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FUNCIONALISMO

Iamspe fecha 
convênio com 
Hospital Piedade

A negociação entre o Iamspe e o 
Hospital Nossa Senhora da Piedade, de 
Lençóis Paulista, foi confirmada ontem. 
Diretor administrativo do Hospital, 
Juliano César Botero esteve ontem em 
São Paulo para entrega do contrato. O 
atendimento pode começar ainda em 
dezembro, mas Botero acredita que o 
prazo deve ficar para janeiro. Além de 
Lençóis, Macatuba negocia para ter 
convênio local com o instituto.

INVESTIMENTOS

Região receberá 
mais R$ 840 mil 
para saúde

A Secretaria de Estado da Saúde di
vulgou na terça-feira a relação dos mu
nicípios que receberão recursos para re- 
torma ou ampliação de Unidades Básicas 
de Saúde. Na região, foram contempladas 
Lençóis Paulista (R$ 216 mil para a UBS 
José Antonio Garrido, no Jardim Ubira- 
ma), Agudos (R$ 192 mil para o Centro 
de Saúde), Borebi (R$ 216 mil para Cen
tro de Saúde III) e Macatuba (R$ 216 mil 
para investir no Pas Vila Nova).

HOSPITAL DE AGUDOS

Everton nega 
desvio de 
dinheiro do PS

Na segunda-feira, o provedor da As
sociação do Hospital de Agudos, Sérgio 
de Abreu Camargo, leu carta com de
núncias de suposto desvio de dinheiro 
do Pronto-Socorro da cidade. Ele afir
mou que a entidade paga servidores 
que não trabalham no local. O prefeito 
Everton Octaviani negou irregularidades 
e afirmou que servidores recebem pelo 
PS, mas estão alocados outras unidades 
de saúde do município.

Aneel cede e municipalização 
da iluminação fica para 2015
Prefeituras respiram aliviadas com prazo maior para absorver manutenção de iluminação de ruas e praças

MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Luz - Após pressão dos municípios, Agência Nacional de Energia Elétrica dá fôlego até o final do ano que vem

A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) aceitou, na terça-feira 
10, o pedido das prefeituras e ampliou 
o prazo para que os municípios assu
mam  o serviço de iluminação pública. 
Independente do número de habitan
tes, as prefeituras têm até 31 de dezem
bro de 2014 para assumirem a conta. 
Em Macatuba, o prefeito Tarcísio Abel 
recebeu a notícia com entusiasmo. 
“Foi um  alento. Participamos de vários 
encontros para que esta decisão fosse 
revista”, afirmou. O município prevê 
2014 de muitas dificuldades devido 
à queda na arrecadação. Em Lençóis 
Paulista, a prefeita Bel Lorenzetti ficou 
aliviada com a notícia. “Trabalhamos 
com muita responsabilidade e nos 
preparando para assumir o serviço”, 
comentou. A transferência dos ativos 
da iluminação pública está prevista em 
resolução da Aneel. O custeio de to
dos os serviços - projeto, implantação, 
expansão, instalações, manutenção e 
consumo de energia -  passam a ser 
responsabilidade dos municípios.

MEIO AM BIENTE

Lençóis ganha selo 
Município Verde 
Azul pela 1" vez

Lençóis Paulista recebeu na terça
-feira 10, o selo Município Verde Azul. 
É a primeira vez que a cidade ganha 
o selo. O destaque ficou por conta de 
Lençóis que, com 88 pontos, ficou na 
18® colocação no Estado. A prefeita Bel 
Lorenzetti comemorou a conquista. “É 
uma notícia que temos que comemo
rar, pois ficamos reconhecidos pela ges
tão ambiental realizada no município”. 
Macatuba também conseguiu o selo.

NOS TRILHOS

ALL mostra estudo de contorno ferroviário em Lençóis no dia 19

ORÇAMENTO 2014

Votação de 
projeto fica para 
próxima sessão

A pedido do vereador José Santana, 
o Dodô, a votação do Orçamento 2014 
e suas emendas foi adiada em uma se
mana. Presidente da Câmara de Lençóis 
Paulista, Humberto José Pita apresentou 
15 emendas ao projeto que, se aprova
das, alteram bastante a proposta original. 
Em setembro, a prefeita Bel Lorenzetti 
expôs a complicada situação financeira 
prevista para o ano que vem e pediu que 
o projeto fosse mantido. ( 2̂

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Planos no papel - Projeto desenvolvido por empresa especializada será apresentado primeiro à Prefeitura
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POLICIA

Acusados de 
tráfico, menores 
são internados

Dois adolescentes de 16 anos foram 
detidos pela Força Tática da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista, nesta terça
-feira 10, e tiveram a prisão ratificada 
pela Polícia Civil. Os menores foram 
encaminhados para uma cela especial 
em Pirajuí e serão encaminhados à 
Fundação Casa. Com estas duas apre
ensões, já somam 35 o número de me
nores infratores reincidentes retirados 
das ruas somente este ano. o
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Saúde PELA SAÚDE
Os cientistas, que analisaram mais de 2 mil homens 
do Sul de Gales concluíram que a prática de esporte, 
acompanhada de uma dieta equilibrada, não ser 
fumante e não ingerir álcool também têm impacto 
importante na prevenção da demência.

SERVIDORES ESTADUAIS

lamspe retoma convênio com Hospital Piedade
Convênio passa a valer dia 17 de dezembro; Macatuba negocia e prevê consultas para 2014

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA

Aassessoria de imprensa do 
lamspe (Instituto de Assis
tência Médica ao Servidor 

Público Estadual) confirmou nes
ta semana a concessão do convê
nio em parceria com o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, de 
Lençóis Paulista. Segundo o ór
gão, o convênio passa a valer 
a partir do dia 17 de dezembro 
deste ano, mas o diretor admi
nistrativo do Hospital, Juliano 
César Bottero, em reunião ontem 
na entidade, em São Paulo, não 
confirmou a data.

A negociação entre o Hospital 
e o Iamspe, conforme noticiado 
pelo O  E C O , acontece desde 
maio. Em novembro, o contra
to passou por ajustes de alguns 
pontos, como valor de repasse e 
serviços oferecidos pela entidade.

Os vereadores Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho, e Jonadabe José de Souza 
(SDD), o Jonas, foram os par
lamentares lençoenses respon
sáveis pelas negociações. Eles 
tiveram o apoio dos deputados 
federal Arnaldo Jardim (PPS) e 
estadual Pedro Tobias (PSDB), 
que intermediaram as conversas 
entre Hospital e o instituto.

Segundo a assessoria de im
prensa do Iamspe, o convênio 
tem vigência de 30 meses, com 
investimento total de R$ 600 mil

FECHADO -  Hospital Nossa Senhora da Piedade fecha convênio de 30 meses com Iamspe

e deve atender cerca de 1,3 mil 
servidores, dependentes e agre
gados.

EM MACATUBA
Além de Lençóis Paulista, 

representantes de Macatuba 
também estiveram em São Paulo 
ontem para negociar o convênio 
com o Iamspe. Segundo o prefei
to Tarcísio Abel (PP), o contato, 
que começou no início deste ano 
através do deputado Arnaldo 
Jardim, avançou. Junto com o 
prefeito foram à Capital o prove
dor da Santa Casa, José Maciel,

colaboradora do Hospital, Maria 
Aparecida Ferreira Gomes, e os 
vereadores Júlio César Saes (PP), 
Wilson Barbirato (PPS) e Norber- 
to Gabani (PT).

” Estivemos reunidos com 
o secretário Renato Baviera, as
sessor do diretor do Iamspe. O 
convênio já existiu em Macatuba 
há mais de 18 anos”, explica Tar
císio. ”Foi uma reunião positiva. 
Ele vai encaminhar uma equipe 
até Macatuba para fazer avaliação 
na Santa Casa”, adiantou.

Macatuba conta com mais de 
400 servidores estaduais. ”É im-

ODONTOLOGIA

Mutirão começa na segunda-feira
Da Redacâo

Começa na segunda-feira 
o Mutirão Odontológico 
em Lençóis Paulista. Os 

atendimentos acontecem entre 
os dias 16 de dezembro a 10 de 
janeiro de 2014, nas escolas mu-

nicipais Ézio Paccola, no Jardim 
Primavera, e Maria Zélia Pran- 
dini Camargo, no Júlio Ferrari.

Entre os procedimentos que 
serão realizados são restaura
ções, raspagens com remoção de 
tártaro, tratamento de gengiva e 
profilaxias.

Apesar de o atendimento 
acontecer em apenas dois bair
ros da cidade, todos os morado
res podem passar pelo mutirão. 
A recomendação da Saúde é de 
que os pacientes levem o cartão 
do cidadão e documentos pesso
as, como carteira de identidade.

portante para a população para 
ter comodidade e para o Hos
pital, porque o valor praticado 
pelo Iamspe é maior que a tabela 
SUS (Sistema Único de Saúde)”. 
A visita deve ser agendada para o 
começo de 2014.

SOBRE O IAMSPE
O Iamspe é uma autarquia 

autônoma. Atualmente, está vin
culado à Secretaria de Gestão 
Pública do Estado de São Paulo 
e tem a finalidade de prestar as
sistência médica e hospitalar aos 
contribuintes e beneficiários.

AÇÃO SOCIAL

Sábado tem 
Blitz da Saúde 
na Drogal

Das 9h às 12h, 
população pode aferir 
a pressão arterial e 
testar a glicemia

CRONOGRAMA

Escola Maria Zélia Prandini 
Camargo - Júlio Ferrari 
De 16 a 20 de dezembro
Atendimento das 12h às 16h e 
das18h às 20h, de segunda a 
quinta-feira; na sexta-feira, have
rá atendimento das 12h às 17h

De 23 a 27 de dezembro
Das 14h às 16h, e das 18h às 
20h na segunda-feira; na quinta 
e sexta-feira, o atendimento 
será das 14h às 16h

De 30 de dez. a 3 de janeiro
Das 14h às 16h, e das 18h às 20h 
na segunda-feira; na quinta-fei
ra, o dentista estará na unidade 
entre 14h e 16h; na sexta-feira, o 
atendimento é das 14h às 16h e

Da Redacâo
das 16h30 às 18h30

De 20 a 24 de janeiro
Na segunda-feira, o atendimen
to será das 14h às 16h; entre 
terça e quinta-feira, os pacien
tes podem procurar a unidade 
das 14h às 16h e entre 18h e 
20h; na sexta-feira, profissionais 
estarão na unidade entre das 
12h às 14h, e das 18h às 20h.

De 27 a 31 de janeiro
Atendimento de terça à quinta
-feira, das 14h às 16h, e de 
segunda, quarta e sexta-feira, 
das 18h às 20h

Escola Ézio Paccola - Jardim 
Primavera

De 16 a 20 de dezembro
Atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 16h, e de 
segunda a quinta, das 18h às 20h

De 30 de dez. a 3 de janeiro
Segunda, das 18h às 20h, quin
ta e sexta, das 14h às 20h

De 20 a 24 de janeiro
Na segunda-feira, das 18h às 
20h; de terça a sexta-feira, das 
14h às 16h e das 18h às 20h

De 27 a 31 de janeiro
Segunda, terça e quinta-feira, 
das 14h às 16h e das 18h às 
20h; quarta-feira, das 14h às 
16h, e sexta, das 7h30 às 9h30, 
e das 14h às 16h

A Rede Drogal, inaugura
da em Lençóis Paulista 
no dia 7, promove nes

te sábado, a Blitz da Saúde. A 
ação acontece das 9h às 12h, 
na unidade que fica na rua 
Piedade, 240 -  Centro.

Todas as pessoas interes
sadas podem aferir a pressão 
arterial e testar a glicemia, 
de graça. O objetivo é cons
cientizar sobre a necessidade 
da prevenção de doenças.

Após a avaliação na Blitz 
os participantes vão receber 
folhetos explicativos com di
cas para m anter a qualidade 
de vida, já quem apresentar 
alteração nos exames será 
orientado para procurar aju
da médica especializada.

MAGISTRAL
PHARMA

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s  
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CONVÊNIOS /
-  Funcional Card ' 3264-1266
- Funerária Pânico / Rua Ignácio Anselmo, 590
- Associação dos Aposentados r Centro- Lençóis Paulista/SP

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

Y  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

• DNA
-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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Opinião í
FRASE
• "Não existe esse negócio de funcionário fantasma. O que 
existe são servidores alocados em outras unidade de saúde" 

Everton Octaviani, sobre denúncias contra 
Pronto-Socorro de Agudos

PARA PENSAR
• "Todos veem o que pareces 
ser, mas poucos realmente 
sentem o que és."

Maquiavel
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Jornalism o é informação

O
ofício do jornalista é servir 
ao seu leitor, ouvinte, teles
pectador a maior riqueza de 

detalhes possível sobre o fato que 
reporta, dando a seu cliente a s ín 
tese do fato de tal forma que lhe 
seja possível, pelo próprio raciocí
nio, chegar à sua leitura individual 
do mundo que o cerca. A m issão do 
jornalism o é informar com respon
sabilidade e objetividade. Ao longo 
de sete décadas e meia, o jo rn a l O 
ECO leva adiante esse compromisso 

sagrado para nós, profissionais 
da comunicação, sem sucumbir 
aos interesses extra-inform a- 
ção. É fato, aconteceu e está 
registrado.

Nem sempre, a informação 
jornalística servida ao leitor 
agrada a todas as faces do 

cubo social. No equilíbrio na
tural das coisas, haverá sempre 

um lado que fica para baixo 
enquano o outro está voltado

para cima. Nem tudo é visíve l deta
lhadam ente, por mais que o jo rn a 
lismo sério se esforce em jogar luz 
sobre os muitos ângulos da notícia.

Como tudo tem um julgamento, 
afortunadamente, o tempo se en
carrega de fazer justiça com os pro
pósitos que sempre nortearam os 
rumos do Jornal O ECO .

Para quem persiste na busca 
pela verdade, o correr dos dias re
vela o que está oculto e, página a 
página e edição a edição, este jo r
nal vai trilhando de cabeça erguida 
sua trajetória com dignidade. Uma 
longa estrada! Às vezes enfrenta 
curvas sinuosas. Outras vezes pas
sa por terrenos de aclive e declive. 
Algum as poucas vezes se depara 
com a planície que se perde de v is 
ta. O importante e permanente nes
ta caminhada é que a estrada tem 
uma constante direção: para frente. 
Sempre para frente, sem esquecer 
jam ais dos seus princípios.
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O futuro do Bolsa Famíliao
&

u
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Antonio Carlos M endes Tham e
é professor (licenciado) do departamento 

de Economia da ESALQ e deputado federal

Uma das condições para um país 
galgar o patamar das nações 
desenvolvidas está na erradica

ção da miséria. No Brasil, exemplos 
pioneiros e simultâneos de políticas 
de combate à pobreza foram o Pro
grama de Garantia de Renda Mínima 
(PGRM) e o Bolsa Escola, implanta
dos em 1995 e patrocinados, respec
tivamente, por um tucano, o prefeito 
Magalhães Teixeira, de Campinas, e 
pelo então petista Cristovam Buar- 
que (hoje do PDT), no governo do 
Distrito Federal.

Em seguida, no governo FHC, o 
ministro José Serra criou o Bolsa Ali
mentação e o ministro da Educação na 
época, Paulo Renato Souza, sob a su
pervisão da antropóloga Ruth Cardoso, 
instalava o Bolsa Escola e o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil. No 
final de 2002, havia 5,1 milhões de fa
mílias recebendo o Bolsa Escola, 8,5 
milhões recebiam o auxílio gás e 1,6 
milhão recebiam o Bolsa Alimenta
ção. Os programas da rede de prote
ção social, que eram quatro em 1995 
e nos quais se investiam 1,7 2 %  do PIB 
(Produto Interno Bruto), já eram 15 em 
2002, com investimento de 2 ,2 4 %  do 
PIB. Além disso, em 2000, o Congresso 
promulgou a Emenda Constitucional n° 
31, que instituiu o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, garantindo R$ 
4 bilhões para os programas de renda 
mínima, propiciando também incre
mento nos investimentos em sanea
mento básico no Norte e Nordeste.

A era Lula iniciou-se com o malsu- 
cedido Fome Zero. No seu lugar, adveio 
a unificação dos programas de distri
buição de renda, surgindo assim o Bol
sa Família, que hoje contempla 13,8 
milhões de famílias, com dispêndio 
anual de cerca de R$ 14 bilhões (0,5% 
do PIB atual).

No momento, o desafio consiste em 
apresentar modos de aperfeiçoar esse 
programa de distribuição de renda, de 
forma a torná-lo meio, e não um fim 
em si mesmo, evitando que o Bolsa 
Família se perpetue como moeda de 
troca nos instantes eleitorais e possa 
transformar-se em ferramenta de des- 
construção do círculo vicioso da exclu
são social.

Com este objetivo, o senador tuca
no Aécio Neves apresentou um projeto 
de lei que transforma o programa Bol
sa Família em política de estado. Pela 
proposta, o benefício será incorporado 
à LOAS (Lei Orgânica de Assistência

Social), para se tornar permanente, 
atrelado às políticas públicas de assis
tência social e erradicação da pobreza 
no país.

Dessa forma, não mais dependerá 
do humor ou das artimanhas de ges
tores. O programa ficará institucional
mente garantido. Aliás, foi depois da 
aprovação da LOAS que a assistência 
social ganhou um conjunto de normas 
que possibilitou a universalização dos 
atendimentos no setor. O Sistema Úni
co de Assistência Social (SUAS), apro
vado em 1988, já estabelecia que a 
assistência social deve ser prestada 
"a quem dela necessitar, independen
temente de contribuição à seguridade 
social". Foi, porém, com a LOAS que a 
assistência social começou a ser im
plantada de fato em nosso país.

Incluir o Bolsa Família na LOAS per
mite que o programa torne permanen
te, do ponto de vista de decisão de 
governo. Do ponto de vista individu
al, porém, um pai de família não pode 
querer deixar de herança para o seu 
filho apenas um cartão do Bolsa Famí
lia. O fato é que não se pode contentar 
com a administração diária da pobreza, 
como faz hoje o governo do PT. O que 
precisamos é que o Bolsa Família seja 
um instrumento inicial e dinâmico, que 
desencadeie um processo de supera
ção da pobreza.

Por outro lado, segundo o IBGE, nas 
classes D e E, as mais pobres, quase 
5 0 %  das famílias são administradas 
por mulheres, sem a participação dos 
maridos ou ex-maridos. Em vista disso, 
o programa precisa estar condiciona
do a cursos de empreendedorismo e 
de capacitação para desempenho de 
diversas funções, a fim de que estas 
chefes de família possam ser inseridas 
com dignidade no mercado formal de 
trabalho.

Esse salto pode ser efetivado, por 
exemplo, por meio da lei que criou o 
Microempreendedor Individual, (MEI) - 
baseada em projeto de minha autoria. 
Após a devida orientação, muitos des
tes chefes de família podem ser forma
lizados nos ofícios que já exercem ou 
para o qual se qualificaram. O ideal é 
que continuem recebendo o benefício 
da Bolsa Família durante os primeiros 
12 meses de atuação, até que o negó
cio se firme.

Cabe a todos nós defender um fu
turo promissor para o programa Bolsa 
Família, tendo sempre em mente que 
seu verdadeiro objetivo é permitir aos 
contemplados melhorar sua qualidade 
de vida e superar sua condição de de
pendência. Enfim, poder vivenciar sua 
plena condição de cidadão.
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Sessão da Câmara vira espetáculo para TV
Fica evidente a preocupação do presidente da Câmara de Lençóis Paulista, 

Humberto José Pita (PR), com o exibicionismo de sua imagem pública. Pré- 
-candidato declarado a prefeito em 2016, ele investe forte em comunicação 
que lhe garanta visibilidade. Entram na conta - paga com dinheiro público -  
aparições em jornais, internet, planfletagem e, agora, transmissão ao vivo da 
sessão pela TV Preve, como aconteceu na segunda-feira 9. Na data seria vo
tado o projeto de lei que define o Orçamento Municipal para 2014. Pita é autor 
de diversas emendas que remanejam recursos até de áreas onde a receita 
tem aplicação obrigatória. Vale tudo para ganhar espaço midiático.

FOTO: O ECO

Televisionado
Apesar do dinheiro público gasto 

para a transmissão da sessão ao vivo 
pela TV, pouca gente compareceu 
para acompanhar os trabalhos do Le
gislativo na segunda-feira 9

Jeitinho
A sessão televisionada mudou 

a rotina da Casa. O cronômetro que 
controla o tempo de fala dos verea
dores (apenas de enfeite já há algum 
tempo) voltou a ser utilizado. As me
sas ganharam um frasco de álcool em 
gel. Meses atrás, o vereador Emerson 
Coneglian (PSDB) reclamara da falta 
de itens básicos na Câmara, como sa
bonetes e álcool em gel.

Saia justa
Em meio à sessão televisionada ao 

vivo, o vereador Jonadabe José de Sou
za (SDD) pediu a palavra. De repente, 
cobrou da Mesa Diretora informações 
sobre o contrato com a TV Preve. O 
presidente Humberto Pita irritou-se 
com a solicitação e, na defensiva, dis
parou: "Não houve desvio de nenhum 
centavo em nossa legislatura."

Pra galera
Jonadabe insistiu na informação 

para prestar contas aos vereadores. 
Pita argumentou que teve a ideia 
na quarta-feira 4 e disse que, por 
isso, não avisou aos colegas. Jonas 
foi aplaudido pelo público, mas Pita 
não revelou o valor do contrato. In
formação extra-oficial especula que 
a Câmara pagou R$ 3 mil pelo tempo 
na TV Preve.

Bateu o pé
A tramitação do Orçamento 2014 

e de suas respectivas emendas gerou 
polêmica. Após o pedido de adiamen
to da votação pelo vereador José San
tana (PSDB), o Dodô, Pita se mostrou 
incomodado. E afirmou: "Não vou 
convocar sessão extraordin á r ia". As 
matérias precisam ser apreciadas em 
duas votações e há apenas mais uma 
sessão prevista.

Beicinho
Pita chegou a ameaçar empurrar 

o Orçamento para ser votado apenas 
em 2014, o que dificultaria a admi
nistração da cidade pela prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB). Após muita discus
são nos bastidores, o pedido de adia
mento proposto por Dodô Santana foi 
colocado em votação e aprovado por 
unanimidade.

Salvos pelo gongo
Prefeito de Macatuba, Tarcísio 

Abel (PP) respira aliviado. Com a de
terminação da Aneel (Agência Nacio
nal de Energia Elétrica) em estender 
o prazo para que os municípios assu
mam o serviço de iluminação pública, 
Tarcísio economizará por mês cerca 
de R$ 20 mil, o que totaliza R$ 240 
mil no final do ano. Em tempo de cri
se, cada centavo conta.

Tocando o barco
Com a previsão de queda na arre

cadação no próximo ano, o prefeito 
de Macatuba teria ainda mais dificul
dades para administrar o município, já 
que os vereadores não aprovaram o 
projeto de lei que instituía a CIP (Con
tribuição para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública). Com a decisão 
da Aneel, a expectativa é de um 2014 
menos ruim.

Sabesp x  Sisam
Ainda em Macatuba, parece que 

a volta da Sabesp está cada vez 
mais longe. Mesmo com a informa
ção de que o projeto de lei já es
teja pronto, dificilmente a matéria 
passaria pela Câmara. Tarcísio pode 
^^r perdido parte dos vereadores 
da sua base para a oposição. Resta 
saber até quando esta indefinição 
vai perdurar.
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Cidades

CONSEG EM LENÇÓIS
São esperados as Polícias Militar 

e Civil, a Acilpa e comerciantes para 
a reunião convocada para hoje pelo 
presidente do Conselho Municipal 
de Segurança Pública, Paulo Cam
pos. O encontro é aberto a todos 
os interessados e acontece na sede 
da Acilpa (rua Piedade, 161, Centro), 
a partir das 15h. Devem ser abor
dados temas referentes ao final de 
ano e à perda de cinco policiais mi
litares do efetivo local.

FEIRA CULTURAL
Começa sábado a 4  ̂ Feira de 

Cultura, na praça Tiradentes, em 
Agudos. Serão expostas manifes
tações culturais do município. Na 
programação, que começa às i4h, 
tem apresentação de dança e músi
ca, exposição de artesanato e troca 
de livros. Na mesma data, a cidade 
recebe a Feira de Cultura do Médio 
Tietê com artistas do município de 
Agudos, Bauru, Boraceia, Bariri, Dois 
Córregos, Lençóis Paulista, Jaú e Pe
derneiras.

ÚLTIMOS DIAS
Termina amanhã o período de 

inscrições para os alunos da rede 
estadual de ensino interessados 
em frequentar estudos de línguas. 
Em Agudos, as inscrições aconte
cem na E.E. João Batista Ribeiro, no 
Centro, já em Lençóis Paulista na 
E.E. Professora Vera Braga Franco 
Giacomini, no Núcleo Habitacional 
João Zillo.

CHEGADA DO PAPAI NOEL
Amanhã, o Papai Noel chega à cidade de Agudos.
O evento está marcado para as 17h, na estrutura da 
avenida Carvalho Pinto, local onde fica a casinha do 
bom velhinho.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/0 ECO

Contínuo - Mesmo com a detenção de alguns pichadores nas últimas semanas 
pela Polícia Militar, parece que o problema continua em Lençóis Paulista. As 
lentes do jornal O ECO flagraram mais um ato de vandalismo, desta vez em uma 
caixa d'água no jardim Maria Luiza 1.

X

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG. I

FRASE
"Eu gostaria de dividir isso com todas as diretorias 
da Prefeitura Municipal." Bel Lorenzetti, prefeita 
de Lençóis Paulista, sobre o selo Município Verde 
Azul, conquistado na terça-feira, em São Paulo

CEF mostra 25 anos de FGTS
Trabalhadores agora podem consultar extratos do 

FGTS dos últimos 25 anos pela internet. O novo serviço 
foi lançado pela Caixa Econômica Federal e já está dis
ponível. Até então, só era possível ver os lançamentos 
dos últimos seis meses. O extrato completo pode ser 
acessado nos endereços caixa.gov.br e www.fgts.gov. 
br. Para isso, é preciso fazer um cadastro informando o 
número do PIS. Pela internet, os trabalhadores também 
podem atualizar o endereço e pedir que a Caixa envie as 
informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
por e-mail ou mensagens de celular. Para quem opta por 
receber as mensagens no celular, a instituição manda 
dois avisos por mês: um sobre o depósito feito pelo em
pregador e outro sobre o crédito dos juros.

A última rodada foi realizada no fim de 
semana, mas o Campeonato Brasileiro de 
2013 está longe de chegar ao fim. A parte 
de baixo da tabela da competição, que agi
tou as últimas rodadas, continua dando o 
que falar, e até a situação dos rebaixados 
pode sofrer alteração.

Com Portuguesa e Flamengo correndo risco 
de perder 4 pontos cada por terem escala
do jogadores irregularente no último jogo, e 
o Vasco tentando conquistar 3 pontos com 
impugnação da partida contra o Atlético-PR, 
as classificações finais de Fluminense, Vasco, 
Flamengo e Portuguesa podem ser trocadas.

Na situação atual, Fluminense e Vasco fo
ram rebaixados, com 46 e 44 pontos, , ao 
lado de Ponte Preta e Náutico. Caso Portu
guesa e Flamengo percam pontos no STJD, 
o Fluminense seria o grande beneficiado, 
escapando da degola e empurrando a Lusa.

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

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:

Decreto 428 de 4.12.2013..............Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 20.722,83.
Decreto 435 de 9.12.2013..............Fixa o índice de correção dos tributos
municipais, nos moldes exigidos pela Lei Municipal 2913 de 14.02.2007.
Decreto 436 de 9.12.2013............. Fixa a Tabela de Preços Públicos da Prefeitura
Municipal de Lençóis Paulista para o exercício de 2014.
Decreto 437 de 9.12.2013..............Estabelece valores por hectare de terra na zona
rural do Município de Lençóis Paulista, a vigorar até 30.06.2014, para fins de 
cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato oneroso
“inter -vivos”. Decreto 438 de 9.12.2013..............Revoga dispositivo do Decreto
Executivo 113, de 8.05.2007. Portaria 1524 de 10.12.2013..............Cessa
afastamento e concede licença gestante a Fabiana Bonaci Bernardo Feitoza,
Professor de Ensino Fundamental I. Portaria 1525 de 10.12.2013..............
Prorroga o afastamento concedido a Givanildo Juan Alves, Agente de 
Serviços Gerais.
Portaria 1526 de 10.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido a
Edinaldo Lopes Duarte, Cozinheiro.
Portaria 1527 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
Tatiana Prandini Rocha, Professor de Educação Infantil I.
Portaria 1528 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
José Carlos Ramos, Pedreiro. Portaria 1529 de 10.12.2013.............Prorroga o
afastamento concedido a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Comunitário
de Saúde. Portaria 1530 de 10.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido
a Ângela Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1531 de 10.12.2013............Prorroga o afastamento concedido a Magali
Fadoni Bazzuco, Cozinheiro. Portaria 1532 de 10.12.2013............Prorroga o
afastamento concedido a Claudinéia Débora Chapani da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1533 de 10.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido a Carlos
Eduardo dos Santos, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1534 de 10.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido a Ana
Cleide de Almeida Esperandio, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1535 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
Carina da Costa Almeida, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 1536 de 10.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde, Maria
Madalena Passarinho Moretto, Monitor Cultural -  tratamento de saúde.
Portaria 1537 de 10.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde, Giseli
Genari Vieira de Paula, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1538 de 10.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde, Elaine
Fidelis Santos Lopes, Agente de Saúde.
Portaria 1539 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
Lucilene Crespilho Caserta, Técnico em Informática.
Portaria 1540 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
Benedito Faxina, Pedreiro.
Portaria 1541 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a
Claudete Aparecida Morelli de Freitas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1542 de 10.12.2013.............Convalida o afastamento concedido a Dário
Vieira de Paiva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1543 de 10.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde, Lucimeiri
Tieri de Brito, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1544 de 10.12.2013.............Designa Valdecir dos Santos Gazola
responsável pelo expediente do Setor de Manutenção Automotiva no período de 
9 a 18.12.2013.

Lençóis Paulista, 11 de dezembro de 2013.

Silvia M aria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PR EFEITU R A  M UNICIPAL DE LEN Ç Ó IS PAULISTA 
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lançam ento 
de ofício e m ulta no im porte de 75% (setenta e cinco por cento) quanto 
ao Issqn Variável, 112,50 (cento e doze e m eio por cento) para o período 
de enquadram ento da em presa no Super Simples e 20%  (vinte por cento) 
por ausência de docum ento, efetuado pelo m unicípio de Lençóis Paulista 
atinente aos anos de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

ANDRÉ DE OLIVEIRA 13513
CAP -  CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
E TREINAMENTO LTDA ME

14295

CONSTRUTORA J. R. E. LTDA EPP 14216
DEMÉTRIO P  C. SILVA MONTAGENS ME 13322
EARTH SHOES LTDA EPP 14054
ESPAÇO SAÚDE LTDA ME 13806
GUERINGH AUTOCENTER PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA

13681

LOPES E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 13786
QUALI VIDA SERVIÇO DE ENFERMAGEM LTDA 13725
REAL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA

14189

REGIANE CRISTINA VIEIRA ME 13432
RENATA BARBOSA DOS SANTOS ME 13505
RIBEIRO GALDINO & FREITAS LTDA ME 13390
RIDER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
MOTOCICLETAS LTDA

13892

RVB LUCCHESI EQUIPAMENTOS ROD. E TRANSP 
LTDA

13335

Lençóis Paulista,
12 de Dezembro de 2013.

SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE 
ARRECADAÇÃO E  FISCALIZA ÇÃO 

Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PR EFEITU R A  M UNICIPAL DE LEN Ç Ó IS PAULISTA 
N O TIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista NOTIFICA os contribuintes e responsáveis do Im
posto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Super Simples que terão o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da presente publicação, para cumprir com a obrigação princi
pal junto ao fisco municipal, ou seja, proceda ao pagamento dos valores repassados 
através da Receita Federal, atinente ao período de 2008 e 2009.
Salienta-se, ainda, que a presente NOTIFICAÇÃO reitera os termos das diligências 
anteriormente empreendidas em relação aos contribuintes abaixo elencados, nos 
moldes do artigo 43 da Lei Complementar 20/2003, os quais não cumpriram a 
determinação de apresentar a documentação ora requisitada.
Frise-se, por fim, que o não atendimento da presente ensejará, no lançamento de ofí
cio do imposto, na lavratura do respectivo auto de infração e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis, nos termos do artigo 87 § 2° do Código Tributário Muni
cipal e artigos 26 e 43 § 1° da LC 20/2003 e Art. 16 da Resolução 30 do Conselho 
Gestor do Simples Nacional.
Segue abaixo a relação dos contribuintes e responsáveis que deverão regularizar 
sua situação junto ao município atinente ao período de 2008 e 2009.

Empresa CNPJ
R. T. G. TRANSPORTE E CARREGAMENTO 
LTDA ME

06.199.278/0001-16

Lençóis Paulista,
12 de Dezembro de 2013.

Setor de Desenvolvimento de A rrecadação e Fiscalização
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de dezembro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 253,44.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

RESOLUÇÃO N° 27/2013 -  de 10 de dezembro de 2013 -  “Institui o Código de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 10 de dezembro de 2013.

HUMBERTO JO SÉ PITA
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 10 de dezembro de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 22,63.

PREFEITURA MUNICIPAL TARCISIO MATEUS ABEL
DE MACATUBA Prefeito Municipal

DECRETO N° 2943 DECRETO N° 2945
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉ-

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉ- DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE
AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.
02/01/13.

Macatuba, 28 de novembro de 2013.
Macatuba, 28 de novembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2946
DECRETO N° 2944 DEFINE TARIFAS DOS SERVIÇOS
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉ- DE ÁGUA E ESGOTO.
DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 
AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE
02/01/13. Macatuba, 06 de dezembro de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL
Macatuba, 28 de novembro de 2013 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 004/2013
Cargo: Agente de Serviços Gerais 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil - 
Data: 13 de dezembro de 2013 
Horário: 08h30
01 — Ivone Rodrigues Elias
02 — Manoel Fernando da Cruz Barros
03 -  Daniel Alves
04 — Maria de Lourdes Januário Paixão

Lençóis Paulista,
11 de dezembro de 2.013

Av. Brasil, 862, Centro

M arcos Norabele
Presidente da Comissão - 

Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 57,93.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.fgts.gov
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NÚ M ER O S
A base instalada -  dispositivos 
em uso -  de smartphones deve 
superar a de PCs no primeiro 
semestre de 2014, diz a 
consultoria Enders Analysis.

Como a Europa 
planeja pousar uma sonda 
espacial em um cometa

Em novembro de 2014, após viajar por 
dez anos e centenas de milhares de qui
lômetros, uma espaçonave europeia vai 
pousar em uma bola de gelo e poeira de 
4 km de largura que viaja em direção ao 
Sol. E se tudo sair conforme o plano, esse 
acontecimento sem precendentes enfim 
nos dará o que precisamos para entender 
as origens da vida na Terra. O problema 
disso tudo está na parte do "sair conforme 
o plano" Até agora, qualquer tentativa de 
estudar cometas envolvia tanto voar pró
ximo a eles tentando igualar a sua veloci
dade, ou literalmente bater neles e então 
de alguma forma torcer para que o material 
quebrado mostre alguma informação rele
vante. Esta nova espaçonave, no entanto, é 
uma criatura bem mais sutil; ela passou os 
últimos dez anos perseguindo meticulosa- 
mente o cometa. A nave espacial, chama
da Rosetta, foi lançada em 2004 e entrou 
em hibernação em 2011 para economizar 
energia enquanto espera a passagem do 
cometa Churyumov-Gerasimenko. Na ma
nhã do dia 20 de janeiro de 2014, Rosetta 
vai acordar da sua soneca e se preparará 
para pegar 0 cometa quando ele se dirigir 

para ela. Assim que acordar, Rosetta vai 
imediatamente começar a observar 
a navegação do cometa, dando aos 
cientistas a informação necessária 

para eles perceberem qualquer mu
dança no caminho do cometa e corri

gir 0 trajeto final caso necessário. Circular 
0 cometa não é nada simples, no entanto. 
O Churyumov Gerasimenko quase não tem 
gravidade, então a Rosetta precisará usar 
jatos para manter alguma espécie de órbita 

^  ao seu redor. Além disso, 0 Raw Story des
taca que conforme Rosetta se aproximar do 

^  Sol, as "nuvens de vapor e gás escorrendo 
^  a superfície do cometa vão chegar aos pai

néis solares de 14 metros de comprimento 
^  da sonda como ventos movendo uma vela". 

Então manter um círculo constante vai ser 
uma tarefa bem complicada.

FOTO: DIVULGAÇÃO , ,
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Centro Municipal de Formação
Profissional “Prefeito Ideval Paccola”

C E N T R O  M U N IC IPA L C E N T R O  M U N IC IPA L
D E  FO R M A Ç Ã O D E  FO R M A Ç Ã O
P R O F IS SIO N A L P R O F IS SIO N A L

“PREFEITO IDEVAL “PREFEITO IDEVAL
PACCOLA” PACCOLA”

PO R T A R IA  20/2013 PO R T A R IA  21/2013
Wanderley Francatti, Diretor Wanderley Francatti, Diretor
Executivo do CMFP de Lençóis Executivo do CMFP de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, Paulista, Estado de São Paulo,
usando das atribuições que lhe usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e, em são conferidas por lei, e, em
cumprimento ao disposto na cumprimento ao disposto na alínea
alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica
Orgânica do Município, torna do Município, torna público os
público os seguintes atos oficiais: seguintes atos oficiais:

Portaria n° 020/2013 de 11 de Portaria n° 021/2013 de 11 de
dezembro de 2013, afasta para dezembro de 2013, afasta para
tratamento de saúde a funcionária tratamento de saúde a funcionária
Luciana Bueno Dias Barbosa de Maria Aparecida Torres Coneglian
03/12/2013 até 17/12/2013. de 09/12/2013 até 13/12/2013.

Lençóis Paulista, 11 de dezembro Lençóis Paulista, 11 de dezembro
de 2013. de 2013.

Wanderley Francatti Wanderley Francatti
Diretor Executivo Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de dezembro de 2013. Na página A5.
Valor da publicação R$53,78.

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) no 10/13- OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 
DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIA
TURAS EM USO DA DELPOL AREIÓPOLIS. O Senhor Doutor Antonio Soares da Costa 
Neto, Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, usando a competência delegada, torna público 
que se acha aberta, nesta unidade, Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
menor preço, processo n° DSPB n° 121/2013, objetivando a contratação de Posto Fornecedor 
de Combustível (gasolina comum e álcool etílico hidratado), para a abastecimento das viaturas 
da Delegacia de Polícia de Areiópolis, que será redigida pelas disposições legais vigentes. O 
inicio de entrega das propostas será em 04/12/2013 e a abertura da sessão será em 17/12/2013, 
às 10h30m, no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br . Duvidas e informações, 
através telefones (-14-38812000 ou 38461122).

Regional CARROS
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ontem que o governo deve adiar 
a obrigatoriedade de novos itens de segurança em 10 0 %  dos carros vendidos 
no país que começaria a valer em 2014. Hoje, itens como air bag frontal duplo 
e freio ABS estão presentes em 6 0 %  dos carros novos. Com a extensão dos 
itens para toda a frota, os preços dos carros subiriam.

CONTORNO FERROVIÁRIO

A L L  entrega estudo de transposição no dia 19
Empresa confirmou a conclusão do EVTEA lençoense para remover a ferrovia do Centro urbano

A ngelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

j n  ALL (América Latina Lo- 
# % gística) confirmou a entre- 

m m ga do EVTEA (Estudo de 
Viabilidade Técnica Econômica 
e Ambiental) à Prefeitura de 
Lençóis Paulista para a próxima 
quinta-feira, dia 19. O estudo, con
cluído pela Acciona Engenharia 
LTDA -  empresa responsável pelo 
projeto -  pretende verificar a pos
sibilidade da construção do con
torno ferroviário no município. A 
malha ferroviária na região possui 
diversos gargalos para o livre trá
fego de trens, considerando-se os 
cruzamentos urbanos devido à sua 
própria história.

A realização do EVTEA é re
sultado da parceria entre a con
cessionária e a Triunfo e Vetorial 
(Vetria Mineração), que irá atuar 
na extração, transporte e comer
cialização de minério de ferro 
de Corumbá (MS) até o porto de 
Santos (SP). Esta possibilidade pre
ocupa as autoridades, já que cada 
composição deve ter entre 150 a 
180 vagões carregados. Entre ou-

tros aspectos, a ALL analisou a 
capacidade da ferrovia, o melhor 
traçado, a segurança, instalação de 
passagens de mvel.

O EVTEA de Lençóis Paulista 
será o segundo de uma série de 
quatro estudos apresentados no 
mês de dezembro pela ALL. No 
dia 23, será a vez de São Manuel.

Em novembro, a concessionária 
apresentou os estudos em Bauru 
que verificaram a possibilidade de 
retirada dos trens de carga de den
tro da cidade de Bauru e a cons
trução de duas pontes sobre a ma
lha férrea que corta o município. 
Neste caso, a ALL apontou três 
traçados distintos, orçados entre

PERIGO -  Malha ferroviária 
no Centro de Lençóis Paulista 
representa risco à população e 
deixa o trânsito complicado; Dnit 
e ALL trabalham em EVTEAs para 
mudar o traçado da linha

R$ 800 milhões a R$ 1,2 bilhão.
Um acidente em São José do 

Rio Preto, no fim do mês de no
vembro, deixou oito pessoas mor
tas, entre elas uma mulher grávida 
e duas crianças, e outras oito feri
das. Um trem carregado de milho 
passava por um bairro residencial 
da cidade quando saiu dos trilhos. 
Dois vagões atingiram quatro ca
sas. Após o incidente, a ALL e o 
Dnit (Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte) ten
tam agilizar os EVTEAs encomen
dados por municípios cortados 
por ferrovias.

Questionada pela reportagem 
do jornal O ECO, a assessoria de 
imprensa da concessionária prefe
riu não foi adiantar os resultados do 
EVTEA lençoense, que serão mos
trados para a prefeita Bel Lorenzetti.

Dnit já entregou estudos preliminares
Paralelo aos estudos da 

ALL, o Dnit contratou a Vega 
Engenharia e Consultoria 
LTDA de Curitiba (PR) para 
desenvolver outro EVTEA que 
irá verificar a possibilidade de 
transposição da linha férrea em 
dois pontos: nas ruas Coronel 
Joaquim Anselmo Martins e Ni
terói. O valor do projeto é de R$ 
1.019.895,49.

O departamento disponibili
zou ao jornal O ECO uma nota 
técnica, na qual informa sobre

a situação contratual atualizada 
dos estudos. De acordo com o 
documento, um relatório com 
estudos preliminares já foram 
entregues à Prefeitura de Len
çóis Paulista. Na reunião, foi 
solicitada a empresa Vega Enge
nharia e Consultoria o estudo de 
duas propostas alternativas à ini
cialmente discutida que deverão 
ser entregues ainda este mês.

Em contato com o diretor de 
Obas de Lençóis Paulista, Antô
nio da Silveira, confirmou a in-

formação. ”O resultado dos estu
dos não veio ao encontro do que 
nós necessitamos. Então, estamos 
trabalhando nestas alternativas 
que ainda não definidos”. Silvei
ra ainda adiantou quais foram 
os problemas encontrados pela 
administração no estudo. 'As 
soluções apresentadas não são 
viáveis, pois nós temos que pro
curar conciliar tudo o que existe 
no contorno e não há estas infor
mações. Nós entendemos que dá 
para melhorar muito”, concluiu.

Previsão de 
en trega dos 
EVTEAs da 
m étrica norte  
da  ALL

a) Sorocaba -  
Dia 06/12/2013
b) Lençóis Paulista - 
Dia 19/12/2013
c) São Manuel -  
Dia 23/12/2013
d) Aquidauana -  
Dia 27/12/2013

p o l ít ic a

Pita ignora previsão e quer retalhar orçamento
Presidente da Câmara de Lençóis Paulista apresentou emendas que somam R$ 800 mil

Angelo Neto

Presidente da Câmara de 
Lençóis Paulista, Humberto 
José Pita (PR) apresentou 15 

emendas ao Orçamento 2014, que 
somam R$ 800 mil. Em setembro, 
na reunião com os vereadores, 
a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
expôs a previsão financeira para 
2014 e pediu que o orçamento não 
fosse muito remanejado.

Conforme divulgado pelo O 
ECO na terça-feira 10, a pauta 
da sessão da segunda-feira à noite 
previa votar projetos polêmicos e 
importantes. Entre eles, o Orça
mento 2014 e suas emendas.

A pedido do vereador José 
Santana (PSDB), o Dodô, a vota
ção do orçamento e emendas foi 
adiada em uma semana e deve 
voltar à pauta na segunda-feira 16. 
De acordo com Dodô, as emen
das precisariam ser melhor estu
dadas. 'Vários vereadores estão 
em dúvida também. Temos que 
votar com responsabilidade, não 
adianta aprovarmos e depois isso 
ser vetado. Quero votar dentro da 
lei”, afirmou. Todos os vereadores 
votaram a favor da solicitação do 
tucano.

Pita rebateu Dodô e afirmou 
que os parlamentares lençoen-

ses tiveram tempo para analisar 
as matérias. ' O argumento dos 
vereadores de que não tiveram 
tempo de analisar as emendas 
não é verdadeiro. O tempo foi 
regimental, mais de 40 dias. Elas 
estavam disponíveis a todos os 
vereadores, com todas as informa
ções. Os vereadores têm todas as 
condições de verificar se é legal ou 
não. Agora eles não podem alterar. 
Gostaria que fossem aprovadas e 
com isso o Hospital seja salvo”, 
disse. As propostas de Pita retiram 
dinheiro de várias diretorias e re
passam ao Hospital Nossa Senho
ra da Piedade.

Sobre a diferença que o di
nheiro das emendas de sua auto
ria poderia fazer no Orçamento, 
Pita demonstrou desinteresse 
sobre o assunto. ”Sou vereador, 
não sou prefeito. Parece que é 
uma quantia pequena para alterar 
o orçamento da Prefeitura. Isso 
tem que ser discutido mesmo. O 
contador e o diretor de Finanças 
da Prefeitura fizeram o orçamen
to. Nele existem todas as previsões 
e o que a Prefeitura acha de im
portante. Temos visto que mesmo 
com o orçamento apertado, a Pre
feitura continua fazendo asfalto”, 
afirmou.

Além das emendas de Pita, ou-

tras propostas foram apresentadas 
e serão votadas na próxima ses
são. Os vereadores do P^ Ailton 
Tipó Laurindo e Anderson Prado 
de Lima, são autores de quatro 
emendas. Uma remaneja R$ 185 
mil para o pagamento de pessoal

em creches. Outra transfere R$ 50 
mil à Atividade Delegada. A ter
ceira remaneja R$ 50 mil para a 
Associação Protetora dos Animais. 
A quarta emenda transfere R$ 225 
mil de várias diretorias e destina 
ao Auxílio Transporte.

http://www.bec.sp.gov.br
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br
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Regional MACATUBA
A Polícia Militar de Macatuba apreendeu, na tarde 
de terça-feira, com um menor, oito pedras de crack 
e R$ 15 em dinheiro. O adolescente, já conhecido por 
tráfico de drogas, foi apreendido e apresentado ao 
Juizado da Vara da Infância e da Juventude.

HOSPITAL DE AGUDOS

Verba do Pronto-Socorro pagou funcionário 
que mora nos Estados Unidos, diz diretoria
Sérgio Camargo, provedor do Hospital de Agudos, diz que 20% da verba 
destinada ao pronto-atendimento não chega; Everton negou irregularidades

FOTO ARQUIVO: O ECO

W elinton Barros_______

A sessão da Câmara de 
Agudos, na segunda-feira 
9, trouxe novas denúncias 

envolvendo o Pronto-Socorro da 
cidade. De forma inesperada, o 
provedor da AHA (Associação 
do Hospital de Agudos), Sérgio 
de Abreu Camargo, solicitou 
palavra na tribuna e leu um 
texto apontando um suposto 
desvio do dinheiro destinado 
ao pronto-atendimento local. Se
gundo ele, 20% da verba desti
nada ao serviço é utilizada para 
pagar funcionários que nunca 
foram ao Pronto-Socorro, como 
veterinários, dentistas e fisio
terapeutas. Camargo afirmou, 
ainda, que um desses profissio
nais mora nos Estados Unidos 
e mesmo assim recebe salários 
pelo PS. Camargo apontou que 
R$ 1,1 milhão dos R$ 5 milhões 
repassados anualmente pela 
Prefeitura são desviados para 
outras finalidades, que não a 
manutenção do serviço.

Procurado pelo jornal O 
ECO, o prefeito Everton Octa- 
viani negou irregularidades no 
repasse para a entidade. "Não 
existe esse negócio de funcio
nário fantasma". Ele confirmou 
que alguns servidores recebem 
pelo pronto-socorro, mas estão

alocados em outras unidades de 
saúde, o que é normal na admi
nistração pública. "Além disso, 
esses profissionais também 
atendem no hospital quando são 
chamados", continuou.

A AHA é alvo da segun
da CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) só neste ano. A 
primeira investigou as contas 
e gastos da entidade. A segun
da foi instaurada em outubro, 
após a revelação de um livro 
de anotações que continha 
denúncia de irregularidades 
como falta de médicos em 
plantões, falta de equipamen
tos básicos - como os usados 
para aferir pressão e glicemia 
- e até a morte de um paciente.

No início deste mês, o pre
feito Everton Octaviani (PMDB), 
após acordo com a diretoria da 
AHA, anunciou que o PS voltará 
a ser administrado pela Prefei
tura, não mais pelo Hospital, 
como acontece hoje. O prazo 
dado para a mudança foi de 
60 dias, ou seja, até meados de 
fevereiro. O convênio entre Pre
feitura e Hospital para o geren
ciamento do Pronto-Socorro já 
durava cerca de 15 anos.

Na sessão da Câmara, o 
provedor do Hospital antecipou 
que parte do dinheiro enviado 
pela Prefeitura para o custeio

do serviço não chega até a en
tidade. "Dadas as acusações 
infundadas feitas pela Câmara 
de Agudos, nós nos sentimos 
na obrigação de fazer a toda a 
população um esclarecimento. 
Os vereadores, a Prefeitura e a 
Secretaria de Saúde vêm afir
mando que o Executivo repas
sa um montante de R$ 430 mil 
por mês, cerca de R$ 5 milhões 
por ano. Porém, dos R$ 5 mi
lhões, mais de R$ 1,1 milhão 
são destinados ao pagamento de 
ambulâncias, veterinários e ou
tros médicos que não trabalham 
conosco, sempre atendendo à 
exigência da Secretaria de Saú
de, que solicita esses tipos de 
pagamentos", disse Camargo.

Segundo ele, existe um pro
fissional que é pago todo mês 
e não mora no Brasil, mas nos 
Estados Unidos. "Um dos fatos 
que nos chamou a atenção e por 
nós foi denunciado ao secretário 
da Saúde na ocasião deve-se ao 
fato de termos tomado conheci
mento de que um dos profissio
nais está há meses fora do Brasil 
e, mesmo assim, acontecia a so
licitação da Prefeitura para que 
se fizesse esse pagamento".

Sobre o fato o prefeito Ever- 
ton Octaviani defendeu a apu
ração da denúncia. "É preciso 
averiguar essa irregularidade",

NOVAS DENUNCIAS -  Provedor do Hospital de Agudos, Sergio de Camargo, acusa pagamento irregular no PS

declarou.
Camargo denunciou que o 

Executivo solicita há anos que o 
Hospital faça intervenções cirúr
gicas em pacientes encaminha
dos pela Administração e que o 
valor pago seja descontado do 
repasse do pronto-atendimento.

Sempre segundo a diretoria 
da AHA, uma pasta com os do
cumentos que comprovam suas 
afirmações foi entregue à Câ
mara Municipal, com o nome 
de cada funcionário, função e o 
valor pago a cada um deles.

O diretor afirmou que, na

terça-feira 10, foi ao Ministé
rio Público para apresentar a 
denúncia, mas foi orientado a 
juntar toda documentação que 
comprove os problemas citados 
na carta e voltar na segunda
-feira 16.

O presidente da Câmara, 
Auro Octaviani (PMDB), disse 
que as informações serão apura
das. "Nós já tínhamos as infor
mações de que 17 pessoas que 
recebiam não faziam parte do 
pronto-atendimento. Essas novas 
informações são importantes. 
Elas serão apuradas e vamos soli

citar as informações dos últimos 
secretários de Saúde para confir
mar o caso", disse.

O relator da CEI, Adriano 
Delfino (PMDB), disse que todas 
as denúncias serão investigadas. 
"Vamos ouvir um por um e quem 
tiver que pagar, vai pagar. Não 
vamos poupar ninguém. Tem um 
monte de irregularidades que nós 
ainda iremos apurar", declarou.

Na próxima semana serão 
marcadas novas audiências da 
CEI para ouvir testemunhas 
que irão relatar os problemas no 
atendimento.

LENÇÓIS PAULISTA

Mais dois adolescentes são internados acusados de tráfico
Somente este ano, 35 menores infratores foram apreendidos, mais que o dobro do ano passado

Carlos A lberto Duarte

M
ais dois adolescen
tes de 16 anos foram 
apreendidos pela Po

lícia Militar e tiveram a prisão 
ratificada pela delegacia em 
Lençóis Paulista. Os menores 
apreendidos na tarde e noite de 
terça-feira 10 foram encaminha
dos para uma cela especial em 
Pirajuí e serão encaminhados 
à Fundação Casa. Com os dois 
apreendidos esta semana, já 
soma 35 o número de menores 
infratores reincidentes retirados 
das ruas somente este ano. O 
número é mais que o dobro de 
adolescentes internados todo o 
ano passado, quando 17 adoles

centes infratores foram encami
nhados à Fundação Casa pela 
Justiça local.

Na noite desta terça-feira, 
equipe da Força Tática da Po
lícia Militar flagrou tráfico de 
drogas no Jardim Paccola. Os 
policiais apreenderam cocaína, 
maconha e um adolescente de 
16 anos. Dois adultos foram ou
vidos e liberados. Segundo in
formações do sargento Lucas, a 
equipe estava em patrulhamen- 
to de rotina pelo bairro quando 
avistou as três pessoas, sendo 
dois adultos e um adolescente, 
em atitude suspeita.

Durante a abordagem, 
policiais encontraram com o 
adolescente 41 porções de co

caína em um pote, pesando 
aproximadamente 28 gramas, 
e uma única porção bruta da 
droga pesando 13 gramas que, 
se fracionada daria mais 150 
porções, totalizando 41 gramas. 
Com os adultos foram encontra
dos 6 gramas de maconha, divi
didos em seis porções. Encami
nhados ao Plantão Policial, os 
adultos alegaram ser usuários, 
foram ouvidos e liberados. O 
delegado de plantão ratificou a 
apreensão do adolescente, que 
permaneceu à disposição da 
Justiça. Segundo a Polícia Mili
tar, o menor com passagens por 
tráfico seria transferido para 
cela especial na cadeia de Pira- 
juí e posteriormente internado

na Fundação Casa.
Horas antes da apreensão 

do adolescente de 16 anos no 
Jardim Paccola, a PM recebeu 
denúncia de tráfico no Jardim 
Monte Azul. Os policiais foram 
até o local e apreenderam com 
outro adolescente de 16 anos 35 
pedras de crack. O delegado de 
plantão também ratificou a apre
ensão do menor que foi encami
nhado a Pirajuí até internação. 
A equipe da Força Tática ainda 
prendeu à tarde, um homem 
procurado pela Justiça, pelo 
artigo 33 (tráfico de entorpecen
tes). Encaminhado à Delegacia 
de Polícia local, seria transferido 
para o CDP (Centro de Deten
ção Provisória) de Bauru.
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FESTA DA 
UVA E VINHO
Na segunda-feira 9 foi 
divulgada para imprensa e 
convidados a programação 
da 2  ̂ Festa da Uva e do 
Vinho, promovida pela 
Vinícola Casagrande.
O evento terá venda 
de produtos e almoços 
distribuídos nos dias 15,
22 e 29 de dezembro e 5 
de janeiro. Na foto estão a 
proprietária Marisa e o Chef 
Gigio.

I Q

Ambiente
Marina e 
Generoso, 
Tempeiro Caseiro

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Vitória comemora seus 5 anos no dia 11 de dezembro. Na 
foto, ela e seu pai João Vitor, Consultor de Vendas do Jornal 
O Eco. Feliz aniversário!
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• TIM
A loja da Tim em Lençóis 
Paulista está com ofertas 
para o final de ano. Confira 
as novidades e aproveite 
o horário estendido da Tim 
que atende na rua 15 de 
Novembro, das 9h às 22h. 
Telefone (14) 3263 5674 ou 
4105 0310.

I O  
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FOTO: KING STUDIO

Maria Vitória, 1 mês

PANIFICADORA E CONFEITARIA
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(14) 3264-4430* 3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES
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Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CECAP) -  Lençóis Pta.
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O  Parabéns aos formandos do 
Jardim II da Escola de Educação 
Infantil Gente Miúda.
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©  Arthur.
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©  Ana Clara.

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I V S T R U C Ã O

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

RiWALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

A  VENTURA FAZ O SEU 
NATAL in e s q u e c ív e l ,
COM UM SABOR PANETONES
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CacauShow
UM SHOW DE CHOCOLATE
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