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ICMS cai e receita encolhe R$ 1 mi
Estimativa é de que, até o final de 2013, Prefeitura deixe de arrecadar perto de R$ 5 milhões; perda de receita obriga a reduzir gastos

PLANO DIRETOR

Audiência deve 
focar ocupação do 
solo em Lençóis

A Diretoria de Planejamento e o 
Conselho Municipal de Política Urbana 
organizam para hoje a audiência pú
blica para discutir alterações no Plano 
Diretor de Lençóis Paulista. Aberta à 
população a partir das 18h, a audiência 
será no auditório da Diretoria de Educa
ção (rua 7 de Setembro, 711, Centro). A 
audiência pretende ouvir da população 
as propostas para interferir no ritmo de 
desenvolvimento da cidade, tais como o 
ordenamento e a ocupação dos vazios 
no perímetro urbano. “É uma oportu
nidade para a população opinar sobre a 
mudança de uma lei" , lembrou Rafael 
Augusto Barbosa, do Conselho.

M ARIM BO NDO

Clube leva 500 a Baile 
dos Namorados ®

EM OBRAS

Prefeitura trabalha 
em rotatória no 
bairro Progresso

As equipes da Diretoria de Obras 
etrabalham em várias frentes neste 
inicio de semana. Na região do bairro 
Progresso, a Prefeitura iniciou a coloca
ção de guias e sarjetas, para a constru
ção de uma rotatória que vai interligar 
o bairro à Rodovia Marechal Rondon, 
a partir da Cecap. No Jardim Prima
vera, prosseguem os trabalhos para a 
instalação de rampa de acessibilidade 
na passarela sobre o Rio Lençóis.

POLÍCIA

Em 5 horas, 2 roubos 
são registrados O
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CONTA GOTAS - Criança 
recebe gotas da vacina contra 
a poliomielite; campanha 
segue até 21 de junho

lO lO :  MÁRCIO MOREIRA /O  IC

ROTATÓRIA - Região do bairro Progresso recebe rotatória ligando com a Marechal Rondon e melhora entradas e saídas do município

LENÇÓIS

Campanha já 
imunizou 2,6 mil 
crianças

A Campanha de Vacinação con
tra Poliomelite, que aconteceu no sá
bado, imunizou 68% do público alvo 
em Lençóis Paulista. Para a Saúde, o 
número de crianças imunizadas foi 
considerado positivo. Ainda no fim 
de semana, jovens e adolescentes 
que vão participar da Jornada Mun
dial da Juventude também foram às 
unidades de saúde para colocar em 
ordem a carteira de vacinação. A 
OMS (Organização Mundial de Saú
de), preconiza que 80% das crianças 
menores de cinco anos devem rece
ber a vacina. A campanha segue até 
o dia 21 de junho. O

SAÚDE

Lençóis tem 17 casos 
suspeitos de Gripe A Q

BASQUETE

Alba vence cinco 
jogos no final 
de semana

Neste final de semana, todas as 
categorias do projeto Alba/Lençóis 
estiveram em quadra. Com cinco 
vitórias em cinco jogos, o técnico 
Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu, considerou a sequência histó
rica. O sub-12, sub-13 e sub-14 bate
ram Maracaí pela LBC, enquanto o 
sub-16 venceu São Carlos, também 
pela Liga, e São Caetano do Sul, pelo 
Campeonato Estadual.
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Maringá goleia 
Pratânia por 6 a 0 O
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TEMPO C4̂
TERÇA-FEIRA, 11/06

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

A O - íO p  tarde e à noite.

Í ?7»C @  98:%

QUARTA-FEIRA, 12/06
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva t'27°C a qualquer hora.

418“C 52%

C&T O
Drones chegam para 
fotografar Lençóis 
do céu
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Cidades
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“NOITE DO PIJAMA”
Alunos do Maternal II da Creche Maria Inez 
Crepaldi permaneceram na escola até às 
2oh, no dia 3, para marcar o encerramento 
do projeto Dia e Noite. Os alunos do diurno 
vivenciaram a rotina da creche noturna.
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FRASE
"Expectativa era recebermos R$ 4,5 
milhões, mas o repasse foi de R$ 3,7 
milhões". Júlio Antonio Gonçalves, 
diretor de finanças de Lençóis Paulista, 
sobre queda de arrecadação de ICMS

PALESTRA
Na quinta-feira tem palestra "Es

colha os melhores caminhos para 
sua empresa" no centro do Empre- 
endedor/PAE SEBRAE de Lençóis 
Paulista. O objetivo é orientar sobre 
a importância da busca da excelên
cia no planejamento, organização 
e controle do negócio. A palestra é 
gratuita e começa às i9h. Podem 
participar empresários e empreen
dedores individuais, sendo no máxi
mo, duas pessoas por empresa.

CIDADE LIMPA
O Projeto Cidade Limpa, reali

zado pela TV TEM em parceria com 
as Diretorias de Agricultura e Meio 
Ambiente e Saúde passa hoje pelos 
bairros Jardim Lago da Prata e Mon
te Azul, amanhã no Jardim Primave
ra e Vila Repke e na quinta-feira no 
Conjunto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari e Vila São João. O projeto re
colhe sofá, cadeiras, madeiras e mó
veis para descarte. Não serão reco
lhidos resíduos de jardins e entulhos 
de construção.

4̂  SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Mun

dial do Meio Ambiente, celebra
do em 5 de junho, a Prefeitura de 
Agudos realiza a 4^ Semana do 
Meio Ambiente. Uma série de ati
vidades com foco na conscientiza
ção da preservação do planeta está 
programação para acontecer das 
9h às i6 h da quinta-feira, 13 e de 
sexta-feira, 14, na Praça Tiraden- 
tes. Haverá exposição de trabalhos 
pedagógicos ambientais, coleta de 
lixo eletrônico e de óleo de cozinha 
usado, além de apresentações de 
danças e teatros infantis. 
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Inscrições para PM terminam dia 21
Terminam na sexta-feira 21 de junho as inscrições para a 

contratação de 2.369 cargos na graduação inicial de Soldado 
PM de 2  ̂ Classe para o Quadro de Praças de Polícia Militar, 
masculino e feminino. A maioria dos novos policiais trabalhará 
no patrulhamento nas ruas. O processo seletivo é composto 
de prova de escolaridade, prova de condicionamento físico, 
exames de saúde e psicológico, investigação social e análise 
de documentos. Os requisitos são ter no mínimo 18 anos e no 
máximo 30 anos, ter concluído o ensino médio, estar em dia 
com as obrigações eleitorais e militares e não ter respondido 
ou estar respondendo a processo administrativo, em caso de 
funcionários públicos. As inscrições deverão ser realizadas so
mente pela internet, no site www.vunesp.com.br, até as 16 ho
ras do dia 21 de junho. Após a inscrição,
0 interessado deve imprimir 0 boleto 
bancário e efetuar 0 pagamento do 
valor correspondente da taxa de 
inscrição. O valor da inscrição de R$
50,00 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, utilizando somen
te 0 boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data limite do 
encerramento das inscrições.

PREPARATIVOS -  O Festival do Livro começa só no dia 17, mas a estrutura do 
evento já começou a ser montada, na segunda-feira, na Praça Concha Acústica. O 
local vai ser o palco de exposições de livros, praça de alimentação, apresentações 
de dança, teatro e música. 1

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, m ande foto com  
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclam ação. 
Para o e-m ail oeco@ jom aloeco.com .br, com o número  
de seu telefone, autorização e RG.

i

Comissão da Câmara aprova medida que pre
vê o pagamento de bolsa às mulheres, vítima 
de estupro, que não fizerem o aborto permiti
do por lei. A mulher que optar por não fazer o 
aborto terá assistência pré-natal, com acompa
nhamento psicológico e uma ajuda financeira.

A complementação da lei das empregadas cria 
o Simples Doméstico. Em uma só guia, com có
digo de barras, permite o pagamento em qual
quer banco. O patrão quitar todos os impostos 
e direitos trabalhistas. Estarão incluídas as con
tribuições sociais e um fundo para indenização.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista è
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO N° 20/2013 - PROCESSO 29/2013 - CONTRA
TANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: HIDROCOELHO 
MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA. - VA
LOR: R$ 7.950,00 - ASSINATURA: 24/05/13 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS MOTO- 
BOMBA, LOCALIZADOS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO 
JARDIM PRÍNCIPE - VIGÊNCIA: 6 MESES - MODALIDADE: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 09/2013.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José Antonio Marise, Diretor do S.A.A.E. de Lençóis Paulista, usando das atribui
ções que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da empresa “Cerba- 
diesel Peças e Serviços Ltda.”, inscrita no CNPJ sob n° 62.565.114/0001-36, cujo 
objeto é a manutenção de bomba e bico do motor “Doosan” (motor estacionário) 
do grupo gerador da Estação de Tratamento de Esgotos, incluindo peças e mão 
de obra, formalizada através da Dispensa de Licitação n.° 10/2013, Processo n.° 
32/13, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.° 
8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 10 de Junho de 2013

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Diretor do SAAE

EXTRATO DE ADITIVOS
Extrato do Aditivo I, da Ata de Registro de Preços n° 01/2013 -  Processo 05/13
-  Modalidade: Pregão Presencial n° 01/2013 -  Contratante: SAAE de Lençóis 
Paulista -  Registrado: Auto Posto Avenida de Lençóis Paulista Ltda. -  Motivo e 
Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio financeiro do objeto, previsto no 
instrumento primitivo, passando o valor do Etanol de R$ 1,679 para R$ 1,779, e 
do Diesel de R$ 2,064 para R$ 2,129 -  Assinatura: 27/03/13 .

Extrato do Aditivo I, da Ata de Registro de Preços n° 02/2013 -  Processo 05/13
-  Modalidade: Pregão Presencial n° 01/2013 -  Contratante: SAAE de Lençóis 
Paulista -  Registrado: Auto Posto Tubarão de Lençóis Paulista Ltda. -  Motivo e 
Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio financeiro do objeto, previsto no 
instrumento primitivo, passando o valor da Gasolina de R$ 2,554 para R$ 2,678
-  Assinatura: 26/04/13.

Extrato do Aditivo I, do Contrato n° 02/2013 - Processo 01/13 - Modalidade: To
mada de Preços n° 01/2013 -  Contratante: SAAE de Lençóis Paulista - Contrata
do: Hidrodex Engenharia e Perfuração Ltda. -  Motivo do Aditamento: Acréscimo 
de valor do objeto, previsto no instrumento primitivo. Valor: R$ 70.265,14 - As
sinatura: 03/04/13.

Extrato do Aditivo II, do Contrato n° 02/2013 - Processo 01/2013 - Modalidade: 
Tomada de Preços n° 01/2013 -  Contratante: SAAE de Lençóis Paulista - Contra
tado: Hidrodex Engenharia e Perfuração Ltda. -  Motivo do Aditamento: Acrésci
mo de valor do objeto, previsto no instrumento primitivo - Valor: R$ 41.642,71
- Assinatura: 13/05/13.

Extrato do Aditivo IV, do Contrato n° 11/2011 - Processo 15/11 - Modalidade: 
Carta Convite n° 03/2011 -  Contratante: SAAE de Lençóis Paulista - Contratado: 
CECAM - Consultoria Econômica Contábil e Administrativa Municipal S/S Ltda.
-  Motivo do Aditamento: Prorrogação de prazo do objeto, previsto no instrumento 
primitivo, pelo período de 12 meses -  Valor: R$ 65.023,56 - Assinatura: 07/06/13.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de junho de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 116,40.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da 
Tomada de Preços n° 004/2013, Processo n° 136/2013, cujo o objeto é a 
contratação de empresa especializada para execução das obras de refor
ma e ampliação do prédio da Creche “Odette Moreira Cruz Pietraróia”, 
no município de Lençóis Paulista, foi retificado. 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, 10 de junho de 2013. JOSÉ DE- 
NILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

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 220 de 6.06.2013.........Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 42.417,60.
Decreto 221 de 6.06.2013.........Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 13.142,13.
Decreto 222 de 6.06.2013.........Autoriza a emissão de Nota de Dota
ção para ajuste de Fonte e Código de Aplicação.
Portaria 743 de 10.06.2013.........Nomeia Matheus Thomaz de Azeve
do para o cargo de Vigilante.

Lençóis Paulista, 10 de junho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de junho de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 57,01.

CLASSIECO
A o  lado da comunidade

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.

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

Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
• Serviços
• Diversos

http://www.vunesp.com.br
mailto:oeco@jomaloeco.com.br
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Opinião FRASE
• Todo ano há um incremento no 
orçamento, o que não é o caso de 2013. 

Júlio Gonçalves, diretor Financeiro da 
Prefeitura de Lençóis Paulista.

PARA PENSAR
• "Que ninguém se engane, 
só se consegue a simplicidade 
através de muito trabalho"

Clarice Lispector

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

Momento difícil exige sacrifícios

A
economia não mostra bons sinais. 
Apesar da presidente Dilma Rousseff 

k(PT) e o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, tentarem inflar as estatísticas 
oficiais, o momento não é bom para o país. 
Diante dessa dificuldade, a ação do governo 
nestes últimos anos foi tentar incentivar o 
consumo e, consequentemente, manter a 
indústria em plena produção. A estratégia 
escolhida foi reduzir o IPI (Imposto Sobre 

Produtos Industrializados) primeiro de 
veículos e depois de produtos da linha 
branca. Pois bem, o resultado foi um 
impacto extremamente negativo nas 

contas dos municípios que também 
recolhiam parte desses impostos. 
Aliado a essa desoneração de impos
tos a atividade econômica também 
freou diminuindo, assim, a arrecada

ção tributária. Tudo é uma cadeia.
Este preâmbulo serviu apenas para 

contextualizar a notícia divulgada 
hoje em O ECO de que, só no mês de

maio, a Prefeitura deixou de arrecadar R$ 
800 mil em tributos de ICMS (Imposto so
bre Circulação de Mercadoria e Serviços). A 
expectativa da Prefeitura é deixar de arre
cadar R$ 5 milhões até o final de 2013. Um 
valor realmente muito alto, tendo em vista 
o pequeno percentual de investimento que 
as prefeituras possuem.

A realidade não é exclusividade de Len
çóis Paulista. Todos os prefeitos da região 
têm reclamado da queda na arrecadação. 
Esse não é um momento de exageros admi
nistrativos ou sonhos demasiado etéreos. 
É o momento de economizar para manter 
os serviços essenciais da prefeitura: saúde, 
educação, obra de infraestrutura etc.

Nesse momento de dificuldade é preci
so exigir que todos os servidores e agentes 
políticos envolvidos com as finanças públi
cas façam sua parte. A prefeitura é como a 
casa da gente: não adiante os pais econo
mizarem enquanto o filho mais novo es
banja para manter o visual em dia.

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

o
D

<

Cabeça a prêmio?
Gaudêncio Torquato,_______________
jornalista, professor titular da USP é 
consultor político e de comunicação. 
Twitter: @gaudtorquato

Premiar policiais que tenham o melhor 
desempenho na tarefa de reduzir a 
criminalidade é medida eficiente? Ou, 

desdobrando a questão, a implantação da 
meritocracia na esfera policial é estratégia 
adequada para se alcançar a ansiada meta 
de redução de crimes nas grandes cidades? 
A princípio, a resposta é positiva, na medi
da em que a cultura meritocrática -  como 
conceito que visa valorizar e recompensar 
os perfis e conjuntos que atingem resulta
dos graças aos seus valores, competências 
e qualidades -  é vista com simpatia em to
dos os espaços do trabalho, ganhando força 
na administração pública e não apenas na 
esfera dos negócios privados, onde o mé
rito pessoal adquire maior importância. O 
governo de São Paulo, impelido pela onda 
crescente de violência que se espraia no 
território que abriga o maior contingente 
populacional do país, anuncia a decisão de 
instituir um bônus-prêmio aos policiais civis, 
militares e técnico-científicos que obtive
rem diminuição nos índices dos crimes con
tra a vida e o patrimônio, como homicídios, 
latrocínios e roubos. A capital registrou, no 
primeiro trimestre, um aumento de 1 8 %  no 
número de homicídios dolosos (com inten
ção de matar) em relação ao mesmo perí
odo do ano passado, enquanto, pelo oitavo 
mês consecutivo, os números da violência 
aumentaram em comparação com os me
ses do ano passado.

Apesar da aparente aprovação, conquis
tada por um conceito que valoriza o mérito 
pessoal, não há como deixar de examinar 
outros posicionamentos que poderão ge
rar ruídos na implantação da sistemática e 
contribuir, até, para uma reversão de ex
pectativas. Comecemos pela lembrança de 
que a segurança pública é uma missão do 
Estado e, como tal, deve ser responsabili
dade dos aparatos policiais sob sua égide e 
organização. Emerge, nesse caso, a noção 
do Todo sobre as partes, o conjunto sobre 
um ou outro ator individualmente. A pre- 
miação de partes isoladas corre o risco de 
fracionar o espírito de corpo, particular
mente nas frentes que operam os serviços 
públicos, cujo ânimo competitivo difere do 
que habita os empreendimentos privados. 
Ademais, é oportuno lembrar os conceitos 
clássicos que explicam a integração de um 
servidor público ao seu trabalho. Que pode
res são capazes de torná-lo mais eficiente? 
O poder remunerativo, sem dúvida, aparece 
em primeiro lugar. Um bom salário é a pri
meira condição para um servidor concordar 
com as tarefas que lhe cabem. Ao lado da 
remuneração, há outros meios que contri
buem para o servidor se engajar e participar 
de forma plena nas tarefas profissionais: os 
poderes normativo e coercitivo.Ou seja, a 
norma, o princípio, os valores e a possibili
dade de ser punido, caso não cumpra bem 
a missão, funcionam como alavancas do 
ajustamento de profissional ao ambiente 
de trabalho.

Analisemos, agora, a fragilidade do po
der remunerativo. Um soldado de primei-

ra classe da PM em São Paulo ganha R$ 
1.158,45; o de segunda classe, R$ 1.020,15; 
os sargentos, entre R$ 1.622 a R$1.769; um 
tenente, faixa de R$ 2.250 a R$ 2.512. Ima
gine-se uma família com 2 filhos. Como um 
policial pode sustentar sua família com esse 
parco salário, mesmo considerando a con
tribuição da mulher? Torna-se evidente que 
o conforto material do policial, garantido por 
remuneração digna, é fundamental para o 
desenvolvimento de um saudável espíri
to de corpo. A baixa remuneração abre as 
comportas para "bicos", trabalhinho extra 
para o sustento familiar. Sabe-se, por outro 
lado, da grande rivalidade entre as Policias 
Civil e Militar de São Paulo. Revezam-se os 
secretários de segurança, mas as querelas 
internas continuam. Falta sinergia entre os 
dois sistemas. Cada qual age de maneira 
independente. Portanto, o poder normativo 
que deveria juntar as Polícias Civil e Militar 
na mesma régua de valores está capenga. 
Um esforço deve ser empreendido para 
diagnosticar os pontos de atrito e preencher 
as lacunas que separam as duas forças. Per
sistem as criticas a respeito de sobrecargas 
de serviços (que demandam escalas extras 
e expansão das operações), para as quais 
se reivindicam melhores condições ao exer
cício da atividade policial, a partir de salá
rios, treinamento especializado, aumento 
dos efetivos e recursos tecnológicos, con
dizentes com a urgência que a segurança 
pública requer.

Em face de uma planilha locupletada de 
demandas, que se tornam a cada dia mais 
prementes face aos índices assustadores da 
criminalidade, o sistema de premiação às 
performances individuais ameaça ser fator 
de competição esganiçada e predatória en
tre grupos, contribuir para expansão de abu
sos de autoridade e, até, acender os ânimos 
corporativistas dos conjuntos policiais. Se o 
cidadão comum já tem receio do policial mi
litar- fugindo dele por temer atitude/ação 
agressiva -  imagine-se o distanciamento 
que dele manterá sabendo que, nas ruas, 
há um grupo de "justiceiros" dispostos a ba
nir os eventos criminosos, a qualquer cus
to. O costume de premiar policiais já existe 
entre nós. Pernambuco, Minas e Rio são as 
referências. Mas os efeitos são distintos. Em 
Minas, o plano lançado em 2008 resultou 
em queda nos três primeiros anos, mas em 
2011, a situação se inverteu. A taxa média 
mensal de 20,8 de crimes violentos por 100 
mil habitantes, em 2010, pulou para 36,4 no 
ano seguinte. Em Pernambuco, a queda no 
índice de homicídios foi de 1 8 %  em 2010. 
Argumenta-se também que países da Euro
pa, como a Alemanha, conseguem bons re
sultados com a política de bônus a policiais. 
Atente-se, porém, para a cultura de ordem 
nas Nações mais civilizadas.

Ali, a lei é rigorosamente cumprida, os 
sistemas policiais agem de maneira sinto
nizada, os aparatos tecnológicos são refi
nados e trabalham de maneira tempestiva, 
dando cobertura imediata à caça dos crimi
nosos. Aqui, a lei do menor esforço se alia à 
lei da maior vantagem para, juntas, darem 
abrigo ao oportunismo e à malandragem. 
Com direito a ver na cena do tiroteio a figu
ra do mocinho marcando no cabo do fuzil o 
número de bandidos abatido

Aloysio Nunes e Rubens Cury 
participam de inauguração em Botucatu

O senador da República, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), e o subsecretário da 
Casa Civil, Rubens Cury, participaram, no sábado 8, de um evento que marcou a 
reabertura do Hospital do Bairro (antigo Hospital Sorocabano) e da inauguração 
do Pronto Socorro Pediátrico de Botucatu. O deputado federal Milton Monti (PR), 
grande força política da região, também fez questão de prestigiar a solenidade 
que reuniu cidades de toda a região.
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Trio de ferro
Rubens Cury, Aloy- 

sio Nunes e Milton Monti 
durante a reabertura do 
Hospital do Bairro e inau
guração do Pronto Socor
ro Pediátrico, na cidade de 
Botucatu.

Parceiro
Aloysio Nunes já demonstrou res

peito pela região. Recentemente, liberou 
R$ 200 mil para a Saúde de Lençóis Pau
lista. O diretor da pasta, Márcio Santa
rém, e o Poder Executivo, definiram que 
o dinheiro vai comprar equipamentos 
para a ESF do Monte Azul.

De Lençóis...
Os tucanos Manoel dos Santos Sil

va, o Manezinho, e Francisco de Assis 
Naves, o Chico, Jonadabe José de Sou
za (PSC) e Gumercindo Ticianelli Junior 
(DEM), foram a Botucatu.

Cotado?
No almoço entre as autoridades, 

Rubens Cury elogiou o prefeito de Botu- 
catu. O subsecretário colocou João Cury 
como possível futuro candidato a gover
nador do Estado de São Paulo.

Cabeças pensantes
A Igreja Católica organizou um fórum 

social para lideranças políticas na área 
de atuação da arquidiocese de Botucatu. 
De Lençóis Paulista, foram convidados o 
vice-prefeito José Antonio Marise e o lí
der da prefeita Bel Lorenzetti na Câmara, 
vereador André Paccola Sasso, o Caga- 
rete (os três do PSDB). A pauta propõe 
discutir o que os governos locais estão 
fazendo pelas suas comunidades.

Pensando junto
Coordenado pelo arcebispo Maurício 

Grotto de Camargo, o fórum foi idealiza
do para debater temas de interesse da 
comunidade regional com os membros 
dos poderes públicos. O encontro foi em 
Botucatu, na manhã do sábad o 8.Parti- 
ciparam prefeitos, vereadores, secretá
rios de governo e agentes políticos que 
representam a sociedade civil.

Dez!
Enquanto isso, pelos lados de Ma- 

catuba, o vereador Marcos Góes (PP) 
foi autor de um projeto que homena
geia um aluno do ensino fundamental 
e um do ensino médio das redes esta
duais, municipais e particulares.

Critérios
O projeto, aprovado por unanimi

dade na Casa, foi alvo de elogios na 
cidade por incentivar os alunos ma- 
catubenses. O critério será a melhor 
nota, seguido de frequência e, caso 
haja empate, sorteio.

Rápida
A sessão da Câmara de Agudos 

ontem foi rápida e tranquila. Os vere
adores aprovaram um projeto de in
centivo ao meio ambiente e um título 
de cidadão agudense ao deputado 
estadual Ricardo Izar (PSD).

Olho no olho
O vereador Mauricio Carlos da Sil

va (PMDB), o Mauricinho, reclamou 
que algumas pessoas que utilizam re
des sociais na internet e chamou de 
inverdades postagens relacionadas 
a ele. O parlamentar ironizou os co
mentários que foram feitos sobre sua 
fala na tribuna na semana passada.

Ônibus rurais
A postagem a que Mauricinho se 

refere foi comentada por diversas 
pessoas no Facebook. Trata-se do 
fato de o vereador agudense ter pe
dido fiscalização em ônibus rurais que 
passam pelo município. Na internet,

comentário dizia que o vereador 
havia pedido que os ônibus fossem 
proibidos de trafegar em Agudos e a 
postagem causou buxixo.
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O presidente da Apple,
Tim Cook, anunciou ontem 
o novo iOS 7.0, novo 
sistema operacional que 
vai equipar dispositivos 
móveis da empresa.

Drones começam a 
invadir Lençóis Paulista

Os drones, também chamados no Brasil 
de veículos aéreos não tripulados (vants), são 
aviões ou helicópteros que voam sem piloto e 
são controlados à distância. Há desde modelos 
que cabem na palma da mão até veículos mili
tares do tamanho de um avião convencional, 
usados para espionagem e monitoramento. E 
a novidade também chegou a Lençóis Paulis
ta. Uma parceria entre o Studio A e a LPMo- 
delismo está permitindo a utilização do equi
pamento para fazer fotos e filmagens aéreas. 
"Nosso objetivo é oferecer um novo produto 
para nossos clientes, como filmagens aéreas 
de um casamento ao ar livre, ou fotografias 
de plantas de indústrias, prédios públicos ou 
outros fins", explicou ao colunista 0 empresá
rio Vagner Macedo, proprietário do Studio A. 
O uso civil dos Drones cresce muito no mun

do inteiro, mas carece de regulação em 
muitos países, incluindo nos EUA, maior 
mercado mundial. No Brasil, fabricantes 

I P  pressionam a Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil) para que ela defina as 

regras para 0 setor. Em São Paulo, os Dro
nes já são utilizados em larga escala. A Idrone. 
tv, fundada pelo fotógrafo francês Eric Berge- 
ri, começou usando 0 equipamento para fo
tos aéreas, mas logo percebeu seu potencial 
para vídeo. Seus drones, todos de fabricação 

^  própria, já captaram imagens para clipes de 
^  Rita Lee e da banda NX Zero, além de pro- 
^  pagandas para Fiat, Ford e prefeitura de São 
^  Bernardo do Campo (SP). No Brasil, segundo 
^  a Anac, existem 12 empresas que produzem 
^  Drones. Os preços dos equipamentos podem 
^  variar muito. Existem drones vendidos como 
^  brinquedos que podem custar a partir de R$ 
^  400 e chegar até R$ 12 mil.
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Saúde MÉDICOS
O governo está desenvolvendo um método de avaliação 
para os médicos estrangeiros que vierem trabalhar no Brasil, 
disse ontem o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O 
anúncio de que país pretende contratar médicos estrangeiros 
gerou polêmica com o Conselho Federal de Medicina.

LENÇÓIS

Campanha contra a Pólio 
imunizou 68% do público alvo
Percentual foi alcançado no sábado, dia 'D' contra a doença; 2,5 mil crianças receberam a vacina
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.PROTEGIDA -  Saúde imunizou 68% 
do total de crianças que precisam 

..tomar a vacina contra poliomielite

Welinton Barros

No primeiro dia da campa
nha de vacinação contra 
a Poliomelite, a Diretoria 

de Saúde de Lençóis Paulista 
imunizou 68% do público alvo, 
crianças de seis meses a cinco 
anos de idade. A OMS (Organi
zação Mundial de Saúde) pre
coniza que 80% das crianças 
menores de cinco anos devem 
receber a vacina.

Dados preliminares da dire
toria informam que 2.607 crian
ças receberam a dose da vacina 
no sábado. A expectativa para 
este ano é vacinar mais de 4 mil 
crianças em Lençóis. Jovens e 
adolescentes que irão participar 
da Jornada Mundial da Juven
tude também aproveitaram o 
dia "D" de vacinação contra a 
Pólio para colocar a caderneta 
em ordem, em especial as vaci
nas contra o sarampo, tétano e 
febre amarela.

Segundo a enfermeira da 
vigilância epidemiológica de 
Lençóis Paulista, Josiane Ma
ria de Souza, a campanha teve 
saldo positivo. "A campanha foi

muito boa, conseguimos vaci
nar muitas crianças e, inclusive, 
os jovens que irão participar da 
Jornada Mundial da Juventude, 
a campanha foi muito bem em 
seu primeiro dia", disse.

A campanha contra a Po- 
liomelite segue até o dia 21 de 
junho em todos os postos de 
saúde da cidade, das 8h às 17h. 
A campanha nacional contra a 
Poliomelite é realizada todos os

anos pelo Ministério da Saúde, 
por intermédio do PNI (Progra
ma Nacional de Imunizações). 
No Brasil, mais de 12 milhões 
de crianças devem receber a 
dose da vacina.

Saúde já suspeita de 17 casos 
de Gripe A em Lençóis Paulista

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista já contabiliza 
17 casos suspeitos de terem 
contraído o vírus H1N1, po
pularmente conhecido como 
Gripe A. O dado representa 
o número de pessoas em Len
çóis Paulista que está tomando 
o Tamiflu, medicamento pres
crito pelos médicos quando 
existe a suspeita da doença.

Apesar de serem conside
rados suspeitos por estarem 
tomando o medicamento, 
por definição do Ministério

da Saúde, apenas os pacien
tes internados fazem exame 
para confirmar a doença. Em 
Lençóis Paulista, apenas três 
pacientes estão nessa lista.

Eles já fizeram a coleta 
de Swab, exame que ajuda a 
detectar o vírus H1N1. O exa
me já foi enviado ao Instituto 
Adolfo Lutz, que deve enviar 
o resultado nos próximos dias.

SINTOMAS
Os sintomas do vírus 

H1N1 são semelhantes ao

de uma gripe comum, febre 
alta e tosse, porém em al
guns casos também podem 
aparecer dores de cabeça e 
no corpo, garganta inflama
da, falta de ar, cansaço, diar
réia e vômitos.

Falta de ar, dores no pei
to, tontura, confusão men
tal, fraqueza e desidratação, 
podem indicar um caso gra
ve de H1N1. Em casos de 
suspeita, o paciente deve 
procurar o posto de saúde 
mais próximo.

SEGURANÇA

PM registra dois roubos em cinco horas
Assaltos aconteceram na Vila Irerê; em um dos casos, ladrões levaram R$ 8 mil de vítima

Carlos Alberto Duarte

A  Polícia Militar atendeu 
duas ocorrências de rou
bos entre a noite de do

mingo 9 de junho e madrugada 
de segunda-feira 10. Os dois ca
sos foram registrados na mesma 
região da cidade. Vila Irerê. O 
primeiro aconteceu por volta 
das 21h. De acordo com bole
tim de ocorrência, ao chegar 
em casa e colocar o carro na 
garagem, a vítima foi surpre
endida por dois indivíduos no 
quintal da casa.

Os ladrões anunciaram o 
roubo, exigiram que a vítima 
desembarcasse do veículo e le
varam o carro, um notebook e a

carteira com R$ 8 mil. A polícia 
foi acionada, fez buscas, mas 
não localizou os bandidos.

Por volta das 2h, a PM re
gistrou outro roubo a posto de 
combustíveis. Três indivíduos, 
um deles armado, renderam o 
frentista, estouraram a porta de 
vidro da conveniência e levaram 
R$ 120 que estavam no caixa.

Segundo informações da 
vítima, os ladrões portavam 
uma esmerilhadeira, com a 
qual tentaram abrir o cofre 
do posto. Sem obter sucesso, 
os ladrões fugiram levando 
apenas o dinheiro do caixa. A 
polícia fez patrulhamento com 
vistas aos ladrões, mas o trio 
não foi localizado.
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de Lençóis Paulista
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ICMS cai e Prefeitura deixa 
de arrecadar R$ 800 mil
Em 5 meses, queda 
de receita atinge R$
1 mi e pode chegar a 
R$ 5 mi no ano

Carlos Alberto Duarte

Somente no mês de maio, a 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista deixou de arrecadar 

R$ 800 mil de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca
dorias). O valor foi anunciado 
ontem pelo diretor de Finanças 
do município, Júlio Antonio 
Gonçalves. De acordo com o 
diretor, a previsão era que o 
município recebesse R$ 4,5 mi
lhões, mas só houve repasse de 
R$ 3,7 milhões.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Júlio Gonçalves disse 
que percebeu significativa que
da de arrecadação pelo Estado, 
o que consequentemente dimi
nuiu os repasses aos municí
pios. "A queda estava prevista 
desde o ano passado", disse 
Gonçalves, ao estimar que as 
perdas acumuladas no ano po
dem chegar a R$ 5 milhões, 
entre ICMS e FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios).

O FPM é o repasse que re
gistra maior queda e as perdas 
acumuladas até o mês de abril 
estavam na casa dos R$ 826 mil. 
Ontem, o diretor de Finanças 
não tinha fechado os números do 
mês de maio, mas admitiu queda 
também na arrecadação de ISS 
(Imposto Sobre Serviços de Qual
quer Natureza). "A nossa previsão 
é que arrecadação de ISS seja me
nor do que em 2012", avaliou.

As baixas na arrecadação 
do município são reflexos das 
isenções de IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) ofe-
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EM QUEDA -  Júlio Gonçalves afirmou que Prefeitura deixou de arrecadar R$ 800 mil de ICMS só em maio

recidos pelo governo ano passa
do para incentivar o consumo.

Em entrevista, a prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) chegou a 
declarar que previsão otimista é 
que o município deixe de arre
cadar R$ 5 milhões no ano, mas 
pode chegar a R$ 10 milhões. A

prefeita disse que está cautelosa 
em relação a novos investimen
tos, mas afirmou que todas as 
diretorias têm orçamento para 
manter seus projetos.

MESMO ORÇAMENTO
Júlio Gonçalves disse que

a previsão orçamentária deste 
ano é 3,5% maior que o ano 
passado. Afirmou que o índice 
basicamente é a recomposição 
das perdas de 2012. "Todo ano 
há um incremento no orça
mento, o que não é o caso de 
2013", concluiu.

OBRAS

Prefeitura trabalha em rotatória no bairro Progresso
Trabalhos incluem rede de galerias, manutenção em estradas rurais e colocação de guias de sarjetas

Da Redação

A s equipes da Diretoria 
de Obras e Infraes- 
trutura trabalham em 

várias frentes neste início de 
semana. Na região do bairro 
Progresso, a Prefeitura iniciou 
a colocação de guias e sarjetas, 
para a construção de uma rota
tória que vai interligar o bairro 
à Rodovia Marechal Rondon, a 
partir da Cecap.

No Jardim Primavera, 
prosseguem os trabalhos para 
a instalação de rampa de aces
sibilidade na passarela sobre o 
Rio Lençóis. As equipes da Di
retoria de Obras também estão 
instalando corrimões na rampa 
da acesso a Avenida José Anto- 
nio Lorenzetti.

Na Cecap, a Prefeitura está 
instalando mais um ramal de 
rede de galerias para captação 
de águas pluviais na rua Hen
rique Losinkas Alves, próximo 
a Igreja do Cristo Ressuscitado. 
Já foram instalados 70 metros 
de galerias com tubos de 60

centímetros de diâmetro e qua
tro caixas de captação.

Na região da Vila Nova Len
çóis, já foram instalados 300 me
tros de redes de galerias. O tra
balho prossegue nesta semana, 
na rua dos Beija Flores.

Já o Departamento Muni
cipal de Trânsito recebeu um 
nove lote com 175 placas com 
nomes de rua para instalação 
no Jardim Monte Azul. O ser
viço está programado para

esta semana. A Prefeitura 
também executou no final de 
semana, mais uma etapa do 
trabalho de manutenção em 
estradas rurais. O serviço foi 
executado nas vias do bairro 
São Judas Tadeu.

PONTE RIO FAXINAL
As obras para a construção 

de uma ponte de concreto arma
do sobre o Rio Faxinal começa
ram nesta semana. A ponte terá
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MAOS NA MASSA - Equipes atuam na instalação de guias sob viaduto

uma extensão de 23 metros de 
comprimento. A previsão é que 
as obras sejam concluídas den
tro de 120 dias. O investimento 
é de R$ 497.151,09. Deste total, 
R$ 405 mil foram liberados 
pelo Ministério da Integração 
Nacional, via Secretaria Nacio
nal de Defesa Civil. Como con
trapartida a Prefeitura aplicou 
mais R$ 92.151,09 com recur
sos próprios. (com assessoria 
de imprensa)

ELIZ LINE 
CONTRATA
VAGAS disponíveis 

PARA:

• MOTORISTA
(cnrso transporte coletivo válido)

• BORRACHEIRO

Entrega de currículo na empresa 
ou pela caixa postal 303 

CEP 18.682-970, a/c RH.

COMPRA
A JBS se torna líder global na produção de carne de 
frango após a aquisição da Seara Brasil, divisão de 
aves, suínos e processados do grupo Marfrig, anunciada 
oficialmente nesta segunda-feira. A empresa já é a maior 
produtora de carne bovina do mundo.

PLANO DIRETOR

Audiência 
discute 
ocupação do 
solo urbano
Ordenamento urbano e 
possibilidades de ocupação em 
alguns vazios urbanos em Lençóis 
Paulista serão os temas principais
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ORDENAMENTO -  Barbosa, do Conselho Municipal de Política 
Pública, audiência vai verificar o melhor ordenamento urbano

Angelo Neto

A  Diretoria de Plane
jamento e o Conse
lho Municipal de 

Política Urbana organizam 
para hoje uma audiência 
pública para discussão de 
propostas de alteração do 
Plano Diretor o municí
pio de Lençóis Paulista. 
O evento, aberto a toda a 
população, será às 18h, 
no auditório da diretoria 
Municipal de Educação, 
localizada na rua Sete de 
Setembro, 711, Centro.

A audiência tem como 
objetivo consultar a popu
lação sobre algumas alte
rações no Plano Diretor 
da cidade. "É uma oportu
nidade para a população 
opinar a favor ou contra a 
mudança de uma lei que é 
bastante importante para 
a cidade", lembrou Rafael 
Augusto Barbosa, presiden
te do Conselho Municipal 
de Política Pública. "Nem 
sempre a população tem a 
oportunidade de diretamen
te influenciar em uma deci
são deste tipo. Qualquer 
pessoa pode participar. In
clusive convidamos a todos 
para conhecer as propostas 
do Plano Diretor".

O foco principal das 
alterações será o melhor 
ordenamento urbano e a 
possibilidade de ocupação 
em alguns vazios urbanos 
da cidade. "Existem ou
tras propostas que serão 
apresentadas, mas que te
rão menor impacto. Estas 
propostas se destinam a 
ordenar melhor a ocupa
ção de solo urbano. Locais 
estes locais que hoje estão 
vazios e não têm edifica
ção", acrescentou.

O Plano Diretor criado 
em 2006 é uma lei que di
reciona o crescimento ur
bano e a ocupação do solo. 
Apesar de antigo, Barbosa 
não acredita que a lei este
ja ultrapassada. "Nós não 
interpretamos que o Plano 
Diretor esteja ultrapassa
do. Acontece que a cidade 
é um organismo vivo e se 
modifica com o tempo. A 
própria dinâmica deman
da um ajuste na legislação 
ou no zoneamento. O que 
pretendemos é ajustar o 
Plano Diretor a realidade 
da cidade". Nesta oportu
nidade não temos nenhu
ma alteração quanto ao 
perímetro urbano. Isso 
continuará igual o que se 
previa desde 2006.

HOMENAGEM
Quando perdemos um filho prema
turamente, pois para uma mãe é 
sempre prematuro perder um filho, 
perdemos o chão e temos que reco
meçar, renascer em nossas esperan
ças, em nossa coragem, precisamos 
abrir mão de nossa realidade, fazer 
a diferença entre “existo ou resisto". 
Hoje só me resta a saudade, pois 
você Roberto, nasceu como um 
sonho e viveu como uma realidade. 
Viveu para amar a vida e se fazer 
amado, deu a mim seu coração, sua 
confiança e amor, fizemos Juntos um 
sentido de vida, criamos uma histó
ria repleta de sonhos, esperanças e 
alegrias com sentimentos que só os

Roberto Carlos Martins 
★  - 15/03/1966 

t  - 09/06/2008
que amam sabem seu significado. O 
tempo não passou e sinto como se 
vivesse num sonho que não quero e 
não posso ser acordado. Na minha 
alma guardo a ternura da saudade e 
esqueço-me de agradecer de ter tido 
você, pois a saudade é ainda maior 
que a compreensão de tê-Lo perdido. 
Sentimentos de perda são saudades 
esquecidas e aquecidas no coração. 
Guardo seu cheiro, seu toque e a 
beleza do seu sorriso que não mais 
sentirei no fundo do meu ser e acre
dito e confio na certeza de um reen
contro. Fique com Deus.

Beyos de sua mãe e de sua família.
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Esporte CIDADE DO LIVRO
São José, Juventus e Asa Branca, no grupo D, e São Cristovão,
Palestra e Duratex, pelo grupo E, são os classificados para a segunda 
fase da Copa Municipal de Futebol Cidade do Livro Troféu Rerold 
Carvalho. Neste último domingo 9, o Prata perdeu para o Juventus 
por 2 a 0, enquanto que o Duratex venceu o Nova Lençóis por 2 a 1.

COPA O ECO

Grêmio da Vila perde 
de virada na estreia
Desfalcado, 
Expressinho também 
iniciou com derrota; 
rodada teve 14 gols

Angelo Neto_________

A s equipes lençoenses 
iniciaram mal a Copa O 
ECO 2013. Expressinho 

e Grêmio da Vila até entraram 
em campo com um leve favori
tismo, mas jogaram mal e per
deram suas partidas. O desta
que da rodada foi a goleada do 
Maringá de São Manuel sobre 
Pratânia por 6 a 0. A equipe de 
Borebi não compareceu para o 
confronto com o 100 Mala/Por- 
to e tem até hoje, às 10h, para 
justificar a ausência ou sofrerá 
o W.O.

Pelo grupo B, no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, fo
ram dois confrontos. O Expres- 
sinho entrou em campo sem 
seis de seus titulares. Já o Atlé
tico Macatuba tinha a difícil 
missão de vencer um dos favo
ritos ao título. Os macatubenses 
dominaram praticamente os 90 
minutos e, com dois gols de 
Evandro, venceram por 2 a 0.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

GOLEADA -  Maringá não tomou conhecimento e aplicou a maior goleada até o momento da Copa O ECO: 6 a 0

“Tivemos muitos desfalques. 
Colocamos alguns jogadores 
fora da posição. Foi uma situa
ção difícil", justificou o técnico 
do Expressinho, Clóvis Gino 
Pereira, o Mosca.

Logo em seguida, o Marin
gá não tomou conhecimento 
do Pratânia e venceu por 6 a 0. 
O destaque foi o atacante Gui

lherme, que marcou três vezes. 
Alan, Marcos e Renan comple
taram a goleada.

Já no estádio João Roberto 
Vagula, o Vagulão, um jogo mo
vimentou o grupo C. O Grêmio 
da Vila, que vinha em boa fase 
no ano, chegou a estar vencen
do por 2 a 0, mas permitiu a vi
rada do Duratex para 4 a 2. An-

dré e Jeferson marcaram para 
os lençoenses, enquanto que 
Carlos (2) Wagner e Fernando 
anotaram para os agudenses.

A Copa O ECO 2013 é 
organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor) através da Diretoria de 
Esportes e conta com o apoio 
do jornal O ECO.

BASQUETE

Alba consegue cinco vitórias em cinco jogos
Em final de semana 
perfeito, equipes 
mostraram a força do 
esporte lençoense

Angelo Neto_________

Neste final de semana, o 
Alba/Lençóis Paulista 
teve um final de sema

na com cinco jogos e todas as 
categorias do projeto estiveram 
em ação. Foram quatros jogos 
no sábado pela LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Paulis
ta), em Lençóis, e mais um jogo

no domingo pelo Campeonato 
Estadual, organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Basket- 
ball). No total foram cinco vitó
rias e final de semana histórico 
para o projeto.

A equipe do sub-12 fez o 
primeiro jogo do final de se
mana, no ginásio da escola 
Bianchini, no bairro da Cecap, 
contra Maracaí, pela LBC. Os 
meninos lençoenses fizeram 
o melhor jogo do campeonato 
e venceram por 54 a 34. Logo 
em seguida, o sub-13 também 
venceu Maracaí por 57 a 42. 
Com mais esta vitória, a equi
pe terminou a primeira fase do

campeonato invicta. Ainda na 
Cecap, a categoria sub-14 ba
teu os mesmos adversários pelo 
placar de 50 a 39.

Já os garotos do sub-16, 
tiveram dois confrontos. O 
primeiro deles foi contra São 
Carlos, no sábado 8, pela LBC. 
O Alba jogou bem e venceu por 
69 a 34.

No domingo 9, a partida 
mais importante do final de 
semana aconteceu em São Ca
etano do Sul, contra a equipe 
da casa, pelo Estadual. Com 
um espírito guerreiro, os len- 
çoenses conseguiram uma im
portante vitória por 67 a 62.

"Esta vitoria praticamente nos 
garantiu na segunda fase do 
estadual. Foi um jogo muito di
fícil porque no primeiro turno 
havíamos perdido para eles em 
casa", afirma Leonardo Henri
que de Oliveira, o Dudu. Nesta 
partida, Alexandre foi o cesti- 
nha com 20 pontos.

A vistoria praticamente 
garante a equipe lençoense na 
série Prata do Campeonato Pau
lista de 2014.

O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinado pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

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 í
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3̂  e 5* das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3* e 5® das 8ti30 ás lOh, com o 
prof. Raphael Blanco

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelli, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unrmed 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 5̂  das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3̂  e 5* das 13h30 ás

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

BOCHA -  M ASCULINO E FEM ININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2N 4^ e 6  ̂feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM INI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti FEho, de 
3* e 5* feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAM PO -  MASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3^ a 6® feira

TÊNIS D E MESA -  M ASCULINO E FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To- 
nicâo de 2®,4̂  e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO: 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 4^ e 6® das 20h ás 22h hs e 3  ̂e 5  ̂das
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

è
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Serviço Autônomo de Agua 

e Esgotos de Lençóis Paulista
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem 
como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Errata: A Portaria n° 52, publicada na edição do Jornal O Eco de 06 de 
Junho de 2013 página A6, contêm incorreções. Onde se lê: “José Donisete 
Fregone” leia-se “Willian Donizete de Assis”, E onde se lê “Marcos Mar
ques Félix” leia-se “Quirino Cochi Junior”.

Lençóis Paulista, 06 de junho de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 33,49.

A AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S.A torna público que requereu na 
CETESB a Renovação da Licença de Operação para o Sistema de Cogeração 
de Energia Elétrica à Fazenda São José, s/n, zona rural, Macatuba -  SP.

VOLEI MASCULINO

Infanto e 
juvenil vencem  
pela A PV
Equipes encaram dois 
confrontos difíceis fora de casa e 
conseguiram importantes vitórias

Angelo Neto

A s equipes mascu
linas infanto-juve- 
nil (até 17 anos) e 

juvenil (até 19 anos) da 
AAVLP (Associação dos 
Amigos do Voleibol de 
Lençóis Paulista) con
seguiram duas grandes 
vitórias fora de casa nes
te final de semana pelo 
Campeonato Estadual da 
APV (Associação Pró Vo
leibol).

Os garotos do infanto- 
-juvenil encararam Porto 
Ferreira, sede da APV. 
Os lençoenses mostra
ram superioridade e 
venceram por 3 sets a 
0. "O grande destaque 
foi o garoto Jadson, que 
vem crescendo nas parti
das. Ele veio este ano de

Minas Gerais e encaixou 
perfeitamente na equi
pe", afirmou o diretor 
técnico da AAVLP, Dou
glas Coneglian.

Já a equipe juvenil faz 
sua estreia no campeo
nato contra a fortíssima 
equipe de Araraquara. A 
equipe da AAVLP perdeu 
os dois primeiros sets, 
mas conseguiu uma vi
rada sensacional, fechan
do o jogo em 3 sets a 2. 
"Tivemos uma brilhante 
apresentação do central 
Tiago, que fez a diferen
ça na partida com gran
des bloqueios", disse 
Douglas.

A equipe se prepara 
agora para os Jogos Re
gionais na cidade de São 
Carlos, que começam no 
dia 17 de julho.

Meninas do 
basquete vencem 
Lins com facilidade

A equipe sub-13 de 
Lençóis Paulista esteve 
em quadra neste sábado 
8, para enfrentar Lins 
pelo campeonato da Uni- 
med. Jogando a segunda 
partida pela chave B, 
onde estão as cidade de 
Avaré, Botucatu e Jaú, as 
lençoenses conseguiram 
a segunda vitória conse
cutiva pelo incrível pla
car de 60 a 6.

Para este jogo foram 
convocadas 20 atletas, 
mas apenas 12 compare
ceram para o jogo, sen
do então todas as alunas 
aproveitadas para a parti-

da. "Nossa equipe fez os 
primeiros pontos logo no 
início da partida, sendo 
seguido pela equipe de 
Lins, mas as adversárias 
não conseguiram dar se
quência", afirmou o téc
nico João Paulo Dalaqua 
Paschoarelli

Apesar de a equipe 
sub-13 não treinar junta, 
as meninas têm obtido 
bons resultados nos jo 
gos. Os próximos con
fronto pelo campeonato 
da Unimed serão contra a 
cidade de Jaú, no dia 22 
de junho, nas categorias 
sub-13 e sub-15.

Definidos os 
semifinalistas da Copa 
Sport Shoes/O ECO

A última rodada da 
fase de classificação da 
8^ edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol 
de Areia -  Troféu Cris- 
tiano Diniz, realizada no 
domingo 9, no campo de 
futebol de areia da Praça 
Maria Batista dos Santos, 
na Cecap/Fiesp, definiu 
os dois últimos semifina
listas da competição.

Asa Branca B e Grê
mio Cecap se juntam a Es- 
perantina do Piauí e Asa

Branca A, que já haviam 
conquistado vaga para a 
fase final. O Grêmio Ce- 
cap obteve a vaga no últi
mo domingo ao bater, nos 
pênaltis, a representação 
do Unidos Palestra nos 
pênaltis pelo placar de 3 
a 1. No tempo normal o 
jogo terminou empatado 
em 1 a 1. No outro jogo, o 
time do Asa Branca B ca
rimbou o passaporte para 
a semifinal ao derrotar a 
Contente por 3 a 2.
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Baile dos Namorados encanta 
cerca de 500 pessoas no CEM
Evento lo tou o  clube; Roupa N o v a  C o v e r  e 
O s  Q u a tro  em ocionaram  os apaixonados

FOTOS: CÍNTIA FOTOGRAFIAS FOTOS: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

O  am or estava no ar. Um cli
ma apaixonante tom ou conta 
das dependências do salão so
cial do CEM  (C lube Esportivo 
M arim bondo) na noite deste 
sábado 8. Por vo lta de 500 pes
soas estiveram  presentes no 
Baile dos N am orados em mais 
um evento de sucesso.
Duas atrações animaram os pre
sentes. O  Roupa Nova Cover

levou grandes sucessos de uma 
das bandas mais conhecidas e ro
mânticas do Brasil. O  público pre
sente pôde acompanhar músicas, 
como “ Dona” , “Volta Pra Mim” 
e “Anjo” . O s lençoenses de O s 
Quatro também foram elogiados 
pela performance no palco.
O  buffet completo do Val tam
bém agradou aos que fizeram 
questão de elogiar o cardápio. SUCESSO -  C erca  de 500 pessoas foram  ao apaixonante Baile dos Nam orados no CEM ; bandas e buffet receberam  elogios

Fazendo bonito

Equipe de tênis do CEM tem 
bom desempenho em Avaré
Foram  quatro  medalhas em  quatro  categorias; equipe volta  à quadra no sábado 15

No último final de semana, a equi
pe do Clube Esportivo Marim
bondo participou do 24° Torneio 
de Tênis na academia Avaré Tênis 
Tomb. O  torneio é organizado 
pela Federação Paulista de Tênis 
e contou com participação de 
aproximadamente 120 tenistas 
de todo o Estado de São Paulo. 
A  equipe do CEM , que jogou

nas categorias por idade, foi re
presentada por quatro tenistas. 
Anderson Floriano, patrocinado 
pela Unimed, foi o campeão na 
categoria 34 MA. Benedicto de 
O liveira, o Boca, ficou com o 
vice-campeonato na categoria 
50-54 MB. Na categoria 55-59 
MB, Paulo Legra também foi vi- 
ce-campeão, enquanto que Car-

los Gasparini levou a medalha de 
ouro na categoria 50-54 M C.
No próximo sábado 15, a equi
pe do CEM , voltará a Avaré para 
disputar o Torneio de Classes. O  
Clube Esportivo Marimbondo 
será sede de uma das etapas do 
Torneio de Tênis da Federação 
Paulista de Tênis, no dia 28 de 
setembro de 2013.

POKER

A  2® etapa do Campe
onato Interno de Poker 
será na quarta-feira, 19 de 
junho. A s inscrições po
dem ser feitas no dia do 
evento até as I9h45.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CAMINHADA - N o últim o sábado 8, aconteceu a C a
minhada do CEM . Foram  10 quilôm etros de pura cu rti
ção. Além  da prática de atividades físicas em prol à saúde, 
o trajeto  foi muito elogiado pelos participantes devido a 
proxim idade com áreas verdes do município de Lençóis 
Paulista. Durante o trajeto , os participantes m ostraram  
muita descontração. N a chegada todos aproveitaram  um 
belo café da manhã que o clube ofereceu.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br


Sociedade FESTA
Elizabete e José, 
na Festa do 
Milho Verde.

SANT;^LARA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEU

KIT
PORTEIROECP

vecp

R$65,00
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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

trema

'MIÉÉÉPâej

(14)3264-3707
9116-9545

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

LENCOIS PAULISTA

ENCONTRO
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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O empresário e diretor 
regional da Fiesp/Ciesp, 
Mário Baptistella, esteve na 
inauguração da escola do 
Sesi de Avaré. Em conversa 
com o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, Bapstistella 
obteve a informação de 
que a unidade de Lençóis 
Paulista deve ser inaugurada 
oficialmente nos próximos 
meses. A data está sendo 
escolhida pelo cerimonial da 
entidade.
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•  SALAO CABELARIA
O salão Cabelaria oferece 
para as clientes os melhores 
serviços na área da beleza, 
como maquiagem, depilação, 
corte e tinturas em geral. Para 
agendar um horário, ligue para 
a Karina ou Analía. Telefones 
(14) 3264 4656 ou 8103 8279. 
O Salão Cabelaria fica na rua 
Onofre Lopes de Toledo, 161, 
na entrada da Ponte do Jardim 
Príncipe.

FOTO: STUDIO A

O  Esmael, Otávio e 
Evilin, na Pizzaria Sheik 
©  Flaverson e Natália, 
na Pizzaria Sheik 
©  Paola, Wagner, 
Paloma e Fernanda, na 
Festa do Santo Antônio 
- Vila Cruzeiro 
O  Gabriel, Agda, Maria 
e Edinardo, na Festa do 
Milho Verde 
©  Vila e Vânia, 
na Festa do Santo 
Antônio, Vila Cruzeiro 
©  Viviane e João 
Paulo, na Festa do 
Milho Verde
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Giulia,
1 °  mês de vida, 
já faz a alegria 
da família toda

FOTO: STUDIO A

• Beatriz, 
Augusto e 
Isadora, alegria 
dos pais Susy e 
Marcos.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E GANHE
Í bolsa

" g T O R N Á V E j ;

ASSINATURA ANUAL

R $ 1 2 0 ”
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES

TERÇA. QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista
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