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PIU ÍÍÍÍÍ - Crianças cruzam o 
local onde será realizada a 
transposição da ferrovia

R$ 1,00

FOTO ARQUIVO: O ECO

Transposição 
da linha férrea 
em Lençóis dá 
mais um passo
Dnit anuncia empresa vencedora de licitação para 
realizar projeto executivo; estudo deve durar até 210 
dias e custará R$ 1 milhão aos cofres federais (3̂

FESTA POPULAR

ARLP apresenta programação 
completa para a Facilpa 2013

A programação completa da 
36^ Facilpa foi divulgada nesta se
mana. Além dos grandes nomes da 
música brasileira, como Gusttavo 
Lima, Jorge e Mateus, Victor e Léo 
e Munhoz e Mariano, a festa traz 
superatrações com animais, como

montarias em touros nos dois fi
nais de semana e provas dos três 
tambores para mulheres. Apesar 
de a festa começar no dia 2, no dia 
28 acontece a tradicional cavalga
da pelas ruas da cidade, com cerca 
de 500 montarias.

SAUDE

Problemas na voz 
podem começar 
com ronquidão

Fonoaudióloga lembra o Dia Mun
dial da Voz, comemorado na terça-feira 
16, com dicas para evitar complica
ções, principalmente entre profissio
nais como professores e operadores 
de telemarketing, que utilizam a voz 
como instrumento de trabalho. Mudar 
pequenos hábitos - como falar baixo e 
beber em média 2 litros de água por 
dia, assim como comer maçã - ajudam 
na prevenção e no tratamento.

FÓRUM

Combate às drogas se 
estende aos bairros

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PREVENÇÃO -
Fonoaudióloga Vanessa 

orienta que profissionais 
que usam a voz como 

ferramenta tomem 
alguns cuidados

CUSTO ALTO

Prefeitura gasta 
R$ 4 mi com faltas 
de servidores

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
gasta cerca de R$ 4 milhões por ano 
com as ausências dos servidores pú
blicos ao trabalho. Com esse valor 
seria possível construir 4 creches, 
ao custo aproximado de R$ 1 milhão 
cada. Do total, R$ 3 milhões se refe
rem às substituições de professores 
da rede municipal. O restante diz 
respeito à remuneração paga ao tra
balhador mesmo sem que ele tenha 
comparecido ao expediente. Em um 
quadro de 2 mil funcionários, cerca 
de 140 profissionais não compare
cem ao serviço todo dia. O número, 
que representa 7% do total, é consi
derado alto por profissionais da área 
de segurança do trabalho.

POLICIA

Força Tática 
apreende armas e 
drogas em Agudos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Equipe da Força Tática de Len
çóis Paulista apreendeu armas e 
drogas na terça-feira à noite, em 
Agudos. Por volta das 19h, os poli
ciais receberam denúncia de armas 
escondidas em matagal do Jardim 
Pampulha. Os PMS foram até o lo
cal e encontraram duas espingardas 
artesanais em um saco preto.
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TEMPO
QUINTA-FEIRA, 18/04

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

f26°^ \100%
413“C 5̂ ^ 40%

SEXTA-FEIRA, 19/04
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Í 14°C (ú R 40? -̂

CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Facebook Home está disponível 
para brasileiros que usam Galaxy 
S3 e Galaxy Note II, ambos Samsung O

Fechamento 
desta edição: O  ^

18h50

O E l ^

LEVAM VOCE PARA CONHECER SEU IDOLO 
NO CAMARIM DA FACILPA 2 0 1 3

URNA NO JORNAL 
K O ECO.PARA'
' PARTICIPARDA 
. PROMOÇÃO.

Sorteio dos nomes será pelo Facebook da rádio Ventura FM e cupom impresso no jornal O ECO
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Cidades
,6 A 7-/

LENÇOENSE
No domingo, Lucas Ferreira marcou 
presença no jogo entre Corinthians e 
Linense, no estádio Gilbertão, em Lins. O 
cantor lençoense cantou o Hino Nacional 
Brasileiro antes da partida.

CULTURA
Hoje, acontece a oficina Fotogra

far para Contar, através do Ponto MIS 
em Macatuba, das 13h às 17h. Ama
nhã, seguindo a programação, tem 
sessão de filme às 8h30 e às 14h. 
Sexta-feira, o filme será exibido às 
16h. Toda programação é gratuita e 
acontece no Teatro Municipal.

PRESERVAÇÃO
Nas últimas semanas, uma parceria 

entre a Prefeitura de Pederneiras e a 
iniciativa privada garantiu a instalação 
de 48 lixeiras em diversas ruas centrais 
da cidade, onde se localiza a maior 
praça do comércio local e um grande 
fluxo de pessoas. Consequentemente, 
maior geração de lixo. Algumas ave
nidas da cidade também receberam a 
lixeira em alguns trechos.

JUDÔ
No sábado 13, a equipe de Judô 

de Pederneiras participou, com 18 
atletas, da 1® Fase do Campeonato 
Regional de Judô. Dos judocas, 14 
conseguiram classificação no Cam
peonato Estadual do Interior de Judô 
em Fernandópolis, sendo cinco m e
dalhas de ouro, duas medalhas de 
prata e sete medalhas de bronze.

"AVIVA JOVEM"
A Prefeitura e a Renovação Ca

rismática Católica, em parceria com a 
Paróquia São Paulo Apóstolo, de Agu
dos, realiza no dia 28 de abril o "Avi
va Jovem". A ação, que faz parte da 
Semana Missionária, tem o objetivo 
de preparar os jovens para a Jornada 
Mundial da Juventude. A programa
ção do evento vai ter pregação, con
fissões, Missa, louvor e adoração na 
Paróquia São Paulo Apóstolo a partir 
das iih . O encerramento acontece 
com o show da banda Rosa de Saron 
na Praça Tiradentes às 2ih.

INTERDITADO -  Há 15 dias, um caminhão bateu e arrebentou um fio na rua Momo 
Tranquilo com a Claro Vieira, no Jardim América. O serviço da telefonia compareceu até o 
local, realizou o reparo, mas o fio ficou frouxo e caiu novamente. Hoje, a rua está interdi
tada com cones, porque veículos altos não conseguem mais passar pela via. Moradores 
cobram providências.

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.

FRASE
"A coleta de sangue acontece das iç h  
às 22h". Jairo d a  S ilva  R ib e iro , a u x ilia r  
a d m in is tra t iv o  da E tec C id ad e  do  
Livro , s o b re  c a m p a n h a  d e  d o a ç ã o  d e  
s a n g u e  h o je  na  esco la

Mais rigor aos adolescentes
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) propôs aos presi

dentes da Câmara e do Senado mais rigor contra adolescen
tes que cometem crimes hediondos. Alckmin propôs quatro 
mudanças ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescentes). A 
pena de privação de liberdade máxima, de até três anos, am
pliar para oito anos. No texto, Alckmin também sugere que, 
após os 18 anos, o jovem seja separado dos adolescentes, 
mas enviado e acompanhado por regime especial de aten
dimento. Outra proposta de alteração no ECA se dá ao agra
vamento da pena para o maior que utilizar adolescente para 
cometer atividade criminosa. O presidente do Senado, Re- 
nam Calheiros, disse que apoia a proposta. Ele prometeu dar 
prioridade à tramitação das mudanças, 
compromisso que firmou com 0 gover
nador de São Paulo. Henrique Eduardo 
Alves, presidente da Câmara dos De
putados, diz que as mudanças respon
dem ao desespero da sociedade por 
punição mais rigorosa aos menores. As 
mudanças, segundo especialistas, 
não afetam a Constituição.

i
A população já pagou nada menos que R$ 500 
bilhões em impostos. A marca foi atingida na 
terça pelo Impostômetro, da Associação Co
mercial de São Paulo. Dividindo os impostos, dá 
para dizer que os governos já morderam mais 
de R$ 2,6 mil de cada trabalhador.

Motoristas do Estado de São Paulo que atingiram 
a marca dos dez pontos na Carteira de Habilitação 
começam a ser notificados pelo Detran. O órgão 
deve enviar 60 mil cartas por mês, apenas apara 
alertar os condutores. O objetivo é fazer com que 
o motorista redobre a atenção no trânsito.

Por enquanto, o alerta vale para todo o Estado, 
menos a Capital. A carta vem com um quadro 
com as multas registradas no nome do motoris
ta até a data da emissão. Ele ficará sabendo, por 
exemplo, qual órgão fez o registro e a pontua
ção de cada multa.

//////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^ ^
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Celulose
produzida com 
respeito ao 
meio ambiente
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LWARCELCELULOSE www.lwarcel.conn.br
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Opinião C
FRASE
• "Tenho certeza disso (que obra da transposição 
da linha férrea vai sair). Falo com propriedade, 
porque nós sabemos da necessidade dessa região". 

Ricardo Madalena, superintendente do Dnit

PARA PENSAR
"Os ideais que iluminaram o 

meu caminho são a bondade, 
a beleza e a verdade".

Albert Einstein
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Obra aguardada

O Dnit (D epartam ento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) 
anunciou que foi concluída a li

citação para execução do projeto e x e 
cutivo da obra de transposição da 

linha férrea em Lençóis Paulista. A 
obra é há muito tempo aguardada e 
vai trazer grandes benefícios para 

o trânsito local. Para perceber a 
grandiosidade da obra, basta ver 
que apenas os estudos da v ia b i
lidade do projeto vão custar em 

torno de R$ 1 milhão.
No local ainda não se sabe se será 

construído um túnel ou um viaduto 
para a passagem dos veículos e pe-

destres. Dentre outras coisas, é isso que 
o estudo deve apontar. Pronta, a obra vai 
garantir mais segurança ao usuário. Infeliz
mente, ainda é comum ver pessoas apres
sadas pulando entre os vagões, colocando 
em risco a própria vida e dos filhos e netos.

Para a empresa que opera o transporte 
no local, essa também é uma boa notícia. 
Afinal, ela pode utilizar 100% do tempo 
da linha férrea para transporte, o que não 
ocorre com as ferrovias que cortam as ci
dades, que procuram evitar os horários de 
maior movimentos das vias. Outro fator 
positivo é o investimento nas ferrovias, 
fundamental para um país que enfrenta 
sérios gargalhos rodoviários.
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O lance da vida
F e rn a n d o  D a rc ie , 3 0 ,
é empresário

O time sem camisa estava todo no 
ataque. Trocava passes na fren
te da área adversária, tentando 

achar alguma brecha no meio daquela 
compacta linha defensiva. Após muita 
insistência, sai o chute ao gol. Forte, 
mas em cima do goleiro de camisa, 
que espalma para o lado. A bola cai 
nos pés de seu companheiro de time, 
o camisa quatro e colunista deste jo r
nal, que a partir de agora lhes narrará 
essa história em primeira pessoa.

Peguei o rebote na lateral esquer
da e em boas condições de ligar o 
contra-ataque. Boas não, ótimas con
dições: eu havia dormido bem na noi
te anterior, tive um dia produtivo mas 
não estafante no trabalho e, antes de 
partir para a pelada, jantei uma salada 
de tomate, cenoura e pepino ralados 
e temperados com vinagre e gerge
lim. Estava, portanto, bem alimenta
do, mas sem o peso no estômago que 
pães, massas e carnes causam.

Com a bola nos pés, vi meu com
panheiro correndo do lado oposto da 
quadra. Eu tinha duas opções: avançar 
sozinho pelo flanco, cruzar para a área e 
torcer para que meu parceiro finalizasse; 
ou inverter a jogada para o camarada 
livre de marcação. Ao perceber um "la
drão" vindo em minha direção, escolhi 
a segunda opção. No entanto, passes 
do lado esquerdo para o oposto direito

da quadra devem ser executados de ca
nhota ou de trivela. E como sou destro e 
perna de pau, qualquer opção teria gran
des chances de fracasso. Outro dilema.

Mas há aqueles raríssimos dias nos 
quais tudo dá certo. Arrisquei a segun
da opção -  a trivela genial -  já esperan
do uma vaia dos poucos espectadores 
presentes. Mas fui feliz, e quando meu 
companheiro dominou a bola no lado 
direito, tive a certeza de que estava 
num desses raríssimos dias felizes para 
o meu futebol. Me enchi de confiança; 
senti que aquele era o momento.

Meu companheiro avançou até a 
linha de fundo e cruzou. Eu, ainda im
pressionado pelo maravilhoso passe de 
trivela que recém havia realizado, já es
tava na área adversária, livre de marca
ção. Mas percebi que o cruzamento veio 
muito em cima de mim, e seria impossí
vel apenas tocar para o gol.

Thomas Edison disse que "a sorte de 
um gênio é i%  inspiração e 99% trans
piração". Eu estava realmente transpi
rando naquele momento -  minha camisa 
molhada não me deixava mentir. Por
tanto, como estou longe de ser gênio, re
pensei Edison: "a sorte do perna de pau 
é 99% transpiração e 1% pura sorte". 
Completei de letra aquele cruzamento. A 
bola passou entre as pernas do goleiro. 
Golaço do time de camisa!

Esse foi o maior momento de minha 
péssima carreira como jogador de linha 
(todos sabem que já fui um goleiro ra
zoável) -  agora eternizado nesta coluna.

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

Exploração mineral para um futuro melhor
O
D
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A rn a ld o  Jardim
é deputado federal pelo PPS-SP e 

presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Infraestrutura

No último 3 de abril tive que criti
car novamente o governo fede
ral, agora em pronunciamento na 

Câmara dos Deputados, pelo atraso no 
envio da proposta do novo Código de Mi
neração ao Congresso Nacional. Lamento 
profundamente também o fato de o Exe
cutivo querer tratar o marco regulatório 
do setor por meio de medida provisória.

Lembremos que estamos falando de 
novas normas para autorizar pesquisas 
e permitir a lavra, de modificação tribu
tária do setor além da definição e cons
tituição da agência reguladora do setor.

O governo age com irresponsabili
dade ao demorar quase quatro anos 
para apresentar uma proposta e agora 
querer impor isso a toque de caixa. O 
novo Código merece debate aprofun
dado nas comissões temáticas da Câ
mara Federal e do Senado e não uma 
tramitação superficial, como pretende 
o governo. É uma atitude de desres
peito ao Congresso Nacional.

O governo não quer a transparên
cia na discussão de uma das mais sen

síveis questões nacionais? Ou não se 
lembra da nossa história?

Pois há mais de quarenta anos, vá
rias safras de variados minérios e esbu
racados territórios depois, a atividade 
minerária brasileira continua regida por 
um alquebrado Código de Mineração 
concebido pela ditadura militar para dar 
conta dos desmandos denunciados pe
las esquerdas e por indignadas gerações 
de brasileiros que viram literalmente a 
sua terra ir embora sob os seus pés.

Além de tratar do valor dos royalties, 
o que o Estado precisa fazer há muito 
tempo -  e de maneira decente, em pro
jeto responsável -  é definir um marco re- 
gulatório para as questões minerais (que 
incluirá o petróleo e o meio ambiente), a 
sua agência regulatória (que passa pela 
reformulação e modernização dos ór
gãos setoriais) e uma política estratégica 
que não confunda recursos naturais com 
reserva de caixa do Tesouro Nacional.

A indefinição do Executivo é preju
dicial ao País porque trava investimen
tos no setor, impede desenvolvimento 
tecnológico estratégico e traz incerte
zas, abdica-se assim da função estra
tégica para o futuro do País que a utili
zação racional, sustentável dos nossos 
recursos naturais deverá trazer!

Vereador busca recursos para Areiópolis
O vereador Benedito Gilmar dos Santos (PT), o Dito Doceiro, solicitou recen

temente uma nova ambulância Samu, instrumentos musicais para a formação 
de Orquestra Sinfônica Municipal, equipamentos para equipar a unidade mista 
de saúde, um veículo para o conselho tutelar e uma van para o Departamento 
de Esportes. Além de trabalhar em conjunto com deputados federais, o vereador 
também já entrou em contato com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o minis
tro da Educação, Aloízio Mercadante.

FOTO: DIVULGAÇÃO

T rab a lh o
Dito Doceiro tem visi

tado frequentemente a As- 
sembleia Legislativa de São 
Paulo para buscar recursos 
para Areiópolis

C obran ça
O vereador petista diz que tem pedi

do ao prefeito Amarildo Garcia (PSDB) a 
construção de uma galeria de captação 
de águas pluviais no bairro CDHU 1.

Rombo
Vale lembrar que Areiópolis vive um 

grave problema em 2013. A Prefeitura 
tem por volta de R$ 6 milhões em dí
vidas herdadas da gestão PT, conforme 
divulgou o próprio prefeito em entrevis
ta exclusiva ao O ECO. Portanto, a busca 
de recursos por meio e deputados é a 
melhor opção para a cidade.

N ão  e ra  eu!
O presidente da Câmara de Lençóis 

Paulista, Humberto José Pita (PR), apro
veitou o final da sessão de segunda
-feira 15 para esclarecer que não era 
ele quem estava com o novo carro na 
inauguração da ESF (Estratégia Saúde 
da Família) do Conjunto Júlio Ferrari, na 
sexta-feira 5, conforme divulgou esta 
Terceira Coluna.

A u to rizad o s
De acordo com Pita, quem estava 

com o carro novo - autorizado por ele, 
claro -  eram os vereadores Jonadabe 
José de Souza (PSC) e André Paccola 
Sasso (PSDB), o Cagarete. A Terceira Co
luna pede desculpas pelo equívoco.

In fo rm a ç õ e s  e h o m en ag en s
Com poucos projetos na pauta, o tra

balho dos parlamentares lençoenses foi 
voltado às indicações, requerimentos e 
mais moções.

É justo
Indicação de Pita reivindica um an

seio antigo da população que frequente 
o Parque do Paradão. O presidente pede

a instalação de uma academia ao ar livre 
no local, equipamento que já existe em 
outras praças esportivas.

P a rab én s!
O trabalho do ambientalista Sidney 

Aguiar também foi reconhecido pelos 
vereadores. Moções de congratulações 
assinadas por todos parabenizam as 
pessoas, empresas e o Poder Público 
engajados na recuperação das nascen
tes do Rio Lençóis, em Agudos, que será 
apresentado na Alemanha.

R ega bofe
Especula-se o porque das famo

sas e insistentes reuniões de bancada 
dos partidos da Câmara. Coincidência 
ou não, sempre que o lanche dos par
lamentares chega, alguém pede a sus
pensão da sessão por dez minutos. Uma 
pausa para fazer uma boquinha no meio 
da reunião de trabalho? Ou não?

V a le u  a p e n a
Em Macatuba, as cobranças do ve 

reador Marcos Rogério Soares de Goes 
(PP) sobre a situação das indicações e 
dos requerimentos apresentados pelos 
vereadores já surgiram efeito.

Tudo ok
Em reunião que aconteceu na se

gunda-feira 15, o prefeito Tarcísio Abel 
(PP) deixou os vereadores atualizados 
sobre todas as matérias enviadas até o 
momento ao Legislativo.

R elem b ran d o
Marquinhos Goes havia usado re

centemente a tribuna da Câmara para 
solicitar a Tarcísio o andamento dos 
requerimentos e indicações. Segundo 
o próprio vereador, a população o tem 
cobrado frequentemente na rua.
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Fi iTi I DIVULGAÇÃO

O óculos inteligente 
Google Glass terá 
câmera de 5 megapixels 
com vídeo em HD, 
divulgou ontem a 
gigante de tecnologia.

'Facebook Home' 
desembarca no Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Na terça-feira 16, o Facebook começou a li
berar a usuários brasileiros de smartphones com 
sistema operacional Android o Facebook Home, 
interface que permite o uso de recursos da rede 
social a partir da tela inicial do aparelho. Por en
quanto, apenas proprietários de aparelhos Gala- 
xy S3 e Galaxy Note II, ambos da Samsung, terão 
acesso ao recurso. Desde a última sexta-feira, o 
recurso está disponível para cinco dispositivos 
móveis no mercado americano (HTC One, HTC 
One X, Galaxy S3, Galaxy S4 e Galaxy Note II) a 
partir da loja de aplicativos Google Play. O Home 
permite que o proprietário do smartphone intera
ja com seus contatos na rede social sem a neces
sidade de acessar o browser ou o aplicativo do 
Facebook. É possível, por exemplo, compartilhar 
informações e curtir postagens com um único to
que na tela principal do aparelho. Para baixar 0 
recurso em seu smartphone, 0 usuário brasileiro 

deve acessar a loja de aplicativos Google Play e 
pesquisar por "Facebook Flome". Estima-se 

que, nas próximas semanas, novos apa
relhos com sistema operacional Android 

serão habilitados a usar 0 recurso. Não há 
previsão para 0 lançamento da interface 

para aparelhos com sistemas operacionais iOS 
(Apple), Windows Phone 8 (Microsoft) e tablets.

Rápidas
^  • - SERÁ? China e EUA vão criar grupo de trabalho
^  sobre ciber-segurança, disse o secretário de Esta- 
^  do norte-americano, John Kerry, com os dois pa- 
^  íses tentando aliviar meses de tensões e acusa

ções mútuas de ataques digitais. Kerry disse que 
^  EUA e China concordaram sobre a necessidade de 

acelerar as ações para a segurança cibernética

/ // ////////^ /////////////////^ ^ ^ ^
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar...... 3264-8005 Conselho Tutelar....... 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi.......... 3267-8900

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

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M acatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ...............  3298-9200
Ambulância..........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa.................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano PARA LER
O próximo encontro do Para Ler os Clássicos, de 
Lençóis Paulista, aborda o livro O Poderoso Chefão, 
de Mario Puzo. Os interessados podem se inscrever 
pelos (14) 3263 6522 ou 3263 3123. O encontro será 
dia 15 de maio no Espaço Cultural "Cidade do Livro".

FEIRA

Facilpa divulga programação completa
Grandes nomes da música brasileira se apresentam na festa de aniversário de Lençóis 
Paulista; destaque para Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Victor e Léo e Munhoz e Mariano

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ABERTURA -  Na quinta-feira 2, o show de abertura da Facilpa fica por 
conta da dupla sertaneja André &  Matheus

D a R e d a ç ã o

A  diretoria da ARLP (As
sociação Rural de Len
çóis Paulista) divulgou 

nesta semana a programação 
completa e oficial da 36^ Fa
cilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista). A festa integra a 
agenda de eventos do aniversá
rio de Lençóis Paulista (que co
memora 155 anos no dia 28 de 
abril) e acontece de 2 a 12 de 
maio, no recinto de Exposição 
José Oliveira Prado.

Embora o recinto abra suas 
portas para receber o público 
na quinta-feira 2 de maio, a pro
gramação começa já no domin
go 28 de abril, com a tradicional 
cavalgada pelas ruas da cidade. 
São cerca de 500 montarias que 
saem às 9h da praça da Justiça, 
no Núcleo Luiz Zillo, percorre 
as ruas da cidade e termina em 
almoço de confraternização no 
recinto de exposição.

A Facilpa é dividida em 
duas partes, uma voltada para 
as áreas técnica e de negócios 
e outra que traz diversas atra
ções para o público. Na parte 
técnica, a quinta-feira 2 já tem 
a admissão dos equinos da raça

Mangalarga logo pela manhã. À 
noite, a praça de alimentação, 
parque de diversões e áreas de 
visitação aos estandes estarão 
abertas ao público. Às 20h30 
tem a solenidade de abertu
ra da 36^ Facilpa, seguida do 
início do rodeio Copa Brahma 
Barretos e do show com os ser
tanejos André & Matheus, o 
primeiro da festa.

A extensa programação de 
shows promete grandes atrações 
diárias até o dia 12 de maio. 
Neste ano, desfilam pelo palco 
da Facilpa artistas como Gust
tavo Lima (dia 3), Humberto e 
Ronaldo (dia 4), Lucas Ferrei
ra e Cezar e Paulinho (dia 5), 
bandas Os Quatro, Alpharock 
e Namp (dia 6), o sertanejo raiz 
das duplas Célio e Nando, Au
gusto César e Gustavo, Michelle 
e Karoline e Francisco e Fer
nando (dia 7) mais apresentação 
especial da Orquestra Boca do 
Sertão, o Festival Gospel com 
bandas locais e show com Da- 
mares e Banda (dia 8), Jorge e 
Mateus (dia 9), Victor e Léo (dia 
10), Munhoz e Mariano (dia 11) 
e Sérgio Reis, Renato Teixeira e 
Orquestra Municipal de Sopros 
de Lençóis Paulista encerrando 
a festa no dia 12 de maio.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DOMINGO -  28/04
9h -  Calvalgada
Saída: Caixa D'água Núcleo Luiz Zillo 
Chegada: Recinto de Exposições 
"José Oliveira Prado" -  entrada 
pelo portão 5.
12h -  Alm oço de confraternização 
com música sertaneja ao vivo. 
Adesão para não cavaleiros -  R$ 
20,00.

QUINTA-FEIRA -  02/05
9h -  Entrada e vistoria dos equinos 
da raça M angalarga 
20h30 -  Início do Rodeio etapa Copa 
Brahma Barretos e Solenidade de 
abertura da 36® FACILPA, na arena, 
no Recinto de Exposições "José 
Oliveira Prado", com a presença da 
Prefeita Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti e demais autoridades.
23h -  Show com André e Matheus

SEXTA-FEIRA -  03/05
9h -  Início do julgamento da raça 
Mangalarga
21h -  Rodeio Copa Brahma Barretos 
23h - Show com Gusttavo Lima

SÁBADO - 04/05
9h - Julgam ento dos animais da 
raça Mangalarga
21h - Rodeio Copa Brahma Barretos 
-  Semifinal
23h - Show com Humberto e 
Ronaldo

DOMINGO -  05/05
8h -  Prova de 3 Tambores CT 
Leninha Andrade e convidados 
(regulamento no site)
13h -  Projeto Criança Feliz e mini- 
caminhão da Lpnet para passear 
com as crianças 
14h -  Prova de Laço Livre 
CT Cassiano Selestino Alves 
(regulamento no site)
20h30-Final do Rodeio Copa 
Brahma Barretos 
22h - Show com Lucas Ferreira e 
Cezar e Paulinho

SEGUNDA-FEIRA -  06/05
22h30 -Show com as Bandas: Os 
Quatro /  Alpharock /  Namp

TERÇA-FEIRA -  07/05
20h -  Show Sertanejo Raiz com 
duplas da região: M ichelle e Karoline 
/  César e Nando /  Francisco e 
Fernando /  Augusto César e Gustavo 
22h- Show com Orquestra Boca do 
Sertão

QUARTA-FEIRA -  08/05
8h - Entrada dos ovinos de todas 
as raças
20h -  Shows com Renovados,

Aquebrantados, Orquestra da 
Assembleia de Deus M inistério 
do Belém, Banda Caminho da Paz, 
Grupo de Louvor do Haroldo Jesus 
Nazaré, Grupo de Louvor Casa de 
Oração, cantora W elida de Lençóis 
Paulista, Dupla Dil e Eli 
22h -  Show com Damares

QUINTA-FEIRA -  09/05
8h-Admissão e pesagem dos ovinos 
9h -  Entrada dos equinos M in i- 
horses (pôneis)
9h -  Entrada dos equinos para o 
Super Horse 3 Tambores Brasil 
21h - Início do Rodeio Brahma 
Super Bull PBR
23h - Show com Jorge e Mateus

SEXTA-FEIRA -  10/05
9H -Início do julgamento dos 
equinos M ini-horses (pôneis)
21H - Rodeio Brahma Super Bull 
PBR e Início da prova Super Horse 3 
Tambores Brasil 
23H -  Show com Victor e Léo

SÁBADO -  11/05
9h - Julgamento mini-horses (pôneis) 
21h -  Rodeio Brahma Super Bull 
PBR -  semifinais e prova Super 
Horse 3 Tambores Brasil - semifinal 
23h - Show com Munhoz e M ariano

DOMINGO -  12/05
8h30 - 17® Exposição e Julgamento 
de cães puros, mestiços e vira-latas 
13h -  Projeto Criança Feliz e mini- 
caminhão da Lpnet para passear 
com as crianças 
14h -Saída e encerramento da 
Exposição de Ovinos

TARDE COM 
NOSSA MÃE MARIA
15h -  Caminhada saindo do 
Fórum, em direção ao Recinto com 
a presença da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida e da Cruz da 
Jornada M undial da Juventude 
17h - Missa em comemoração ao 
Dia das Mães
18h30 - Apresentação do cantor 
Junior Hartung e Banda 
21h - Grande Final do Rodeio 
Brahma Super Bull PBR. Premiação 
dos grandes campeões de montaria 
em Touros e da campeã na prova 
Super Horse 3 Tambores Brasil 
23h - Show com Sérgio Reis, 
Renato Teixeira e Orquestra 
Municipal de Sopros de Lençóis 
Paulista sob regência do Maestro 
Marcelo Maganha -  entrada: 
ingresso solidário -  R$ 5,00 em 
Prol da Rede do Câncer de Lençóis 
Paulista
24h - Sensacional queima de fogos
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Facilpa prepara superatrações com animais
Destaque especial na pro

gramação da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista) 
é a participação de animais na 
grade de atrações.

Dois dos momentos mais 
marcantes são as montarias 
em touros nos dois finais de 
semana do evento. “Este ano, o 
primeiro final de semana tem 
a Copa Brahma Barretos, com 
montarias em touros que vão 
encher os olhos do público. 
No segundo final de semana

é a vez dos peões mostrarem 
suas habilidades no lombo dos 
animais durante o Rodeio PBR, 
outro megashow da festa. Nos 
dois casos, peões profissionais 
enfrentam o desafio de parar 8 
segundos no lombo de touros 
que são verdadeiros atletas da 
arena. Eles concorrem a prê
mios que somam R$ 100 mil", 
anuncia José Oliveira Prado, 
coordenador geral da Facilpa.

Além dos rodeios, as mon
tarias seguem nas provas dos 
três tambores para mulheres.

A programação prevê monta
rias no SuperHorse nas noites 
de 10, 11 e 12 de maio, campe
onato que reúne atletas de todo 
o país e vai distribuir R$ 11 
mil entre as amazonas. “Essa 
competição é importante na 
programação da Facilpa por
que nela as mulheres colocam 
à prova sua habilidade na con
dução de cavalos em alta velo
cidade. Aqui a corrida é contra 
o relógio", explica Prado. As 
atletas interessadas podem se 
inscrever pelo site www.su-

perhorsebrasil.com.br.
Antes disso, o dia 5 de 

maio será especial para quem 
gosta de ver animais no recin
to da Facilpa. O público pode 
acompanhar montarias duran
te o dia todo. “Teremos provas 
dos três tambores já a partir 
das 8h. As montarias começam 
de manhã e seguem durante o 
dia", avisa Prado. Essa prova é 
na modalidade aberta, perm i
tindo a participação de compe
tidores de todas as idades e de 
ambos os sexos.

Fetaesp inicia venda de estandes para a Agrifam
Está aberta a comerciali

zação de espaços para a 10® 
Agrifam (Feira da Agricultura 
Familiar e do Trabalho Rural), 
que acontece de 2 a 4 de agosto.

Pelo segundo ano, a Feira 
acontece em Lençóis Paulista

no recinto de exposições José 
Oliveira Prado, mesmo local 
das feiras Facilpa e Expovelha.

Segundo a Fetaesp (Fede
ração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de São 
Paulo), o espaço é o adequado

já que pode reunir um grande 
número de pessoas com segu
rança e conforto. Este ano é 
esperado um público de 35 mil 
visitantes, que pode gerar uma 
movimentação financeira acima 
dos R$ 17 milhões, número da

última edição.
Várias empresas do setor 

agrícola, que foram exposito
res em anos anteriores -  como 
Jacto, Jumil, Superagri, Com- 
pac e Guarany -  já confirma
ram presença.

http://www.uniontecnologia.com.br


Regional CAGED
O Brasil criou 112,45 mil novos postos de 
trabalho com carteira assinada em março, 
número 0,6% superior ao do mesmo período 
do ano passado (111,74 mil) e melhor 
resultado para o mês nos últimos três anos.

TRANSPOSIÇÃO DA FERROVIA EVENTO

Dnit confirma início do projeto Macatuba recebe melhores 
capoeiristas do Brasil

Empresa de Curitiba 
deve entregar estudo 
em 210 dias; projeto 
vai custar R$ 1 milhão

A n g e lo  N e to ____________

O Dnit (Departamento Na
cional de Infraestrutura 
de Transportes) finalizou, 

na quinta-feira 11, a licitação 
para contratar a empresa que 
vai elaborar o EVTEA (Estudo 
de Viabilidade Técnica, Econô
mica e Ambiental) e Projetos 
Básico e Executivo de Engenha
ria para transposição da ferrovia 
no Centro de Lençóis Paulista.

A empresa vencedora foi a 
Vega Engenharia e Consultoria 
LTDA, de Curitiba (Paraná). 
O valor do projeto é de R$ 
1.019.895,49. Em entrevista ao 
jornal O ECO, o superinten
dente do Dnit, Ricardo Mada
lena, afirma que ainda não há 
uma data precisa para iniciar o 
estudo. "Já estamos em curso 
com os procedimentos admi
nistrativos para a assinatura 
do contrato. Logo a empresa 
comece a realizar esse estudo 
e o projeto, ela tem 210 dias - 
no máximo - para entregá-lo ao 
Dnit para aprovação”, anuncia.

Após o término dessa eta
pa, as obras nas passagens de 
nível das ruas Coronel Joaquim 
Anselmo Martins e Niterói se
rão licitadas. "Findando esse 
projeto, futuramente iremos re
alizar essas obras tão sonhadas 
e esperadas pela população de 
Lençóis Paulista, trazendo mais 
segurança a toda a população”, 
revela Madalena.

Somente após o EVTEA e 
os Projetos Básico e Executivo 
de Engenharia é que o Dnit terá 
a dimensão da obra a ser exe
cutada na cidade, incluindo os 
prazos da execução, bem como 
a complexidade e os valores 
precisos da intervenção.

Apesar de o projeto estar 
no início, Madalena não tem 
dúvidas de que as obras serão 
realizadas. "Tenho certeza disso. 
Falo com propriedade, porque 
nós sabemos da necessidade 
dessa região”. Com a transposi
ção da linha férrea, a população 
de Lençóis Paulista terá mais 
mobilidade e segurança urbana, 
já que as ruas não terão mais as 
passagens da linha férrea pelo 
caminho do trânsito.

A ALL (América Latina Lo
gística), concessionária da linha 
férrea, através de sua assessoria 
de imprensa, informou que é 
totalmente favorável ao projeto, 
já que garante mais segurança e 
melhor produtividade da opera
ção ferroviária.

Esse tipo de obra deve ser 
uma tendência em todo o Esta
do de São Paulo, já que várias 
cidades da região - como Jaú, 
Botucatu, Dois Córregos, Pe
derneiras e Bauru - já têm pro
jetos em andamento.

"São cidades que nós es
tamos atendendo no Estado 
através da política do Governo 
Federal de levar mais seguran
ça e mobilidade à população 
do Estado de São Paulo”, diz o 
superintendente do Dnit.

Madalena lembra que o 
deputado federal Milton Monti 
(PR) vem sendo um importante 
articulador no andamento das 
obras ferroviárias na região.

l<<l<< MÁRCIO MOREIRA" l<"

AUDACIOSO -  Projeto prevê a transposição da ferrovia nas ruas do Centro de Lençóis Paulista

"O deputado Milton Monti não 
mediu esforços para viabilizar 
recursos para podermos licitar 
e contratar esse projeto funda
mental para a futura obra no

município. Tem no Orçamento 
da União uma emenda dele no 
valor de R$ 22 milhões para ser 
aplicado na ferrovia, no trecho 
compreendido entre Bauru e

Botucatu. Sendo assim, prova
velmente, já teremos recursos 
previstos para realizar a obra 
assim que se concretizar o pro
jeto básico”, completa.

Evento será na 
rodoviária, a partir 
das16h

A n g e lo  N e to ____________

O  vereador Marcos Rogério 
Soares de Goes (PP), atra
vés da secretaria de Cultu

ra de Macatuba e da Prefeitura, 
organiza no sábado 20, a partir das 
16h, na rodoviária, um evento que 
irá reunir os melhores capoeiristas 
do Brasil. A expectativa é que 100 
esportistas de todas as partes do 
país compareçam.

A ideia surgiu após Goes co
nhecer o trabalho voluntário na 
escola Caic. "É um trabalho feito 
pelos mestres lençoenses Chocola
te e Pastor para incentivar as crian
ças a praticar mais o esporte. Des

cobri isso por acaso. Os dois vão 
todos os dias, voluntariamente”, 
lembra o vereador. A atividade 
reúne 50 crianças macatubenses.

O objetivo da Secretaria de 
Cultura e de Góes é transformar 
o trabalho em projeto. "Eles ensi
nam muitas disciplinas, tiram as 
crianças das ruas. Quanto mais 
esporte, menos remédios, mais 
saúde. Achei interessante e con
videi o secretário da Cultura, Ivo 
Nascimento de Almeida, a conhe
cer”, completa.

Na quinta-feira 11, reunião 
no ginásio do Centro de Lazer 
Brasílio Artioli, com o vereador, o 
secretário da Cultura, os mestres 
Chocolate e Pastor e seus alunos, 
acertou os últimos detalhes. Todos 
que gostam do esporte podem 
comparecer ao evento que é gra- 
tuitolnformações pelo 3268 1821.

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista - SP

Edital de Loteamento 
(Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

José Juliano Mazzetto, Escrevente Autorizado do Serviço de Registro de Imóveis e 
Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.
Faz Saber, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
Terra Imóveis Ltda, CNPJ MF n° 01 294 597/0001-97, com sede na Rua Piedade, 
160, centro, nesta cidade, depositou neste cartório os documentos exigidos pelo 
artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro do loteamen
to denominado “Jardim Carolina”, com a área de 184.196,89 metros quadrados, 
aprovado pela Prefeitura Municipal em 05 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo de 
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB, que expediu, em 
13 de novembro de 2012, o Certificado n° 570. O imóvel é de propriedade da lote- 
adora por força da matrícula n° 26.880, e tem acesso pelas Ruas Armando Veronezi 
e Regina Rissato Paccola. Foram abertas 10 ruas, designadas com números ordinais 
e prolongadas as Ruas Regina Rissato Paccola e Armando Veronezi, em virtude 
do que o imóvel ficou dividido em 22 quadras, designadas com letras do alfabeto, 
de “A” a “V̂ ’ e “W”. As quadras de “A” a “O” foram sudvididas em 452 lotes, 
num total de 98.961,03 m2. Foram destinados para Área verde 30.845,63 m2, dos 
quais 6.152,17 m2 para área de preservação permanente do Ribeirão Cachoeirinha; 
6.266.56 m2 para Sistemas de Lazer; 627,86 m2 para Área Institucional e para o 
arruamento 47.329,22 m2; uma área de 166,59 m2 ficou destinada para permutar 
com a Prefeitura.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será 
publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
dias contados da última publicação.

Lençóis Paulista, 08 de abril de 2013.
-José Juliano Mazetto- 
Escrevente Autorizado 
-localização do imóvel-

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

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

Lençóis Paulista, 17 de Abril de 2.013.
ADRIANO CARLOS PACCOLA 

Coordenador de Contabilidade 
CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 17 de Abril de 2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC 1SP 220.456/O-4

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA -  SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JULIANO MAZZETTO, Escrevente Autorizado 
do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo.

FAZ SABER a todos quartos o presente virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, CNPJ MF n° 
46 200 846/0001-76, com sede na Praça das Palmeiras, 55, centro, nesta cidade, 
depositou neste cartório os documentos exigidos pelo artigo 13 da Lei n“ 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para o registro do loteamento denominado “LENÇÓIS 
PAULISTA F”  , com a área de 16.822,76 metros quadrados, situado na Vila Alfredo 
Guedes, aprovado pela Prefeitura Municipal em 27 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo 
de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 18 
de dezembro de 2012, o Certificado n“ 687. O imóvel é de propriedade da loteadora por 
força do registro ri° 01 da matricula n® 26.142, e tem acesso pelas Ruas José Ramos 
Campos, Vilma Foganholi Martins e José Lourenço da Silva do Conjunto Habitacional 
Dona Maria do Carmo Cagnon Gasparini, em virtude do que o imóvel ficou dividido em 
03 quadras, sendo 02 (duas) subdivididas em 30 e 03 lotes, respectivamente, num total 
de 33 lotes, totalizando 7.030,20 m“, e a outra destinada a Área Verde, com 3.085,27 

Junto à quadra de 03 lotes, acima referida, estão a Área Institucional, com 1.044,83 
m  ̂e Área Verde, com 279,29 m*. O arruamento ocupou 5,383,17 m .̂7

E, para í|ue chegue ao conhecimepto de todos, 
expediu-se o presente edital que será publiçado pela imprensa loçal, podendo o registro 
ser impugnado no prazo de 15 dias contados da últirpq publicação, j

J ■/ 'Leriçó^ Fjáülista, 12 ^e abril/de ̂ 0,13.  ̂ .

I i, / ^
-  Í ií&éÍiuvi/̂ noJ ^ ^ etto -

I Escrevent^-^torízado

-f lojcalização do imóvel -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA -  SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JULIANO MAZZETTO, Escrevente Autorizado 
do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo.

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA. CNPJ MF n“ 
46 200 846/0001-76, com sede na Praça das Palmeiras. 55, centro, nesta cidade, 
depositou neste cartório os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para o registro do loteamento denominado “LENÇÓIS 
PAULISTA E” , com a área de 29.721,25 metros quadrados, aprovado pela Prefeitura 
Municipal em 27 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 18 de dezembro de 2012, o Certificado 
n° 686. O imóvel é de propriedade da loteadora por força do registro 01 da matrícula 
n° 26 694, e tem acesso pela Avenida Lázaro Brígido Dutra e pela Rua Henrique 
Moretto. Foi aberta a Rua 1 e prolongadas as Ruas Lázaro Benedito de Camargo, 
Américo Luiz Casali e Benedito de Souza Nogueira do Conjunto Habitacional Ibaté, em 
virtude do que o imóvel ficou dividido em 04 quadras, sendo 02 (duas) designadas com 
as letras do alfabeto, "A” e “B". subdivididas em 23 e 16 lotes, respectivamente, num 
total de 39 lotes, totalizando 8.462,86 m^, e as outras 02 (duas) destinadas a Área 
Verde, com 6.010,77 m* e Área Institucional, com 5.997,28 m .̂ O arruamento ocupou 
9,250,34

E, par l qúe chegue ao conhecimánto de todos, 
expediu-se o presente edital que será p i ilicado pela im prepsá llo^í, poqendo o registro 
ser impugnado no prazo de 15 dias conti dois da última'publtóaçãoi; '

„ ' u  /  ,' M  /.'
LençóÈ ^ r i l  de/2013. j

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de abril de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 204,12.



Adm inistração TECNOLOGIA
O setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Lençóis Paulista 
implantou recentemente um sistema que registra o CID (Código 
Internacional de Doenças) de cada atestado apresentado pelos 
servidores públicos. O sistema servirá para dar um perfil das faltas dos 
funcionários, mostrando quais as maiores causas de afastamento.

CUSTO

Lençóis gasta R$ 4 mi por ano com faltas de servidores
R$ 3 milhões estão relacionados a funções que necessitam de substituição do profissional

Angelo Neto
O ECO

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista gasta R$ 4 milhões por 
ano com as faltas dos ser

vidores públicos ao trabalho. Em 
um quadro de 2 mil funcionários, 
cerca de 140 profissionais não 
comparecem ao serviço diaria
mente. O número, que representa 
7% do total, é considerado alto 
por profissionais da área de segu
rança do trabalho. O valor gasto 
com a substituição ou ausência de 
servidores poderia ser usado em 
obras públicas. Uma creche, por 
exemplo, custa R$ 1 milhão.

O custo com as faltas em 
2012 girou em torno de R$ 4 mi
lhões. Desse valor, R$ 3 milhões 
se referem às substituições de 
professores da rede municipal de 
ensino. O restante diz respeito à 
remuneração do servidor mesmo 
sem que ele tenha comparecido 
ao trabalho. “Há um nível de

INTENSO -  Marcos Norabele afirma que a administração atua 
diariamente para diminuir o absenteísmo no quadro de servidores

absenteísmo (falta ao trabalho) 
muito alto com os professores e 
nos preocupamos com isso. Em 
2012, gerou gastos (custo de pro
fessores substituídos) em torno 
de R$ 3 milhões. É um número 
expressivo. O professor se afasta e 
tem que ser substituído, porque o 
aluno não pode ficar sem aula", 
lembra o diretor.

De acordo com Norabele, o 
índice de absenteísmo dos servi
dores públicos é elevado devido 
ao grande número de mulheres. 
“Sabemos que a mulher tem ín
dice de absenteísmo maior que 
do homem. Ela falta ao trabalho 
por vários fatores. Um deles é a li
cença gestante de seis meses. No
tamos que, por outras razões de

saúde, as mulheres têm uma au
sência maior. Geralmente quem 
acompanha a criança no médico 
e em outros lugares é a mulher". 
Atualmente, 70% do funcionalis
mo são do sexo feminino, número 
que cresce gradativamente.

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Rogério Alexandre de 
Almeida diz que o número de fal
tas é alto, mesmo levando em con
sideração a participação feminina 
no quadro de servidores. “É difí
cil comparar os índices. Tem que 
levar em consideração o perfil de 
cada empresa". Ele acredita que 
a melhor solução é a prevenção, 
mas não descarta as premiações 
como alternativa. “As maiores 
causas dos afastamentos devem 
ser investigadas. A premiação é 
uma boa alternativa, mas ela não 
resolve. Muitas vezes, o funcioná
rio tem um problema de saúde e 
não falta por medo de perder a 
premiação", completa.

Diretoria de RH diz que trabalha para diminuir o absenteísmo
A Diretoria de RH diz que 

atua para diminuir as faltas dos 
servidores públicos. “Temos a 
premiação por mérito. Um dos 
critérios é estar dentro do limi
te de faltas", afirma o diretor da 
pasta, Marcos Norabele.

O funcionário que falta me
nos de 12 dia ao trabalho em um 
ano recebe R$ 280. O servidor 
que falta menos de 30 vezes em 
cinco anos ganha trinta dias de 
folga. As faltas com atestado mé
dico são descontadas na premia-

ção, pois o setor de RH entende 
os compromissos com a popula
ção continuam, independente
mente da justificativa do servidor.

Para o diretor, outra alterna
tiva para controlar o problema é 
o rigor dos processos seletivos.

“Processos seletivos mais rigoro
sos auxiliam na prevenção desses 
problemas. O concurso é um mé
todo de seleção utilizado somente 
no serviço público, mas é insu
ficiente para saber se a pessoa é 
adequada ao cargo", completa.

ANTIDROGAS

Fórum municipal realiza 
sua segunda reunião
A ação no combate às drogas se 
estenderá a todos os bairros da cidade

Flávia Placideli

A conteceu ontem  a 
segunda reunião do 
Fórum  Perm anente 

Antidrogas, no Centro de 
Atendim ento ao Cidadão, 
em que foram discutidos 
tem as sobre combate às 
drogas e como começar 
um projeto que reúna 
toda a população nesta 
ação. Estavam presentes 
servidores da Prefeitura, 
diretores de escolas e pes
soas que prestam  serviço 
na cidade.

A partir do dia 23 de 
maio, o projeto dará início 
e se entenderá por regiões 
da cidade. “O objetivo é 
fazer com que a com uni
dade participe com ações 
que interessem  a esses 
cidadãos, como gincanas, 
palestras e dinâm icas, a 
fim de englobar escolas, 
unidade de saúde de cada 
bairro, que a população 
reconheça o problem a das 
drogas na nossa cidade e 
tome uma posição" expli
ca o gestor do fórum, Mar-

cos Norabele. A princípio, 
o Centro, a Vila M arim 
bondo, Jardim  Ipê, Vilas 
Paccola, Santa Cecília e 
Antonieta I e II, devem 
receber as reuniões.

O projeto Fórum Perma
nente de Combate às Drogas 
foi uma das ações previstas 
no plano de governo da pre
feita Bel Lorenzetti (PSDB), 
apresentada à população em 
sua campanha eleitoral no 
ano passado.

Para 23 de maio está 
m arcada reunião p repa
ratória para o fórum, no 
Lions Clube, das 8h às 
12h. A diretora da As
sistência de Promoção 
Social, E lizabeth Ortado 
Athanásio, alerta para a 
im portância da in iciati
va. “Nós da Educação, 
da Saúde sentimos esse 
problem a afetando nossas 
com unidades. É preciso 
conscientizar as famí
lias. A família precisa 
trabalhar isso com o pé 
no chão, na prevenção 
dentro de casa, com os 
filhos", finaliza.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 
22-2013 PROC: 38-2013 EDITAL: 24
2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba 
- OBJETO: Aquisição de materiais de re
posição para uso na varredora que realiza 
a limpeza nas vias públicas do município, 
Os materiais a serem adquiridos serão uti
lizados no seguinte equipamento: VAR- 
REDORA COLETORA REBOCÁVEL 
VCR 1000 -  MARCA VEMAQ, confor
me especificações descritas no ANEXO 
II deste Edital, A Pref. de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homolo
gou o processo em referência, adjudicando 
o objeto da licitação em favor de TFC DO 
BRASIL LTDA.: itens 1- R$5.408,00; 2- 
R$10.688,00; 3- R$2.268,00;4-R$543,00; 
5-R$328,00; 6-R$162,00; 7-R$1.596,00; 
8-1.030,00; 9- R$850,00, VALOR TOTAL 
DO PROCESSO R$23.687,80.
Macatuba, 11 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito 
Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO 
PRESENCIAL 23-2013 - PROCESSO: 
39-2013- OBJETO Registro de preço 
para futuras contratações de empresa(s) 
especializada(s) na prestação de serviços 
mecânicos preventivos e corretivos para 
veículos pesados tipo Pá Carregadeira, Mo- 
toniveladora, Retroescavadeira, Esteiras e 
Tratores a serviço da frota municipal, com 
fornecimento de mão-de-obra e equipamen
tos necessários a execução dos serviços, 
conforme especificações do Anexo II -  Es
pecificações mínimas e termo de referência. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVE
LOPES: 02/05/2013 às 8h e 30 min. O edi
tal, n a íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos 
dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 15 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito 
Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 
21-2013 PROC: 37-2013 EDITAL: 23
2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatu- 
ba - OBJETO: Aquisição de álcool etílico 
hidratado e óleo diesel S-10 (baixo teor de 
enxofre, conforme legislação vigente), des
tinado ao abastecimento diário dos veículos 
das diversas Secretarias Municipais, através 
do sistema de Registro de Preço, conforme 
especificações descritas no ANEXO II deste 
Edital, A Pref. de Macatuba torna público 
que o Prefeito Municipal homologou o pro
cesso em referência, adjudicando o objeto 
da licitação em favor de NOSSO POSTO 
DE MACATUBA LTDA, item 1 Alcool etí- 
lico, vl. Unit. R$1,97, Valor total estimado 
de R$15.760,00. Item 2 FRACASSADO. 
Macatuba, 15 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito 
Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 
24-2013 PROC: 40-2013 EDITAL: 26
2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba 
- OBJETO: Contratação de Serviços de co
leta, transporte, tratamento e destinação fi
nal de resíduos de asaúde produzidos pelas 
unidades de saúde do Município, classifica
dos nos grupos “A”, “B” e “E” da resolução 
CONAMA 358/05, conforme determinação 
da resolução ANVISA RDC 306/0, pelo 
período de 12 meses, através do sistema de 
registro de preços, conforme especificações 
descritas no ANEXO II deste Edital, A Pref. 
de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em re
ferência, adjudicando o objeto da licitação 
em favor de CHEIRO VERDE COM. DE 
MAT. REC. AMBIENTAL LTDA. EPP, 
vl. Unit. R$5,00, Valor total estimado de 
R$12.000,00
Macatuba, 16 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito 
Municipal

‘'"lES Prefeitura M unicipal; 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, 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:

Lei 4464 de 16.04.2013..................Dispõe sobre alterações na Lei n.° 3660,
de 20.12.2006 .
Decreto 159 de 11.04.2013..................Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 23.000,00.
Decreto 160 de 16.04.2013..................Institui Equipe Técnica Interdiscipli-
nar responsável pela aplicação do programa de medidas socioeducativas de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.
Decreto 161 de 16.04.2013..................Dispõe sobre a designação de mem
bros compor Equipe Técnica Interdisciplinar.
Decreto 162 de 16.04.2013..................Institui e nomeia a Comissão Munici
pal de Avaliação e Acompanhamento do Programa Prefeito Amigo da Crian
ça, da Fundação Abrinq -  Gestão 2013/2016.
Portaria 526 de 16.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Co
munitário de Saúde.
Portaria 527 de 17.04.2013..................Repreende funcionária pública muni
cipal em razão de sentença proferida em processo administrativo.
Portaria 528 de 17.04.2013..................Repreende funcionária pública muni
cipal em razão de sentença proferida em processo administrativo.
Portaria 529 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
por motivo de acidente de trabalho, a Sandra Brun Beteto, Professor de Edu
cação Infantil I.
Portaria 530 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
por motivo de acidente de trabalho, a Ilana Andresa Silvestrini Gottardi, Pro
fessor de Ensino Fundamental I.
Portaria 531 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Co
munitário de Saúde.
Portaria 532 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Rosângela Vieira de Souza Generick, Agente de 
Serviços Gerais.
Portaria 533 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Franciele Cristina Paccola Rossini, Agente de 
Serviços Gerais.
Portaria 534 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Lúcia Helena Pelegrin de Lima, Assistente So
cial.
Portaria 535 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Rosemary Savioli dos Santos Ferrarezi, Agente 
de Saúde.
Portaria 536 de 17.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Adriana Ferreira, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 537 de 17.04.2013..................Afasta, por motivo de acidente de tra
balho, Elisete Terezinha Diegoli Paccola, Professor de Ensino Fundamental 
I.
Portaria 538 de 17.04.2013..................Afasta, para tratamento de saúde, An
gélica Marcelino de Souza Damaceno, Agente de Saúde.
Portaria 539 de 17.04.2013..................Afasta, para tratamento de saúde,
Cássia Maria Gadani, Cozinheiro.
Portaria 540 de 17.04.2013..................Afasta, para tratamento de saúde,
Eliana Márcia Isse Penhafiel, Professor de Ensino Fundamental I.

Lençóis Paulista, 17 de abril de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 89,32.

http://www.macatuba.sp.gov


Saúde CONSUMO DE AÇÚCAR
As crianças e os adolescentes brasileiros estão trocando o consumo de água 
e leite por bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados 
ou em pó, o que aumenta os casos de obesidade infantil e os riscos para o 
desenvolvimento de doenças antes observadas em adultos, como diabetes tipo 
2 e hipertensão. A constatação é de estudo epidemiológico brasileiro.

FERRAMENTA

Mudança no timbre e ronquidão 
podem ser problemas na voz
Dia Mundial da doença alerta profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho

Priscila Pegatin
FOTO: MARCIO MOREIRA/O ECO

Neuseli Aparecida Cone- 
glian trabalha há 25 anos 
como professora. Atuan

do em até dois períodos -  com 
aulas na parte da manhã e da 
tarde -  o esforço que fazia para 
se comunicar com os alunos le
vou a professora a procurar um 
profissional para cuidar da saúde 
da voz. ”Primeiro, fui ao otorri- 
nolaringologista porque tinha 
tosse seca. Depois fiz tratamento 
durante dois anos na fonoaudió- 
loga". A professora da EMEF Es
perança de Oliveira não é a úni
ca profissional da educação que 
precisou de ajuda no tratamento 
da voz. Segundo a fonoaudióloga 
Vanessa Monteiro Ramos, os pro
fessores estão entre os que mais 
apresentam problemas, acom
panhados dos operadores de 
telemarketing, cantores, atores e 
locutores de rádio. ”Eles preci
sam de um cuidado maior por
que sem a voz eles não podem 
trabalhar", ressalta Vanessa.

Neuseli procurou um mé
dico por causa da tosse, mas 
entre os sintomas mais comuns 
estão também a ronquidão e

PREVENÇÃO -  Fonoaudióloga ^  
dá dicas para evitar problemas é i  
com a voz; cuidados são / '
importantes principalmente 
para professores r '

a mudança no timbre. ”Se ao 
falar sentir cansaço, dor ou 
aperto na garganta, ardor, se a 
voz desaparecer ou soar desa
gradável, é indicado procurar 
primeiro o otorrinolaringolo- 
gista e, depois, o fonoaudiólo- 
go", explica Vanessa. ”Isso se 
os sintomas persistirem por 
duas semanas ou mais".

O tratamento, que pode ser

feito também como forma de 
prevenção, Neuseli sabe de cor. 
”Não falar alto, não pigarrear, 
comer maçã e beber água, que 
para mim virou uma companhia. 
Não vivo mais sem água, levo a 
garrafinha sempre comigo".

Segundo a fonoaudióloga, 
essas dicas devem ser seguidas 
durante a vida inteira. ”Tem 
que evitar cigarro, bebida al-

coólica. Tudo isso ajuda m ui
to, assim como a fonoterapia 
que melhora a musculatura da 
corda vocal".

Apesar de em alguns casos 
só com as dicas e a terapia já 
apresentar melhoras, às vezes 
é preciso medicamento e até 
cirurgia no tratamento da voz. 
”Por isso, é sempre bom procu
rar ajuda profissional", finaliza.

DICAS PARA 
EVITAR 

PROBLEMAS 
COM A VOZ

- Beba em média 2 litros de 
água por dia, de preferência 
em temperatura ambiente e 
sem gás;

- Durante a atividade vocal, 
palestras ou aulas, beba 
alguns goles de água para 
umidificar a garganta;

- Procure consumir 
alimentos como maça, que 
é um adstringente, age 
limpando a boca e a faringe.

Evite qualquer tipo de 
competição sonora (tentar 
falar mais alto que 0 som do 
ambiente);

- Evite tossir e pigarrear, 
pois provoca muito atrito 
entre as pregas vocais;

- Não fume, a fumaça causa 
irritação às pregas vocais;

Evite ar condicionado, se 
não for possível procure 
sempre beber água nestes 
ambientes para não 
ressecar a mucosa;

- Evite consumo de leite 
e derivados, assim como 
chocolate pois eles 
aumentam a secreção de 
muco no trato vocal;

- Evite bebidas alcoólicas, pois 
elas têm efeitos anestésicos 
provocando diminuição da 
sensibilidade, e podendo levar 
ao abuso vocal sem perceber

C o n su ltó rio  O d o n to ló g ico
Dra. Elizandra PqccoIq 

Moretto de Almeida
Círurgiã • Dentista CROSP 82240

> Odontologia Estética 
^ Periodontia 
^ Endodontia 
y  Cirurgia e implantes 
y  Próteses dentárias 
y  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

Rua 15 de Novembro, 246 - Fone: 3263-2255

CCínica
S a n ta  <!Rosa

Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 
RPG-Pi lates-Psicoterapia

Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365

MAGISTRAL
PHARMA

W W W . m a g  i st  ra l p h a r m a . c o m . br

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas manipuladas;
- Entrega em dom icílio;
- Orçamentos por te lefone, fax ou email; •.
- Retirada gratu ita  de receitas em dom icílio;
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e ,
- Arom aterapia
-Terapia Floral com produtos BioFIorais; ■
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência CEf

14 3264-1266
RUA IGNÁCIO ANSELM O , 590  

CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA/SP

p s i q u i a t r i a
DR. CARLOS AUGUSTO HUEB

Tet(14) 3 2 6 4 -1 5 3 7  | Cet (14) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Conegtian, 65, sata 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tet (14) 3 2 9 8 -9 2 0 0

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 113.202-TE O T10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho

Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes^6-54Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

V PameLab
/  L a b o ra tó r io  de A n á lis e s  C lín ic a s

-EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

•DNA
ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://WWW.mag


Sociedade TUdo jóia
Paulo Henrique 

e Wiverson, na 
Compania da 
Esfiha
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FOTO: O ECOV3
OI»I o

| Ü
I  U

IDADE NOVA
Ontem, quem assoprou as 
velinhas foi o cantor André 
Fregone, da dupla sertaneja 
André & Matheus. O músico 
completou 33 anos. Ele recebe 
os parabéns de seus familiares, 
dos amigos e da equipe do 
jornal O ECO. Muita saúde e 
sucesso nos novos desafios que 
se aproximam.

• DIDATICA
Só na Didática o cliente encontra 
tudo em jornais, revistas, 
agendas e materiais para 
escritório. A Didática está há 15 
anos oferecendo os melhores 
serviços em papelaria como 
encadernação e xerox.A 
Didática fica na rua Dr. Antonio 
Tedesco, 252, Centro. Telefone 
(14) 3263 4823. Na foto, Rose e 
Vilmar.

Lucas, 8 meses

S A N Ti^LA R A
0 . Materiais Elétricos

PROMOÇÂOIMPERCW EL

f  CABO flexível 4,00MM^ . 
R $h150M ETR 0  
CABO flexível 6,00MM^ 
R $170  O METRO 
CABOFLEXIVEL 10,00MM^ 
R $ Z 9 9 0M E T R O .^

*ENQUANTO DURAREM  
OSESTOQUES

O melhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

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

FOTOS: STUDIO A

O  Giovany e Matheus, na 
Compania da Esfiha 
© Guilherme e Ricardo, na 
Compania da Esfiha 
© Jadel e Carlos, na 
Compania da Esfiha 
O  Jairo e Cristiane, na 
Compania da Esfiha 
© Joelma e Rafael, na 
Compania da Esfiha 
O  João, Lucas e Evair, na 
Compania da Esfiha
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C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O I U S T R U C Â O

AO A CA BAM EN TO  
( 14) 3264-2505

R:WALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA


