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Invicto, Expressinho é o campeão do Amador 2013
Com a melhor defesa do campeonato e ataque mais eficiente, vermelhos venceram a final contra o Santa Luzia por 3 a 0 e levaram a taça C)

FINANÇAS

Lençóis Paulista 
espera reaver 
índice de IC M S

O atraso na divulgação do percen
tual do índice de ICMS -  que deveria 
ter sido feita em novembro - pode ser 
um sinal de mudança. A esperança do 
município é que o impacto negativo de 
14% no repasse seja menor. Segundo 
Júlio Gonçalves, existe um movimento 
de prefeitos contra as perdas.

APREENSÃO

Polícia encontra idoso 

com espingardas O

FEIRA
. 4

Associação Rural 
confirma Luan SantanaJ^ 
na Facilpa 2014
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A  3 7 “ F a c i lp a  j á  te m  n o m es  c o n f irm a d o s . N o 
m ês  p a s s a d o , a  p a r c e r ia  d a  A sso c ia ç ã o  R u ra l  
d e  L e n ç ó is  P a u l is ta  e V e n tu r a  F M  fe c h a ra m  o 
n o m e  d a  d u p la  I s r a e l  &  R o d o lffo  p a r a  a  fe ira . 
O n te m , a  fe ir a  c o n f irm o u  a  p re s e n ç a  d e  L u a n  
S a n ta n a  (fo to ) n a  p ro g ra m a ç ã o . O  s e r ta n e jo  
to c o u  n a  fe s ta  em  2 0 1 0  e lev o u  m a is  d e  25  
m il p esso a s  p a r a  o re c in to  d e  ex p o siçõ es. A  
F a c i lp a  a c o n te c e  d e  1° a  11 d e  m a io . A5
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BASQUETE

Alba vence duas 

partidas e é 

campeão da LBC
Após levar a melhor sobre o Sesi/ 

Marília na primeira partida da final da 
LBC, a equipe sub-16 do Alba/Lençóis 
Paulista voltou a vencer os adversários, 
desta vez no Tonicão, e se consagrou 
campeã da competição. Com o título, 
os lençoenses terminam o ano de 2013 
com um saldo bastante positivo.

AGUDOS

Everton recebe R$ 1,4 

mi para Domélia

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

MACATUBA

DER inicia 
melhorias na área 

urbana da SP-261
O DER (Departamento de Estradas 

e Rodagens) iniciou ontem, no perío
do da tarde, as obras de construção de 
melhorias no trecho urbano da rodovia 
Osny Matheus (SP-261). A boa notícia 
aos macatubenses foi divulgada com 
exclusividade pelo jornal O ECO na 
edição de terça-feira 10. Serão três novas 
alças de acesso que devem desafogar o 
trânsito no local. Moradores dos altos 
da cidade (jardins Planalto, Bocayuva e 
América) reclamavam constantemente 
da dificuldade em transitar de um lado 
para o outro da cidade. ^ 4̂ EM OBRAS - DER iniciou ontem obras na parte urbana da Rodovia Osny Matheus, em Macatuba; local era alvo de reclamações

MACATUBA

Tarcísio quer 
14° salário para 
servidores

O prefeito de Macatuba, Tarcísio 
Abel (PP), enviou à Câmara de Verea
dores um projeto de lei que concede ao 
servidor público um abono de até R$ 
430. Outra matéria de autoria da Mesa 
Diretora prevê o mesmo benefício 
aos servidores do Poder Legislativo. 
O presidente da Câmara, Júlio Cesar 
Saes (PP) convocou uma sessão extra
ordinária hoje para votar os projetos. 
Mesmo já sofrendo os efeitos da que
da da arrecadação, Tarcísio conseguiu 
economizar recursos e para dar o 14° 
salário aos servidores. ^ 4̂
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TEMPO
TERÇA-FEIRA, 17/12

Sol com algumas 
..nuvens. Não t^ove.

t30°C
418°C UR86%

37%

QUARTA-FEIRA, 18/12
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t31°C
419°C UR86%

40%

PRESIDENTA
Dilma Rousseff fala sobre 
os leilões de petróleo do 
Campo de Libra

RÁDIO
Para ter videogame 
da novo é preciso  
trabalhar 80 dias
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O pin ião  CFRASE
• "Tivemos um ano com dificuldades financeiras, mas sempre 
pudemos contar com a colaboração do funcionalismo"

PARA PENSAR
• "Os princípios mais 
importantes podem e

Tarcisio Abel sobre projeto de devem ser inflexíveis"
14^ salário para servidores Abraham Lincoln
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73 Função social do esporte
T S

I

rminou neste domingo, 15, o futebol 
amador de Lençóis Paulista. Foi um ano 
de muitos campeonatos que movimen

taram dezenas de pessoas entre jogadores, 
comissão técnica dos times e também torce
dores que acompanham fielmente todos os 
jogos. É um lazer levado a sério por centenas 

de jogadores, que dedicam os finais de se
mana a esse compromisso. Não há dúvida 
que o futebol deve ser incentivado. Seja 
por seu aspecto social de integração e 

de oportunizar o surgimento de novos 
talentos para o mercado profissional -  
afinal, não são poucos os casos de jo
gadores que começaram em peladas e 
jogos amadores para depois chegar a 
clubes profissionais.

Além disso, por detrás do futebol 
amador existe uma estrutura de esco- 

linhas de futebol que é mantida pela 
Diretoria de Esportes que tem um pa

pel importante na socialização de dezenas de 
garotos que enquanto estão na escola, estão 
longe da droga e da criminalidade.

É preciso destacar também o papel im
portante dos empresários que apóiam o 
esporte em geral, independente da modali
dade. Por isso, foi mais do que justa a home
nagem prestada pela Liga Lençoense ao só
cio da Lutepel, George Ribeiro Correia Lima. 
Além do futebol, a empresa apoia o basque
te e também atividades paradesportivas, 
através do patrocínio da Adefilp (Associação 
de Deficientes Físicos de Lençóis Paulista).

Por fim, é preciso parabenizar a comissão 
técnica do Expressinho, representada pelo téc
nico Clóvis Gino Pereira, o Mosca e também ao 
vereador e presidente da equipe, Gumercindo 
Ticianelli Júnior. Não é à toa que o time sempre 
entra como favorito em todas as competições 
que participa. O título foi o quinto da equipe 
numa campanha invicta até a final.
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O Brasil emPACado
Marcos Norabele,
Diretor de rh da Prefeitura de 
Lençóis Paulista e Presidente do 
Cômite de Investimentos do IPREM

Em dezembro, por força de legislação fe
deral, os Institutos de Previdência tem 
que elaborar o Plano de Investimentos 

para o ano seguinte. Devido a isso, o Comitê 
de Investimentos do IPREM de Lençóis Pau
lista se reuniu com representantes das insti
tuições onde mantém aplicações: Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, 
Bradesco e Itaú. Neste caso os bancos envia
ram pessoas de seus "asset" (área do banco 
que cria produtos financeiros), portanto, es
pecialistas. O cenário apresentado para 2.014 
é muito ruim com novo pibinho. A análise 
de todos foi que os problemas econômicos 
do País decorrem da má gestão econômica 
e de uma crise de credibilidade do Governo 
Federal. As ações de Dilma, Mantega e Tom- 
bini levaram a perda de credibilidade peran
te o mercado. O intervencionismo no Banco 
Central promovendo a queda da taxa de juros 
não se baseou em técnica, mas marketing 
político. As condições não permitiam uma re
dução tão incisiva nos juros, mas o marketing 
petista queria ostentar que o governo aplicou 
a menor taxa de juros da história. Resultado: 
a inflação disparou e o índice não pode ser 
mantido. Tal manobra confirmou o que já se 
percebia: para o mercado que o Banco Cen
tral do Brasil não é autônomo e está submisso 
ao Planalto. As intervenções politiqueiras do 
governo petista na Petrobrás estão levando 
a derrocada daquela que foi a maior empresa 
do Brasil. O Pré Sal não é o que foi prometido 
nas pinoquiosas campanhas de marketing do

governo petista. O único sal que os acionistas 
estão tomando é o sal de frutas para melhorar 
a dor de estômago causada pelos prejuízos. A 
intervenção na área elétrica foi outra medi
da desastrosa. Os atrasos no cronograma e 
problemas nas obras da Copa demonstram 
a incompetência e falta de gerenciamento 
do País. O Brasil perdeu credibilidade e, por
tanto, perderá investimentos. Os investidores 
irão para locais mais seguros. Isto provocará o 
aumento do dólar. Para manter investimentos 
estrangeiros o Governo terá que pagar mais 
e assim aumentar os juros o que terá efeito 
danosos para o crescimento. Juros altos pro
vocarão também um aumento da dívida do 
Governo Federal. Sabemos que "Mantega" 
não é solução para isto.

O crescimento pífio, afeta os municípios 
que a cada mês constatam queda de arre
cadação. Medidas amargas precisam ser 
tomadas pelo Governo Federal, mas dado o 
ano eleitoral serão adiadas, agravando a si
tuação. Vendo o abismo, o Governo Federal 
não muda o rumo, mas, ao invés, acelera o 
passo para jogar o Brasil no buraco.

O Governo Federal consegue enganar a 
população mais carente e dependente das 
fabulosas mil e uma bolsas, mas não con
segue enganar o Mercado e os investidores. 
Para começar a recuperar a credibilidade 
precisamos urgente "desmantegar" o Mi
nistério da Fazenda, salvar o Banco Central 
do "tombinho" e a PTobrás precisa voltar a 
ser a Petrobrás. A Presidenta Dilma, Mãe do 
emPACdo, pode ser reeleita graças ao bolsa 
voto estabelecido no País, mas sua inepta 
gestão destruiu a possibilidade de darmos 
um grande passo para o desenvolvimento.

O Brasil enfim emPACou.
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Nossos heróis
André Paccola Sasso (Cagarete)
é advogado e vereador

Ao começar escrever este texto, procurei 
a definição da palavra Herói. A melhor 
encontrada foi essa: "Nome dado pe

los gregos aos grandes homens divinizados. 
Aquele que se distingue por seu valor ou por 
suas ações extraordinárias, principalmente 
por feitos brilhantes durante a guerra."

Guardada a devida proporção da termino
logia "guerra", a conquista do voleibol lenço- 
ense da melhor idade é digna de ser comemo
rada com todas as pompas. Falo isso com total 
parcialidade, pois tenho a honra de conviver 
com esses guerreiros e sei que enquanto essa 
vitória não chegasse, eles não sossegariam.

O título dos jogos estaduais do idoso foi 
em Santos, obtido no domingo 8 de dezem
bro, após um jogo histórico contra a arquir- 
rival equipe de São Pedro. Foi mais de uma 
hora de batalha, coroando uma geração de 
esportistas amadores, amigos, companhei
ros e genuinamente lençoenses.

Essa equipe nasceu há exatos 51 anos e 
até hoje permanece unida, com o mesmo 
espírito da juventude. Para eles nunca exis
tiu a palavra tristeza, nunca existiu a palavra 
desânimo e tampouco a palavra desistência. 
Enfim, chegou o grande dia. Chegou a hora 
de chorar na quadra, chegou a hora ajoelhar 
e lavar a alma, de olhar para trás e certificar 
que o dever foi cumprido. A meta traçada 51 

anos atrás foi conquistada.
Hoje, Lençóis Paulista tem a melhor equipe

do voleibol adaptado do Estado de São Pau
lo. Nossos heróis estão circulando pela nossa 
cidade todos os dias. Muitas pessoas sequer 
sabem dessa conquista. Muitas desconhecem 
a dimensão dessa vitória. Continuam com a 
mesma simplicidade, com o mesmo carisma 
natural e com o mesmo emprego ou atividade.

Tenho certeza que muitos de nossos atletas 
da melhor idade não têm noção do tamanho 
desse título e do legado por eles deixado. Falo 
do legado porque muitos de nós, um pouco 
mais jovens, dificilmente conseguiremos che
gar perto dessa conquista. Somos frutos do 
esporte feito com mais conforto. Eu e meus 
amigos jamais conseguimos formar uma gera
ção tão brilhante como essa. Não me canso de 
ouvir os testemunhos de superação e de vida. 
Não me canso de abraçá-los e de partilhar de 
cada experiência, sempre alegres. Com eles 
não tem tempo ruim. Não tem chuva e telhado 
quebrado, não tem inveja ou soberba. Tem é 
uma lição de vida a cada ponto. Tem uma aula 
de companheirismo, de civilidade e de amor 
pela cidade a cada viagem. Tem uma equipe 
que marca a história esportiva de nossa cidade.

Os heróis estão por aí, cabe a cada um 
de nós reconhecê-los e pedir um abraço, 
congratulando pela oportunidade de hastear 
a bandeira de Lençóis no mais alto patamar 
do esporte paulista. Vocês realmente são ho
mens divinizados, são brilhantes naquilo que 
fazem, portanto, nossos heróis. Que Deus 
abençoe a cada atleta que nos emociona a 
todo instante, não somente pela conquista, 
mas sim pelo exemplo de vida.

1 ^ 1

Forças política e econômica põem peso na tinal do Amador

No domingo 15, o estádio Archângelo Brega, o Bregão, foi palco de mais uma final 
do Campeonato de Futebol Amador série A 2013, promovido pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. Além de lideranças políticas locais e desportistas ligados ao futebol, o 
empresariado lençoense fez questão de acompanhar o jogo entre Expressinho e San
ta Luzia. Entre as figuras emblemáticas, destaque para o patrono do torneio, George 
Ribeiro Correia Lima, e o sócio Edenilson Grecca, ambos do grupo Lutepel, que con
versaram longamente com o vice-prefeito José Antonio Marise. Afinado no papo que 
extrapola o mundo da bola, o vereador Manoel dos Santos Silva (PSDB), o Manezinho, 
se achegou à rodinha e garantiu que futebol combina com política.

I<<l<< MÁRCIO MOREIRA" l< "

O mundo é uma bola
O empresário George Ribeiro Cor

reia Lima (Lutepel), o vice-prefeito 
Marise e o vereador Manezinho, no 
gramado do Bregão

Apoiadores
George Ribeiro Correia Lima e Ede- 

nilson Grecca são grandes incentivado- 
res do esporte social em Lençóis. A Lu- 
petel apoia o projeto Alba, no basquete, 
e causas sociais. Grecca, aliás, é o maior 
responsável pelo projeto Centro de Qui
mioterapia e liderou a construção da 
sede da Adefilp (Associação dos Defi
cientes Físicos de Lençóis Paulista).

Campo político
Entre os políticos na final do Cam

peonato Amador -  além de Marise 
e Manezinho -  estão André Paccola 
Sasso, o Cagarete, Francisco de As
sis Naves (ambos do PSDB) e o pre
sidente da Câmara, Humberto José 
Pita (PR). O grupo assistiu à vitória do 
também vereador Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (DEM), comandando-em- 
-chefe do Expressinho.

Convidado vip
Quem também marcou presença na 

festa foi o deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM), que veio a Lençóis Pau
lista para acompanhar a decisão a con
vite do companheiro de partido, Ticia- 
nelli Júnior. O parlamentar visitante se 
sentiu à vontade entre os lençoenses e 
elogiou a receptividade.

Parabéns!
Ainda sobre receptividade, os dire

tores da LLFA, Anaísa Basili e Cláudio 
Abade, deram um show de hospitali
dade. Em dado momento, um dos con
vidados confundiu Cláudio Abade com 
o diretor de Esportes, José Lenci Neto, 
devido à sua iniciativa em recepcionar. 
Logo, o equívoco foi corrigido.

Facilpa
Quem apostou suas fichas que a 

Facilpa 2014 viria em uma versão me-

nor perdeu o jogo. A feira consagrada 
como o mais importante evento popu
lar do ano na região vem robusta -  bem 
robusta -, disposta a marcar época. 
Além do popstar Luan Santana e dos 
goianos Israel e Rodolffo, a festa deve 
ter Claudinha Leitte na grade de shows. 
É aguardar para conferir a beldade do 
The Voice Brasil na terrinha.

Garapa de cana
Ontem à tarde, o prefeito de Ma- 

catuba, Tarcisio Abel (PP), conferia in- 
-loco o início da obra das novas alças 
de acesso à rodovia Osny Matheus (SP- 
261). Sob sol escaldante, o prefeito su
cumbiu à tentação e tomou um refres
co. Pediu um copo de garapa de cana 
ali mesmo. Na margem da rodovia, sob 
a sombra da passarela de pedestres, 
Tarcisio degustou a doçura de um das 
mais importantes culturas da região, o 
caldo da cana.

Orçamento 2014
Ontem à noite, seria votado na Câ

mara de Lençóis Paulista o projeto de 
lei que define a peça orçamentária para 
2014. O pacotão de emendas propostas 
pelo presidente Humberto José Pita (PR) 
foi interpretado como um monstrengo 
que mais atrapalha do que ajuda o Hos
pital Nossa Senhora da Piedade, carente 
de recursos para cobrir as contas.

Placar
Contagem feita pela Terceira Colu

na dava que a situação teria votos su
ficientes para rejeitar as emendas do 
presidente da Casa. Solidários com a 
situação real do município para o ano 
que vem, Ticianelli Júnior e Jonadabe 
,^ ŝé de Souza (SDD) retirariam suas 
emendas. Restava negociar com os 
verdes Ailton Tipó Laurindo e Anderson 
Prado de Lima.
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C id ad es CASINHA DO PAPAI NOEL
Até o dia 23, das 19b às 2ih o Papai 
Noel recebe as crianças, em Lençóis 
Paulista, na casinha que fica na praça 
Concha Acústica.

FOTO: DIVULGACAO

CRONOGRAMA DE OBRAS
No Jardim Nova Lençóis, a Prefei

tura de Lençóis Paulista vai construir 
um sarjetão, dispositivo usado para 
o escoamento de águas da chuva, na 
esquina das ruas Colômbia com Ale
manha. O bairro também recebe nesta 
semana a operação tapa buracos. Cer
ca de 10 toneladas de massa asfáltica 
quente serão usadas na operação.

NATAL DA FAMÍLIA
Nesta semana a programação de 

Natal em Agudos segue com shows 
na Praça Tiradentes a partir das 20h30. 
Hoje tem Banda Fisherme-N e Banda 
Seven, amanhã Ruan e Maykon, quin
ta-feira Guilherme e Thiago. Na sexta
-feira tem Santa Esmeralda.

EM LENCÓIS PAULISTA
Hoje tem Dança Além da Imagina

ção na Casa Four a partir das 20h30. 
Com o tema "O lugar onde toda crian
ça sonha, cria e pode ser tudo aquilo 
que quiser..." com grupo de Ballet e 
Cia dos alunos da Casa da Cultura. A 
entrada é gratuita.

COMÉRCIO
O comércio de Lençóis Paulista se

gue aberto em horário estendido até 
o dia 23 de dezembro. De segunda
-feira a sexta-feira o funcionamento é 
das 9h às 22h, sendo que no sábado o 
horário é das 9h às i /h  e no domingo 
das ioh às i/h . Na véspera do Natal as 
lojas abrem até as i/h .

INCÊNDIO
Uma casa pegou fogo no sábado, 

em Areiópolis. O incêndio começou 
nos quartos localizado nos fundos. O 
fogo teria começado acidentalmente 
em um colchão quando o filho da mo
radora do local pegou um acendedor 
de fogão. Ninguém ficou ferido e as 
chamas foram contidas com ajuda de 
um caminhão-pipa de uma empresa 
agrícola do local.

educaçÃo

A Fuvest divulgou a lista dos convo
cados para a segunda fase do vestibu
lar. Os candidatos devem ficar atentos, 
pois não farão necessariamente a pro
va no mesmo lugar da primeira fase.

INICIATIVA DO BEM- A 1® Caminhada Natal sem Fome aconteceu no último do
mingo. Organizada pela Academia Sprint cerca de 150 pessoas percorreram ruas do 
Centro da cidade. O evento arrecadou 300 kg de alimentos que serão doados para 
famílias carentes do município.

s i r / FOTO: d i v u l g a ç ã o

ESPÍRITO NATALINO -  Em novembro, os filhos e netos dos associados do Lions 
Clube de Lençóis Paulista arrecadaram mais de 120 brinquedos, novos e usados 
que foram doados para a APAE da cidade. Na foto, o momento da entrega.

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.

FRASE
"Pessoas físicas estão doando mais que 
pessoas jurídicas ", Elizabeth Athanásio, 
sobre doação de parte do Imposto de Renda 
devido ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente

80 dias de trabalho por um Iphone 5S

Brasileiros trabalham 13 vezes mais que norte-america
nos para comprar as novidades tecnológicas. É o que mostra 
uma pesquisa encomendada pelo site G i e calculada pelo 
economista Samy Dana, professor da Fundação Getúlio Var
gas. Segundo o especialista, o brasileiro tem que trabalhar 
80 dias sem gastar um único real se quiser juntar dinheiro 
suficiente para levar os videogames da nova geração Xbox 
One e Playstation 4 e o smartphone iPhone 5S. Já o norte
-americano tem de trabalhar apenas cinco dias, seis horas e 
19 minutos para comprar os aparelhos. Dana ressalta ainda 
que, se o consumidor optar pelo iPhone 5C no lugar do 5S, 
ele terá a carga horária aliviada em sete dias. Para chegar 
aos resultados, o economista utilizou a renda média dos dois 
países, medida pelo Poder de Paridade de Compra e a média 
de horas trabalhadas. Segundo ele, os preços são caros por 
aqui devido a carga tributária. Todos nós sabemos que os 
impostos são muito altos por aqui.

Vacinar as crianças contra a gripe pode trazer 
mais benefícios do que o objetivo inicial. Além 
de reduzir o risco de contrair a doença em mais 
de 5 0 % , a imunização também protege contra 
outras infecções. É o que revela um estudo rea
lizado em oito países.

De acordo com os cientistas, as crianças que 
participaram do estudo e que receberam va
cina contra a gripe apresentaram um nível de 
proteção de 74 ,2 %  contra outros tipos de in
fecções, como a pneumonia. O levantamento 
descobriu ainda que a vacina diminui em 6 9 %  
os atendimentos médicos. Além disso, houve 
uma queda de 7 5 %  nas internações e as faltas 
escolares foram reduzidas em cerca de 7 7 % . 
Participaram 5.168 crianças com idades entre 
três e oito anos.

O governo federal resolveu participar mais 
efetivamente das discussões sobre a violência 
no futebol. A medida ocorre logo após o gra
ve caso que envolveu as torcidas do Vasco da 
Gama e do Atlético-PR. A pancadaria ocorrida 
na última rodada do Brasileirão deste ano dei
xou dezenas de feridos e ganhou repercussão 
internacional. O governo federal, a CBF e al
gumas outras entidades esportivas iniciaram 
um grupo para definir algumas medidas para 
diminuir a violência. Entre as propostas está a 
responsabilização dos clubes pelas brigas du
rante as partidas, aumento das penas de multa, 
aumento do número de perdas de mando de 
campo e até a perda de pontos para casos con
siderados muito graves. As medidas que ainda 
não tem prazo para serem efetivadas.

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// ^ ^ ^ ^
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Serviço Autônomo de Agua e 
Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO
DE Ág u a  e  e s g o t o s

DE LENÇÓIS PAULISTA

EXTRATO DE ADITIVO

Extrato do Aditivo I, 
do Contrato n° 28/2012
- Processo 35/12 -
Modalidade: Carta Convite 
n° 20/2012 -  Contratante: 
SAAE de Lençóis Paulista
- Contratado: SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA.
-  Motivo do Aditamento: 
Prorrogação de prazo 
do objeto, previsto no 
instrumento primitivo, 
pelo período de 0 l mês - 
Assinatura: 08/10/13.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EXTRATOS DE ADITIVOS

Extrato do Aditivo II, do Contrato n° 29/2012 - Processo 23/12 - 
Modalidade: Tomada de Preços n° 02/2012 -  Contratante: SAAE de 
Lençóis Paulista - Contratado: VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 
LTDA. -  Motivo do Aditamento: Acréscimo de valor do objeto, previsto 
no instrumento primitivo -  Valor: R$ 22.894,97 - Assinatura: 10/09/13.

Extrato do Aditivo I, do Contrato n° 30/2013 - Processo 39/13 - 
Modalidade: Tomada de Preços n° 03/2013 -  Contratante: SAAE de 
Lençóis Paulista - Contratado: ALVES & DORADO CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP. -  Motivo do Aditamento: Acréscimo de valor do objeto, 
previsto no instrumento primitivo -  Valor: R$ 83.429,33 - Assinatura: 
04/10/13.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de dezembro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 66,79.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.341

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da 
sede do município e comarca de Maca- 
tuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, II, III e IV do Có
digo Civil Brasileiro, CASSIANO APA
RECIDO TEODORO e INGRID REIS 
ANGÉLICO.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
aos 17/05/1986, pintor, divorciado, do
miciliado e residente à Rua Desidério 
Minetto, n° 650, na cidade de Macatuba/ 
SP, filho de WILSON DE SOUZA TEO- 
DORO e de dona SILVIA APARECIDA 
MARTINS.
Ela, natural de Imperatriz/MA, nascida 
aos 18/01/1990, auxiliar de escritório, 
divorciada, domiciliada e residente à 
Rua Desidério Minetto, n° 650, na cida
de de Macatuba, Estado de São Paulo, 
filha de ANTONIO BENEDITO AN
GÉLICO e de dona JORDÂNIA MA
RIA REIS ANGÉLICO.
Se alguém souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei. Edital a ser 
afixado nesta Serventia.
Macatuba - SP, 12 de dezembro de 2013. 
Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.342

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da 
sede do município e comarca de Maca
tuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, EDILSON JOSÉ GO
MES e ANA PAULA DA SILVA.
Ele, natural de Lençóis Paulista/SP, nas
cido aos 09/08/1979, lavrador, solteiro, 
domiciliado e residente à Rua Equador, 
n° Z-25, Macatuba VII, na cidade de 
Macatuba/SP, filho de LUIZ PAULO 
GOMES e de dona NEIDE MOREIRA. 
Ela, natural de Canitar/SP, nascida aos 
29/01/1982, lavradora, solteira, domi
ciliada e residente à Rua Equador, n° 
Z-25, Macatuba VII, na cidade de Ma- 
catuba/SP, filha de e de dona IRACI 
FÁTIMA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedi
mento, oponha-o na forma da lei. Edital 
a ser afixado nesta Serventia.
Macatuba - SP, 13 de dezembro de 
2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes 

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.343

Bel. Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do muni
cípio e comarca de Macatuba, Estado de São 
Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresen
taram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, 
PAULO VICTOR NELLI e JANINI ADRIELI 
DOS SANTOS.
Ele, natural de Macatuba - SP, nascido aos 
21/09/1987, operador de máquina processo 
fabril, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
João Fernando de Almeida Prado, n° 12.126, 
Jardim Panorama, na cidade de Macatuba - SP, 
filho de CESAR JOSÉ NELLI e de dona LEO- 
NICE JESUS RIBEIRO NELLI.
Ela, natural de Barra Bonita - SP, nascida aos 
15/06/1985, auxiliar de eletrônica, solteira, 
domiciliada e residente na Avenida Papa João 
Paulo II, n° 396, Sonho Nosso I, na cidade de 
Barra Bonita - SP, filha de JOSÉ VALMIR DOS 
SANTOS e de dona MARIA APARECIDA DA 
SILVA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei. Edital a ser afixado 
nesta Serventia.
Edital de Proclamas oriundo da cidade de Barra 
Bonita - SP
Macatuba - SP, 16 de dezembro de 2013 
Ary Dias Mendes 
Oficial Substituto
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C LASS IEC O
Ao lado da comunidade

É fácil! É grátis!
Nom e: RG:
C id ad e: Fone:
Texto do classificado:

O classificado não deverá u ltrapassar o  n ú m ero  de  linhas deste cupom . Todos os cam pos são ob riga tó rios . Será p e rm itid o  um  (1) texto , aos sábados.
Não serão publicados, a c rité rio  d o  jo rna l, classificados com  dados insufic ientes ou  de  con teúdos  duvidosos. A  p rom oção  não é válida através de  te le fone .

A  p ro m o çã o  não  é vá lida  para pessoa ju ríd ica .

Recorte o c u p o m  e e n tre g u e  na recepção d o  Jornal O  Eco, na rua G era ldo  Pereira d e  Barros, N°. 948, C entro , Lençóis Paulista, CEP 18680-020

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato social 
mudou a razão social para NDI De SENVOLVIMe Nt O IMOBILIARIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
03.456.005/0001-11, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, que no 
prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa de Compra e 
Venda de lotes de terra no JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/ 
SP.

Quadra e Lote Contrato Nome

F/29 140 Aguinaldo Amarildo Oliveira

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato 
social mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 03.456.005/0001-11, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, 
que no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa de 
Compra e Venda de lotes de terra no JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis 
Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome

E/37 1023 Lucinara Barbosa

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
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A China lançou no final de 
semana uma sonda lunar, que 
se tornou o primeiro robô a 
pousar na Lua com sucesso em 
quase 40 anos. A sonda Yutu já 
começou a mandar suas fotos.

Tecnologia melhora 

qualidade da tomografia 

computadorizada

-I
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Mesmo após 40 anos de serviço, a to
mografia computadorizada de raio-X pode 
ser desafiadora para ser capturada. Se o pa
ciente se move um pouco, a imagem ficará 
borrada. Mas com o novo Revolution CT, da 
GE, médicos conseguirão imagens de todas 
as suas entranhas em pouco tempo. A Re
volution usa uma câmera de alta resolução 
combinada com um sistema de correção 
de movimento -  o equivalente médico ao 
estabilizador de imagem da câmera -  para 
rapidamente capturar órgãos anteriormente 
não capturáveis, como o batimento de um 
coração humano. "A Revolution CT é capaz 
de escanear mesmo os pacientes mais de
safiadores, todos os dias, com im agens in
crivelmente claras", explicou Steve Gray, da 
GE Healthcare, em um comunicado à im 

prensa. "Este será 0 primeiro scanner 
de tomografia computadorizada que é 
0 ideal para todo tipo de paciente em 

^  qualquer clínica." A GE apresentou 0 
*  Revolution durante 0 Radiological A s- 

sociation of North America, realizado na 
sem ana passada, e espera conseguir en

tregar nos hospitais dos EUA em breve.

I R áp id as
^  • AMIGA 500 - Você pode não lembrar, mas em
^  um passado remoto, que data do final dos anos 
^  1980, existiu um computador chamado Amiga
^  500, que tornou-se popular para games. Agora,

depois de muitos anos de sua extinção, ele volta 
I  a viver, mas na forma de um aplicativo web que 

roda no navegador Google Chrome. Criado pelo 
^  desenvolvedor do Google Christian Stefansen, o 

emulador permite o boot da máquina e a execu- 
^  ção de games, por meio de uma versão especí- 
I  fica para o navegador do Open Source Universal 
I  Amiga Emulator. Para ver essa curiosidade basta 
^  acessar esse link: http://migre.me/h2rQk

^  • APLICATIVO 3D - Pesquisadores do departamen-
^  to de computação da universidade de Zurique 

desenvolveram um aplicativo que transforma 
I  dispositivos Android em scanners 3D. Para usar 
^  o app, o usuário precisa movimentar o celular em 
^  torno do objeto. Ao mesmo tempo, o sofware 

bate várias fotos automaticamente resultando 
numa imagem 3D. O aplicativo está disponível 

I  para donwload na Google Play. 
// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // ///^ ^ ^ ^
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L e n çó is  P a u lis ta  B o re b i

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

A g u d o s

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

A re ió p o lis

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

M a c a tu b a

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

P e d e rn e ira s

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

R eg ional INICIO DE INCÊNDIO
Por volta das 3h de segunda-feira, o Corpo de 
Bombeiros foi acionado após um celular, que 
estava sendo carregado em cima de um sofá, 
pegr fogo. O incêndio atingiu apenas o sofá da 
residência, que fica no Açaí.

MACATUBA

Servidores terão abono de Natal
Tarcisio enviou projeto que pode conceder até R$ 430; prefeito fez questão de elogiar servidores

Angelo Neto
FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

O  prefeito de Macatuba, 
Tarcísio Abel (PP), vai 
destinar aos servidores 

públicos um abono de Natal 
de até R$ 430. O presidente da 
Câmara Municipal, Júlio Cesar 
Saes (PP), convocou para hoje, 
às 19h, uma sessão extraordiná
ria para votar o projeto de lei de 
autoria do Executivo. A Mesa 
Diretora propôs uma segunda 
matéria que concede o 14° sa
lário (como é conhecido o be
nefício) também aos servidores 
do Poder Legislativo.

O abono é entregue aos ser
vidores desde 2008. Apesar de 
o município já ter sofrido os 
reflexos da queda de arrecada
ção este ano, Tarcísio afirmou 
em entrevista ao jornal O ECO 
que Macatuba tem condições de 
conceder o 14° salário mais uma 
vez devido à boa administração 
do dinheiro público. "Tivemos 
um ano com dificuldades finan
ceiras, mas pudemos contar com 
a colaboração do funcionalismo. 
Esperamos que, com esta moti
vação, o servidor colabore co
nosco novamente em 2014".

Para se ter uma ideia da 
economia em 2013, a unidade 
municipal de saúde aplicou 
o POP (Procedimento Opera
cional Padrão). A implantação 
deste procedimento se dá na 
diminuição de custos, visando 
utilizar somente o necessário 
de produtos de limpeza neste

ABONO -  Servidores públicos de Macatuba irão ganhar abono de Natal; votação do projeto acontece hoje

departamento. O projeto ini
ciou em 22 de Julho e, após sua 
implantação, a administração 
constatou que o gasto anterior
mente era de 265,8% a mais 
do que atualmente. O POP tem 
como objetivo padronizar e mi
nimizar a ocorrência de desvios 
na execução de tarefas funda
mentais e produtos a serem uti
lizados para reduzir de gastos.

Ainda de acordo com o pre
feito, o valor do abono irá de
pender da arrecadação do mu
nicípio. "O limite máximo que 
poderemos atingir é de até R$ 
430. Para nós fecharmos esta

conta, dependemos ainda do 
valor do repasse do FPM (Fun
do de Participação dos Muni
cípios) e ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços), mas a nossa expecta
tiva é a melhor possível tanto é 
que já estipulamos este valor".

Tarcísio também fez questão 
de destacar a importância do 
servidor para o bom andamen
to da administração e do muni
cípio. "Andamos por diversas 
cidades do estado e vemos que 
Macatuba está muito cuidada 
com servidores que vestem a 
camisa da administração. O

resultado nós vemos na rua. A 
cidade está limpa, praças bem 
cuidadas e o pessoal prestando 
o serviço com muita qualidade. 
Temos que dar o devido valor a 
estas pessoas", completou.

Caso seja aprovado, o abo
no irá beneficiar servidores 
públicos ativos e inativos, da 
administração direta e indire
ta, pensionistas, aos servidores 
estaduais que prestam serviço 
ao município, aos agentes co
munitários de saúde, agentes 
de controle de vetores e outros 
que se encontrem em situação 
semelhante.

DER inicia construção de novas alças
O DER (Departamento de 

Estradas e Rodagens) iniciou 
ontem, no período da tarde, as 
obras de construção de melho
rias no trecho urbano da rodo
via Marechal Rondon (SP-300). 
A boa notícia aos macatubenses 
foi divulgada com exclusivida
de pelo jornal O ECO na edição 
de terça-feira, 10.

Serão três novas alças de 
acesso que devem desafogar 
o trânsito no local. Moradores 
dos altos da cidade (jardins 
Planalto, Bocayuva e América) 
reclamavam constantemente 
da dificuldade em transitar de 
um lado para o outro da cidade. 
"Este trecho é a artéria de Ma- 
catuba e merece nossa atenção. 
Também estamos buscando a

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

melhoria na iluminação do tre
cho", adiantou Tarcísio que es
tava no local para acompanhar 
o início das obras no momento 
da entrevista. A expectativa é

de que as alças de acesso es
tejam prontas até meados de 
janeiro.

Em breve, a administração 
deve iniciar também no local

EM OBRAS -  DER iniciou 
as obras na entrada 
de Macatuba; objetivo 
é melhor o acesso da 
população dos altos a área 
central da cidade

as obras de melhoria na rede 
de esgoto. Há algum tempo, 
os bairros sofrem com o en
tupimento e refluxo dos deje
tos, causando transtorno aos 
moradores. O Sisam (Sistema 
de Saneamento Ambiental) de
senvolveu um projeto no qual 
a prefeitura irá estruturar uma 
parceria com empreendedores 
que irá viabilizar a alteração 
do encaminhamento da rede 
de esgoto.

POLICIA

PM apreende quatro espingardas e cartuchos
Ainda no final de semana, dois veículos que haviam sido furtados foram encontrados

Priscila Pegatin

No sábado à noite, a Po
lícia Militar de Lençóis 
Paulista apreendeu qua

tro espingardas - calibre 36, 
12, um cano e dois canos -, 
cartucho, espoleta e pólvora 
no Jardim Primavera.

G.G.L., 69 anos, proprie
tário das armas confirmou, 
em boletim de ocorrência que 
deu dois disparos com a arma

momentos antes e teve as es
pingardas e cartuchos apreen
didos e foi liberado.

Ainda no final de semana, 
entre sexta-feira e domingo, a 
PM registrou dois furtos a veí
culos. Na primeira ocorrência 
o proprietário de um fusca, 
deixou o veículo próximo ao 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, na rua Geraldo Pe
reira de Barros, no final da 
tarde, por problemas mecâni-

cos. Ao voltar no local o veí
culo havia sido furtado. Após 
registrar a ocorrência, o moto
rista saiu em busca do carro e 
o encontrou na rua Ana Neri, 
mas sem o rádio.

No segundo caso, o pro
prietário de um Chevette, 
amarelo, ano 86, deixou o car
ro em frente à casa onde mora, 
na Vila Cruzeiro e quando saiu 
da residência não encontrou o 
veículo. O carro foi visto no

bairro Maria Luiza III e a Po
lícia foi chamada. Ao notar a 
presença da PM o motorista 
do carro, que estava acompa
nhado de uma mulher tentou 
fugir e bateu em um poste no 
mesmo bairro. No interior do 
veículo a Polícia encontrou 
dois DVDs, uma tela LCD, um 
receptor de sinal e uma chave 
de moto Honda. A PM suspei
ta que os produtos sejam da 
prática de furto.

http://migre.me/h2rQk
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Coluna sem anal da Presidenta
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Waldir M. Campos, 53 anos, militar em Sete La

goas (MG) -  Por que o Brasil tem que fazer leilão 

dos lotes do pré-sal e no Campo de Libra? O Brasil já 

assimilou a ideia de realizar leilões ou é mentira? O 

fato é que o povo não apoia a entrega das riquezas do 

país a multinacionais estrangeiras. Nas décadas de 

1940-50, os brasileiros criaram a campanha "O Petró

leo é Nosso!", a maior campanha cívica do país. Isso 

quando o petróleo ainda era um sonho. Agora que é 

realidade, temos o desafio de barrar os leilões.

Presidenta Dilma -  Waldir, as regras que nós 
estabelecemos para a exploração de petróleo 
no Brasil asseguram a nossa soberania sobre 
essa riqueza, com grandes benefícios para a po
pulação e para a nossa economia. Para que você 
tenha uma ideia, 7 5 %  de toda a riqueza obtida 
com a operação do Campo de Libra -  incluindo 
royalties, excedente em óleo - ficarão com o Es
tado brasileiro. Além disso, a Petrobrás detém 
4 0 %  do consórcio vencedor do leilão e será a 
operadora do campo. Assim, podemos afirmar 
que 8 5 %  da riqueza produzida por Libra fica
rão com a Petrobras e com o Estado Brasileiro. 
Somente em royalties e excedente em óleo, o 
campo de Libra gerará mais de R$ 1 trilhão nos 
próximos 35 anos. Desse total, R$ 638 bilhões 
serão destinados para a Educação e para a Saú
de, e R$ 368 bilhões serão acumulados no Fun
do Social, que funcionará como uma poupança 
estratégica para as gerações futuras. No Campo 
de Libra, Waldir, como o risco exploratório é mí
nimo, pois já sabemos a localização, a quanti
dade e a qualidade do petróleo existente, ado
tamos o regime de partilha. Por esse regime, o 
consórcio paga, além dos impostos e dos royal- 
ties, uma parte em óleo, o chamado excedente 
em óleo, para o Estado. Além disso, as platafor
mas, máquinas, embarcações e demais equipa
mentos necessários à exploração de Libra serão, 
em sua maior parte, fabricados no Brasil. Esses 
equipamentos seguirão requisitos de conteúdo 
nacional que incluímos na legislação, gerando 
encomendas, empregos e desenvolvimento 
tecnológico no país. Por isso, eu afirmo, Waldir, 
sem receio, que a exploração do Campo de Libra 
é um ótimo negócio para todos os brasileiros e 
todas as brasileiras.

Presidenta, como está o programa Caminho da 

Escola? O governo federal está ajudando as prefei

turas e os Estados a transportarem nossas crianças e 

jovens, principalmente nas áreas rurais? (*)

Presidenta Dilma -  O Programa Caminho da 
Escola está mudando a vida de muita gente. Só 
durante o meu governo, repassamos recursos 
para os Estados e as prefeituras comprarem qua
se 17 mil ônibus escolares, que estão garantindo 
transporte escolar de graça, seguro e confortável 
para mais de 1 milhão de crianças e jovens de 
todo o país. Somados aos financiamentos reali
zados no governo Lula e ao esforço dos Estados 
e dos municípios, o Caminho da Escola atende 
1,9 milhão de alunos. A maioria vive em comu
nidades do interior ou em áreas rurais. Antes do 
Caminho da Escola, muitos alunos tinham de fa
zer longas caminhadas a pé ou eram transporta
dos em veículos improvisados, sem segurança. 
Com o tempo, por causa das dificuldades, muitos 
abandonavam os estudos. Agora, quem anda 
pelo interior pode ver os ônibus amarelinhos do 
Caminho da Escola levando as crianças para a es
cola com segurança. Cerca de 15 mil ônibus estão 
nas áreas rurais, onde as crianças enfrentam as 
maiores dificuldades. Mas há também cerca de 
2 mil ônibus acessíveis circulando nas cidades, 
levando crianças com deficiência às escolas. O 
Caminho da Escola distribui também lanchas e 
bicicletas, porque as regiões são muito diferen
tes e as necessidades de transporte também. Já 
doamos aos municípios 915 lanchas para subs
tituírem embarcações antigas, canoas e barcos 
a remo. Também distribuímos quase 100 mil bi
cicletas para crianças de municípios com até 20 
mil habitantes, porque, às vezes, nessas cidades 
elas chegavam a andar mais de 10km até a es
cola ou até o ponto de ônibus. Peço a todos que 
ajudem a fiscalizar para que esses equipamen
tos sejam destinados somente ao transporte 
escolar de crianças e jovens. Sempre digo que a 
educação é o nosso passaporte para um futuro 
mais desenvolvido. E meu governo trabalha para 
que todas as crianças brasileiras, seja qual for o 
nível de renda de suas famílias, possam estudar 
e se desenvolver, porque é isso que importa.

(*) Esta pergunta, que precede a Mensagem, foi 

formulada pela Secretaria de Imprensa para melhor 

entendimento do conteúdo.

E conom ia
RESTITUIÇÃO
A Receita Federal liberou ontem a consulta ao 
sétimo e último lote do Imposto de Renda de 2013 
(ano-calendário 2012). Serão pagas as restituições 
de todos os contribuintes cujas declarações não 
ficaram retidas na malha fina.

FACILPA 2014

Comissão define contrato 
com Luan Santana
Parceria Associação 
Rural/Ventura FM, 
traz Israel & Rodolffo, 
dia 4 de maio

Carlos Alberto Duarte

AARLP (Associação Rural de 
Lençóis Paulista), que orga
niza a Facilpa (Feira Agro

pecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), trabalha os 
últimos detalhes do contrato com 
o cantor Luan Santana. O artista 
deve se apresentar na sexta-feira, 
9 de maio, em Lençóis Paulista. 
Ontem, o coordenador geral da 
Facilpa, José Oliveira Prado, con
firmou a informação, mas não deu 
detalhes da contratação.

a  Comissão Organizadora deve 
anunciar a programação completa 
da Facilpa nas próximas semanas, 
segundo o site oficial da exposição. 
Luan Santana é o segundo nome 
confirmado para a Facilpa 2014. 
No mês passado, parceria da As
sociação Rural de Lençóis Paulista 
e Ventura FM (90.1) confirmou a 
presença da dupla Israel & Rodol-

FOTO: DIVULGAÇÃO

RETORNO -  Depois 
de lotar arena da 

Facilpa em 2011, Luan 
Santana volta com 

novo trabalho em 2014

ffo, que canta na terça-feira, 4 de 
maio, com portões abertos.

Conforme divulgado pelo jor
nal O ECO, a Facilpa 2014 aconte
ce de 1° a 11 de maio no Recinto de

Exposições José Oliveira Prado e, 
embora façam mistério, os organi
zadores prometem grandes nomes 
da música popular e sertaneja, pro
gramação comparada somente com

a FAPI (Feira Agropecuária e In
dustrial de Ourinhos). Uma das no
vidades é que os organizadores do 
evento pretendem trabalhar com 
ingressos com valores menores (R$ 
30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada).

a  Facilpa 2014 terá início com 
a Missa do Trabalhador, dia 1° de 
maio. Dos 11 dias de exposição, 
seis terão entrada franca. Sem re
velar nomes, José Oliveira Prado 
disse que outra novidade da 37® 
Facilpa é que os shows gratuitos 
terão nomes de ponta, artistas que 
estão nas paradas de sucesso.

HISTÓRICO POSITIVO
Luan Santana se apresentou 

em Lençóis Paulista duas vezes: na 
festa de seis anos da Ventura FM 
em 2009 e em 2010 se apresentou 
para público de cerca de 25 mil 
pessoas na Facilpa.

O cantor divulgou o vídeo 
”Tudo que você quiser", primeira 
música de trabalho do seu novo 
DVD, dia 7 de outubro. O DVD ”O 
nosso tempo é hoje" foi registrado 
ao vivo em julho de 2013 em Itu. 
É o terceiro DVD de Luan em seis 
anos de carreira. Ele já lançou "Ao 
vivo", em 2009, e "Ao vivo no Rio", 
em 2011.

FINANÇAS

Lençóis tem esperança de reaver índice de ICMS
Mudança no valor adicionado trouxe perdas de R$ 5 milhões; impostos e taxas serão corrigidos

Carlos Alberto Duarte

O diretor de Finanças da Prefei
tura de Lençóis Paulista, Júlio 
Antonio Gonçalves, disse em 

entrevista ao ECO 90.1 Notícias, 
que ainda mantém esperanças de o 
município reaver o antigo índice de 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias). A expectativa se 
baseia no fato de a Secretaria da 
Fazenda do Estado ainda não ter 
publicado o índice oficial de ICMS 
para o exercício 2014. Gonçalves 
disse que o atraso na divulgação

do percentual (normalmente é di
vulgado em novembro), sinaliza 
que algo está acontecendo. "Não é 
apenas um município que foi pre
judicado, mas vários, há um mo
vimento de prefeitos por conta das 
perdas", revelou.

Gonçalves contou que o atual 
índice de ICMS de Lençóis Paulis
ta de 0,17620085 extra oficialmen
te (oficial não foi publicado) cairá 
para 0,15111639, impacto negativo 
de 14% no repasse. O município 
tinha previsão de arrecadar R$ 51 
milhões de ICMS em 2013, mas a

estimativa é que arrecade R$ 47 
milhões. "Esperamos que a Secre
taria da Fazenda reconheça esse 
pleito dos municípios", disse o 
diretor de Finanças, ao prever que 
se o município conseguir reaver o 
índice deixe de perder cerca de R$ 
3 milhões no orçamento do ano 
que vem.

CORREÇÃO
Júlio Antonio Gonçalves di

vulgou nesta terça-feira o índice 
de correção de impostos e taxas 
para 2014. Explicou que a lei pre-

vê que a revisão seja baseada no 
IPCA (índice Preços ao Consumi
dor Amplo), medida entre dezem
bro de 2012 a novembro de 2013, 
que foi de 5,77%. Assim, IPTU 
(Imposto Predial Territorial e Ur
bano), taxas de licença, bombeiros 
e de iluminação pública serão 
corrigidas com esse índice, que 
deverá representar cerca de R$ 
600 mil no ano que vem. Afirmou 
que, como a Prefeitura é tomadora 
de serviços, alguns custos do mu
nicípio podem ser maior do que 
o índice de correção da inflação.

AGUDOS

Everton assina convênio de R$ 1,4 mi para ampliar escolas de Domélia

Vão receber melhorias as escolas Maria Betaglin Delázari e Sebastião Funchal

Da Redação

Envie perguntas você também à presidenta Dilma Rousseff para o 
endereço: regional.imprensa@presidencia.gov.br. As perguntas serão 
selecionadas pela assessoria ae imprensa do Planalto.

Agudos conseguiu mais 
recursos do governo do 
Estado de São Paulo nesta 

semana, desta vez para investir 
na área da educação. O prefei
to Everton Octaviani assinou 
na Capital paulista convênio no 
valor de R$ 1,4 milhão para apli
car na reforma e ampliação das 
escolas Maria Bataglin Delázari, 
do Estado, e a municipal Sebas
tião Funchal, no Distrito de Do- 
mélia. Ambas ocupam o mesmo 
prédio e, com a reforma, serão 
independentes, embora conti
nuarão a funcionar no mesmo 
imóvel. Serão realizadas obras 
de acessibilidade para os usuá
rios, de ampliação de salas, de 
combate a incêndio e reformas. 

Na Sebastião Funchal, a pre-

feitura oferece creche e os ensinos 
infantil e fundamental, atendendo 
cerca de 150 crianças pela manhã 
e tarde. Na Maria Delázari, 140 
estudantes cursam o ensino médio 
entre os períodos da tarde e noite.

"Viabilizar outro prédio em 
Domélia para separar as duas es
colas é um projeto que faz parte 
de minhas prioridades neste meu 
segundo mandato. Oferecer uma 
estrutura maior e melhorar a que 
já existe impactará diretamente no

bem-estar do aluno e, por conse
quência, no rendimento dele em 
sala de aula", ressalta o prefeito 
Everton Octaviani, que foi recebi
do na Secretaria de Educação do 
Estado pelo assessor parlamentar 
Benê Mascarenhas. As obras estão 
previstas para começar ainda no 
primeiro trimestre de 2014. Tam
bém no início do ano que vem, 
a Prefeitura vai inaugurar uma 
creche-berçário em Domélia.

No mês passado, a Prefeitura

de Agudos entregou recape as- 
fáltico, galerias, guias e sarjetas 
da avenida Marechal Deodoro, o 
mais importante acesso ao Distrito 
de Domélia. Com recursos pró
prios dos cofres públicos munici
pais foram investidos R$ 147 mil 
nos 3.926 metros de extensão da 
avenida, que também recebeu 891 
metros de guias e sarjetas, o que 
representa R$ 31 mil de investi
mento. Em 72 metros de galerias, 
foram empregados R$ 50 mil.
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E sp o rte
SOLIDARIEDADE
Grandes nomes do futebol brasileiro desfilaram pelos gramados 
do estádio Amadeu Artioli, em Macatuba. O jogo beneficente 
entre Amigos de Cleberson e Seleção de Macatuba arrecadou, 
segundo os organizadores, mais de uma tonelada em alimentos 
que foram entregues ontem ao Hospital do município.

SERIE A

Defesa funciona de novo e Expressinho leva o título de 2013
Em jogo com pouquíssimas chances de gol, vermelhos foram mais eficientes no domingo 15 e bateram o Santa Luzia pelo placar 3 a 0, no Bregão

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O  O Expressinho é o cam
peão do Campeonato 
George Ribeiro Correia 

Lima de Futebol Amador 2013 
- série A. Os vermelhos bate
ram o Santa Luzia por 3 a 0, 
neste domingo 15, no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, e 
levantaram a taça da competi
ção. Além do título, o campeão 
também teve o goleiro menos 
vazado, Rafael Rosa, que levou 
apenas um gol. O ataque dos 
vermelhos, que balançou as 
redes 20 vezes, também foi o 
mais eficiente do torneio.

Presidente do Expressinho, 
Gumercindo Ticianelli Júnior, 
o Júnior Dentista, fez questão 
de ressaltar o empenho do gru
po na conquista do título. "Eu 
cobro compromisso e foco no 
campeonato. O envolvimento 
dos jogadores este ano foi muito 
bom. Para mim, esta conquis
ta teve um gosto especial por 
causa do falecimento do meu 
irmão. Dedico este título a ele”, 
disse ao O  E C O .

A campanha do Expres- 
sinho foi irretocável. Em seis 
jogos disputados, a equipe em
patou uma partida contra o São 
José, na primeira fase, e venceu 
as outras cinco. Para o técnico 
Clóvis Gino Pereira, o Mosca, 
o primeiro título da equipe no 
ano coroa o trabalho realizado 
em 2013. "O Santa Luzia valo
rizou e muito o nosso título. O 
Expressinho colocou em prá

tica tudo aquilo que sabe no 
campeonato. Este Natal será fe
liz para mim e para a equipe”.

O vice-campeonato do 
Santa Luzia também deve ser 
comemorado. Pelo menos é o 
que diz o treinador João Airton 
Gotardi. Os luzienses também 
chegaram à decisão invictos 
e com o artilheiro do torneio, 
Rodrigo Berto. "Tivemos um 
final de ano muito bom. Em

Lençóis Paulista, Expressinho 
e Santa Luzia estão chegando 
e, por isso, são duas das me
lhores equipes da cidade”, 
lembrou Gotardi.

O Campeonato George Ri
beiro Correia Lima de Futebol 
Amador série A 2013 foi realiza
do pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) através da 
Diretoria de Esportes de Len
çóis Paulista.

DISPUTADO -  Com
campanha irretocável, 
Expressinho venceu o Santa 
Luzia por 3 a 0 e levou o 
Campeonato Amador 2013; 
apesar do placar, jogo foi 
travado no meio de campo e 
com poucas chances de gol

O JOGO
Apesar do domínio na 

posse de bola por parte do Ex- 
pressinho, o resultado de 3 a 
0 não corresponde à partida. 
Em um jogo bastante truncado 
no meio de campo, os verme
lhos apenas trocavam passes, 
enquanto que o Santa Luzia 
tentava sair no contra-ataque. 
As duas equipes foram para o 
intervalo sem criar nenhuma 
chance de gol.

O Santa Luzia voltou me
lhor para o segundo tempo, 
mas quem abriu o placar foram 
os vermelhos. Após confusão 
na área, a bola sobrou para o 
meio-campista Fernando que,

com categoria, bateu com a 
perna esquerda no ângulo do 
goleiro Luquinha. "O time de
les estava bastante fechado. A 
bola sobrou para mim e acabei 
fazendo o gol”, afirmou o joga
dor logo após a partida.

Após o gol, os luzienses fo
ram para cima. Em uma jogada 
digna de "Inacreditável Fute
bol Clube”, o meia Rafa perdeu 
um gol embaixo do travessão. 
No fim do jogo, o Expressi- 
nho liquidou a partida. Aos 
42 minutos, Thiago Silva fez o 
segundo. Três minutos depois, 
Wilian marcou o terceiro gol 
após uma pane na defesa do 
Santa Luzia e decretou a vitória 
e o título aos vermelhos.

"Os pequenos detalhes de
cidem uma final. A equipe do 
Expressinho teve a felicidade 
de fazer o primeiro gol. Aí, no 
final do jogo, precisamos ar
riscar e acabamos tomando os 
outros gols. Foi uma partida 
equilibrada. Esse resultado não 
representa o que foi a partida”, 
complementou o jogador do 
Santa Luzia, Helder Gotardi.

Patrono destaca participação da Lutepel em projetos lençoenses
O empresário da Lutepel, Ge

orge Ribeiro Correia Lima, patro
no do Campeonato Amador 2013, 
recebeu uma placa e o reconheci
mento pelo seu apoio em diversas 
atividades esportivas e sociais de 
Lençóis Paulista. Em entrevista ao 
jornal O ECO, ele falou sobre a 
homenagem. Ele esteve no Bregão e 
acompanhou toda a festa organizada 
pela Diretoria de Esportes e LLFA.

"É um sentimento de partici
pação muito grande. Nós, através 
da Lutepel, temos participado não 
só da parte esportiva, mas também 
social”. Lima também fez questão 
de elogiar toda a estrutura do cam
peonato e a participação da torcida 
no estádio. "A cada ano que passa 
tem melhorado bastante. Nós per
cebemos que vem crescendo, não
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PATRONO -  George Ribeiro Correia Lima recebe homenagem da LLFA

só o nível da prática do esporte, 
mas também da organização e pla- 
teia presente que esteve em peso 
no estádio. A cada dia que passa, 
a organização fica ainda melhor”.

A Lutepel apoia diversos pro-

gramas esportivos e sociais de 
Lençóis Paulista, como a Adefilp 
(Associação dos Deficientes Físi
cos de Lençóis Paulista) e a Alba 
(Associação Lençoense de Bas
quetebol). Este último juntamente

com a Lwart. "A Lutepel chegou 
em Lençóis Paulista em 1996 com 
o intuito de permanecer e é isso 
que temos feito. Estamos há 17 
anos na cidade e sempre procu
ramos participar de tudo. Tudo o 
que é possível fazer neste sentido, 
a Lutepel tem participado com 
muita ênfase”, destatou o empre
sário e homenageado.

Lima também falou um pouco 
sobre a expectativa para 2014. "O 
próximo ano será festivo. Temos o 
carnaval e logo em seguida Copa 
do Mundo e Eleições. Será um ano 
bem atribulado não só socialmente 
como politicamente. Tudo que tem 
se feito para fazer a infraestrutura 
do país para conseguir atender to
das as necessidades, eu acho que 
ainda é muito pouco”, finalizou.

BASQUETE

Equipe sub-15 da Alba conquista mais um título em 2013

No Tonicão, Alba sub-16 bateu Marília novamente e levantou o troféu na LBC mais uma vez

Angelo Neto

A equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista venceu o 
Sesi/Marília nesta sexta

-feira, 13, no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, e se 
consagrou é campeã da LBC (Liga 
de Basquete Centro Oeste Paulis
ta. Mais uma vez, os lençoenses 
mostraram força e não tiveram 
dificuldades para atropelar os ad
versários pelo placar de 61 a 38.

No primeiro jogo da decisão 
que aconteceu na quinta-feira, 
12, o Alba venceu Marília fora de 
casa 72 a 34. Na segunda e deci
siva partida em Lençóis Paulista, 
a equipe comandada pelo técnico 
Leonardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu, entrou em quadra com 
o título na mão, já que Marília 
precisava vencer e tirar a diferen
ça de cestas. "O pior inimigo da 
equipe lençoense seria o clima 
de já ganhou. No entanto, com

muita conversa antes da partida, 
os meninos do Alba se conscien
tizaram da importância de fazer 
uma boa partida e garantir mais 
um titulo para nossa cidade”, 
lembrou Dudu.

A partida começou truncada 
com a equipe de Marília jogando 
muito bem. Aos poucos o Alba 
acertou a marcação e tomou conta 
da partida. No fim, mas uma vi
tória expressiva, desta vez por 61 
a 38. O título foi o bi-campeonato

desta geração já que em 2012 a 
mesma equipe foi campeã da ca
tegoria sub-15. Jogaram nesta final 
pelo Alba: João Vitor, Alexandre, 
Fabrício, Guilherme Carmo, Mu
rilo, Guilherme Oliveira, Welison, 
João Oliveira, Guilherme Pereira, 
Gustavo, Diego, Rubens e Alan.

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

FESTA - Neste sábado, 14, o projeto de 
basquetebol masculino Alba/Lençóis Paulista 
organizou a festa de encerramento das 
atividades de 2013, no ginásio da escola 
Bianchini, na Cecap. O evento contou com a 
participação de aproximadamente 100 garotos e 
seus familiares que puderam saborear sorvete, 
pipoca salgada e doce, entre outras guloseimas. 
O projeto entregou ainda 80 bolas de basquete e 
80 panetones aos alunos das escolinhas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MIL GOLS -  O centro-avante do 
Expressinho, Arlindo José Oliveira, 
foi homenageado com o troféu 
Artilheiro de Todas as Torcidas. 
Segundo as contas do próprio 
jogador, ele marcou este ano o 
milésimo gol. O diretor da LLFA, 
Cláudio Abade, entrega o prêmio.

GOLEADOR -  O diretor de 
Esportes de Lençóis Paulista, 
José Lenci Neto, entrega 
o prêmio ao artilheiro do 
campeonato a Rodrigo Berto, 
que balançou as redes nove 
vezes.

MURALHA -  Rafael Rosa, 
goleiro do Expressinho, levou 
apenas um gol durante toda a 
série A. Ele recebe das mãos 
do presidente da Câmara de 
Lençóis Paulista, Humberto 
José Pita (PR), o troféu.

PENTA -  O Expressinho também 
recebeu o troféu Ricardo Ticianeli 
por ter se consagrado penta- 
campeão do Amador de Lençóis 
Paulista. Os outros títulos foram 
conquistados em 1989, 1992, 2002 e 
2012. O deputado Estadual, Estevam 
Galvão (DEM), entrega o prêmio.

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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FINAL
A final do Campeonato 
Amador da Série A de 
Lençóis Paulista, que 
ocorreu no domingo e 
sagrou o Expressinho 
como o campeão, 
recebeu diversos 
empresários e políticos. 
Na foto, o vice-prefeito 
José Antonio Marise, 
entrega um kit com 
produtos de Lençóis 
Paulista para o deputado 
estadual Estevam Galvão.

• BICICLETARIA DO GG
O endereço de bikes, 
consertos, peças e 
acessórios em geral é na 
B icicletaria do GG, que 
atende à  rua Adriano da 
Gama Kury, 380 -  Cecap 
II. Telefone (14) 3264 
6648. Na foto, Geraldo 
Francisco de Souza, o 
Gegê, proprietário.

JUNTINHOS
Alexandre e Raquel, 
curtindo a vida com 
muito carinho.

FOTO: KING STUDIO

• João Vitoi, 4 meses

Máxima Qualidade
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(14) 3264-3707
9116-9545

R: CÂNDIDO ALVIM DE 

PAULA, N° 31 IJD.UBIRAMA 
LENÇÓIS PAULISTA

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3 2 6 4 - 3 4 7 9
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

FOTOS: STUDIO A

O  Parabéns aos formandos do 
9° A e 9° B Cooperelp.
©  Parabéns aos formandos

l u d i t ^ u 4? îtí4L . . mj p ; i4 44 ;:inJhí;^r:n d ° Jardim 11 da Creche Maria 
5;4‘T , I imí; hjr*r | s T e r e s a .

®  Parabéns aos formandos do 
Jardim II Creche Marta Dalben. 
O  Parabéns aos formandos do 
9° A e 9° B Cooperelp.
©  Parabéns aos formandos 
do Jardim II da Creche Maria 
Teresa.
©  Samuel.

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

E g a n h e

i b o i s a

h e t O B N À V E J ;

ASSINATURA ANUAL

R $ 1 2 0 , ° °
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R $40;
EDIÇÕES

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista
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