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Em discurso nervoso, Pita ataca Bel, 
O ECO e colegas do Poder Legislativo
Usando lei da Ditadura Militar extinta pelo STF, presidente da Câmara pede direito de resposta e tenta explicar aluguel do Palácio de Vidro ©

SAÚDE

Exam es em bebês 
podem identificar 
doenças graves

Testes do pezinho, orelhinha, 
olhinho e coraçãozinho são indicados 
para todos os bebês nas primeiras 
horas de vida. Pediatra Lívia Hueb 
alerta para a obrigatoriedade dos exa
mes e da importancia de cada um. 
Em Lençóis Paulista, a maternidade 
Nossa Senhora da Piedade realiza 
o teste do coraçãozinho e olhinho. 
Unidades de Saúde são responsá
veis pelo teste do pezinho.

AGUDOS

1,9 mil crianças 
foram imunizadas ®

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CADERNO

Hoje tem especial 
de aniversário  
de M acatuba

!E

ÂNIMOS ACIRRADOS - Vereador José Santana, o Dodô, cobrou explicações de Pita, após ataque de presidente aos vereadores

M a ca tu b a a n o s

De olho

no futu
ê-”cb“
■EsímiEiiiE

m í d L í r  

púv:4 :í ;

a^/rí-. 

4 1
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LIVRO

'Chitto - de Corpo 
Inteiro' será  
lançado amanhã

A m anhã à noite, acontece o lan
çamento do livro "Alexandre Chit
to -  de Corpo Inteiro". A biografia 
relata a vida do -ornalista e histo
riador com autoria das irm ãs The- 
rezinha Elda Chitto e M eiry Chitto, 
filhas do com erciante e fundador 
do jornal O ECO. Livro traz vasto 
acervo fotográfico sobre a vida de 
Chitto. O evento com eça às 20h, no 
M useu. A entrada é  franca.

CONCURSO

Jéssica é eleita miss 
e rainha em Agudos CÜ

PLANO DIRETOR

Prefeitura propõe 
ocupação de 
vazios urbanos

Audiência pública (foto), na terça
-feira 11, discutiu mudanças em 17 
áreas do Plano Diretor. A proposta visa 
ocupar espaços vazios na cidade. Entre 
os assuntos debatidos, um terreno entre 
o Jardim Itamaraty e o Jardim Europa, 
ju e  era área de proteção paisagística 
e ambiental e será transformado em 
espaço residencial. As propostas preve
em mudanças próximo ao Sesi, Cecap, 
Maria Luiza IV e Júlio Ferrari. C 4I

POLICIA

Três são presos por 
furto e tráfico ®
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Sol e aumento de 
, nuvens de manhã.
'  Pancadas de chuva à 

♦ O Q O P  tarde e à noite.
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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Internautas poderão visualizar 
hashtags no Facebook; recurso já 
é usado em Twitter e Instagram©

Fechamento 
desta edição: 0
21h40

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
DECRETO N° 2880 DECRETO N° 2886

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O 
BIÊNIO DE 20/05/2013 A 19/05/2015.

Macatuba, 17 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 28 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

DECRETO N° 2881 DECRETO N° 2887

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE INSTÂN
CIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA (PBF).

Macatuba, 17 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 28 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

DECRETO N° 2882 DECRETO N° 2888

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 21 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 29 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

DECRETO N° 2883 DECRETO N° 2889

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL ESPECIAL, AUTORIZADA PELA LEI N° 
2488 DE 21/05/13.-

Macatuba, 22 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 06 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

DECRETO N° 2884 DECRETO N° 2890

AUMENTA O VALOR DO VALE-COMPRAS (CAR
TÃO VALE-COMPRAS) DOS SERVIDORES PÚBLI
COS MUNICIPAIS.-

Macatuba, 23 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 06 de junho de 2013. 
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

DECRETO N° 2885 DECRETO N° 2891

DECLARA PONTO FACULTATIVO, DIA 31 DE 
MAIO, EM RAZÃO DO FERIADO DE “CORPUS 
CRISTI”.

Macatuba, 27 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refe ito  M u n ic ip a l

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 07 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

P refeito  M u n ic ip a l

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ma- 
catuba avisa que se encontra 
aberta a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA n° 01-2013, obje
tivando a escolha da melhor 
oferta, acima da avaliação, 
para alienação de: um veículo 
VW Kombi; um trator Valmet 
118-4; uma carreta basculante 
Corona; um lote contendo uma 
lixadeira para calçados e uma 
máquina de costura para calça
dos; um lote contendo quatro 
fogões e uma balança; um lote 
contendo cinco bancadas de 
marcenaria; uma lixadeira de 
marcenaria; um lote contendo 
ferramentas de marcenaria; um 
lote contendo ferramentas di
versas; uma impressora de che
ques; um lote contendo quatro 
motores elétricos; um lote con
tendo 126 carcaças de pneus; 
um dínamo com motor a die- 
sel; e um lote contendo mate
rial ferroso inservível (sucata) 
dentre eles duas betoneiras e 
um coletor e compactador de 
lixo; todos de propriedade do 
município, no estado em que 
se encontram. O edital com
pleto poderá ser lido e obtido 
no Paço Municipal - Setor de 
Licitações, na Rua Nove de Ju
lho, 15-20, Centro, no horário 
das 8h00 às 11h30 e das 13h00 
às 16h30, nos dias úteis, onde 
também serão prestadas todas 
as informações sobre o certa
me. Os envelopes contendo 
a documentação e a proposta 
deverão ser entregues até o dia 
19 de julho de 2013, às 14h00.

Macatuba, 10 de junho de 
2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
-  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado 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 223 de 6.06.2013..........Dispõe sobre a anulação do Decreto Execu
tivo n.° 216, de 3.06.2013.
Decreto 224 de 11.06.2013..........Dispõe sobre a homologação do Concurso
Público referente ao Edital n.° 01/2013.
Portaria 744 de 10.06.2013..........Declara vago o cargo de Professor de En
sino Fundamental I em razão da aposentadoria de Inês Cristina Rando Tan- 
gerino.
Portaria 745 de 10.06.2013..........Designa Silvia Maria Gasparotto Ven-
turini para exercer o cargo de Diretor de Suprimentos no período de 1° a
15.07.2013.
Portaria 746 de 11.06.2013..........Abre processo sumário em face de funcio
nária pública municipal.
Portaria 747 de 11.06.2013..........Abre processo sumário em face de funcio
nária pública municipal.
Portaria 748 de 11.06.2013..........Abre processo sumário em face de funcio
nária pública municipal.
Portaria 749 de 12.06.2013..........Altera dispositivo da Portaria n.° 683, de
23.05.2013.
Portaria 750 de 12.06.2013..........Autoriza a utilização da Praça “Comenda
dor José Zillo” por pessoas jurídicas que especifica.

Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação n.° 14/2005, lavrado entre o Mu
nicípio de Lençóis Paulista e a empresa Ferragens São Carlos Ltda.
Objeto: prorrogação de prazo de vigência.
Vigência: 4 anos.

Lençóis Paulista, 12 de junho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de junho de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 59,01.

EDUARDO FELTRE EPP, torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação n.° 7004065 para a atividade de Fabricação De Artefatos 
De Cerâmica E Barro Cozido Para Uso Na Construção, Exceto Azulejos E Pisos, 
sito à Rodovia Osni Mateus, S/N, KM 120, 515mt, Zona Rural, Macatuba/SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE
CONCURSO N°. 03/2013 

PUBLICAÇÃO DE 
GABARITOS

A Comissão Municipal 
de Serviço Civil informa 
aos interessados que en
contram-se disponíveis no 
átrio da Prefeitura e no site 
ww.lencoispaulista.sp.gov. 
b^ os gabaritos das provas 
escritas ocorridas no dia 
09/06/13 referentes aos car
gos constantes do presente 
Edital.

Lençóis Paulista, 11 de 
junho de 2013.

IZABEL CRISTINA 
CAMPANARI 
LORENZETTI 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 067/2013 -  Processo n° 137/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de frutas para merenda escolar. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 25 
de junho de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Len
çóis Paulista, 12 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Di
retor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 068/2013 -  Processo n° 138/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de verduras e legumes para me
renda escolar. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 25 de junho de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se dis
ponível 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, 12 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 069/2013 -  Processo n° 139/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote C). Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 27 de junho de 
2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulis
ta, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 12 
de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de junho de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 80,91.
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Opinião FRASE
• A partir da semana que vem, irei 
procurar acessibilidade nos prédios da 
Prefeitura. Não existe em lugar nenhum.

Vereador Humberto José Pita

PARA PENSAR
Posso não concordar com nenhuma das 

palavras que você disser, mas defenderei 
até a morte o direito de você dizê-las.

Voltaire

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

Em defesa 
do direito de dizer
0 jornal O ECO publica hoje - de 

forma espontânea - o pedido de 
direito de resposta encaminha

do pelo presidente do Poder Legis
lativo de Lençóis Paulista, Humberto 
José Pita. Publica porque aceita opini
ões divergentes de sua linha editorial 
e porque preza pela democracia. Não 
há obrigação jurídica, nem tampou
co temor de represálias. Até porque 
o pedido de direito de resposta en
caminhado ao O ECO está embasado 
na rançosa lei 5.250/67, extinta pelo 
Supremo Tribunal Federal em 2009 
por contrariar a Constituição Federal. 
A famigerada lei - herança nefasta da 
Ditadura Militar - tentou de todas as 
formas calar a imprensa e o povo de 
expressar sua opinião.

A direção de O ECO avaliou por 
bem publicar o direito de resposta, 
porque entende que o vereador e 
presidente Humberto José Pita tem o 
direito sagrado de expressar sua opi

nião. Exatamente por isso, ele foi 
procurado pelo O ECO em todas 
reportagens sobre a polêmica lo
cação da nova sede do Legislati
vo. Foi ele que se negou a falar 
com o jornal.

O que chama a atenção 
nesta atitude do presiden

te é o seguinte: se Pita queria 
rebater matéria de O ECO pu

blicada na quinta-feira passa
da, porque não encaminhou

imediatamente o pedido de direito 
de resposta? Por que, para respon
der a uma matéria publicada aqui, 
convocou a população em carro de 
som pelas ruas e em anúncio em 
emissora de rádio local? Coisa que, 
por sinal, teve pouco efeito prático, 
comprovado pelo irrisório número 
populares que compareceram à Sala 
Mário Trecenti para ouvir o propala
do discurso presidencial.

Se já estava quase isolado poli
ticamente no comando da Câmara, 
depois do discurso de segunda-feira, 
Pita ficou ainda mais só. Usou das 
suas prerrogativas de presidente, 
falou por último, dificultou a defesa 
in loco dos demais vereadores, prin
cipalmente daqueles citados em seu 
discurso. Se o posicionamento foi le
gal, não foi simpático e nem demo
crático. Vide a reação de alguns ao 
final intempestivo da sessão.

O Jornal O ECO defende e deseja 
um Poder Legislativo forte, transpa
rente, independente e democrático 
sempre. Ser forte e independente 
não significa ostentar um prédio lu
xuoso e caro para abrigar apenas a 
sede administrativa da Casa de Leis. 
Aliás, um imóvel que não tem espa
ço para o plenário das sessões, esse 
sim o mais importante espaço do 
distinto poder. A força do Legislativo 
se mede por bons projetos que vão 
ao encontro do interesse do cidadão.

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // ///^ ^ ^ ^ ^
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Superteóricos
Fernando Darcie
é empresário

Sim, hoje todo mundo dá opinião 
sobre qualquer assunto. Com a 
globalização da informação e a 
inclusão digital, ficou "facinho" pra 

qualquer pessoa, do alto de sua ca
deira giratória ou com copo america
no em riste, opinar, com propriedade 
auto outorgada, acerca de qualquer 
tema; seja na forma de comentários 
quilométricos em fóruns e redes so
ciais, seja em papos de grande pro
fundidade filosófica nos botecos da 
vida. São os "superteóricos" do tudo.

Por mais simplista que seja, toda 
teoria elaborada por um superteóri- 
co é infalível aos seus próprios olhos. 
Isso recheou o mundo das pessoas e 
o mundo virtual com soluções defi
nitivas para qualquer pendenga, do 
desemprego à bebida ao volante, do 
racismo à falta de infraestrutura, da 
má qualidade do ensino à crise nas 
Coreias. Sem problema algum até aí; 
a liberdade de expressão ainda é um 
direito constitucional, e opinar é um 
bom exercício pra cuca e pra constru
ção de um futuro melhor - além de 
ser grátis. Porém, me divirto/assus- 
to quando muitos superteóricos, ao 
falar sobre um assunto que envolva 
algum indivíduo ou grupo social que 
lhe desagrade ou algum problema 
que contrarie seus princípios, ado
tam soluções higienistas, totalitárias, 
preconceituosas e que tiram qualquer 
necessidade de pré-argumentação 
sobre o tema em questão: "tem que 
mandar matar todos esses vagabun
dos, aí resolve na hora".

Acho engraçada essa postura ex- 
terminista pelo fato de que, ao ado
tá-la, o superteórico assume o esgo
tamento de todos os seus recursos 
intelectuais e morais, e apela. É como 
uma criança que quebra um brinque
do com o qual não consegue brincar, 
ou aquele time que está sendo go-

leado e começa a desferir pancadas 
no adversário. Engraçado e peculiar, 
pois o sujeito da ação é sempre in
definido: "deviam (quem?) mandar 
(quem?) matar esses FDPs (quem?)". 
Os superteóricos sabem que a morte 
em massa é a solução para toda sor
te de problema que lhes cause ódio 
e revolta durante a exibição do te- 
lejornal, mas ninguém aceita ser co
baia da própria teoria. O papel deles é 
simplesmente pensar; a humanidade 
que lhes agradeça e se vire pra fazer 
suas "lindas" teorias virarem ações.

Mas o preocupante disso tudo é 
a incapacidade do superteórico de 
querer enxergar outros lados, outras 
realidades. Tratar como pernilongos 
alguns indivíduos específicos muito 
incômodos, e achar que "devem jo 
gar inseticida" em políticos corrup
tos, estupradores, psicopatas san
guinários e similares, vá lá. Isso se 
chama pena de morte, resultado de 
processo judicial, com ampla defesa 
dos réus. Eu não concordo, mas até 
entendo quem concorde. No entanto, 
me assusto quando um superteórico 
afirma que "deviam metralhar" et
nias, movimentos sociais, estudan
tes, grevistas, usuários de drogas e 
qualquer outro grupo que incomode 
sua "velha opinião formada sobre 
tudo", sem querer sequer conhecer o 
que se passa ou os motivos praquilo 
ocorrer e virar a notícia que o inco
modou durante 20 ou 30 segundos. 
Saber que mesmo gente estudada, 
vivida e religiosa ainda acredite em 
extermínios em série - sem levar em 
conta realidades individuais e cole
tivas, famílias, julgamentos ou con
sequências - como soluções para os 
problemas nacionais e globais é tão 
aterrorizante quanto os genocídios 
em si. Mesmo porque aquele sujei
to de bigodinho que saudava os ale
mães erguendo o braço direito com 
a palma da mão para baixo pensava 
exatamente assim.

M arcos Góes pede informações sobre 
últimas duas festas do peão em Macatuba

O vereador Marcos Rogério Soares Góes (PP) apresentou requerimento na segun
da-feira 10, no qual pede ao Executivo o valor total liberado pela Prefeitura de Maca
tuba à Comissão Organizadora da Festa em 2011 e 2012, a discriminação dos gastos 
com segurança, parque de diversões, arquibancadas e boiada, a cópia dos processos 
licitatórios para contratar os serviços relacionados e, no caso de não haver ocorrido 
processo de licitação, os motivos da dispensa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Informações
De acordo com a justificativa de 

Marcos Góes, diversos munícipes 
denunciaram irregularidades na con
tratação de empresas durante a reali
zação das Festas o Peão Boiadeiro de 
Macatuba em 2011 e 2012.

Nada provado
A atitude de Marcos Góes é cor

reta diante das informações que lhes 
foram repassadas. Mas, por enquan
to, vale ressaltar, não há elemento 
concreto em relação às supostas irre
gularidades durante as festas.

Poder
Em pronunciamento na sessão de 

segunda-feira 10, o presidente da Câ
mara de Lençóis, Humberto José Pita 
(PR), deslizou no procedimento. Quan
do pediu a palavra, passou a presidên
cia ao vice, Jonadabe José de Souza 
(PSC). Mas Pita reivindicou a prerroga
tiva de presidente, já que não queria 
ser aparteado.

Dois presidentes?
No uso da tribuna, Pita é um v e 

reador e poderia ser aparteado por 
outro parlamentar. Além disso, ao ter
minar seu pronunciamento, não reto
mou a cadeira de presidente. Mesmo 
assim, encerrou a sessão dali mesmo. 
Jonadabe não percebeu e deixou pas
sar o erro do companheiro de mesa.

Não foi porque não quis!
Pita ainda disparou contra André 

Paccola Sasso (PSDB), o Cagarete. 
"O senhor disse no jornal que não 
visitou a nova sede administrativa. 
Não visitou porque não quis. Desde 
o dia 2 de janeiro o prédio está aber
to. Os funcionários vão todos os dias 
lá e eu também", provocou.

Anfitrião
O que se espera de um p re sidente 

que quer convencer da necessidade 
da nova sede é que ele a apresente 
aos seus companheiros de trabalho,

que também vão utilizar o local. Ou 
não é como ele sempre dizia, que "a 
Câmara está unida".

Traque
A convocação feita por Pita - via 

rádio e carro de som nas ruas - para 
que a população comparecesse em 
massa à sessão não teve resultado. 
Entre os cerca de 30 presentes, havia 
imprensa, servidores e assessores da 
Casa, além de populares.

Eleitor-cidadão
Vale lembrar que Lençóis Paulis

ta tem mais de 60 mil habitantes. A 
votação nas eleições de 2012 deram 
aos atuais membros do Poder Legis
lativo pouco mais de 12 mil votos. 
Cerca de 30 pessoas se interessa
ram pelo discurso de Pita.

Boa notícia!
O vereador Manoel dos Santos Sil

va (PSDB), o Manezinho, recebeu on
tem uma carta do gabinete da Supe
rintendência do lamspe (Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Públi
co Estadual). Roberto Baviera confir
ma o edital para o credenciamento do 
Hospital Nossa Senhora da Piedade. 
De acordo com o documento, o pro
cesso deve terminar em 90 dias.

Parceria
A iniciativa de credenciar Hospital 

com o Iamspe partiu do próprio admi
nistrador do hospital, Juliano Botero, 
e contou com o apoio dos vereadores 
Manezinho e Jonadabe José de Souza 
(PSC). A expectativa é de que o con
vênio comece a funcionar em Lençóis 
Paulista no início do segundo semes
tre deste ano.
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Empresa lança relógio 
digital com menos 
de um milímetro de 
espessura. Dispositivo usa 
e-ink, espécie de tinta 
eletrônica.
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Como no Instagram e 
Twitter, Facebook anuncia 
suporte a hashtags

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Facebook anunciou nesta quarta- 
o |  -feira 12, que em breve os usuários po- 

VWf (§ )| derão visualizar publicações que contêm 
. 2 1  hashtags, palavras-chave precedidas pela 

símbolo "#", que funcionam como agre- 
gadores de conteúdo. O recurso ficou 
popular com o Twitter e também usado 
no Instagram. A rede social era a única 
que não tinha suporte as hashtags, o que 
gerava insatisfação de muito usuários, já 
que fotos compartilhadas no Instagram 
eram replicadas com os agregadores no 
Facebook, onde eles eram inúteis. O Fa
cebook informa que as configurações de 
privacidade continuarão sendo respeita

das, mesmo que 0 novo recurso. "As 
hashtags de outros serviços - como 
o Instagram - também serão clicá- 
veis. Os internautas poderão ainda 

compor publicações diretamente do 
feed da hashtag e dos resultados de 

busca. Isso pode facilitar 0 compartilha
mento de conteúdos em tempo real sobre 
temas específicos", afirma 0 Facebook em 
seu comunicado oficial. Além das hashta
gs, a rede social de Mark Zuckerberg tam
bém copiou em 2011 a função "Seguir" 
do Twitter, que permite acompanhar as 
publicações públicas de pessoas que não 
são suas amigas no site. A partir das "pró
ximas semanas", todos os usuários do site 
poderão usar as hashtags em publicações. 
Será possível buscar temas, como #Fi- 
naldoBrasileirão, para visualizar todas as 
postagens que contêm a palavra-chave.
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Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.
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Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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SEXTA-FEIRA, 14/06
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Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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FASES DA LUA
JUNHO

TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

1 9 3
Polícia Corpo de
Militar Bombeiros

1 9 0
Lençóis Paulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

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

SAMU

1 9 2
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi ...........3267-8900

Macatuba
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

Administração MELHORA
O faturamento real das micro e pequenas empresas 
do Estado de São Paulo cresceu 6,1% em abril na 
comparação com igual período de 2012. A receita 
total chegou a R$ 46,2 bilhões, R$ 2,7 bilhões a 
mais do que no mesmo mês do ano anterior.

PLANO DIRETOR

Prefeitura propõe mudanças 
para ocupar vazios urbanos
Áreas poderão ser loteadas em terrenos menores; projeto com alterações no plano vai à Câmara

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MUDANÇA -  Terreno entre Jardim Europa e Itamaraty foi transformado em área residencial e comercial; Grupo Confiança quer construir no local

Carlos Alberto Duarte

Cerca de 100 pesso
as participaram , na 
terça-feira 11, da au

diência pública na Diretoria 
de Educação para debater 
alterações no Plano Diretor 
propostas pela Prefeitura. 
Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o diretor de Plane
jamento, Luiz Eduardo Con- 
ti, disse que as m udanças 
foram em comum. Ou seja, 
a Prefeitura já visualizava a 
necessidade das alterações, 
mas tam bém  foi procura
da pelos proprietários dos 
terrenos, para que o Plano 
Diretor elaborado em 2006 
fosse readequado à nova re
alidade do m unicípio. Conti 
deixou claro que o objetivo 
da m edida é ocupar os va
zios urbanos, áreas em locais 
estratégicos da cidade, que

continuam  desocupadas.
Ao todo, segundo Conti, 

foram debatidas 17 altera
ções na lei em vigor h á  cerca 
de seis anos. Para esclarecer, 
deu exemplo claro de um 
terreno próximo ao recinto 
da Facilpa, entre o Jardim 
Itam araty  e o Jardim  Euro
pa, inserida no atual Plano 
Diretor como uma Zeppa 
(Zona Especial de Proteção 
Paisagística e Ambiental). 
Pela nova proposta, será 
transform ado em ZPR (Zona 
Preferencialm ente Residen
cial). O Plano Diretor em 
vigor prevê que o local pode 
ser loteado com terrenos de 
5 mil metros, ou seja, peque
nas chácaras. ”Foi propos
to alterar a área para uma 
ZPR”, disse, ao afirm ar que, 
com a m udança, o terreno 
poderá divido em lotes de 
300 metros quadrados.

O diretor de Planejam en
to fez questão de esclarecer 
que, próximo ao terreno, já 
há um bosque consolidado 
que será m antido. Como 
contrapartida, o proprietário 
do imóvel deverá oferecer 
uma compensação am bien
tal, com a doação de mudas 
de árvores à Diretoria de 
Meio Ambiente.

Luiz Eduardo Conti expli
cou que, mesmo sendo área 
residencial, no local também 
poderão ser construídos pré
dios comerciais, desde que 
a atividade a que se destina 
não cause impacto am bien
tal, ou seja, não afete a tran 
quilidade dos moradores.

As propostas de m udan
ças no Plano Diretor preve
em alterações em áreas próxi
mas à escola do Sesi, Cecap, 
M aria Luiza IV e Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio

Ferrari. As alterações tam 
bém preveem, ao menos em 
um caso, alteração de ZPR 
para Zeppa, caso de uma re
gião não urbanizada, onde o 
cerrado já  se consolidou, na 
região do Jardim  Ubirama.

Além da Zeppa e ZPR, 
as áreas do município são 
divididas em ZPC (Zona Pre
ferencialmente Comercial; 
ZPI (Zona Preferencialmente 
Industrial); Zeip (Zona Espe
cial de Interesse do Patrimô
nio Histórico e Cultural); Zeii 
(Zona Especial de Interesse 
Institucional); Zeis (Zona Es
pecial de Interesse Social) e 
ZM (Zona Mista). Após a reu
nião, aprovadas as alterações, 
a Prefeitura M unicipal traba
lha na elaboração de projeto 
de lei com as mudanças, que 
será encaminhado para ava
liação da Câmara de Verea
dores nas próximas semanas.

AGUDOS

Mais de 86% do público alvo já 
foi vacinado contra a Poliomelite
Balanço divulgado na terça-feira 11 revela que mais de 1,9 mil crianças já foram imunizadas

W elinton Barros

A  Secretaria de Saúde de 
Agudos divulgou, na 
terça-feira 11, os núme

ros de crianças que já foram 
vacinadas na Campanha Con
tra a Poliomelite na cidade. 
Das 2.241 que se enquadram 
no público alvo a receber a 
vacina, 1.941 delas já foram 
imunizadas.

88,61% das crianças de 
seis meses a cinco anos re
ceberam a dose da vacina.

Segundo o coordenador da 
Vigilância Epidemiológica da 
cidade, Alex Silva, o papel 
dos pais é importante para 
que o município chegue à 
meta esperada.

”A campanha teve uma 
movimentação muito boa. 
Queremos alcançar os 95% 
estipulados pelo ministério e, 
com certeza, esse número virá 
nos próximos dias. Os pais ou 
responsáveis pelas crianças 
têm um papel muito impor
tante nessa imunização e, já

nos primeiros dias, mostra
ram a responsabilidade e trou
xeram os filhos para tomar a 
vacina”, disse.

Todos os postos de saúde 
da cidade disponibilizam a 
dose da vacina até o dia 21 de 
junho, das 8h às 17h.

GRIPE
A campanha de vacinação 

contra a gripe foi prorrogada 
até amanhã. Das 5.936 pesso
as que formam o público alvo 
em Agudos, 4.882 já foram va-

cinadas contra a doença.
A meta estipulada pelo Mi

nistério da Saúde na campa
nha contra a gripe é de 80%. 
Agudos já vacinou 82,24% do 
público alvo, mas ainda espera 
procura entre hoje e amanhã.

Segundo o coordenador 
da Vigilância Epidemiológi- 
ca do município, Alex Silva, 
a Secretaria de Saúde espera 
vacinar 90% do público alvo 
na cidade. A vacinação segue 
até amanhã das 8h às 17h em 
todos os postos de saúde.

noite

noite

http://www.uniontecnologia.com.br


Política ELEIÇÕES
Disposto a conquistar o eleitorado paulista, o presidente nacional do 
PSDB, Aécio Neves (MG), protagonizará a propaganda que o partido 
levará ao ar em São Paulo. Os comerciais serão veiculados entre os 
dias 21 e 28. Aécio gravou ontem sua participação. Nela, defende o 
governador Geraldo Alckmin das críticas do PT na área de segurança.

CRISE NO LEGISLATIVO

Pita tenta justificar 'Palácio de Vidro'
Nervoso, presidente 
ataca governo da 
prefeita Bel, o Jornal O 
ECO e os vereadores

A ngelo  Neto__________

Presidente do Legislativo
lençoense, o vereador Hum
berto José Pita (PR) usou a 

tribuna da Câmara -  na sessão da 
segunda-feira 10 - para tentar justi
ficar o alto valor do aluguel pago 
pela nova sede administrativa (R$ 
11,5 mil por mês), apelidada de 
Casa de Vidro. Em discurso nervo
so, Pita se defendeu com ataques à 
administração da prefeita Bel Lo- 
renzetti (PSDB), ao jornal O ECO, 
a ex-vereadores e a colegas de 
mandato, como os tucanos Mano
el dos Santos Silva, o Manezinho, 
José Santana, o Dodô, e Jonadabe 
José de Souza (PSC). O discurso 
do presidente acirrou os ânimos 
entre os vereadores e estimulou 
um racha na Casa.

Pita convocou a população 
para a sessão da segunda-feira, 
através de inserções em programa
ção de rádio e veiculação de carro 
de som pelas ruas. Além dos vere
adores, cerca de 30 pessoas - entre 
assessores e servidores da Câma
ra, profissionais de imprensa e 
populares -  foram ouvir seu dis
curso. O presidente abriu sua fala 
dizendo que não seria aparteado e 
contou o histórico do acerto para 
alugar a nova sede administrativa. 
Depois, comparou sua gestão com 
a do ex-presidente Ailton Rodri
gues de Oliveira (PTB), o Juruna. 
"Fizemos tudo, até agora, com 
honradez, dignidade e transpa
rência. Nada foi feito com portas 
fechadas, como se fazia no passa
do. A mesa diretora, no início de 
janeiro, dispensou 17 assessores, 
desfez diversos contratos na área 
de contabilidade e, principalmen
te, de informática. Economizamos 
naquele momento em torno de R$ 
170 mil. O diretor de Finanças (da 
Prefeitura), Júlio Gonçalves, anun
ciou que - no período de janeiro a 
abril deste ano -, a Câmara econo
mizou R$ 345 mil. Neste mesmo 
período em 2012, a então mesa 
diretora pediu à senhora prefeita

MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DISCURSO INFLAMADO - Presidente Pita usa 
tribuna para tentar explicar aluguel de prédio caro

R$ 350 mil de suplementação. Os 
vereadores antigos sabem o que 
acontecia naquela época. Hoje, 
chove dia e noite por todo o telha
do que foi trocado algumas vezes, 
mas apenas no papel, assim como 
o imóvel que também foi pintado 
algumas vezes no papel", acusou.

Os dois anos da gestão Juruna 
são apontados entre os piores dos 
últimos tempos. Principalmen
te, por causa das denúncias do 
Ministério Público por supostas 
fraudes em viagens com carro 
oficial e contratações suspeitas de 
empresas de contabilidade e de 
recursos humanos. As investiga
ções tramitam no Fórum local. À 
época, denúncias foram feitas nas 
páginas de O ECO.

Pita fez mais comparações, 
desta vez com o ex-presidente da 
República, Juscelino Kubitschek, 
e com o ex-prefeito Ézio Pacco- 
la. "O administrador precisa ter 
visão de empreendedor. Se não 
fosse assim, não teríamos Bra
sília, construída por Juscelino 
Kubitschek. Hoje, certamente, 
estaríamos com a Capital da Re
pública no Rio de Janeiro. Ele foi 
duramente criticado por pensar 
no futuro. Podemos também citar 
o próprio prédio da Prefeitura, 
construído por Ézio Paccola nos 
anos de 1980. Se não fosse a visão 
dele na época, certamente estarí
amos no velho prédio da avenida 
25 de Janeiro, onde é hoje o mu
seu Alexandre Chitto. Apesar das

Pita desconhece valor real do 
aluguel do DDGER

O presidente da Câ
mara de Lençóis Paulista, 
Humberto José Pita (PR), 
mostrou desinformação ao 
apurar o valor do aluguel 
do imóvel onde estão insta
lados o PAT (Posto de Aten
dimento ao Trabalhador) e a 
DDGER (Diretoria de De
senvolvimento, Geração de 
Empreso e Renda). "O ECO 
mentiu quando disse que a 
Prefeitura paga R$ 8.881,60 
pelo local onde está o PAT. 
Mentira. A Prefeitura paga 
R$ 9.350. Tenho aqui a de
claração da assessora da se
nhora prefeita", acusou.

No entanto, no valor que 
Pita considera como "real" 
está incluído o IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urba
no), tributo municipal que 
é pago pelo proprietário do 
imóvel. Portanto, o valor de 
aluguel pago pela Prefeitura

é de R$ 8.881,60, conforme 
noticiado pelo jornal O ECO.

Pita disse também que 
O ECO mentiu em outras 
situações, quando erros de 
digitação foram assumi
dos e corrigidos na forma 
de errata nas edições se
guintes. "O jornal O ECO 
mentiu quando disse que, 
na inauguração do posto do 
Júlio Ferrari, eu fui com o 
carro da Câmara. O Caga- 
rete (vereador André Sasso 
Paccola, do PSDB) e o Jona- 
dabe é que foram. O jornal 
mentiu quando disse que, 
em Bauru, eu pedi R$ 30 
mil ao doutor Pedro Tobias 
(PSDB) e todos sabiam que 
eu pedi R$ 300 mil". Ambas 
as erratas e formais pedidos 
de desculpas ao leitor foram 
publicados nas edições sub
sequentes às mencionadas 
pelo presidente Pita.

críticas, Ézio Paccola enfrentou 
tudo e todos e construiu este Paço 
Municipal que já dá sinais de es
tar ultrapassado", argumentou.

O presidente da Câmara tam
bém criticou a Diretoria de Obras 
da Prefeitura, que teria acusado 
inconformidades relacionadas 
à estrutura da nova sede. "Não 
queriam dar o alvará. 'Emburri- 
caram' para concedê-lo, porque 
as paredes estavam um pouco di
ferente do projeto", disse. A admi
nistração da prefeita Bel também 
foi citada. "Não sei por que falar 
tanto da Câmara. Falem um pou
co da Prefeitura, dos buracos e da 
iluminação", sugeriu. Ao O ECO, 
acusou de mentir em suas repor
tagens, insinuando perseguição 
política à sua gestão.

No final do longo discurso, 
acirrou a animosidade entre os 
vereadores. "Fiquei triste com os 
vereadores. Vocês têm opinião, 
mas não foram visitar e nem 
perguntaram para a mesa o que 
estávamos fazendo. Para três que 
foram contra, tenho que falar 
uma coisa. Manezinho, Jonadabe 
José de Souza e José Santana, o 
Dodô: vocês estiveram em Bra
sília por três dias e gastaram R$ 
4.556, metade do aluguel do novo 
prédio", revelou.

Sem poder utilizar a tribuna 
porque Pita não abriu espaço para 
apartes, Manezinho lembrou que 
a viagem que custou R$ 4,5 mil 
rendeu mais de R$ 500 mil em

verbas parlamentares para Len
çóis Paulista. Irritado com a provo
cação, Dodô teve que ser contido 
pelos companheiros de Câmara.

Mais cedo, o vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV) comentou da 
tribuna da Câmara o polêmico 
aluguel do imóvel. Ele sugeriu a 
Pita que a decisão e o valor fossem 
revistos, já que o contrato não tem 
apoio da maioria dos vereadores. 
Conforme publicado no sábado 7 
pelo O ECO, sete dos doze vere
adores são contrários à mudança 
para a nova sede administrativa 
sob um aluguel de R$ 11,5 mil 
mensais. Três são favoráveis: An- 
derson Prado de Lima (PV), José 
Pedro de Oliveira (PR), o Coroné 
Bentinho, e o próprio Pita. Jona- 
dabe e Nardeli da Silva (PSC) se 
declaram indecisos.

Ontem à tarde, o jornal O 
ECO recebeu um pedido de di
reito de resposta assinado pelo 
presidente Pita, embasado na Lei 
de Imprensa, extinta desde 2009 
pelo STF (Supremo Tribunal Fe
deral) por incompatibilidade com 
a liberdade de expressão prevista 
na Constituição Federal. Ape
sar da falta de base jurídica e de 
Pita se recusar a dar entrevistas 
ao O ECO nas vezes em que foi 
procurado pela reportagem para 
comentar o assunto Palácio de 
Vidro, a direção do jornal decidiu 
publicar a versão do presidente 
da Câmara. Na opinião editorial 
de O ECO, é importante que a 
população lençoense tome conhe
cimento dos argumentos do presi
dente da Câmara para justificar 
um contrato de valor alto que não 
encontra consenso nem entre os 
12 vereadores.

DE MUDANÇA
Pita refutou a sugestão de Tipó 

e avisou que as adaptações no 
prédio estão em fase final e que, 
dentro de poucos dias, a mudança 
da sede deve ocorrer, sem revisão 
contratual. "Convido a todos para 
conhecer o prédio, que é mara
vilhoso, com elevador, banheiro 
para deficientes físicos e uma es
trutura moderna. Não tem como 
compará-lo na cidade. Na região 
não existe outro prédio igual. Te
remos câmeras de vigilância 24 
horas por dia", acrescentou.

Lençóis é mais acessível que 
outras cidades, rebate Adefilp

O assunto acessibilidade a 
prédios públicos foi repetido 
diversas vezes no discurso do 
presidente da Câmara, Hum
berto José Pita (PR), quando 
criticava a gestão da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB). Aliás, os 
dispositivos de acessibilidade 
são os principais argumentos 
de Pita para justificar a loca
ção da nova sede, apelidada de 
Palácio de Vidro. "A partir da 
semana que vem, irei procurar 
acessibilidade nos prédios da 
prefeitura. Não existe em lugar 
nenhum, tão pouco no gabine
te da prefeita. Desafio a todos 
os vereadores que procuremos 
juntos um prédio com acessibi
lidade", propôs Pita.

O ECO foi ouvir o presi
dente da Adefilp (Associação 
dos Deficientes Físicos de Len
çóis Paulista), Antonio Carlos 
Taioque, sobre o assunto. "O 
problema de acessibilidade é 
de todas as cidades. Nós, defi
cientes, conseguimos conquis-

tar muitas coisas. Hoje existem 
várias rampas em pontos do 
município. Podemos dizer que 
Lençóis está mais acessível do 
que outras cidades. Mas, é cla
ro, que ainda tem muita coisa a 
ser feita", defendeu.

Recentemente, a secretária 
estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Linamara Rizzo 
Battistella, veio a Lençóis Paulis
ta e elogiou o município por sua 
política de respeito aos deficien
tes. Além dela, a arquiteta da 
Prefeitura, Simone Dalben, re
força o trabalho de implantação 
de dispositivos de acessibilidade 
na cidade. "Estamos trabalhando 
intensamente para melhorar a 
questão de acessibilidade. Todos 
os prédios novos construídos 
são acessíveis e os antigos estão 
sendo adaptados conforme a 
verba. Todas as novas calçadas 
que estamos construindo já têm 
acessibilidade. Mesmo em um 
processo, estamos além de mui
tas cidades", completou.

DIREITO DE RESPOSTA
SOB PITA, LEGISLATIVO ECONOMIZA R$350 MIL DO DINHEIRO PUBLICO 

Pita inova atuação do Legisiativo, economiza dinheiro efaz investimentos
Humberto José Pita - O jornalista 
Angelo Neto que assinou a matéria 
veiculada com o título "SOB PITA,
LEGISLATIVO MANTÉM DESPERDÍCIO 
DO DINHEIRO PÚBLICO" acusa-me de 
administrar o Poder Legislatívo com 
a "cultura do desperdício"; acusa-me 
de "mau gestor" do dinheiro público; 
me acusa também de pagar aluguel 
abusivo e faz comparações de outros 
prédios da cidade com aquele agora 
alugado pela Câmara Municipal.
Pois bem. A matéria assinada pelo 
citado jornalista, além de infundada 
está profundamente equivocada. Em 
primeiro lugar, nenhum desperdício 
tem ocorrido na Câmara Municipal, 
muito menos de dinheiro público 
como acusa o jornalista. Com o mesmo 
orçamento das gestões passadas
e sem pedir qualquer centavo de Foto.Divuigação/câmaraMunicipal
suplementação de verba ao Executivo, consegui economizar R$.345.000,00
em apenas quatro meses de administração.
Quem apresentou esse balanço foi a própria Prefeitura em audiência pública 
realizada no dia 27 de maio ultímo, por intermédio do Diretor de Finanças Julio 
Antonio Gonçalves. Esse fato já revela, de início, o tamanho do equívoco que 
a matéria jornalísti ca incorreu. A pecha de mau gestor do dinheiro público 
que o jornalista me acusou, fruto de sua avaliação pessoal e equivocada, vem 
contrariada por prova documental que ele, como jornalista, deveria conhecer. 
Em momento algum, eu como Presidente do Legislatívo flquei anunciando 
essa economia, até porque entendo que isso é mera obrigação de um bom 
administrador. Quem trouxe essa notícia, repito, foi a própria Prefeitura que 
fez questão de informar esses dados em plena audiência pública. Eu sabia 
dessa economia, é evidente, mas não flquei espalhando na mídia local. Para 
economizar tanto assim em pouco tempo, tíve que tomar atítudes drástícas, 
imediatas, firmes e corajosas exonerando servidores comissionados, 
encerrando contratos, tomando uma série de outras providencias no início 
de minha gestão que possibilitaram, enfim, a economia de R$.345.000,00 em 
apenas quatro meses de gestão, além de investi mentos que somaram mais 
R$.100.000,00 aproximadamente.
Por isso não aceito de forma alguma, a acusação de "mau gestor" do dinheiro 
público. Também fui acusado de, neste início de gestão, manter o desperdício do 
dinheiro público tal qual as gestões anteriores, sob o argumento de pagar o aluguel 
mais caro do poder público. O jornalista faz comparações com outros prédios 
alugados pela Prefeitura, mas o método usado por ele é inapropriado e equivocado. 
Todos sabem que comparação só se faz diante de situações iguais ou, pelo menos, 
semelhantes. No mercado imobiliário, principalmente, não é somente a dimensão 
do imóvel que é levado em consideração para fins de avaliação; não é somente 
o valor do metro quadrado, como erroneamente calculou o jornalista. O método 
de avaliação leva em consideração diversos fatores, caso contrário incorreríamos 
em erro imperdoável no meio comercial das locações. Um prédio novo bem 
construído, moderno, bem equipado, cujo projeto atendeu todas as normas atuais 
de segurança, acessibilidade e bem estar, não pode ser igualado a um outro imóvel 
qualquer, sem essas característícas. O valor de aluguel de um prédio novo, jamais 
poderá ser comparado ao aluguel de um prédio antígo. Cada prédio tem seu preço 
e quem regula isso é o próprio mercado. Façam comparações com os prédios 
novos da cidade, como por exemplo, o da Caixa Econômica Federal, lá na Avenida 
25 de Janeiro, ao lado da Igreja São Benedito, ou então , a futura agencia do Banco 
do Brasil, próxima ao Asilo e ao lado do Posto Elefantínho. Procurem saber o valor 
desses alugueis e verão que a Câmara está alugando um prédio novo por preço 
de mercado e sem desperdício de dinheiro público. O prédio que alugamos não 
é luxuoso. Sua fachada foi projetada com vidros escuros e talvez isso tenha dado 
a aparência de luxo, mas afora esse detalhe nada tem de luxuoso. É sim, um bom 
prédio, de bom gosto, bem equipado, construído de acordo com as leis atuais. Hoje 
a Câmara Municipal paga aluguel de dois prédios, e logo precisará alugar mais um 
imóvel para arquivo. O novo prédio evitará tudo isso e agrupará num só lugar o que 
a Câmara precisa. Em breve todos os administradores serão acionados pela Justíça 
para cumprirem a Lei de Acessibilidade. Em Lençóis, a maioria dos prédios públicos 
está em desacordo com as normas atuais.
Essa providencia que estou tomando agora, certamente resolverá os problemas 
com essa Lei de Acessibilidade e também de espaço da Câmara Municipal por 
longos anos. Alugar prédios é inevitável, pois a Câmara Municipal não pode 
construir porque a Lei não permite. Se pudesse, eu como Presidente do 
Legislativo, faria economias para iniciar a construção de um prédio próprio. 
Infelizmente não posso. Então, a alternatíva é alugar.
Causa-me estranheza o jornalista me acusar de desperdiçador do dinheiro 
público, e silenciar a respeito dos gastos vultosos que a Prefeitura teve com a 
Facilpa, pois quem deveria arcar com aquelas despesas deveria ser a entídade 
detentora da concessão. Para quem não sabe, a Prefeitura gastou quinhentos 
mil reais em dez dias de FACILPA, e diz não ter dinheiro para comprar um 
aparelho de quinze mil para o Hospital que traria enormes benefícios para a 
população. Também me causa estranheza o jornalista silenciar a respeito dos 
gastos altíssimos em publicidade feitos pela Câmara Municipal, nas gestões 
anteriores. Temos toda documentação dos contratos de publicidade no decorrer 
dos anos anteriores, mas nada foi divulgado. Porque será? Recusei-me manter 
ou renovar esses contratos, apesar de ter sido abordado insistentemente. 
Mas se o jornal me garantír pelo menos meia página de sua edição, posso dar 
entrevista e exibir documentos que estão em meu poder.
Repudio com veemência a pecha de mau gestor e de desperdiçador do dinheiro 
público. Se estívesse administrando desse modo, eu não teria conseguido 
economizar recursos públicos em apenas quatro meses, e nem teria feito os 
investímentos que fiz. Estou agindo com austeridade, o que é bem diferente, e 
isso parece que tem incomodado muita gente.

E L IZ  L IN E  
C O N T R A T A
VAGAS disponíveis 

PARA:

• MOTORISTA
(curso transporte coletivo válido)

• BORRACHEIRO

Entrega de currículo na empresa 
ou pela caixa postal 303 

CEP 18.682-970, a/c RH.

CONTRATA-SE
Empresa do ramo de tabaco 

está contratando para Lençóis 
Paulista, Agudos e Borebi.

> Vendedores(as) externos com
experiência e carro próprio. 

Salário fixo + ajuda de custo ou 
autônomo (comissão).

Interessados(as) deverão enviar 
currículo para o e-mail 

trabalheconosco@imperialdealer.com.br

mailto:trabalheconosco@imperialdealer.com.br


Regional MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado 
em 5 de junho, a Prefeitura de Agudos realiza a 4  ̂ Semana 
do Meio Ambiente. Uma série de atividades com foco na 
conscientização da preservação do planeta está programada para 
ocorrer das 9h às 16h de hoje e amanhã, na Praça Tiradentes.

CONCURSO

Jé s s ic a  Rodrigues, 21 anos, é eleita m iss Agudos
Vencedora disputou 
o concurso com mais 
20 candidatas no 
sábado, 8 de junho

Da Redação___________

Agudos tem uma nova 
miss. A universitária 
Jéssica da Silva Rodri

gues, 21 anos, venceu o con
curso Miss Agudos e Rainha 
do Rodeio 2013, promovido 
pela Prefeitura com apoio do 
Departamento de Turismo e 
Comunicação. O desfile ocor
reu sábado, 8 de junho, no 
Hotel Estância Bonanza, onde 
21 candidatas disputaram o tão 
concorrido título.

”Para mim, foi uma surpre
sa vencer. Esperava chegar per
to, mas não ganhar o concurso.

FOTO: DIVULGAÇÃO

MISS -  O prefeito Everton e a Miss Agudos e Rainha do Rodeio de 2013

Estou muito emocionada. Agra
deço a todos que torceram por 
mim, que me deram força e 
vibraram com esse resultado. 
A sensação é indescritível", res
saltou a miss Agudos, premiada 
com R$ 300 em dinheiro, um 
book fotográfico, um relógio e 
contrato de um ano com a SH

Model, de Bauru.
Todas as candidatas desfila

ram com trajes social, praia e 
country. Eliane Martins Rondi- 
na foi eleita a primeira princesa, 
Dayana Alves Dias a segunda, e 
Mayra Noelli a miss simpatia. 
As três receberam como prêmio 
a quantia de R$ 100 cada uma.

"Agudos é uma cidade de 
muitas meninas bonitas. Neste 
concurso conseguimos reunir 
candidatas com chances iguais 
de vencer. Os jurados tiveram 
uma tarefa muito difícil para 
avaliar e decidir. Fico muito 
satisfeito com o resultado, prin
cipalmente porque o público 
compareceu em massa para 
prestigiar", explica Luiz Carlos 
de Paula, o Negreira, organiza
dor do evento.

"É sempre importante valo
rizarmos o que município tem 
de bom. Um evento como este 
coloca em evidência não só as 
concorrentes, mas também o 
nome da cidade. Todas as con
correntes estão de parabéns 
e são vencedoras", destaca o 
prefeito Everton Octaviani, que 
entregou os prêmios às eleitas.

O evento foi encerrado com um 
grande show do cantor Pantanal.

LENÇÓIS

Polícia prende três acusados de furto e tráfico
Homem de 50 anos 
preso no acesso a 
Alfredo Guedes integra 
PCC, segundo a PM

Da Redação___________

Três pessoas foram presas 
entre a terça e quarta-feira 
em Lençóis Paulista. Um jo

vem de 22 anos e um homem de 
32 foram acusados de furto. Na 
noite de quarta-feira, a PM pren
deu um homem de 50 anos acu
sado de tráfico de entorpecentes. 

O furto foi registrado na ma-

nhã de terça-feira em uma sorvete- 
ria no Centro de Lençóis Paulista. 
Segundo boletim de ocorrência da 
PM, a vítima, uma mulher de 38 
anos, limpava uma sorveteria na 
Rua 15 de Novembro, quando 
dois indivíduos invadiram a cozi
nha do estabelecimento e furtaram 
a bolsa com cerca de R$ 100,00 
em dinheiro e um celular.

A Polícia Militar foi acionada e 
com base na descrição dos ladrões, 
localizou os dois na Vila Santa Ce
cília. Com eles, a PM encontrou 
o dinheiro e o celular da vítima. 
A dupla foi encaminhada à Dele
gacia de Polícia, onde o delegado 
de plantão ratificou a prisão em

flagrante por furto. Os dois foram 
encaminhados ao CDP (Centro de 
Detenção Provisória) de Bauru.

TRÁFICO
Quarta-feira à noite, um ho

mem de 50 anos foi preso na re
gião do bairro Progresso, na rodo
via Valdemar Geraldo Mota, que 
liga a Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) ao distrito de Alfredo 
Guedes. Ao ser abordado nas pro
ximidades de poste de iluminação, 
ao lado de um Fiat Palio estaciona
do, os policiais encontraram em 
poder do suspeito cinco porções 
de crack e R$ 572,00 em dinheiro.

Enterrado no pé do poste,

os PMs encontraram um pali- 
teiro com outras 15 porções do 
entorpecente. O homem foi en
caminhado à Delegacia de Polí
cia e autuado em flagrante por 
tráfico de entorpecentes pelo 
delegado Renzo Santi Barbin.

Segundo informação do sar
gento Lucas, comandante de 
uma das equipes da Força Tática, 
a polícia já vinha monitorando 
o indivíduo bastante conhecido 
nos meios policiais por denúncia 
de tráfico. Ainda, segundo o sar
gento, o homem preso integra o 
PCC (Primeiro Comando da Ca
pital), facção criminosa que age 
dentro dos presídios paulistas.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo De
creto Municipal n° 258/2010, que já  foram NOTIFICADOS a execu
tar a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis 
de suas respectivas propriedades, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será re
alizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a 
multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 13 de Junho de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário Valor
Luiz Sarai Rua Araes L10 

Q07 Itamaraty
11980/418 R$305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Mu
nicipal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por lei, ratifica a contratação da locação de imóvel locali
zado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à rua Cel. Virgilio Rocha, 
n.° 230-234-238-242, Centro, nesta Cidade de Lençóis Paulista, de 
propriedade de Antônio José Contente, inscrito no CPF/MF sob n° 
038.043.918-26, para instalação da Diretoria de Saúde, por 48 (qua
renta e oito) meses, cujo custo mensal será de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N.° 018/2013, Processo n.° 135/2013, com fundamento no disposto 
no artigo 24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 06 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 71,77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 8 9

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE PRE
VENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SEMPAT) NO MUNI
CÍPIO DE MACATUBA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA aprovou e eu, PREFEITO 
MUNICIPAL, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° -  Fica criada no Município de Macatuba a Semana de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SEMPAt ), a ser promovida anualmente, em mês e 
dias designados oportunamente pelo Executivo, através de decreto, de acor
do com o calendário oficial do Município.
Art. 2° -  A Semana Municipal de Prevenção de Acidentes de Trabalho terá 
como objetivo básico levar aos trabalhadores e aos diversos segmentos da 
população, através de palestras, cursos, seminários e outros meios similares, 
noções básicas sobre prevenção de acidentes em geral.
Art. 3° -  O evento de que trata esta Lei será promovido pela Prefeitura em 
colaboração com entidades de classe, sindicatos, órgãos públicos e entidades 
privadas, possibilitando o maior alcance possível de seus objetivos.
Art. 4° -  O Chefe do Executivo baixará os atos necessários, oportunos e/ou 
convenientes à efetivação do evento.
Art. 5° -  As despesas para a realização da Semana de Prevenção de Aciden
tes correrão à conta das contribuições da indústria, comércio, de instituições 
públicas e privadas e das dotações orçamentárias que houver por bem o 
Chefe do Executivo consignar para tanto.
Art. 6° -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, SP, 11 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 11 de ju 
nho de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA 
na forma da legislação aplicável em vigor.
Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

ORSI ALIMENTOS CONTRATA
MOTORISTA

EXIGÊNCIAS:
• Experiência mínima de 06 meses 

• Disponibiiidade para viagens
• HabiiitaçaoT'

BENEFiCiOS:
• Saiário compatívei com a função

• Assistência Médica e Odontoiógica
• Cesta básica

• Seguro de vida

Entregar currículo com foto, cópia da CNH e da CTPS 
(últimos registros) na portaria da empresa situada na Rua 

José do Patrocínio, 645 (ao lado da delegacia).

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 120/2012; DATA 
ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Sódrogas Distribuidora de Me
dicamentos e Materiais Médicos Hospitalares Ltda.; ENDEREÇO: Ave
nida Modesto de Carvalho, n.°. 3386, município de Itumbiara/GO; CNPJ: 
09.615.457/0001-85: OBJETO: rescisão do item 27 da referida ata de regis
tro de preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 097/2012; FUNDAMENTO: 
Art. 78, XVII, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, DATA PUBLIC: 
13/06/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 088/2009; DATA ASSINAT: 03/05/2013; 
CONTRATADO: Araújo & Cia de Segurança e Vigilância Ltda - ME.; EN
DEREÇO: Rua das Andradas, n° 346, município de São Manuel/SP; CNPJ: 
11.107.458/0001-60: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 060/2012; 
FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PU
BLIC: 13/06/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 086/2012; DATA AS
SINAT: 02/05/2013; CONTRATADO: André Kamimura e Filho Ltda.; EN
DEREÇO: Praça Washington Luiz, n.° 22, município de Lençóis Paulista/ 
SP; CNPJ: 57.073.132/0001-60: OBJETO: recomposição do equilíbrio eco
nômico e financeiro da ata de registro de preços; MODALIDADE: PREGÃO 
N° 076/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 13/06/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 088/2012; DATA AS
SINAT: 02/05/2013; CONTRATADO: Quitanda Gilioli Ltda EPP; ENDE
REÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 729, município de Lençóis Paulista/ 
SP; CNPJ: 69.029.908/0001-24: OBJETO: recomposição do equilíbrio eco
nômico e financeiro da ata de registro de preços; MODALIDADE: PREGÃO 
N° 076/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 13/06/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 081/2012; DATA AS
SINAT: 06/05/2013; CONTRATADO: Schneider Comércio Atacadista de 
Prod. Alimentícios Ltda.; ENDEREÇO: Rua Professora Maria José Ferreira, 
n.°. 359, município de Ourinhos/SP; CNPJ: 66.140.286/0001-19: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de pre
ços; MODALIDADE: PREGÃO N° 069/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, II, 
“d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 13/06/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 163/2012; DATA AS
SINAT: 06/05/2013; CONTRATADO: Ferrarini Comércio de Peças para 
Tratores Ltda.; ENDEREÇO: Rua Boa Esperança, n.°. 3-75, município de 
Bauru/SP; CNPJ: 60.345.675/0001-02: OBJETO: recomposição do equilí
brio econômico e financeiro da ata de registro de preços; MODALIDADE: 
PREGÃO N° 117/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da Lei Federal n.° 
8.666/93, DATA PUBLIC: 13/06/2013.

RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 026/2013; DATA AS
SINAT: 14/03/2013; CONTRATADO: Jahu Limp Ltda - ME; ENDEREÇO: 
Rua Atílio Lotto, n.°. 27, município de Jaú/SP; CNPJ: 12.827.679/0001-76: 
OBJETO: rescisão do item 16 da referida ata de registro de preços; MODA
LIDADE: PREGÃO N° 003/2013; FUNDAMENTO: Art. 78, XVII, da Lei 
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Saúde ALIADO A TECNOLOGIA
Um novo teste desenvolvido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz), no Rio, permite o diagnóstico de leptospirose em 24 horas. 
Hoje, os testes existentes demoram de cinco a seis dias para 
confirmar a doença. Ainda em fase experimental, o novo exame 
permite que o paciente seja tratado de forma mais eficaz.

PREVENÇÃO

Bebês devem passar por quatro 
testes nas primeiras horas de vida
Pediatra explica a importância de cada um; orientações são passadas na maternidade

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Miguel Henrique Silva 
Zuntini nasceu na 
terça-feira 11 e, nas 

primeiras horas de vida, os 
pais Eloiza de Barros Silva e 
Carlos Henrique Zuntini já 
foram orientados, na m aterni
dade, sobre a importância dos 
testes para os recém-nascidos.

Segundo a pediatra Lívia 
Hueb, é obrigatório que toda 
criança faça os testes do olhi- 
nho, pezinho, orelhinha e cora- 
çãozinho, sendo que todos são 
oferecidos sem custo na cidade. 
"Através dos exames, podemos 
detectar precocemente doen
ças e fazer o tratamento, sendo 
que os resultados serão muito 
melhores do que quando diag
nosticados tardiamente", diz.

Ainda na m aternidade, o 
recém-nascido passa pelos 
testes do coraçãozinho e olhi- 
nho. "O teste da orelhinha 
detecta problemas de déficit 
auditivo precocemente e, no 
do coraçãozinho, cardiopa- 
tias congênitas, antes mesmo 
de iniciarem os sintomas clí
nicos". A enfermeira Bruna 
Luiza de Oliveira, da m ater
nidade do Hospital Nossa Se-

PREVENÇã O - Logo nas primeiras horas de vida, Miguel já passou pelo teste do coraçãozinho na maternidade

nhora da Piedade, foi quem 
realizou o teste do coração- 
zinho em Miguel. "Para os 
outros testes, orientamos os 
pais sobre a im portância e 
onde deve ser feito", diz, já 
que o teste do pezinho pode

Unidades de Saúde se 
revezam no teste do pezinho

Para cumprir a obrigato
riedade do teste do pezinho 
nos bebês, em Lençóis Pau
lista existe rodízio do exame 
em todas as Unidades de 
Saúde. A Diretoria de Saúde 
ressalta que é importante fa-

zer o exame entre o terceiro e 
o sétimo dia de vida do bebê 
sendo que o ideal, na hora de 
fazer o teste é que a criança 
já esteja registrada, ou seja, 
com certidão de nascimento 
e cartão cidadão.

CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS 
PARA FAZER OS EXAMES:

ser realizado em qualquer 
Unidade Básica de Saúde.

"O teste do pezinho é fei
to através da coleta de sangue 
obtida a partir de uma pica- 
dinha de agulha no calcanhar 
do bebê", explica a pediatra. 
"Quem é mãe sabe do aper
to que dá ver seu bebezinho 
chorar por dor, mas é um 
exame muito importante que 
vale a saúde de um filho", 
completa.

No exame do pezinho é 
possível detectar quatro do
enças importantes. "A fenil- 
cetonuria, ausência de uma 
enzima; hipotireoidismo con
gênito - que é a insuficiência 
do hormônio da tireoide; 
fibrose cística -que gera pro
blemas digestivos e respira-

tórios; e anemia falciforme, 
doença hereditária".

O teste da olhinho, tam
bém gratuito, é o único feito 
em consultório oftalmológi- 
co através de agendamento e 
informações passadas na ma
ternidade. "Olhinho detecta 
catarata congênita, neuroblas- 
toma, que é um tipo de tumor 
ocular, e alteração da retina, 
retinopatias", explica. "Todos 
os testes são obrigatórios, em
bora a maioria das materni- 
dades ainda não realize todos 
eles", ressalta a pediatra.

Caso os resultados dos 
exames não tiverem altera
ções, os bebês não precisam 
passar por novos testes. "Se 
normais, geralmente não pre
cisam ser repetidos", finaliza.

y  ESF MARIA CRISTINA -
segundas e sextas-feiras, às 8h30 
V" ESF DO CAJU -  quintas-feiras, 
às 9h
y  ESF JÚLIO FERRARI -  sextas- 
feiras, às 14h
^  ESF VILA CRUZEIRO -  terças e 
quintas-feiras, às 14h 

ESF JARDIM NAÇÕES -
terças-feiras, às 14h30

■/ UBS NÚCLEO -  quartas-feiras, 
às13h30
• /  UBS UBIRAMA -  quintas-feiras, 
às 8h
'Z  UBS CECAP -  terças-feiras, às 9h 
Z  AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES (AVENIDA 
BRASIL) -  sextas-feiras, às 9h

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho

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

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

Dra. Elizandra Paccola 
Moretfo de Almeida

Cirurgia ■ Dentista CROSP 82240

^ Odontologia Estética 
^ Periodontia 
^ Endodontia 
i  Cirurgia e Implantes 
► Próteses dentárias 
^ Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

CCínica

S a n ta  (Rpsa
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG-Pi lates-Psicoterapia

Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365
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•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHA
PRÓXIMO A O  C O L É G IO  PAULO ZILLO
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VOO ALTO
Vereador e advogado,
Ailton Tipó Laurindo (PV) 
foi escolhido para presidir 
a Comissão de Direito 
Previdenciário no biênio 
2013-2015 da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
de São Paulo. A comissão foi 
recém-criada pelo presidente 
da entidade no território 
paulista, Marcos da Costa. A 
comissão tem o objetivo de 
debater questões ligadas à 
Previdência Social no Estado.

• DANI MODAS
Lençóis Paulista tem mais 
uma opção de moda. Recém- 
inaugurada, a Dani Modas 
oferece exclusividade em roupas 
femininas, bolsas e acessórios 
com opções de pagamento no 
crediário próprio ou em 6x nos 
cartões. A proprietária Daniele 
convida todos a conferirem as 
novidades para ficar sempre na 
moda. A Dani Modas fica na rua 
Geraldo Pereira de Barros, 850. 
Telefone (14) 3264 9288.

Juntin hos
Mariana e 
Henrique, na Festa 
do Santo Antônio

• Lucas, aos 10 
meses, manda 
beijos para quem 
tem bom gosto

' Otávio, 10 meses, esbanjando sua doce simpatia

SA N T^LA RA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEU

KIT
PORTEIROECP

R$65,00
O m elhor preço de Lençóis 

Paulista e região!
Faça um  orçamento sem com prom isso

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

ANUNCIE
3 2 6 9 - 3 3 1 1

O  Isadora, Rochele, Paulo 
e Laisa, na Festa do Milho 
Verde
0  Maicon e José Carlos, 
na Festa do Milho Verde 
0  Bianca e Clara, na 
Pizzaria Sheik 
O  Rodolfo e Maraisa, na 
Pizzaria Sheik 
© Everton e Mariela, na 
Festa do Santo Antônio 
O  Mariana e Benedito, na 
Festa do Santo Antônio

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 N S T R U Ç Ã O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (1 4 1 3 2 6 4 -2 5 0 5

R:W ALTERM 0REn0,340
JD.JOÃOPACCOLA

em a lto  e 
boni son i
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Para Tarcisio, 
município amplia 
serviços mesmo com 
queda na receita

Vitor Godinho

Administrar o presente - 
com todos os seus proble
mas -  sem perder de vista 

um futuro melhor. Este é o grande 
desafio do prefeito Tarcisio Ma- 
theus Abel (PP) e equipe, na Pre
feitura de Macatuba desde 1° de 
janeiro. Hoje, a cidade completa 
113 anos com muito a comemorar, 
mas também com grandes desa
fios pela frente. Ao jornal O ECO, 
Tarcisio ressalta que, apesar da 
queda de receita -  problema vivi
do por grande parte dos municí
pios paulistas -, a administração 
tem conseguido manter e ampliar 
os serviços públicos oferecidos à 
população. Para o prefeito, uma 
gestão eficiente é a chave para 
vencer as adversidades do início 
de mandato. A seguir os princi
pais trechos da entrevista:

O ECO -  Como foi o início 
do mandato?

Tarcísio Abel - Estamos 
trabalhando bastante, nos empe
nhando muito para que façamos 
uma boa gestão. A equipe está 
empenhada e imbuída desse es
pírito. Quando assumimos, e até 
antes, sabíamos que enfrentaría
mos queda na arrecadação. Mas 
isto não nos deixa desanimados. 
Temos que tratar a receita públi
ca com muita responsabilidade. 
Conseguimos manter e melhorar 
vários serviços municipais sem 
aumentar despesas ou compro
meter o orçamento. Além de ser 
uma exigência legal, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, é uma 
obrigação moral do prefeito ze
lar pelo cofre público. Estamos 
otimistas de que é possível fazer 
mais com menos. Esperamos que 
isso se reverta em resultados, para 
atender as expectativas da popu
lação.

O ECO - A expectativa de 
queda do FPM e ICMS se con
firmou?

Tarcísio - O FPM está se 
comportando razoavelmente de 
maneira igual ao ano anterior. 
A grande queda, onde sentimos 
consideravelmente, foi no ICMS. 
Se corrigimos a grosso modo a 
inflação, o FPM se comporta pró
ximo ao valor do ano anterior. O 
ICMS está causando queda na ar
recadação, mas estamos tomando 
medidas para que a receita seja 
otimizada.

O ECO - O baixo cresci
mento do PIB também impac- 
ta nos cofres municipais?

Tarcísio - Também, mas em 
Macatuba é um assunto complexo. 
É uma norma que a Secretaria da 
Fazenda baixou, que refletiu na

queda da arrecadação. Estamos 
pedindo sensibilização das em
presas de Macatuba, através dos 
profissionais dos escritórios de con
tabilidade, que realizam esse ser
viço, para que façam seu trabalho 
pensando em deixar o imposto em 
Macatuba. Em breve, teremos uma 
reunião com contadores da região 
que prestam serviços em Macatuba 
para que sejam conscientizados de 
informar na GIA (Gratificação de 
Incentivo à Arrecadação). Isso irá 
refletir positivamente na arrecada
ção municipal, sem gerar prejuízo 
ao empresário. Não é pagar mais 
imposto, mas é informar que re
almente ele está produzindo em 
Macatuba, que é um lançamento 
fiscal mais correto. É um assunto 
burocrático, mas dependendo da 
forma como se faz o lançamento fis
cal, (o imposto) pode ser revertido 
para outro estado, ou para outras 
cidades. É uma forma de melhorar 
a gestão pública.

O ECO -  Mesmo com pro
blemas, o senhor está conse
guindo melhorar os serviços 
públicos?

Tarcisio -  Sim. Com todas 
as dificuldades, demos um au
mento real ao funcionalismo. 
Além da correção da inflação, 
demos 1% de ganho real. Isso 
quer dizer que ele não está ten
do perda, é um ganho efetivo no 
ordenado. Também o valor do 
vale alimentação, já no primeiro 
ano de gestão, revimos o valor 
e, proporcionalmente em rela
ção aos últimos anos, dobramos 
o percentual de reajuste. Isso 
aliado a uma política de cons
cientização do funcionário em 
relação à economia de recursos 
públicos, à conscientização para 
utilizar melhor o seu maqui- 
nário, usar seu instrumento de 
trabalho de forma mais eficiente. 
O funcionário trabalhando mais 
motivado produz mais, consegue 
utilizar o recurso físico melhor 
e isso acarreta economia para o 
município. Estamos investindo 
no município, não estamos au
mentando a despesa com o fun
cionalismo, estamos investindo. 
Estamos buscando aperfeiçoar a 
gestão de pessoas.

O ECO - O que o senhor tem 
quais planos, pensando na Ma
catuba do futuro?

Tarcísio - Temos compro
misso com o futuro de Macatuba. 
Foi o que falamos intensamente 
em nossa jornada que chegou 
até o grupo que formou a nossa 
equipe de trabalho. Temos as 
prioridades, que são geração de 
emprego através da criação do 
Distrito Industrial, melhorias no 
atendimento na saúde - graças a 
Deus, já estamos vendo resulta
dos concretos, palpáveis, prin
cipalmente com a realização de 
mutirões como o da catarata e dia 
"D" Mulher. Estamos realizando 
atividades para que o cidadão 
não precise se deslocar a outras

cidades e, com isso, o municí
pio economiza com transporte. 
Estivemos com o secretário de 
Habitação, Silvio Torres, que se 
mostrou sensível às demandas de 
Macatuba. Lembrando que, para 
que isso aconteça, o município 
tem que ter capacidade de inves
timento, adquirir área para o Dis
trito Industrial e para fazer casas. 
Não temos estas áreas no momen
to e este é mais um motivo para 
tornar a máquina pública mais 
eficiente para que consigamos ad
quirir esses terrenos. Outro pro
blema que precisamos resolver é 
o cemitério, problema que vem 
de várias administrações e, segu
ramente, vai ser equacionado no 
nosso mandato. Falta espaço no 
cemitério e precisamos equacio
nar essa demanda. Tornaremos 
Macatuba um município, na zona 
urbana, com 100% de asfalto. 
Já tem 100% de água e esgoto e 
teremos, se Deus quiser, num 
futuro próximo, 100% de ruas as
faltadas. Isso está ocorrendo com 
ajuda de emendas parlamentares, 
o que nos ajuda bastante nos pri
meiros seis meses. Nesse tempo, 
me mobilizei bastante em buscar 
recursos estaduais e federais, 
tendo a consciência da queda da 
arrecadação. Temos que buscar 
parcerias. Estivemos em Brasília 
e em São Paulo, organizamos uma 
comitiva com os vereadores na 
Assembléia Legislativa. Estamos 
em busca de recursos.

O ECO - É uma maneira de 
recuperar receita?

Tarcísio - Com certeza e, se 
Deus quiser, novos investimentos 
virão. Demos continuidade aos 
processos que já vinham ante
riormente da construção da Casa 
Abrigo, da Creche Escola. Vamos 
pleitear mais uma creche. Estamos 
buscando alternativas. Em uma 
situação normal, a administração 
retrai seus serviços quando há 
queda na arrecadação. Nós esta
mos mantendo e melhorando, na 
medida do possível.

O ECO - A questão do em
prego, há ação em vista?

Tarcísio - Estamos dando 
apoio para o Centro Municipal 
Profissionalizante, o Senai, para 
que ele aumente sua gama de 
cursos profissionalizantes e traga 
cursos para atender à demanda do 
município e da região. O Antonio 
Carlos, diretor do centro, se empe
nha em buscar mais cursos, trazer 
cursos de qualificação. Ele tem ex
periência. No almoxarifado, tem 
um trabalho de grupo, que está se 
empenhando em fazer melhorias 
na gestão de estoque. É bom para 
o aluno, porque aprende teoria e 
prática, e é bom para a adminis
tração, que reverte em economia e 
otimização de recursos e agilidade. 
Eles têm lá uma oportunidade de 
verificar como funciona e, junto 
com uma orientação docente, 
propõem sugestões de melhorias 
na gestão interna. Tenho contato

DESEJO - Espero, de todo o coração, que o macatubense fique mais feliz e se orgulhe de morar nesta cidade

com o Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), do Sin
dicato Rural Patronal, buscando 
oportunidades de cursos, princi
palmente para os que têm baixa 
escolaridade, que precisam de 
qualificação e emprego na meca
nização agrícola.

O ECO - Olhando para o fu
turo não podemos nos esque
cer da área da educação...

Tarcísio - Educação, de ma

neira geral, caminha muito bem. 
Estamos buscando - junto com 
professores - ampliar a motivação 
deles e dos alunos. A educação é 
o futuro do nosso país e de Ma- 
catuba, temos que olhar isso com 
muito carinho. A Gilce, à frente 
da secretaria, está indo muito 
bem. Estamos sentindo o resulta
do na motivação dos professores. 
Sentimos isso. Avaliar isso nume
ricamente não dá, mas olhamos os 
professores elogiando as ações. A

gente percebe que está indo bem.

O ECO -  Para finalizar, o que 
o senhor deseja para Macatu
ba nos seus 113 anos?

Tarcísio - Macatuba tem mui
to do que se orgulhar, principal
mente da sua gente, das pessoas 
que constroem essa cidade. O que 
espero, de todo o coração, é que o 
macatubense fique cada vez mais 
feliz e se orgulhe cada vez mais de 
morar nesta cidade.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Macatuba 113 anos SAIBA MAIS
A UNESCO declara que folclore é sinônimo de 
cultura popular e representa a identidade social 
de uma comunidade através de suas criações 
culturais, coletivas ou individuais, e é também 
uma parte essencial da cultura de cada nação.

IDENTIDADE

Centro Cultural prepara Desfile Cívico
Tema escolhido neste ano foi 
'Folclore: além da imaginação'; setor 
de Cultura promete muita interação 
com o público no domingo 16

FOTO A R Q U IV O : O ECO

Da Redação

Macatuba completa hoje 
113 anos de emancipa
ção político-adminis- 

trativa. O desfile cívico, que 
marca os festejos do município 
será no domingo 16, na avenida 
Coronel Virgílio Rocha, a partir 
das 9h. O Centro Cultural, Se
cretaria de Educação e alunos 
das escolas municipais, há mais 
de 20 dias, organizam os prepa
rativos do desfile.

Neste ano, os alunos apre
sentarão o tema 'Folclore: além 
da imaginação'. "Nós quere
mos mudar o desfile para que 
as crianças não fiquem apenas 
andando, sem interação com 
o público. Pegamos um tema 
brasileiro, onde elas podem 
ter uma movimentação mais 
interessante, como se fosse um 
teatro, para mostrar a nossa cul
tura", explicou Ivo Nascimento 
de Almeida, coordenador de 
Cultura. "Vamos mudar a dinâ
mica e apresentar uma surpresa 
para o público".

Aproximadamente, 1 mil 
pessoas devem desfilar pela 
avenida, entre alunos das 
redes municipal e estadual, 
Apae, clubes de serviços, se
cretarias da cidade e projetos 
e ações sociais.

"Só de alunos, são cerca de 
720 pessoas. E também não va
mos separar as escolas, como 
era antes. Todas desfilarão jun
tas", informou Gilcelene Chiari 
Artioli, secretária de Educação.

FESTA DO PADROEIRO
Santo Antônio é o padroeiro 

de Macatuba e a Igreja Matriz 
realiza festa em homenagem ao 
santo desde o dia 1°. Até o dia

16 ocorrem diversas atividades 
como missas, procissões e sho- 
ws. Todos os dias tem quermes
se a partir das 19h, com barra
cas de porções de pasteizinhos, 
frango à passarinho, quibe as
sado, pastel e pizzas de diversos 
sabores.

Hoje, quinta-feira 13, dia 
do padroeiro, tem missa às 8h, 
com benção dos pães e - logo 
em seguida - venda de bolo de 
Santo Antônio.

Às 18h, tem procissão 
saindo da comunidade Santa 
Rita com destino à Igreja Ma
triz. Em seguida, será celebra
da a missa. Às 20h, show com 
Ricardo Bombarda.

RELIGIÃO

Conselho dos Pastores realiza hoje caminhada e culto

28 Igrejas evangélicas de Macatuba foram convidadas para evento

Vitor Godinho

O Conselho dos Pastores 
de Macatuba realiza 
hoje, às 19h, um culto 

em ação de graças pelos 1L3 
anos de emancipação políti- 
co-administrativa de Maca- 
tuba. A celebração acontece 
na praça Mário Galassi e são 
esperadas mais de 1,5 mil

pessoas no evento.
Segundo o pastor Samuel Go

mes, presidente do conselho, 26 
Igrejas Evangélicas de Macatuba 
foram convidadas para partici
par desse momento de fé e ora
ção. Os fiéis foram convidados 
para comparecer na sede de suas 
igrejas às 18h30 para seguir em 
caminhada até o local do culto.

"Nosso objetivo é agradecer a

Deus pelos 113 anos de Ma- 
catuba e pedir para que Ele 
continue abençoando a nossa 
cidade e, principalmente, a 
administração pública para 
que possa fazer o melhor para 
o povo macatubense. Esse 
também é um momento im
portante pela união de todas 
as Igrejas Evangélicas da cida
de", declarou o pastor Samuel.



Macatuba 113 anos RESULTADO
As solicitações de verba dos vereadores de Macatuba já começou a surtir efeito. 
O deputado federal José Luiz Penna liberou R$ 50 mil para o Conselho Tutelar, um 
pedido do vereador Carlos Augusto Vanni (PV). Já o deputado federal Paulinho da 
Força destinou R$ 250 para obras de infraestrutura urbana, a pedido do vereador 
Ricardo Genovez (PV). Os valores foram liberados, mas não empenhados.

GAMARA

Legislativo de ideias e ações
Presidente da Câmara de Macatuba afirma que, mais do que propor indicações, vereadores procuram oferecer soluções para problemas da cidade

Vitor Godinho

Nas comemorações dos 113 
anos de Macatuba, o Poder 
Legislativo tem muito para 

contribuir com o desenvolvimento 
e crescimento da cidade. Em sínte
se, esta é a opinião do presidente 
da Casa de Leis, Julio Cesar Saes 
(PP). Saes afirmou que a atual 
legislatura procura não só propor 
ideias -  através de requerimentos 
e indicações -, mas também bus
car soluções para os problemas da 
cidade. Nesse momento de queda 
de arrecadação, o presidente da 
Casa de Leis afirmou que os vere
adores estão no encalço de deputa
dos estaduais e federais para tentar 
trazer recursos para a cidade.

"A Prefeitura não tem mui
tos recursos e o papel do Legis
lativo é correr atrás de verbas 
para ajudar o município nessa 
questão. Nós temos as ideias, 
fazemos requerimentos e indi
cação, mas sabemos que, às ve
zes, a Prefeitura não tem como 
atender aos pedidos. Por isso, 
além de propor também esta
mos trabalhando para trazer 
soluções para os problemas do 
município", frisou Saes.

O presidente afirmou que, 
no dia 22 de maio, uma comiti
va de sete vereadores esteve na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo para buscar verbas atra
vés dos deputados que tiveram 
votos em Macatuba. "Cada vere
ador visitou o deputado de seu 
partido ou de outros partidos, 
mas que tinham alguma relação

com Macatuba. Nós falamos 
com mais de 15 deputados, tota
lizado aproximadamente R$ 1,9 
milhão em pedidos de emenda. 
Se desse valor conseguirmos 
metade, já seria muito bom", 
declarou o parlamentar.

O presidente anunciou ainda 
que os vereadores devem reali
zar uma viagem a Brasília para

pedir mais recursos para Maca- 
tuba. "Acredito que esta seja a 
maneira que podemos ajudar o 
prefeito Tarcisio a superar esse 
problema e fazer Macatuba cres
cer", declarou.

Apesar desse bom relaciona
mento do Poder Legislativo com 
o Executivo na busca de verbas, 
o vereador ressaltou que cumpre

seu papel de fiscalizar e cobrar 
ações do governo municipal. "Nós 
temos um bom relacionamento, 
mas cobramos resultados da ad
ministração, porque a população 
também nos cobra resultados. 
Nós trabalhamos em conjunto, 
mas queremos ser informados do 
que esta acontecendo na cidade", 
declarou o presidente.
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ATUANTE -  Presidente 
da Gâmara, Julio Saes, 

afirmou que vereadores têm 
procurado ajudar Prefeitura 

I  buscando verbas

Dentre os planos do parla
mentar para o Poder Legislativo 
durante sua gestão está uma re
forma administrativa com a rea
lização de concurso público para 
contratar motorista, contador en
tre outros cargos necessários. Se
gundo ele, o projeto ainda está em 
estudos. Uma empresa de Bauru 
foi contratada para avaliar as reais 
necessidades do Poder Legislati
vo e o impacto disso nas contas 
da Casa de Leis.

"Nós precisamos ter uma 
estrutura mínima que atenda 
às demandas dos vereadores e 
também que garanta indepen
dência para o Poder Legislativo. 
Hoje, emprestamos o motorista 
da Prefeitura. Não tivemos pro
blemas, mas seria importante o 
Poder Legislativo ter seu próprio 
motorista", explico Saes.

Além das mudanças admi
nistrativas, o presidente da Casa 
de Leis também afirmou que 
pretende realizar algumas adap
tações no prédio que abriga a 
Câmara Municipal. "Precisamos 
fazer um banheiro adaptado para 
deficientes físicos. Hoje já temos 
a rampa, mas o banheiro não está 
adequado", declarou o vereador.
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Macatuba 113 anos ACOLHIMENTO
Macatuba está montando seu projeto de atenção 
exclusiva para o morador de rua. Levantamento 
indicou que a cidade tem 12 moradores de ruas, sendo 
oito macatubenses que perderam o vínculo com a 
família e quatro que vieram de outras cidades.

INCLUSÃO SOCIAL

Macatuba quer IDH cada vez melhor
Secretaria de Assistência Social fortalece programas para todas as faixas etárias visando melhorar a qualidade de vida das populações carentes
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Todo governo traça metas 
para serem atingidas nas 
mais diversas áreas. Em 

Macatuba, a meta definida pelo 
secretário de Assistência So
cial, Marcos Olivatto, é ousada: 
melhorar a qualidade de vida 
das populações carentes e ele
var a classificação do municí
pio no ranking do IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano).

O índice avalia três aspectos 
principais, que são vida longa 
e saudável da população local, 
acesso ao conhecimento e educa
ção e padrão de renda das famí
lias. De zero a um, o IDH se di
vide em três níveis: baixo (de 0 e 
0,499), médio (de 0,500 a 0,799) 
e alto (maior ou igual a 0,800).

Até recentemente, Macatuba 
estava classificada com IDH mé
dio, segundo as fontes oficiais. 
Secretário há quase seis meses, 
Marcos Olivatto diz que não tem 
dados recentes, mas revela que 
seu desejo é atingir a faixa supe
rior, ou seja, IDH alto. Olivatto 
diz que tomou ciência maior das 
dificuldades na área social a par
tir de janeiro, quando assumiu o

FELICIDADE - Marcos "livatto diz que seu trabalho é fazer com que as famílias carentes sejam mais felizes

cargo. A primeira medida foi ca
pacitar a equipe, ação que ainda 
está em desenvolvimento. "São 
16 pessoas (servidores) entre a 
secretaria e o CRAS (Centro Re
ferência de Assistência Social) 
que estão sendo capacitadas e, 
orientados, já estamos fazendo 
algumas mudanças importan
tes”, antecipa. A estratégia, reve
la, é fortalecer os vínculos fami
liares, com projetos e programas

sociais dirigidos a todas as faixas 
etárias, da criança ao idoso.

Olivatto considera que 
cresce a população de idosos e 
essa faixa etária precisa de pro
gramas específicos. Por isso, a 
primeira ação buscou inclusão 
dessa população em atividades 
esportivas e sociais. "Participa
mos dos Jogos Regionais do Ido
so e fomos bem, porque estáva
mos equipados. Agora, dia 28,

o time vai competir também em 
Holambra”, comenta. Sua gran
de expectativa é uma verba de 
R$ 250 mil pedida ao Governo 
do Estado para construir o Cen
tro de Convivência do Idoso. O 
prédio, diz Olivatto, vai permi
tir ampliar as atividades que já 
tem disponível para atender aos 
180 idosos cadastrados na Se
cretaria de Assisitência Social.

Para o adolescente, o progra

ma Ação Jovem reúne 40 deles 
sistematicamente em atividades 
sócio-educativas. "São cursos, 
palestras, oficinas e outras ativi
dades de inclusão social. Os par
ticipantes com renda familiar de 
até meio salário mínimo (R$ 
340) recebem uma bolsa de R$ 
80 para auxiliar nas despesas.

Além disso, Olivatto procura 
fortalecer as ações do CRAS de 
Macatuba, atendendo a uma re
gião carente do município. "Ali, 
em apenas uma ação para me
lhorar o relacionamento intra e 
interpessoal, atendemos a 46 fa
mílias. São pessoas com dificul
dades de adaptação profissional. 
Antes, trabalhavam na lavoura, 
em campo aberto. São pessoas 
que precisam de adaptação para 
trabalhar em ambientes fecha
dos de uma fábrica. Ele não 
consegue se relacionar neste 
ambiente e, portanto, não conse
gue ser feliz. Macatuba tem nos 
barracões das confeccções uma 
alternativa de trabalho para es
sas populações”, observa.

Cerca de 70 alunos fren- 
quentam o projeto Transforma
ção, voltado às crianças de 7 a 
14 anos. "É um projeto que já

existia no município, mas esta
mos melhorando para ampliar 
seu alcance e seus resultados”, 
complementa. Em outra frente, 
a ação se volta para o macatu- 
bense em idade produtiva e que 
está fora do mercado de traba
lho. Ela forma mão de obra. 
"É o programa Mãos à Obra, 
que está terminando a refor
ma do Senai. Os participantes 
são selecionados pelo CRAS e 
recebem uma bolsa para auxí
lio nas despesas e qualificação 
profissional”, informa.

Com essas e outras ações, 
Olivatto pretende cobrir todos 
os membros das famílias caren
tes e ter um canal de diálogo 
onde possa influenciar o forta
lecimento dos vínculos sociais. 
"Procuro ouvir as pessoas, sin
tonizar a equipe para melhorar o 
atendimento à população. Esse 
não é um departamento fácil, 
porque está voltado exatamente 
para as carências do município. 
Traz muitos desafios, mas tam
bém traz muita satisfcação, por
que você vê nosso público vir 
agradecer, quando percebe o 
resultado daquilo que estamos 
tentando fazer”, finaliza.
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