldo Bispo de Carvalho Lençóis Me 6598
Oliveira & Oliveira Usinagem Ltda Me 11877
Umberto Ribeiro Transportes Me 11531
V. A. De Souza Tubulações Epp 10967

Lençóis Paulista, 12 de Março de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCA

LIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica 
do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto Executivo 118 de 7.03.2013..........Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 3.950,00.
Portaria 377 de 8.03.2013...........Exonera Elisângela Aparecida Pereira
Norabele da função temporária de Agente Comunitário de Saúde -  pedido. 
Portaria 378 de 8.03.2013...........Exonera André Henrique Gigioli da fun
ção temporária de Motorista -  término de contrato.
Portaria 379 de 11.03.2013...........Nomeia Diana Aparecida dos Santos
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 380 de 11.03.2013...........Nomeia Letícia Prado para a função
temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 381 de 11.03.2013...........Nomeia Luís Ricardo Francelino para o
cargo de Auxiliar de Manutenção.
Portaria 382 de 11.03.2013...........Designa Maria Elena Dal Ben Paulino
responsável pelo expediente da Diretoria de Assistência e Promoção So
cial no período de 18 a 27 de março de 2013.

Lençóis Paulista, 11 de março de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de março de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 92,64.

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 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, arremesses 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 l l h  com  o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelll, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares 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:Treinam entos de 2® a 6® feira no  
Tonicão, T oniquinho, Escola E dw aldo Bian- 
ch in i e CESEC.

B O C H A  -  M A SC U LIN O  E F EM IN IN O : 
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 H ugo César Cassali dei 
Rosso

C A P O E IR A  -  M A SC U L IN O  E F E M IN I
N O :
Aulas de treinam ento na sala em  anexo ao G i
násio de Esportes A ntonio Lorenzetti Füho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com  o  professor Ivair Carlos 
(Tatu)

F U T E BO L  D E  C A M PO  -  M A SC U LIN O  
E FE M IN IN O .
O s treinam entos acontecem  no C am po de 
Futebol d o  Parque d o  Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com  os P rofesso
res C láudio A bade, W ladislau Cruz, e o s au 
xiliares Felipe Pereira Q uin tilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊN IS D E  M ESA  -  M A SC U LIN O  E FEM I
N IN O :
O s treinam entos acontecem  n o  G inásio To
n icão  d e 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o  
auxiliar W agner W illian  Pescara.

K A RATÊ -  M A SC U LIN O  E FEM IN IN O :
As aulas acontecem  diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em  M ovi
m ento e M orumbi, onde há um a parceria para 
o  atendimento dos alunos nos respectivos h o 
rários: 2®, 4® e  6® das 20h  ás 22h  hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com  o  professor Raphael 
Blanco
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O bêbado da Praça Nossa se 
apresenta dia 31 no CEM
Stand up tem 
imitações, música e 
muito humor; sócios 
têm entrada franca

O  humorista Giovani 
Braz, da Praça é Nossa do 
SBT, se apresenta domingo 
31 de março, no CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo). O  
artista traz para Lençóis Pau
lista o show com o qual per
corre o país: “Caixeiro do Ri
so -  Resista se for capaz” . No 
espetáculo, o ator Giovani

Braz interpreta Fafi Falafácil, 
Gil lete, Josineide e Saideira 
(o bêbado) personagem que 
interpreta atualmente na Pra
ça é Nossa, às quintas-feiras, 
no SBT. O  espetáculo é desa
conselhado para menores de 
12 anos desacompanhados.

A  diretoria do Marimbon
do anunciou ontem que os só
cios terão entrada franca. Para 
não sócios, os ingressos cus
tam R$ 20 e estarão à venda a 
partir das próximas semanas. 
Mesmo com entrada gratuita, 
os sócios deverão retirar con
vites na secretaria do clube.

Com humor inteligente,

Giovani Braz vai iniciar o 
show improvisando piadas, 
brincadeiras do cotidiano.
Por onde passa, segundo a 
produção do artista, o espe
táculo agrada o público que 
dá gargalhadas o tempo todo. 
Caixeiro do Riso também faz 
uma reflexão motivacional 
que geralmente é aplaudida 
de pé. Com imitações, impro
visos, música e interatividade 
com o público, o stand up de 
Giovani Braz é sucesso por 
onde passa.

Giovani Braz integra o 
elenco da Praça é Nossa-SBT 
desde 2003. O  Caixeiro do

ESPORTE

Rodada da Copa Frigol de Futebol 
Categoria Livre é marcada pelo equilíbrio
Vitórias das equipes 
foram todas pela 
diferença mínima de 
um gol; campeonato 
segue indefinido

A  rodada do final de semana 
da 1“ Copa Frigol de Futebol Ca
tegoria Livre embolou a classifi
cação do campeonato. Os quatro 
jogos foram no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marimbondo).

No sábado 9, pelo grupo 
B, o Pamelab/Colégio São José 
venceu o Paulista Som/Pão e 
Opção por 2 a 1. No jogo da 
tarde, o Marimbondo/Boabá 
foi derrodado pelo Hemolab/ 
Hot 107 por 3 a 2.

CLASSIFICAÇAO

12° Rodada - Nafsl  diafsl  16/03/13 - Sábado |
|Ás I5 :I5  1 MS SPORT-TRIGAL X LP NET-TODESCHINI
Ás I7:00 1 MASSTERVEICULOS-SPORT SHOES X BO X 9-G IG A  EXPRESS

13° Rodada - Nafsl  diafsl  17/03/13 - Domingo 1
Ás 08:45 1PAULISTA SOM- PÃO E O P Ç Ã O  

PAMELAB-COLÉGIO SÃO JOSÉ
X
X

H EM O LAB-H O T I07 
FS VEICULOS-FRIGOLÁs I0:45 1

Já pelo grupo A, no domin
go 10, Masster Veículos/Sport 
Shoes derrotou o MS Spot/ 
Trigal também por 3 a 2. Logo 
em seguida, LP Net/Todeschini 
bateu o All Spot/Ventura FM 
pelo placar de 2 a 1.

A  rodada segue no próximo 
final de semana com mais qua
tro partidas. Pelo grupo A, o MS 
Sport/Trigal encara o LP Net/

Todeschini, às I5h l5 , no sábado 
16. No outro jogo, o Masster 
Veículos/Sport Shoes pega o 
Box 9/Giga Express, às I7h.

No domingo I7, pelo grupo 
B, o Paulista Som/Pão e Opção 
enfrenta o Hemolab/Hot I07, 
às 8h45, enquanto que o Pa- 
melab/Colégio São José mede 
forças com o FS Veículos/Frigol, 
às I0h45.

CLASSIFICAÇAO GERAL

E Q U IP E S P G J V E D G P G C S G

1° MS SPORT-TRIGAL 3 2 I 0 I I2 3 9

2° ALL SPORT-VENTURA FM 3 2 I 0 I 4 2 2
3° LP NET-TO D ESC HIN I 3 I I 0 0 2 I I
4° MASSTER VEICULOS-SPORT SHOES 3 2 I 0 I 3 5 -2
5° B O X  9 -G IG A  EXPRESS 0 I 0 0 I 0 I0 - I0

E Q U IP E S P G J V E D G P G C S G

1° M A R IM B O N D O -B A O B Á 3 2 I 0 I 7 4

2° FSVEICULOS-FRIGOL 3 I I 0 0 3 I 2
3° H E M O LA B -H O T I07 3 I I 0 0 3 2 I
4° PAMELAB-COLÉGIO SÃO JOSÉ 3 2 I 0 I 3 6 -3

5° PAULISTA SO M - PÃO  E O P Ç Ã O 0 2 0 0 2 2 5 -3

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MASTER

1 1° Rodada - No(s) diafsl  12/03/13 - Terça-Feira 1
Ás I9:00 1 

lA l  20 :I5  1
BARCELO NA 
INTER DE MILÃO

X
X

REAL M AD R ID  
MANCHESTER

12° Rodada - No ŝ) dita(s)  14/03/13 - Quinta-Feira 1
Ás I9 :I5 M ILAN X JUVENTUS

CLASSIFICAÇAO FINAL

EQUIPES PONTOS
VINGADORES 

I  UBIRAMA 

I  POKER LENÇÓIS 

I  BERLINDA 

I  TU R M A D A  PESADA 

5  A N C O R A

27

26

22

17

13

II

AGENDE-SE

TRUCO - Inscrições de
vem ser feitas na lanchone
te do CEM ou pelo telefo
ne 3269 3405. O início do 
campeonato está previsto 
para o dia I° de abril.

BIRIBOL - Terminou no 
sábado dia 9 a fase de clas
sificação do campeonato 
interno de Biribol para os 
associados do CEM. Seis 
equipes participaram do 
campeonato. Os quatro 
melhores garantiram a vaga 
para a fase final que acon
tece no próximo dia 23, a 
partir das I0h.

Riso é um viajante contador 
de causos que se transforma 
em vários personagens, como 
o Chefinho do quadro “Ta-

dinha seu Menezes” e atual
mente o bêbado Saideira.

Serviço -  Caixeiro do 
Riso - Resista se for capaz

-  domingo 3I de março no 
Clube Esportivo Marimbon
do. Sócios têm entrada franca, 
não sócios pagam R$ 20

FOTO: DIVULGAÇÃO

GARGALHADA -  Humorista que faz o bêbado Saideira na Praça é Nossa se apresenta dia 3I

>
ANUNCIE NO

OUTDOOR
m iN iii

CONTRATO
RETIRAR PROPOSTA ATÉ 18/03 ÀS 18H

ESPO /í,

C O N T A T O
3269 3A00

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 19/03, AS IIH  
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2
3
4
5
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Sociedade CASAL
SIMPATIA
Sonia e Elves, na 
Pizzaria Pramio

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
WWW.rogete.com.br
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R: CÂNDIDO ALVIM DE 
PAULA, N° 311JD.UBIRAMA 

LENÇÓIS PAULISTA

FELICIDADE QUE CONTAGIA
FOTO: STUDIO A

O coronel Carlos Alberto Paffetti 
Fantini aproveitou a noite 
agradável do final de semana 
para passear com a esposa 
Silvana. O local escolhido foi a 
pizzaria Pramio. Parabéns ao 
casal pelo casamento próspero.

FOTO: O ECO
•  CENTER GÁS E ÁGUA
Há um ano em Lençóis 
Paulista, a Center Gás e Água 
oferece serviços de entrega 24 
horas para todos os bairros da 
cidade, além de atendimento 
de qualidade e segurança na 
troca do gás e água. A Center 
Gás e Água fica na avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola, 420 -  Parque Rondon. 
Telefones (14) 3264 5326, 3263 
4604 e 9683 2930. Na foto, o 
proprietário Márcio e a neta 
Luiza.

© Amigos, comemorando o 
dia das mulheres, na Pizzaria 
Pramio
©  Adalto e Lelia, na Pizzaria 
Pramio
©  Cristiane e Rogério, na 
Pizzaria Pramio 
O  Adriana, Sílvio Nelli e 
Helmut Schell, na Pizzaria 
Pramio
©  Davi, Vanessa e Márcio, na 
Pizzaria Pramio 
O  Cátia, Vinicius e Tati, na 
Pizzaria Pramio

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Bar-
barakah
Weyder
comemorou
seu
aniversário 
no dia 2 
de março, 
alegria " 
de toda a 
familia.. 
Felicidades.

• Toda 
felicidade 
para o casal 
Sebastiana 
e Pedro, que 
comemorou 
Bodas de Ouro 
no dia 2 de 
março, com 
uma" linda 
festa para 
familiares e 
amigos

A U l{

Q  %
VARANDA

http://WWW.rogete.com.br

