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SUFOCO!
Com gols suados, a Seleção 
Brasileira vence o vizinho 
Uruguai pelo o placar de 2x1 e 
garante vaga na final da Copa das 
Confederações. Seleção aguarda 
adversário que sai hoje do jogo 
entre Espanha e Itália.

VILA CONTENTE

AGU estuda 
convênio para 
ceder destilaria

O prédio da antiga Destilaria loca
lizada na avenida José Antonio Loren- 
zetti pode passar a ser da Prefeitura. 
A Advocacia Geral da União elabora 
um convênio para concessão do pré
dio por 30 anos. O local, se aprovado, 
vai abrigar os cursos do CMFP, hoje 
instalado perto da Facilpa. O imóvel 
atualmente é ocupado por moradores 
de rua, dependentes químicos e alvo 
de reclamações e depredação. O

AGUDOS

Para Auro nova Câmara 
não é prioridade Ç)

CDHU

Prefeitura abre 
licitação para 
construir 72 casas

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista publica na edição de hoje do 
jornal O ECO edital para licitar 
a construção de 72 casas. As uni
dades 39 e 33 habitacionais serão 
construídas no prolongamento do 
Jardim Ibaté e em Alfredo Guedes, 
respectivamente. Semana passada, 
a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
esteve na CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbao) em São Paulo para conhe
cer o projeto das moradias. As ca
sas construídas em Lençóis Paulis
ta serão destinadas às famílias que 
tiveram as casas atingidas pelas 
enchentes de 2011. A verba será 
liberada pela CDHU.
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HISTÓRIA - Local que abrigou destilaria e museu poderá receber CMFP e centro de lazer
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Após parte do muro do Hospital Nossa Senhora da Piedade desabar 
devido a uma forte chuva da semana retrasada, entidade iniciou obras de 
recuperação no local. Manobras de caminhões e máquinas interditaram  
a Rua Geraldo Pereira de Barros na manhã de terça-feira.

Lençóis registra 
255 acidentes de 
trabalho por mês
Levantamento realizado pela Diretoria de Saúde 
mostra que, entre março e maio, foram anotados 765 
atendimentos; número supera registros de 2010 ®

CÂMARA DE VEREADORES

Votação de relatório pode ficar 
para o segundo semestre cn

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

5 são denunciados por 
operar rádio clandestina

A Procuradoria da República 
em Bauru denunciou cinco pessoas 
por desenvolver clandestinamente 
atividades de telecomunicação, ao 
operar a rádio Peniel FM em um 
bairro de Lençóis Paulista. A rádio 
operou entre março e abril de 2011. 
A emissora era operada por uma 
associação de cunho cultural e foi 
descoberta após uma denúncia feita 
à Anatel (Agência Nacional de Tele-

ESTRADAS

Rodoviária apreende 
198 Kg de maconha O

comunicações), que realizou fiscali
zação e apreendeu os equipamentos 
em julho de 2011. A fiscalização 
feita pela Anatel constatou que a 
rádio não tinha licenças expedidas 
pela agência e operava com uma 
potência de 35 W. O transmissor 
FM não era homologado pela Ana- 
tel. O inquérito policial apurou que 
em 2010, mesmo sabendo que era 
necessária a autorização da Anatel.

LÍDERES

Fórum discute hoje 
meio ambiente O
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QUINTA-FEIRA, 27/06

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
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SEXTA-FEIRA, 28/06
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 

▲ o c o p  tarde e à noite.

C&T
Após reclamações, sistema 
operacional W indows 8.1 traz de 
volta a função do botão Iniciar O
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Opinião CF R A S E
• "Quando a gente ofende alguém da nossa 
família, mesmo que seja um bandido, a gente

P A R A  P E N S A R
• "Um pedaço de pão 
comido em paz é melhor do

defende", Humberto José Pita, presidente da que um banquete comido
Câmara Municipal de Lençóis Paulista com ansiedade" Esopo

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

Muita história para contar
O) jornal O ECO traz hoje uma reporta

gem que mostra que a AGU (Advoca
cia Geral da União) pode ceder a posse 

da área onde está a antiga destilaria para 
a Prefeitura de Lençóis Paulista. Está é 
uma excelente notícia por vários mo
tivos. O primeiro é a oportunidade de 

restaurar um local que abrigou a his
tória da cidade. Literalmente, já que 
antiga destilaria abrigou até o museu.

O segundo motivo é a possibili
dade de a Prefeitura realizar uma in

tervenção no local e evitar que a área 
seja usada para abrigar usuários de 
drogas e servir de esconderijo para

assaltantes ou foragidos da Justiça, como 
já ocorreu.

Levar o Centro Municipal de Formação 
Profissional para o local é um bom proje
to, já que aquela região da cidade carece 
de grandes investimentos e equipamen
tos públicos. Além disso, o projeto prevê 
a construção de quadra de esportes e de 
área para atuação da diretoria de Promo
ção e Assistência Social.

É evidente que isto não vai acontecer 
da noite para o dia. Primeiro, é preciso 
confirmar a cessão da área -  processo que 
depende da União, coisa que nem sempre 
caminha na velocidade esperada.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // // // ^ ^ ^ ^
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O joio e o trigo
Angelo Neto_________

Ah, a democracia. O simples, mas im
portante ato de se expressar e que 
por muitos anos foi combatido pela 

Ditadura Militar. Movimentos como Caras 
Pintadas e Diretas Já conseguiram seus ob
jetivos. As manifestações de antigamente 
tinham um propósito assim como as atuais. 
O propósito inicial de diminuir o valor da 
passagem de ônibus já foi alcançado e agora 
os brasileiros protestam contra tudo e todos.

Infelizmente, para a tristeza de milhões 
de brasileiros que vão às ruas, as atuais rei
vindicações dificilmente serão atendidas e 
os problemas nunca vão terminar. Melho
rias na saúde, educação, enfim. O fim da 
corrupção é algo utópico. A sociedade está 
sujeita a ser corrompida. O ser humano é 
corruptível e onde existe um ser humano, 
há corrupção. Adão e Eva se deixaram cor
romper ao comer o fruto proibido no Jardim 
do Éden. Judas se deixou corromper e en
tregou Jesus.

Não há aqui uma defesa da corrupção 
e, sim, esclarecimentos de que este é um 
mal que não vai acabar. O fim disso seria a

saída para um mundo melhor. Existem poli
ciais corruptos. Existem médicos corruptos, 
jornalistas corruptos, advogados corruptos, 
enfim. Da mesma forma, existem políticos 
honestos e que não podem pagar pelos atos 
de outros.

Os recentes protestos também refletem 
isso. Manifestantes hediondos (considera
dos pela imprensa como "pequeno grupo") 
podem prejudicar ou até machucar pessoas 
inocentes durante atos de vandalismo. Da 
mesma forma, policiais bem intencionados 
e que querem apenas acabar com o tumulto 
podem ferir manifestantes.

A imagem destas pessoas não pode ser ho
mogênea. É necessário separar o joio do trigo.

O trabalho da Polícia Militar, aliás, tem 
que ser elogiado. No início dos protestos, 
os PM's foram criticados severamente pelos 
meios de comunicação. O resultado: a polí
cia diminuiu o combate e as manifestações 
tomaram um rumo agressivo praticamente 
incontrolável. O Brasil deve primeiro mudar 
a imagem de que é um país em que "tudo 
se pode". Imagem esta criada pelos próprios 
brasileiros. A partir daí, deve-se começar a 
pensar em diminuir a corrupção.

CM
O
D

<

Estou dentro de um livro
Mariana Prado Zillo___________________

Comecei a montar minha personalidade 
muito cedo. Minha infância foi cheia de 
livros, faz de conta e assim por diante. 

Eu era muito tagarela, até aprender que isso 
era irritante e fechar a boca. Agora minha 
cabeça fica cheia de palavras querendo sair. 
E, nessa mistura toda, eu comecei a montar 
o quebra-cabeça para ficar tudo organizado.

O quebra-cabeça de palavras me trans
formou no que sou hoje. Eu penso e respiro 
livros o dia todo. Cada palavra que eu falo tem 
um pouco do meu amor por eles. É obsessão 
mesmo. E lá pelos meus 12 anos comecei a 
enxergar a vida como um livro enorme, onde 
eu era a personagem principal. E acontece 
que o mundo ficou tão mais bonito! Cada 
cheiro, gosto, som^ Tudo parecia estar em 
harmonia, como um enredo muito bem ela
borado. Sabe aquele livro que você não quer 
deixar de lado por nada, quer entrar lá e sim
plesmente criar raízes? Pois é, esse era o MEU 
livro, o mundo que acabei criando.

E eu vivo bem assim até hoje. É meio anti
quado, mas eu defino a minha vida como um 
livro. E foi daí que acabei criando o meu gosto 
literário. Da realidade do mundo estou farta, 
eu não quero viver assim. Meu personagem é 
outro, que quer entender a realidade de outro 
lugar: do universo paralelo onde estão todas 
as histórias dos livros -  eu tenho certeza que 
esse universo existe.

Quando estou lendo, esforço-me muito 
para entender o que está através de uma li
nha que não entendi. Aprendo as leis do outro 
mundo, vila, cidade, castelo e vou para lá ves
tida a caráter, deixando para trás o meu lugar. 
Vivo assim, com os pés no chão e mente em^ 
Bom, onde quer que o meu livro me leve. An
tes de dormir, fico pensando como eu poderia 
ajudar aquela personagem a se dar bem na
quele capítulo. Como seria a vida dentro de um 
castelo. E se eu fosse uma princesa? Ou a ple-

beia, não me importo. E quando o livro acabar, 
eu pulo dentro de outro sem problema algum.

Tento não me preocupar com a complexi
dade humana, até porque meu quebra-cabeça 
já foi longe demais (e continua indo). Para 
mim, quanto mais fantasia o livro tiver, me
lhor. Deve ser por isso que eu gosto tanto de 
As Crônicas de Nárnia, JJ e a Música do Tem
po, Coração de Tinta^ Todo e qualquer livro 
que tenha uma passagem para o lugar onde 
eu gostaria de viver. Nárnia, Kinvara e Mundo 
de Tinta: por favor, me mostrem seus portais. 
Mas, espera aí^ Eu tenho um portal todo dia 
quando abro os olhos pela manhã. Quer saber 
o segredo? É bem simples: pega o livro que 
você está lendo, coloca na mochila e finge que 
você, sem querer, entrou lá. Ops, caí no "Morro 
dos Ventos Uivantes"! Oi, Heathcliff e Cathy!

Devagar eu teço a minha história (ou se
ria uma estória?). Personalidade criada -  OK, 
livros embaixo do braço -  OK. E assim eu vou 
"pensando por escrito", como diz Paula Pimen
ta. Deve ser por isso que quero tanto ser es
critora. E se é para vida ser assim tão cheia 
de complicações, que seja por tantos livros 
que você já leu, já que uma hora ou outra fa
rão parte da sua vida. E não tem como desviar 
disso: quem lê, vivencia.

Nesse mundo aqui tem tanta coisa errada, 
tanta gente criticando quem é diferente, quem 
é minoria. Não é por uma opção de reclusão 
ou exclusão da minha parte. Defino mais como 
uma "solitude", uma escolha que tive de ficar 
sozinha com meus melhores amigos que es
tão lá dentro das histórias. Sempre estou com 
a cara enfiada em um livro. Se não tem livro, 
leio até panfleto. Não sei, as palavras têm 
efeito de imã sobre mim e eu gosto disso.

Tenho consciência que a vida é aquilo que 
eu vejo quando tiro os olhos das páginas. E sei 
que minha vida é muito, mas muito mais fácil 
do que realmente é porque eu aprendo cada 
vez mais e mais com os meus melhores pro
fessores: meus livros.

Sessão longa
Um fato incomum aconteceu na sessão desta semana na Câmara de Lençóis 

Paulista. O presidente Humberto José Pita (PR) iniciou os trabalhos às iph20 e 
terminou às 23hs9. Ele precisou encerrar a primeira sessão e iniciar outra, à zero 
hora da terça-feira 25, que seguiu até iho6. A presença da diretora Administra
tiva, Sílvia Gasparotto, convocada para dar explicações sobre a resposta a um 
requerimento, e o parecer do relator da comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 
Anderson Prado de Lima (PV) sobre o caso Manezinho foram as causas para o 
horário estendido.
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Longa
Sessão da segunda

-feira 24 terminou ape
nas na madrugada de 
terça-feira 25; público que 
compareceu em peso no 
plenário foi esvaziando a 
Casa de Leis aos poucos.

Sempre a mesma
É claro que a pauta da sessão e os 

assuntos de última hora foram determi
nantes para o horário. No entanto, os ve
readores lençoenses estão bastante pro
lixos e repetitivos em suas observações.

É por 10 minutos
A Terceira Coluna inicia uma série de 

notas para que os vereadores respeitem 
o tempo limite de o uso da tribuna na 
palavra livre. Nenhum vereador - isso 
mesmo, nenhum - respeita o limite de 
dez minutos.

Protesto
O respeito ao regimento interno da 

Casa é salutar em todos os sentidos. Se o 
assunto é relevante, até é compreensível 
que, vez por outra, exceda-se no tempo 
de fala. Mas a excessão não pode virar 
regra, principalmente sobre temas irrele
vantes.

Irado
O cronômetro da Câmara, operado 

pelo vice-presidente Jonadabe José de 
Souza (PSC), foi alvo da ira de Ailton Tipó 
Laurindo (PV) na infindável sessão da 
segunda-feira 24. Tipó questionava Síl
via Gasparotto quando o alarme soou, 
indicando o fim dos seus 10 minutos.

Barulho
"Se o senhor puder desligar esta por

caria deste barulho... Isso incomoda as 
pessoas", disse o verde Tipó.I n comoda- 
ram-se Jonadabe e Humberto José Pita 
(PR). "Não é porcaria, é uma maneira de 
regrar", afirmou o presidente Pita.

Espírito de corpo
No pronunciamento da segunda

-feira 24, Pita sapecou uma frase in
feliz para defender seus vereadores. 
"Quando a gente ofende alguém da 
nossa família, mesmo que seja um 
bandido, a gente defende". Estaria o 
republicano chamando algum parla
mentar de bandido?

Tradição
As sessões da Câmara de Agudos sem

pre tiveram tempo acima do normal. Até 
o ano passado, sessões que traziam as
suntos polêmicos duravam mais de cinco 
horas. Isso porque as falas dos vereadores 
eram marcadas por ásperas discussões, in
clusive em âmbito pessoal.

Brincou
Na segunda-feira 25, o vereador Nel

son Ayub (PP), o Nelsinho, brincou com o 
presidente Auro Octaviani (PMDB). "Vou 
retomar meu raciocínio após o aparte de 
duas horas do Auro", provocou.

Longos
Os apartes solicitados pelo presiden

te do Legislativo agudense sempre são 
motivos de brincadeira. Isso porque Auro 
tem histórico de longos discursos.

Cronometrado
No início do ano, o próprio presi

dente solicitou aos vereadores que 
respeitassem o tempo de cada um e 
que utilizassem mais o tempo na tribu
na do que nos apartes. O pedido surtiu 
resultado e as sessões têm durado em 
média três horas.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) 
vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário e 
local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 8A 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 28 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Talis Fernando Salgado

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) 
vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário 
e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, centro, Lençóis Paulista, SP 
Data: 28 de junho de 2013 
Horário: 14h30

01 -  Gislaine Monteiro Silva Piropo Leopoldino 

Lençóis Paulista, 26 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 4A 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 28 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Lucille Ribeiro Gomes
02 -  Walker de Oliveira Rodrigues

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital: 01/2013 
Cargo: Agente Escolar
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita 
na Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Paulista 
- SP
Data: 28 de junho de 2013 
Horário: 14h30

01 -  Cleber de Souza Amaral

Lençóis Paulista, 26 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) 
vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário e 
local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 06/2011
Cargo: Auxiliar da Manutenção
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, centro, Lençóis Paulista, SP. 
Data: 28 de junho de 2013 
Horário: 14h30

01 -  Benjamin Manuel da Silva 

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) 
vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, horário 
e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 003/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 10 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP 
Data: 28 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Miriam dos Santos Tangerino 

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 5 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 28 de junho de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Edna Rosa Alves de Brito
02 -  Eliege Marçal Pipa

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA -  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital: 02/2012 
Cargo: Cozinheiro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita 
na Avenida Brasil, 862, centro, Lençóis Paulista, 
SP.
Data: 28 de junho de 2013 
Horário: 14h30

01 -  Sandra Mara Garcia

Lençóis Paulista, 25 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 007/2013 
- Processo n° 153/2013
Objeto: Concessão de direito real de uso oneroso 
de um galpão comercial, com área construída de 
684,41 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma 
área de terras de 2.001,35 m ,̂ localizados na Rua 
Duílio Capoani, n° 37, no Distrito Empresarial 
“Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta -  Encerramento: 
29 de julho de 2013 às 09:00 horas -  O edital 
encontra-se disponível no site www. lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 26 de junho de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 008/2013 
- Processo n° 154/2013
Objeto: concessão de direito real de uso oneroso 
de um prédio industrial, com área construída de 
496,04 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma 
área de terras de 3.000,00 m ,̂ localizados na Rua 
Júlio Andreolli, Lotes 05, 06 e 07 da Quadra “D”, 
no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: 
maior oferta -  Encerramento: 29 de julho de 2013 
às 09:30 horas -  O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 26 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 009/2013 - 
Processo n° 155/2013
Objeto: Construção de 39 (trinta e nove) unidades 
habitacionais, no empreendimento denominado 
Conjunto Habitacional Lençóis Paulista E, nesta 
cidade de Lençóis Paulista (CDHU). Tipo: menor 
preço -  Encerramento: 29 de julho de 2013 às 14:00 
horas -  O edital encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 26 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 
010/2013 - Processo n° 156/2013 
Objeto: Construção de 33 (trinta e três) unidades 
habitacionais, no empreendimento denominado 
Conjunto Habitacional Lençóis Paulista F, nesta 
cidade de Lençóis Paulista (CDHU). Tipo: menor 
preço -  Encerramento: 29 de julho de 2013 às 15:00 
horas -  O edital encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 26 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 301,36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

PORTARIA N° 76/13

Atualiza e credencia o grupo do SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA no município de 
MACATUBA, para o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, de acordo com a Lei 
Municipal n° 1865 de 09 de junho de 1.999.

TARCÍSIO MATEUS ABEL, Prefeito Municipal de Macatuba, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o artigo 6° da Lei Municipal n° 1865 de 09 de junho de 1.999.

RESOLVE

Artigo 1° - Designar os servidores abaixo relacionados, para a execução das ações de vigilância 
sanitária, nas respectivas funções e cargos:

FÁBIO LUIZ DE CAMPOS TRENTIN, portadora do R.G. n° 26.797.305-6, Secretário 
Municipal de Saúde;

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, portadora do R.G. n° 25.443.415-0, Coordenadora da 
Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

BENEDITO BRAZ RAVANHÃN, portador do R.G. n° 16.827.678, Agente de Saneamento do 
Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

ANTONIO CARLOS PERUCCI JÚNIOR, portador do R.G. n° 30.239.401-1, Agente de 
Saneamento do Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

JOSÉ RODOLFO BOZAN MAZZANATTI, portador do R.G. n° 25.972.257-1, Farmacêutico 
do Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

TATIANA BELTRAMINI CORREA DA SILVA, portadora do R.G. n° 25.158.502-5, 
Enfermeira do Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

VICENTE AMAURI DE CARVALHO BARROS, portador do R.G. n° 7.919.990, Engenheiro 
Civil, Técnico do Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;

Artigo 2° - Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de seu cargo sem exibir 
a credencial de identificação fiscal devidamente autenticada pela autoridade competente.

Artigo 3° - A credencial que trata o artigo anterior, deve ser emitida e distribuída aos 
funcionários da Vigilância Sanitária, que deverão apresentá-la no exercício de suas funções.

Artigo 4° - O uso da credencial que da competência e poder de Polícia na Fiscalização de 
ações de Vigilância Sanitária, está previsto no artigo 9°, no seu parágrafo 2° da Lei Municipal.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
Macatuba, 08 de fevereiro de 2013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 50-2013 - PROCESSO: 74-2013- 
OBJETO Registro de preço para futuras contratações de empresa(s) especializada(s) na 
prestação de serviços mecânicos preventivos e corretivos para veículos pesados tipo Pá 
Carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, Esteiras e Tratores a serviço da frota 
municipal, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos 
serviços, conforme especificações descritas no ANEXO II deste Edital. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 11.07.2013 às 08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 
às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail 
pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 25 de junho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL

Prefeito Municipal

m u n ic íp io  d e  l e n ç ó is  p a u l is t a

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a Maio/2013

R E C E I T A D E S P E S A

Titulos Previsão Execução Diferença Titulos Eixação Execução Diferença

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

Receita de contribuições 7.010.900,00 2.472.154,42 4.538.745,58 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 12.000.000,00 59.064,42 I I .940.935,58 Pessoal e encargos sociais 9.860.545,00 7.821.798,77 2.038.746,23

Outras receitas correntes 401.680,00 190.403,36 211.276,64 Outras despesas correntes 398.450,00 153.124,27 245.325,73

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

Receita de contribuições (i-o) 12.467.420,00 4.387.392,94 8.080.027,06 Investimentos 30.000,00 0,00 30.000,00

Outras receitas correntes (i-o) 404,48 -404,48

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS Reserva de Contingência 23.311.005,00 0,00 23.311.005,00

Deduções de receitas correntes 0,00

Repasse Plano Previdenciário 664.595,13 -664.595,13

Subtotal (!) 31.880.000,00 7.774.014,75 24.105.985,25 Subtotal (!) 33.600.000,00 7.974.923,04 25.625.076,96

DEEICIT TOTAL 1.720.000,00 200.908,29 1.519.091,71 SUPERÁVIT TOTAL 0,00 0,00

TOTAL ( I + 2 ) 33.600.000,00 7.974.923,04 25.625.076,96 TOTAL ( I + 2 ) 33.600.000,00 7.974.923,04 25.625.076,96

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 26 de Junho de 2013. 

MARCOS NORABELE

PRESIDENTE CONSELHOADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES EERREIRA DEONIZIO 

CONTADORCRC ISPI98074/0-0

m u n i c í p i o  d e  l e n ç ó i s  p a u l i s t a

B a la n ç o  F in a n c e i r o  d o  R e g im e  P r ó p r io  d e  P r e v id ê n c ia  S o c ia l 

P e r ío d o  d e  R e f e r ê n c ia  : J a n e ir o /2 0 1 3  a  M a io /2 0 1 3
LrJpFiiM

R E C E I T A D E S P E S A

T ítu lo s R $ R $ R $ T ítu lo s R $  R $  R $

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A

R E C E I T A S  O R Ç A M E N T Á R I A S 7 .1 0 9 .4 1 9 ,6 2 D E S P E S A S  O R Ç A M E N T Á R IA S 2 .7 3 5 .1 0 2 ,5 8

R e c e i ta s  C o r re n te s 7 .1 0 9 .4 1 9 ,6 2 D e s p e s a s  C o r re n te s 2 .7 3 5 .1 0 2 ,5 8

R e c e i ta s  d e  C o n t r ib u iç õ e s 6 .8 5 9 .5 4 7 ,3 6 P e s s o a l  e E n c a r g o s  S o c ia is 2 .6 4 4 .5 6 8 ,4 0

R e c e i t a  P a tr im o n ia l 5 9 .0 6 4 ,4 2 O u tr a s  D e s p e s a s  C o r re n te s 9 0 .5 3 4 ,1 8

O u tr a s  R e c e i ta s  C o r re n te s 1 9 0 .8 0 7 ,8 4

D e s p e s a s  d e  C a p ita l 0 ,0 0

IN T E R F E R Ê N C I A S  A T IV A S 6 6 4 .5 9 5 ,1 3 I n v e s t im e n to s 0 ,0 0

T ra n s fe rê n c ia s  F in a n c e ira s  R e c e b id a s 6 6 4 .5 9 5 ,1 3

E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A 8 3 5 .5 4 7 ,8 5 E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A 1 .4 6 1 .2 1 8 ,2 1

R e te n ç õ e s  d e  T e rc e iro s 8 3 5 .5 4 7 ,8 5 R e te n ç õ e s  d e  T e rc e iro s 8 3 5 .5 4 7 ,8 5

R e s to s  a P a g a r R e s to s  a  P a g a r  ( p a g a m e n to s ) 6 2 5 .6 7 0 ,3 6

C r é d i to s  a R e c e b e r C r é d i to s  e m  C irc u la ç ã o

S A L D O  D O  e x e r c í c i o  A N T E R IO R 1 5 2 .5 8 0 .5 4 5 ,8 5 S A L D O  P /  e x e r c í c i o  S E G U IN T E 1 5 6 .9 9 3 .7 8 7 ,6 6

C a ix a C a ix a

B a n c o s  C o n ta  M o v im e n to 7 2 2 .4 3 3 ,6 8 B a n c o s  C o n ta  M o v im e n to 6 9 9 .5 6 9 ,5 9

A p ü c a ç õ e s  F in a n c e ira s 1 5 1 .8 5 8 .1 1 2 ,1 7 A p ü c a ç õ e s  F in a n c e ira s 1 5 6 .2 9 4 .2 1 8 ,0 7

T O T A L 1 6 1 .1 9 0 .1 0 8 ,4 5 T O T A L 1 6 1 .1 9 0 .1 0 8 ,4 5

L e n ç ó is  P a u h s ta ,  2 6  d e  J u n h o  d e  2 0 1 3 .

A N T O N I O  M A R C O S  M A R T I N S M A R C O S  N O R A B E L E A N A  P A U L A  P A E S  F E R R E I R A  D E O N I Z I O

D I R E T O R  D O  I N S T I T U T O  D E  P R E V . M U N IC IP A L P R E S I D E N T E  C O N S E L H O  A D M I N I S T R A T I V O C O N T A D O R  C R C  1 S P 1 9 8 0 7 4 /0 - 0

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2011. Na página A3. Valor da publicação R$ 145,33.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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A Microsoft informou 
que seus novos 
tablets de 7 e 8 
polegadas trarão o 
Office instalado de 
forma gratuita

Microsoft atualiza 
Windows 8 e anuncia 
volta do botão Iniciar

FOTO: DIVULGAÇÃO

tn ^

A Microsoft anunciou nesta quarta
-feira a versão preview do Windows 
8.1, atualização do sistema operacio
nal da companhia lançado em outubro 
do ano passado. A versão de testes já 
está disponível para download para 
quem tem o Windows 8 instalado. A 
versão final do software deve ser dis
ponibilizado até 0 fim do ano. Durante 
a conferência de abertura do Microsoft 
Build, evento anual para desenvolve
dores da companhia, 0 CEO da empre

sa, Steve Ballmer, mostrou algumas 
das novidades na atualização do 
Windows. As novidades no sis
tema incluem melhorias em áre

as como personalização da pla
taforma e pesquisa. O Windows 

8.1 traz de volta a função do botão 
Iniciar que foi removido do Windows 
8. O Windows 8.1 trará também atua
lizações que permitirão que 0 usuário 
inicie 0 sistema diretamente na versão 
clássica da área de trabalho, além de 

^ uma melhoria na busca do sistema, 
I  que incluirá, além de resultados da 

web, aplicativos e documentos. Outras 
melhorias incluem a atualização au
tomática de aplicativos, mais opções 
de personalização e maior integração 

I  com o SkyDrive, serviço de armazena
I  mento na nuvem da Microsoft.

uníS n
T e c n o lo g ia  da In fo rm a ç ã o

WWW,uniontecnologia.com.br Á

m

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

i S A K O n e

MELHOR
\ lp  que nunca.

( 1 4 )  3263-3637

^ gW E B

O
a
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QUINTA-FEIRA, 27/06 NASCER E PÔR-DO-SOL: t ^ 6h56 | | 17h41

Í 2 3 ° C

manhã tarde noite 4 1 6 ° C

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

T i 17mm rMR98% 
• ^ ^ 80̂ =̂ û r 7 8 %

SEXTA-FEIRA, 28/06 NASCER E PÔR-DO-SOL: í ^ 6h56 í ^ 17h41

7 4 :
manhã tarde noite

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

t 2 6 ° C

4 1 6 ° C

2mm í m R 9 7 %  
■80̂ =̂ ^̂ ^ 53%

FASES DA LUA
JUNHO

Fase
Lua Nova 8
Quarto Crescente 16 
Lua Cheia 23
Quarto Minguante 30

Dia Hora
12:58
14:25
8:33
1:55

No ho rá rio  de 
verão , som ar um a 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
AMANHÃ

9 0
TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia Corpo de SAMU
Militar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.... ..3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade .. 3269-1033 Emerg Ambulância ..... 3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........ ..3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar.... ... 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos. ..3262-1444 Santa Casa .............. . 3298-9200
Pref de Agudos...... ..3262-8500 Ambulância.......... 0800-7701192

Pref de Macatuba... . 3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar.... ..3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.... ..3284-6426
Pref de Areiópolis.... .3846-9900 Santa Casa .............. ..3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570

Regional M ACATUBA
A Prefeitura de Macatuba programa para 19 de julho o leilão 
de bens inservíveis, aqueles que não servem mais para 
atender aos serviços públicos, mas que podem ser utilizados 
em outras situações e locais. A concorrência pública é do tipo 
maior oferta e o edital deve ser retirado na Prefeitura.

A G U D O S

Prédio da Câmara não é prioridade, diz Auro
Nova sede do Legislativo vai custar R$ 3 milhões; lentidão é para “poupar gastos", diz presidente

FOTO A RQUIVO: O ECO

Welinton Barros

A nova sede da Câmara Mu
nicipal de Agudos está 
caminhando a “passos de 

tartaruga". É o que disse o presi
dente do Poder Legislativo, Auro 
Octaviani (PMDB), em entrevista 
ao O ECO. A obra, que foi alvo de 
protestos na sexta-feira 21, está em 
andamento desde 2011.

Com um orçamento que che
ga à casa dos R$ 3 milhões, o novo 
prédio do Legislativo fica em um 
terreno com mais de 2,4 mil me
tros quadrados. A área está loca
lizada na rua Prefeito Dr. Antonio 
Condi, região central de Agudos. 
O prédio contará com plenário, 
uma sala para cada parlamentar, 
hall de entrada, além de dois ele
vadores panorâmicos.

O projeto inicial - aprovado 
e em andamento desde 2011 - 
ainda está pela metade. A planta 
do imóvel foi apresentada pela 
então presidente Neusa Vicente 
(PPS), que deu início imediato

DUBAI -  Auro Octaviani disse que nova sede para Câmara não é 
prioridade e que 'palácio' deveria ser construído em Dubai

às obras. Segundo Octaviani, já 
foram investidos R$ 1,5 milhão 
no empreendimento, que - na 
visão dele - é desnecessário para 
o município.

"Eu sou contra a construção 
de um prédio caríssimo desse. 
Peguei a construção pela meta
de, não posso pegar um trator e 
derrubá-lo, mas vou terminar de

acordo com as condições do mu
nicípio, sem prejudicar o prefeito 
que precisa de dinheiro para coi
sas mais importantes e urgentes", 
disse Auro, que lembrou que to
dos os municípios estão registran
do queda na arrecadação e para 
frisar que este não é o momento 
de gastos excessivos.

Auro revela, ainda, que a obra

não tem data de término e prome
te "passos lentos" na construção. 
"Eu vou bem devagar, a passos 
de tartaruga. Não temos pressa 
porque a obra não é prioridade, 
a Câmara não tem que ter um 
prédio bom, tem que ter pessoas 
boas. Esse prédio da Câmara de 
Agudos deveria ser construído em 
Dubai", disse.

Nas ruas e pela internet, 
manifestantes do movimento 
"Jovem agudense, mostre sua 
cara" solicitaram aos vereadores 
que transformem o novo prédio 
em uma UTI (Unidade de Tera
pia Intensiva). Segundo eles, um 
hospital funcionando no local, 
traria melhores benefícios à po
pulação agudense.

O presidente do Legislativo e 
os outros 12 vereadores aprova
ram a ideia. Auro disse que já está 
estudando a possibilidade e, se 
for possível, transformará a sede 
do Legislativo em um hospital 
moderno e de primeiro mundo 
para a população.

P O L I C I A

PR apreende 198 kg de maconha 
em caminhonete de Agudos

L E N Ç Ó I S

Dupla é detida após praticar 
oito furtos em Lençóis

Apreensão ocorreu na manhã de terça-feira Mesmo com provas, suspeitos foram liberados

Carlos Alberto Duarte

A Polícia Militar Rodovi
ária apreendeu mais de 
198 quilos de maconha 

em uma caminhonete D20 com 
placas de Agudos. A apreensão 
ocorreu na manhã de terça-feira, 
em Lucélia. Por volta das 10h15, 
policiais rodoviários deram apoio 
a uma equipe que prestava auxílio 
ao condutor da D20 branca, com 
problemas mecânicos no acosta
mento da rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros.

Ao perceberem o nervosismo 
do condutor e um forte odor de

maconha, os policiais solicitaram 
apoio do policiamento territorial 
de Lucélia. Em vistoria, encontra
ram no fundo falso sob o compar
timento de carga 231 tabletes de 
maconha (198,3 quilos).

Os policiais deram voz de pri
são ao condutor, cuja identidade 
não foi divulgada. A ocorrência 
de tráfico de entorpecentes foi 
apresentada na Dise (Delegacia de 
Investigação sobre Entorpecente) 
de Adamantina, onde o delegado 
de plantão ratificou a voz de prisão 
em flagrante e apreendeu os entor
pecentes. O autor foi recolhido à 
Cadeia de Adamantina.

Welinton Barros

A Polícia Civil de Lençóis 
Paulista deteve, na ma
drugada de terça-feira 25, 

dois indivíduos acusados de fur
tos na região central da cidade. 
Os homens foram encontrados 
caminhando pelas ruas e foram 
reconhecidos pelas suas caracte
rísticas. Apesar das provas, a Justi
ça liberou a dupla por considerar 
que furtos não são grave ameaça.

A polícia investigava uma du
pla que cometia furtos no Centro. 
O setor de investigações havia re
cebido imagens de videomonitora-

mento de um estabelecimento que 
teve a porta arrombada.

Além de furtar dinheiro, os 
acusados consumiam chocola
tes, sorvetes e outros doces. Eles 
confessaram oito furtos a estabele
cimentos. Em um dos casos - um 
restaurante -, furtaram o local por 
mais três vezes.

Delegado titular, Luiz Cláudio 
Massa disse que os acusados são 
usuários de drogas. "Os dois já 
foram internados em clínicas, já 
fugiram e, segundo familiares, há 
dez dias eles saíram começaram 
a furtar e trocar os produtos por 
drogas", declarou.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

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:

Lei 4775 de 25.06.2013.............Autoriza abrir crédito especial para ocorrer com
as despesas da obra de conclusão de Unidade de Pronto Atendimento -  UPA.
Lei 4776 de 25.06.2013.............Cria a Gratificação por Desempenho de
Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos Militares do 
Estado que exercem atividades municipal delegada ao Estado de São Paulo, por 
força de Convênio a ser celebrado com o Município de Lençóis Paulista.
Lei 4777 de 25.06.2013............. Autoriza o Serviço Autônomo de Água e
Esgotos de Lençóis Paulista -  SAAE abrir crédito especial para execução do 
empreendimento denominado Plano Diretor de Combate a Perdas de Água -  
Contrato FEHIDRO n.° 119/2013.
Lei 4778 de 25.06.2013.............Acrescenta dispositivo ao Art. 4° da Lei
Municipal n.° 3.526, de 16 de setembro de 2005.
Decreto 238 de 24.06.2013........Estabelece valores por hectare de terra na zona
rural do Município de Lençóis Paulista, a vigorar até 31 de dezembro de 2013, 
para fins de cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mediante 
ato oneroso ‘inter -vivos’.
Decreto 239 de 25.06.2013.........Abre nos termos da Lei Municipal n.° 4.475, de
25 de junho de 2013, crédito especial no valor de R$ 153.000,00 ara ocorrer com 
as despesas das obras de conclusão de Unidade de Pronto Atendimento -  UPA.
Decreto 240 de 25.06.2013........ Abre nos termos da Lei Municipal n.° 4.477, de
25 de junho de 2013, crédito especial no valor de R$ 148.465,00 para execução 
do empreendimento denominado Plano Diretor de Combate a Perdas de Água -  
Contrato FEHIDRO n.° 119/2013
Portaria 798 de 24.06.2013........Designa Ulisses Fabiano Francatti para exercer
a função de Coordenador de Trânsito e Sistema Viário no período de 24 de junho 
a 23 de julho de 2013.
Portaria 799 de 24.06.2013........Indica Solange Iara Placca para atuar como
representante do Município junto à Secretaria de Direitos Humanos.

Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação n° 15/2005, firmado entre o Município 
de Lençóis Paulista e a empresa Comercial Multishop Cars de Veículos Ltda. 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência 
Vigência: 4 anos

Lençóis Paulista, 26 de junho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 57,42.



Política H ISTÓ RICA
O STF determinou a imediata prisão do deputado Natan Donadon 
(PMDB-RO), condenado pelo à pena de reclusão de 13 anos, 4 meses 
e 10 dias, em regime inicialmente fechado, por formação de quadrilha 
e peculato. Essa será a primeira vez, na vigência da Constituição de 
1988, que um deputado será preso por decisão do STF.

LEGISLATIVO

Votação de relatório pode 
ficar para o segundo semestre
Possibilidade foi 
levantada pelo 
presidente da 
Comissão de Ética

Angelo Neto_________

A  votação do parecer da 
Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar no 

caso do vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho, pode ficar para o próximo 
semestre, após o recesso dos 
vereadores. A informação foi 
adiantada pelo presidente Jona- 
dabe José de Souza (PSC), em 
entrevista ao jornal O ECO.

O parecer do relator seria 
votado na segunda-feira 24, 
mas foi adiado para a próxima 
sessão, a última antes do reces
so de julho. Jonadabe chegou a 
apresentar requerimento para 
adiar a votação, mas o Regi
mento Interno da Câmara não 
permite que isso parta do pre
sidente da comissão. Anderson 
Prado de Lima (PV), relator, 
fez requerimento verbal, aceito 
pelo Mesa Diretora e aprovado 
pelos demais vereadores.

”Ele (relator) deu entrada 
neste parecer na sexta-feira, às
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INDEFINIDO -  Prado e Jonadabe discutiram na segunda-feira 24; 
parecer sobre caso Manezinho ainda não tem nada para ser votado

16h58. O processo chegou às 
minhas mãos na segunda-feira. 
O parecer precisa ser despa
chado por mim ao presidente 
da Câmara. Houve uma que
bra de protocolo. Não houve 
investigação ou reunião dentro 
da comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar para discutir o rela
tório feito por ele (Prado)", afir
mou Jonadabe. De acordo com o 
Regimento Interno, os membros 
das comissões devem se reunir e 
transcrever tudo o que foi deba
tido em ata.

Devido aos possíveis erros no 
processo apontados pelo vereador

do PSC, existe a possibilidade de 
o parecer da comissão ser votado 
após o recesso dos parlamentares. 
"Estou estudando a melhor for
ma possível de devolver isso na 
próxima sessão, mas não garanto 
que consiga concluir tudo. Tudo 
precisa ser analisado com calma 
e transparência. Talvez, eu peça 
o arquivamento e que recomece 
tudo do zero, de uma forma mais 
investigativa para apurar os fatos. 
Quero que o Regimento Interno 
seja seguido, com as reuniões e 
assinatura de ata", defendeu.

O parecer está assinado 
por dois dos três membros

da comissão de Ética e Deco
ro Parlamentar: Prado e José 
Pedro de Oliveira (PR), o Co- 
roné Bentinho.

Na sessão de segunda-feira, 
Jonadabe chegou a acusar Pra
do de fazer uma manobra para 
colher a assinatura de Bentinho. 
"Ele foi até o hospital e pegou 
a assinatura dele dizendo que 
eu estava ciente do que estava 
ocorrendo, sendo que eu estava 
em Bauru e não sabia de nada", 
acusou. Durante a sessão, Co- 
roné Bentinho foi questionado e 
confirmou a versão de Jonada- 
be. O jornal O ECO entrou em 
contato com Bentinho, mas ele 
não quis comentar o caso.

Prado confirma que esteve 
no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, mas nega ter enganado 
Bentinho. "Não houve erro e 
nem falha no que determina o 
regimento. O vereador Jonadabe 
foi até minha casa e discutimos 
muito o parecer. As reuniões não 
precisam acontecer dentro da 
Câmara. Da mesma forma, fui 
até o trabalho do Coroné Benti- 
nho e conversamos. Não existiu 
manobra e, sim, uma conversa 
entre os membros da comissão", 
afirmou. Na próxima sessão, 
Prado deve ler o parecer de sete 
páginas na íntegra.

Relatório não aponta culpa de Manezinho
O relatório de Anderson Pra

do de Lima (PV) não deixa claro 
se o vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, é 
culpado ou não das acusações. 
Trechos deixam claro que não há 
uma certeza quanto às acusações 
ao tucano. "O fato de ter alegado 
desconhecimento em relação ao 
recebimento indevido pela sessão 
que não se fez presente, alegando

que seu holerite apresentava bai
xos valores devido aos vários des
contos já presentes não parece de 
bom tom, tendo em vista que os 
descontos presentes em holerite 
de pagamento possuem designa
ção por escrito no conteúdo do 
mesmo", diz o relatório.

Para Prado, Manezinho não 
deve fazer parte da mesa diretora 
por não saber administrar. "Estou

sugerindo o afastamento do Mane- 
zinho, porque entendo que uma 
pessoa que não tem conhecimento 
econômico não pode administrar 
uma Casa de Leis. Se o vereador 
não consegue administrar o pró
prio holerite, eu acho que ele não 
deve administrar a Casa", disse ao 
O ECO. O relatório cita isso, mas 
nenhum embasamento jurídico 
comprova a tese pessoal do vere-

ador do PV. O tucano é primeiro 
-secretário da Câmara

A punição proposta por Prado 
é apenas parte do inciso 4 do pa
rágrafo 4° do artigo 45-A do Re
gimento Interno, que diz "suspen
são temporária do mandato, com 
a destituição dos cargos parlamen
tares e administrativos que o Vere
ador advertido ocupe na Mesa ou 
nas Comissões da Câmara".

RESPOSTA

Tipó e Pita aproveitam presença de diretora para atacar governo
Silvia Gasparotto 
foi à sessão para 
explicar resposta de 
requerimento

Angelo Neto_________

Diretora Administrativa da 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista, Silvia Gasparotto es

teve na sessão de segunda-feira 
24 para dar explicações sobre a 
resposta a um requerimento de 
informações sobre todas as em
presas terceirizadas contratadas 
pela administração desde de 
2001 e até 2013. Sílvia foi con
vocada pelos parlamentares que 
acharam o argumento "agres
sivo" e "desrespeitoso" com a 
Casa de Leis.

Durante os trabalhos, o foco 
da discussão foi desviado pelo 
presidente da Câmara, Humber
to José Pita (PR), e pelo verea
dor Ailton Tipó Laurindo (PV). 
Eles aproveitaram a presença do 
público -  que ocupou a maior 
parte das cadeira da Sala Mário 
Trecenti - para criticar diversas 
vezes o Poder Executivo. Tipó

até iniciou seu discurso dentro 
do assunto pressuposto, mas 
logo alterou o rumo. "A senhora, 
como diretora Administrativa da 
Prefeitura, tem conhecimento 
que o filho de um servidor, que 
tem a função gratificada, também 
passou a ter função gratificada? 
Se isso for verdade, é correto?" 
Sílvia disse desconhecer o caso e, 
por isso, não poderia responder 
à pergunta.

Os questionamentos fora de 
ordem continuaram. "A senho
ra tem conhecimento de uma 
ex-professora municipal que, 
antes de iniciar a aula, fez uma 
oração com os alunos e, em fun
ção disso, recebeu um processo 
administrativo disciplinar? Ela 
ficou tão constrangida que pe
diu exoneração do cargo". Tipó 
finalizou seu discurso dizendo 
que as respostas de Sílvia eram 
bastantes vagas.

Pita comparou a resposta de 
Sílvia com a Ditadura Militar. 
Mais uma vez nervoso em seu 
discurso, o presidente iniciou 
cedo os ataques. "Senhora Síl
via Gasparotto, a senhora ofen
deu esta Casa de maneira que 
se fazia na época da maldita Re-

volução. Quero parabenizar de 
público a senhora prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB) pela escolha 
da senhora como diretora, por 
ser tão fiel aos interesses do 
Executivo. Quando diz que a 
Câmara de Vereadores não tem 
o direito de solicitar informa
ções do Executivo, busca juris
prudência no ranço da Ditadu
ra Militar", acusou.

O republicano continuou 
suas palavras direcionadas à ad
ministração. Até o TCE foi alvo 
das críticas. "A senhora prefeita 
e a senhora diretora nos dizem 
que o Tribunal de Contas viu 
todas as contas, mas não viu 
tudo. Ele viu algumas coisas 
apenas. O Tribunal de Contas 
não vê 600 mil cópias. Pasmem. 
O TCE é um assessor da Câmara 
de Vereadores. Quem fiscaliza é 
a Câmara. Precisamos aprender 
apenas ouvir o povo e fiscalizar 
o Poder Executivo. Eu sou aqui 
o representante dos vereadores. 
Quando a gente ofende alguém 
da nossa família, mesmo que 
seja um bandido, a gente defen
de", declarou.

Antes dos vereadores, a di
retora explicou que, caso aten-

desse ao pedido da Câmara, 
seriam necessárias aproxima
damente 450 mil cópias com 
os dados das empresas contra
tadas no período. "Em nenhum 
momento, na opinião jurídica, 
constou que não caberia ao 
Poder Legislativo fiscalizar. A 
crítica que se faz é pela forma e 
objeto de fiscalização. Todos os 
atos praticados pelo Poder Exe
cutivo até o ano de 2012 foram 
analisados regularmente pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. Após análise, o 
TCE envia um relatório e este 
Poder avalia e julga acatando 
a opinião. Todos os relatórios 
deste período foram julgados 
a favor da Prefeitura por esta 
Casa", declarou Silvia. Após 
esclarecimentos, ela pediu ain
da que os pedidos direcionados 
ao Poder Executivo sejam mais 
objetivos.

Nardeli da Silva (PSC) pe
diu a Pita que as explicações de 
Sílvia proferidas durante a ses
são fossem consideradas como 
oficiais e que a resposta ao re
querimento não fosse mais con
siderada. O presidente acatou o 
requerimento do vereador.

c o n d o m í n i o  r e s i d e n c i a l  ip e
CNPJ 04.434.209/0001-14 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados os Srs. Proprietários de unidade 
do Condomínio Residencial Ipê, para a Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada nas dependências do Condomínio (quiosque) situado 
na rua Atílio Pasqualinotto, 89, na cidade de Lençóis Paulista, estado 
de São Paulo, no dia 08 de Julho de 2013, às 19:00 horas com 2/3 dos 
proprietários.

1 - Alteração da Convenção Condominial. (poderes específicos para 
assuntos bancários).
2 - Outros assuntos.

Maria Rosa Conti.
Síndica

Lençóis Paulista, 25 de Junho de 2013.-

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista
Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 04/2013 -  de 25 de junho de 2013 -  “Con
cede Título de Cidadão Lençoense ao Doutor Márcio Fernando Elias Rosa.’

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 25 de junho de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 25 de junho de 2013

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 26,90.

è
SAAE
LENÇÚia 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:

Portaria n° 55/2013 de 09.05.2013 -  Exonera, a pedido, Márcio Malnik 
Faria da função de Agente de Apoio Operacional.

Portaria n° 56/2013 de 26.06.2013 -  Prorroga por mais 1 (um) ano o 
Concurso de edital n° 01/2012.

Portaria n° 57/2013 de 26.06.2013 -  Afasta, para tratamento de saúde, o 
servidor Giancarlo Baptistella Boaventura, Técnico em Informática.

Lençóis Paulista, 26 de junho de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 30,30.



Administração CHUVA ALTERA CRONOGRAMA
As chuvas de ontem comprometeram a liberação 
do viaduto construído sobre a SP 261 (Rodovia Osni 
Matheus). O dispositivo ainda vai receber a sinalização 
de trânsito. Já o trabalho de substituição de placas de 
trânsito danificadas prossegue.

COMPLEXO

União deve ceder prédio da 
antiga Destilaria à prefeitura
AGU prepara projeto 
de concessão do 
imóvel e prédio deve 
abrigar o CMFP

Carlos Alberto Duarte

Depois de dez anos de reivin
dicações, o Governo Fede
ral dá sinais que deverá ce

der o prédio da antiga Destilaria à 
Prefeitura de Lençóis Paulista. A 
AGU (Advocacia Geral da União) 
analisa proposta do município e 
admite elaborar convênio de con
cessão do imóvel ao município 
por 30 anos. A iniciativa vai possi
bilitar que a Prefeitura revitalize o 
local que, entre outras melhorias, 
deve abrigar cursos do CMFP 
(Centro Municipal de Formação 
Profissional) Prefeito Ideval Pac- 
cola, cuja sede administrativa atu
almente funciona nas proximida
des do recinto de exposições José 
Oliveira Prado, a Facilpa.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, a diretora administrativa, 
Silvia Maria Gasparotto, confir
mou que o município está em vias 
de obter a cessão do espaço. “Ain
da é uma expectativa", emendou, 
ao anunciar que não há prazo defi
nido para que o imóvel passe a ser 
responsabilidade da Prefeitura.

Ela contou que o município 
pleiteou junto ao Codephaat 
(Conselho de Defesa do Patri
mônio Histórico, Artístico, Ar
queológico e Turístico do Estado 
de São Paulo), órgão da Secreta
ria da Cultura, a destilaria como
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AGU -  Advocacia Geral da União pode ceder área da antiga destilaria para município; CMFP deve ir para local

um bem tombado pelo muni
cípio. Apresentou documentos 
de que o imóvel necessita de 
restauro. “O Codephaat tem 
programa de restauro e interesse 
em inserir a destilaria", disse, ao 
afirmar que isso só será possível 
se houver convênio de conces
são entre União e município.

A diretora declarou que, mes
mo extra-oficialmente, as notícias 
são boas. A diretora foi informada 
que a Secretaria de Patrimônio da 
União encaminhou a proposta à 
AGU para elaboração do parecer 
final e possível elaboração do con
vênio de cessão.

EDUCAÇÃO, CULTURA 
E LAZER

A diretora administrativa dis-

se que o espaço da antiga Desti
laria é mal utilizado atualmente. 
A Prefeitura recebe muitas recla
mações que o imóvel é ocupado 
por moradores de rua, dependen
tes químicos, além de ser alvo 
constante de depredação.

No projeto elaborado pela 
Prefeitura, o espaço da torre e o 
prédio contíguo seriam ocupados 
pelo Centro Municipal Formação 
Profissional, com recepção, secre
taria, sala de apoio, auditório, di
retoria, banheiros acessíveis e para 
funcionários, sala de exposições, 
sala de acervo, pátio de convivên
cia com cobertura e pátio desco
berto, praça deck.

As outras construções serão 
utilizadas para abrigar cursos de 
mecânica, marcenaria, elétrica

residencial, reparos elétricos, 
costura industrial, artesanato e 
letreiros, para atender à demanda 
do CMFP e da Diretoria de Assis
tência e Promoção Social. Na área 
também estão projetados pomar 
comunitário, quadra de esportes, 
playground, portarias, estaciona
mento, pista para caminhada e 
novo acesso pela avenida José An- 
tonio Lorenzetti.

Em princípio, a intenção da 
Prefeitura era transferir também 
para o local o Varejão Municipal, 
medida que não foi aceita pela 
União, que entendeu que a área 
seria utilizada para comércio. A 
Prefeitura refez o projeto sem o 
barracão para o Varejão, que foi 
aceito pela Secretaria de Patrimô
nio da União.

EVENTO

Fórum de Meio Ambiente começa hoje
Palestrantes abordam sobre aquecimento global e ações sustentáveis

Priscila Pegatín

Começa hoje, na Câmara 
Municipal de Lençóis 
Paulista, o 1° Fórum 

de Meio Ambiente do Projeto 
Alerta Ambiental, do Projeto 
Formação de Líderes.

O evento, aberto a socie
dade e gratuito começa às 
19h. “Hoje o tema aborda a 
desmistificação da proble
mática global, mas com uma 
visão diferente. O palestrante 
é o professor mestre José Car
los Rodrigues Rocha da Uni-

versidade do Sagrado Cora
ção, de Bauru", explica Alex 
Rodrigues da Silva, do projeto 
Formação de Líderes. “Ama
nhã vamos abordar ações sus
tentáveis com foco municipal. 
O diretor de Meio Ambiente, 
Benedito Martins vai mos-

trar como anda a situação do 
meio ambiente na cidade e 
algumas soluções que foram 
feitas para melhorar".

Para os participantes in
teressados será concedido 
certificado de horas pela par
ticipação no evento.

BANCO DO POVO

Programa comemora 12 
anos em Lençóis com 
R$ 6,5 mi financiados
DDGER diz que financiamentos são 
destinados a pequenos empreendedores
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RESULTADO -  Banco do Povo de Lençóis Paulista comemora 12 
anos com R$ 6,5 milhões emprestados a empreendedores

Angelo Neto

A DDGER (Direto
ria de Desenvol
vimento, Geração 

de Emprego e Renda) de 
Lençóis Paulista prom o
veu, na terça-feira 25, 
uma coletiva de im prensa 
para apresentar os nú
meros e a evolução do 
programa Banco do Povo 
em Lençóis Paulista, que 
comemora hoje 12 anos. 
A prefeita Bel Lorenzet- 
ti (PSDB) e o vice José 
Antônio Marise (PSDB) 
prestigiaram  o evento.

O diretor da DDGER, 
Altair Toniolo, o Rocinha, 
e dois funcionários do 
Banco do Povo de Lençóis 
Paulista palestraram  so
bre as ações do programa 
na cidade. Desde o início, 
já foram financiados R$ 
6.463.184,88. “Sempre 
im portante lem brar que 
R$ 6,5 milhões não pa
rece ser um número tão 
grande, mas é muito ex
pressivo quando se pen
sa que emprestamos R$ 
200, R$ 500 ou até R$ 1 
mil para estes pequenos 
em preendedores que vêm 
no Banco do Povo buscar 
recursos. São pequenos 
em preendedores, m ui
tos deles informais, que 
buscam  sobrevivência e

estru turar o pequeno em
preendim ento", lem brou 
Rocinha.

A prefeita Bel des
tacou a im portância do 
Banco do Povo para o 
m unicípio. “O programa 
representa a possibili
dade de crescimento e o 
fortalecimento dos pe
quenos em preendedores, 
sejam eles formais ou 
informais. Pessoas que 
tem vontade de produ
zir, investir e precisam  
de apoio. Isto é oferecido 
de uma m aneira que você 
não encontra em nenhum  
banco ou instituição fi
nanceira no país".

O Fundo de Investi
mento de Crédito Produ
tivo Popular do Estado 
de São Paulo, conheci
do como Banco do Povo 
Paulista, é o program a de 
m icrocrédito im plantado 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo em 1998. O 
Banco do Povo Paulista é 
adm inistrado pela Secre
taria  do Emprego e Rela
ções do Trabalho em p a r
ceria com as Prefeituras, 
com o objetivo de prom o
ver a geração de em pre
go e renda, por meio da 
concessão de m icrocrédi- 
to para o desenvolvim en
to de pequenos negócios, 
form ais ou inform ais.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
M U L T A

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar 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 realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura 
Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 27 de Junho de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de Andrade 
L08 Q03 Maria Luiza IV

27702/5772 R$171,00

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de Andrade 
L09 Q03 Maria Luiza IV

27703/5773 R$164,00

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Décio Celso Campanari L10 
Q03 Maria Luiza IV

27704/5129 R$199,42

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE 

LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista torna 
público que o edital do 
Pregão n° 071/2013, Processo 
n° 141/2013, cujo o objeto 
é a aquisição e renovação 
de licença de uso Microsoft 
select com software assurance, 
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, 
25 de junho de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 86,03.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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 Itiraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2a g 4» jag 8h ás 1 Ih;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremesses e saltos) acontecem 
de 3“ e 5® das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo PaschoareUi, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio LuizPascheco e Fábio 
Alex
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Uniraed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a L4 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais;
Toniquinho e CESEC 3* e 5* das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3“ e 5“ das 13h30 ás

16h; Tonicão 2\4^6  ̂das 14h ás 16h. 
M asculinoiTreínamentos de 2® a 6“ feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

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

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetü Filho, de 
33 g 5a a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Quintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®,4* e 6  ̂feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar Wagner W illian Pescara.

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2 % 4“ e 6* das 20h ás 22h hs e 3“ e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

http://www.lencoispaulista


Saúde NOVA REGRA
O Ministério da Saúde anunciou, na terça-feira 25, a abertura 
de 35 mil vagas de médicos no Sistema Único de Saúde até 
o ano de 2015 e mais de 12 mil vagas até 2017, para 27 áreas 
da saúde. Dados do Ministério da Saúde indicam que o déficit 
atual de médicos é de 54 mil profissionais.

SAUDE DO TRABALHADOR

Em três meses, Saúde registra 
765 acidentes de trabalho
Dados começaram a ser contabilizados em março deste ano pela rede pública; 
luxações, cortes e quedas lideram lista; não houve morte nesse período

Priscila Pegatin
m iO : MÁRCIO MOREIRA/O ICO

A Diretoria de Saúde di
vulgou, nesta semana, 
os primeiros dados refe

rentes ao número de trabalha
dores que sofrem acidente no 
ambiente de trabalho em Len
çóis Paulista. E o índice obtido 
impressiona. Só nos primeiros 
três meses da contagem -  entre 
março e maio -, foram registra
dos 765 acidentes de trabalho. 
Uma média de 255 ocorrências 
por mês. Os dados podem ser 
maiores, já que ocorrências 
atendidas na rede particular 
nem sempre são repassadas à 
Visa (Vigilância Sanitária).

”Sem sombra de dúvida, é 
um número muito alto. Mas a 
iniciativa da Vigilância Sani
tária juntamente com o Cerest 
(Centro de Referência em Saú
de do Trabalhador), regional 
de Bauru, é saber as principais 
causas e patologias, até para ter 
dados para poder trabalhar na 
prevenção”, explica o diretor de 
Saúde, Márcio Santarém.

Os últimos números de 
acidentes de trabalho de Len

PERIGO - Santarém vê com preocupação acidentes no trabalho

çóis Paulista registrados são do 
Tribunal Regional do Trabalho. 
Segundo este levantamento, no 
ano de 2009, foram 859 ocor
rências. Em 2010, 707 regis
tros. Os anos de 2011 e 2012 
não foram registrados. ”Como

chegamos em 765 acidentes de 
trabalho em três meses, ape
nas no Pronto Socorro, vemos 
que muitos dados não estavam 
sendo registrados”, explica 
Santarém. ”O trabalho com a 
iniciativa privada e outros aten

dimentos particulares também 
vão ser registrados para ter um 
dado mais real do trabalhador 
lençoense”.

Entre as principais ocorrên
cias registradas estão: luxações, 
cortes e quedas. "Acontece na 
indústria, comércio, emprega
do doméstico que escorregou 
na escada, teve uma luxação 
ou um corte”, enumera. "Tra
balhadores que usam bicicleta, 
motocicleta envolvendo aciden
te com velocidade”.

Segundo o diretor de Saú
de, os acidentes aumentam a 
demanda de atendimento e 
influenciam na economia da 
cidade. "Se prevenir, vai ter 
menos paciente sendo seque- 
lado, menos paciente sendo 
atendido, lucro grande para 
a empresa, já que o trabalhar 
não vai ficar afastado e, sim, 
na sua atividade normal. Para 
o trabalhador também é bom, 
porque ninguém quer ficar 
machucado, sequelado. É uma 
ação que vem ao encontro de 
toda a população: trabalhador, 
empresário e saúde pública”, 
concluiu Santarém.

C o n su ltó rio  O d o n to ló g ico
D ra. E lizan d ra  Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgia • Dentista CROSP 82240

CCínica

Santa <^sa
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

Para especialista em 
segurança do trabalho, é 
possível diminuir estatística

Dados devem ajudar na prevenção Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365

O médico Norberto Pom- 
permayer, sócio da empresa 
Ambiental, que atua na área da 
segurança do trabalho, explica 
que diversos fatores influenciam 
para a ocorrência do acidente no 
trabalho. "O principal é o com- 
portamental. As pessoas têm que 
entender que existem perigos e 
que a exposição ao perigo é estar 
se arriscando”, diz. "Trabalhar 
sem EPI (equipamento de pro
teção individual), não fazer pla
nejamento sobre o riscos pode 
levar ao acidente de trabalho. No 
entanto, as pessoas costumam 
classificar essas falhas como 
distração”. Ainda segundo Pom- 
permayer, o Brasil já foi líder 
mundial de acidente de trabalho.

"A probabilidade diz que, a cada 
30 acidentes, um deles é muito 
grave ou fatal. Mas é possível 
trabalhar com segurança, voltar 
para a casa como fomos”, expli
ca. "As empresas que têm a cul
tura de estar voltada à segurança 
no trabalho, que realizam, como 
a lei preconiza, seus programas 
de risco ambiental, seus laudos 
técnicos de condição ambiental 
de trabalho, além do programa 
do controle médico, minimizam 
e chegam a eliminar essas condi
ções inseguras e a taxa de frequ
ência e gravidade de acidentes”, 
reforça. Pompermayer finaliza: 
"prevenir o acidente é responsa
bilidade de todos, do emprega
dor e do empregado”.

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

C R M / S P  1 3 8 7 7 6

Te[ (14) 32 5 4 -1 5 3 7  | Cel (14) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65,  sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

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

Para o Diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, os números re
gistrados pelo RAAT (Registro de 
Atendimento ao Acidentado do 
Trabalho) devem colaborar para 
ações de prevenções. "O relatório 
tem dados de ocupações. Assim 
que tivermos as incidências au
mentando em volta de uma em
presa, com certeza vamos avisar, 
ter um contato para ter as corre

ções de imediato”, diz. "O ponto 
alto dos dados vai ser entre 12 a 24 
meses para ter esse comparativo”.

Entre as ações que a Saúde 
pode realizar, Santarém exempli
fica trabalhos na Semana de Pre
venção de Acidentes. "Quando 
tivermos o fechamento vamos, 
junto ao médico do trabalho e ao 
departamento das empresas para 
prevenir”, finaliza Santarém.

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 113.202-T E O T 10487

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 Tet: 3263.6006

M A G IS T R A L
P H A R M A

M a n i p u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s

w w w . m a g i s t r a l p h a r m a . c o m . b r

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas;
- Entrega em dom icílio ; à
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; £
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; /
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e £
- Arom aterapia £
-Terapia Floral com produtos B ioF Io ra ís ; £  I
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência £  CEh

Y  PameLab
/  Laboratório dc Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-D N A
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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FOTO: O ECO

VISITA AO ECO
O comandante da 
Companhia da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista, capitão 
Paulo Cesar Valentim, fez 
ontem uma visita amistosa 
ao jornal O ECO. O capitão 
conversou com a equipe do 
jornal e concedeu entrevista 
exclusiva ao programa 
ECO 90.1 Notícias. Sempre 
firme nas colocações, o 
comandante defendeu a 
aproximação da polícia com a 
comunidade como estratégia 
para reduzir índices criminais.

•  SHIRLEY CABELO E BELEZA
Há 14 anos no mercado, 
a Shirley Cabelo e Beleza 
atende em um novo 
endereço, agora na rua 
Humberto Alves Tocci, 360 
-  Jardim Ubirama. O espaço 
é mais seguro e tem um 
amplo ambiente climatizado. 
Na Shirley, a cliente pode 
fazer cortes, penteados, 
maquiagens para festas, 
coloração, escova 
progressiva, manicure, 
pedicure e depilação. Além 
dos serviços oferecidos o 
salão trabalha apenas com 
produtos de qualidade. Para 
agendar um horário, ligue 
(14) 3264 2621. Na foto, 
Shirley, Amanda, Lica 
e Juliana.-

i  JUNHO
Alexandre, Otávio 
e Luana, no Arraiá
do Studio A

FOTO: STUDIO A

SANT̂LARA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEU

KIT
PORTEIROECP

1

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA

'0150®® ®[1 ©QDÍ5®
( 1 4 ) 3 2 6 4 - 4 4 3 0 « 3 2 6 4 - 4 4 8 3

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS;
lO O M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CECAP) - Lençóis Pta.

FOTO: STUDIO A

O  Amanda, Jefferson e 
Fernanda, no Arraiá do 
Studio A
O  Carol e Paulo Vitor, no 
Arraiá do Studio A 
O  Rodrigo e Flaviane, no 
Arraiá do Studio A 
O  Daniela, Manuela e 
Daniel, no Arraiá do Studio A 
©  Rodrigo e Mayara, no 
Arraiá do Studio A 
O  Vitória e Paulo, no 
Arraiá do Studio A

STUDIO A

' 'T v 

> CASASSOUTO
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: (1413264-2505
R:WALTERM0REn0,340

JD.J0Ã0PACC0LA

aqui ganhar 
virou frequência

I*


