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Reajuste de passagem de ônibus
em Lençóis Paulista atinge
Em negociação, a prefeitura conseguiu a redução para 2,60 reais, contra 2,70 proposto pela Eliz Line

Di>'ulga4(aD

ETEC abre inscrições 

para vestibulinho

Estão abertas as ins
crições para o vestibulinho do 
segundo semestre da ETEC.

Interessados de
vem entrar no site www. 
vestibulinhoetec.com.br até 
às I5h do dia 16 deste mês, 
imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa de 
inscnçào que é de 25 reais. 
O exame está marca
do para o dia 16 de ju
nho às I3h30. Pág. 03

IPTU já gerou 
1,9 milhão

Pagamentos à vista 
do IPTU geraram ao municí- 
- -í uma receita de aproxima- 
u-inenle 1,9 milhão de reais.

Segundo Diretor de 
Finanças, Júlio Gonçalves, 
7.190 contribuintes fizeram 
o pagamento em cota única 
e 9.071 lençoenses opta
ram pela opção de parcela
mento em três pagamentos.

Pág. 03 . Usuários de transporte coletivo reclamam que aumento vai pesar de maneira considerável nos gastos mensíiís
i

Desfile Cívico levou população à Pe. Salústio

Ontem, (T), co
meçou a valer em Lençóis 
a nova tarifa para passa
gens no transporte público.

Com isso o preço 
que antes era de 2,35 reais 
passou a custar 2,60 reais.

Segundo o diretor de 
supnmcntos, Denílson No
gueira, os números refletem 
o índice inflacionário atual.

A empresa Eliz 
Line, responsável pelo 
serviço, reivindicava o 
valor de 2,70, Pág. 03

Ajuda à Casa 
Abrigo Amorada

A Casa Abrigo Amo
rada -  instituição voltada a 
atender adolescentes e mu
lheres vítimas de violência 
doméstica -, cm Lençóis 
solicita às pessoas e empre
sas, doações de ingredien
tes utilizados na produção 
de cupkapes, pães de mel c 
chocolates, que serão ven
didos durante a Facilpa.

O objetivo da venda 
dos doces é angariar fundos 
para a instituição. Pág. 03

Mjmdo
A avenida Pe. Sa

lústio. foi palco para mui
tos lençoenses prestigia
rem 0 Desfile Cívico dos 
* 5^ anos de Lençóis, na 

anhã do último dia 27. 
No local estiveram 

autoridades, crianças, es
portistas e muitas famílias.

O Noticias traz uma 
coluna especial com os fla
shes dessa comemoração.

Pág. 04

Legislativo 
aprova 

solicitação de 
verba para 

saúde 
pública

Proerd de 
volta a Lençóis

Foi anunciada na 
última semana pelo Co
mando da Policia Militar, a 
volta do Proerd (Programa 
Educacional de Resistên
cia às Drogas e a Violência).

O Capitão da PM, 
Paulo César Valclim afirmou 
que no próximo dia seis, um 
policial irá a Sorocaba para 
participar de treinamen
to a instrutores do projeto.

Pág. 03

Acompanhe a 
programação 

de baladas 
para o fim de 

semana na
regiao

Pág 03 cerca de duas horas de duração, o desfile contou com a presença de várias bandas e personagens literários Pág. 03

30̂  Bienal de São 
Paulo é realizada 
no Sesc em Bauru

Pág. 06
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Hoje
máxima 32^

mínima 19®

Sol com
algumas nuvens. 

Nõo chove.

P refe itu ra  a p resen ta  n o v o s v e ícu lo s
Mácerte St*iffá

Seis novos veículos também foram apresentados durante o desfile de aniversário

A Prefeitura de 
Lençóis Paulista apre
sentou à cidade seus no
vos veículos que deverão 
atender de maneira ex
clusiva as necessidades 
do município. Os veí

culos foram exibidos no 
último dia 26 c são des
tinados às diretorias de 
Saúde c Meio Ambiente.

A população dc 
Lençóis Paulista conta
rá com uma frota dc seis

novos veículos, sendo 
uma ambulância, um mi
cro ônibus semi-novo, 
um utilitário, uma Van, 
um veículo adaptado 
para ambulância e um 
sedã compacto Pág. 03

CONFIRA
Marcelo Slâifi

Caderno Especial 
em homenagem ao 
Dia do Trabalho
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Preconceito
o que é? Será que 

eu tenho isso?

Preconceito é como 
uma primeira impressão, um ju
ízo que fazemos sobre uma situ
ação, lugar, pessoa ou tradição, 
que manifestamos geralmenle 
na forma de uma atitude dis- 
criminatória, por ter, na maio
ria das vezes, desconhecimen
to ao que nos é DIFERENTE.

As fonnas mais co
muns de preconceito são a so
cial, racial c sexual, trazendo à 
tona a carência de informação 
acerca desses assuntos, fatalmen- 
le acompanhada dc egocentris
mo. toma a pessoa totalmenie 
alheia à realidade, ficando presa 
a aparências e superficialidades.

A maioria dos precon
ceitos foi herdada de várias gera
ções, as quais, sem justificativas, 
criaram estereótipos, onde os 
cidadãos se vêm quase obriga
dos a obedecer ao “sistema”, o 
que não pode ser tomado como 
desculpa para a indulgência.

A sociedade tem ado
tado certas atitudes e se posicio
nado de uma maneira que busca 
uma harmonização e conciliação 
dos diversos grupos sociais exis

tentes utilizando “políticas éti
cas” que visam defender as mi
norias, promovendo uma limpeza 
da linguagem, tentando neutra
lizar a força ideológica aplicada 
pela sociedade “antiga”, irans- 
formande» o vocábulo, porém, 
mantendo intacta a situação dis
criminada. não alterando o com
portamento, apenas mudando a 
forma de utilizar o preconceito.

Assim, quando nos 
deparamos com algo dilcrente, 
como alguém que pinta o cabe
lo dc cores não convencionais, 
ou gosta de certo estilo de mú
sica. ou pratica algum tipo de 
arte urbana considerada mar- 
ginali/ada, us impressões que 
nos vem são, na maioria das 
vezes de repúdio e discrimina
ção, mais por não sabei nada do
caráter/personalidadc/euUura
dos outros, aliada a reprovação, 
nos caracicrizando PRECON
CEITUOSOS dc eartcirinlia.

Esse sentimento odioso, 
que se torna perverso e alcança 
proporções mundiais, não lem 
razão de existir, mesmo porque 
todos são seres humanos, mere
cedores dc proteção contra trata
mentos desumanos, humilhantes 
e degradantes, que ferem monal- 
raente a dignidade, ocasionando 
a morte da fé dc uma sociedade 
livre e sem preconceitos que a 
Constituição Federal promete.

Ü que fazer então? I'á- 
cil, feche os olhos e lembre que 
você é feito da mesma matéria 
orgânica viva que todos a sua 
volta, pense que seus semelhan
tes têm a possibilidade de sentir 
a dor da alma quando se é re
jeitado por sei‘ APENAS DIFE
RENTE. e que sena muito ruim 
se fosse eoin você Iodas as ma
nifestações de ódio e repúdio.

Pense, mude.cure-sedes- 
ta doença c promova a igualdade

Muito obrigado

Hoje, escreve
mos e agradecemos.

por
mais um aia ae traoa- 
Iho! Na nossa cultura 
normalmente utiliza
mos, de maneira irre- 
fletida, a palavra obri
gado, para demonstrar 
grati^o. Mas o que há 
de obrigatório na gra
tidão? Santo Tomás de 
Aquino, com a simpli
cidade dos sábios, re
solve o problema: “a 
gratidão é uma dívida 
de honra, ou seja, uma 
obrigação que se cum
pre espontaneamente”.

Sendo assim, não

Transplante
Perfeito )

Marcos Apareádo 
de Toledo '
AdvogadíK rm prtsárid e teólogo.

Ao ler 0 título aci
ma é provável que você te
nha pensado em transplan
te de órgão, especialmente 
0 de coração. Na verdade 
é um transplante que Deus 
opera no espírito da pessoa. 
E a transformação do cora
ção de pedra era coração de 
came, conforme prometido 
no livro do profeta Eze- 
quiel; ‘‘Então eu lhes darei 
um mesmo coração, e um 
espírito novo porei dentro 
deles; tirarei da sua came o 
coração de pedra, e lhes da
rei um coração de came”. 
(Ezequiel 11:19). Em todas 
as vezes que o povo andava 
errante, desviado dos cami
nhos corretos. Deus levan
tava profetas para, através 
de profecias, chamar a 
atenção para maldade co
metida, tentado trazê-lo de 
volta às leis estabelecidas 
por meio de Moisés.

Essa atitude iníqua 
do povo soava para Deus 
endurecimento de coração, 
a ponto de assemelhar-se 
a uma pedra. Em nossos 
dias não é nada diferente,

existem pessoas de cora
ção duro, empedernido e, 
portanto, insensível à voz 
do Espírito. No momento 
em que a pessoa sofre uma 
transfonnaçào espiritual, 
aceita Jesus como seu úni
co e suficiente Salvador.

A pessoa precisa 
nascer de novo, isto é, nas
cer da água e do Espírito, 
que quer dizer: primeiro 
recebemos o Espírito de 
Deus em nossa vida e. em 
seguida descemos as águas 
por meio do batismo como 
demonstração pública de 
nossa fé. Como disse Jesus 
a Nicodemos; “Em ver
dade, em verdade, te digo 
que aquele que não nas
cer da água e do Espirito, 
não pode entrar no Reino 
de Deus”(João 3:5). São 
pressupostos essenciais na 
vida daqueles que almejam 
a salvação: aceitar a Jesus 
como salvador e confes
sar publicamente essa fé, 
como 0 próprio Jesus disse; 
aquele que me confessar 

diante dos homens, eu o 
confessarei diante de meu 
Pai que estais no Céu”.

Não podemos ja
mais omitir ou negar a nos
sa fé, já que, em última cir
cunstância, falar da nossa 
fé em Jesus é testemunhar

n

para outras pessoas que

necessitam de conversão e 
que tenham o coração in
flexível. A intervenção de 
Deus é sempre benigna. 
Ele nunca admoesta para 
o mal, mas sempre para o 
bem. Deus para se comuni
car com seu povo, sempre 
o fez por meio de profe
tas. Um profeta fala com a 
“boca de Deus”.

Notamos que o 
povo da época havia se 
desviado dos caminhos. A 
promessa era de oferecer 
àqueles que aceitassem um 
coração de came, isto é, um 
coração sensível, brando, 
sábio, cheio de amor. Re
ceber um coração de came 
era e ainda é uma decisão 
pessoal de cada pessoa, já 
que Deus deu e respeita o 
li\Te arbítrio de cada um. A 
grande verdade é que Deus 
não tira a salvação de nin
guém, as pessoas que es
colhem pela perda. Temos 
à firente dois caminhos, o 
certo e o errado. A pessoa 
é que escolhe qual deles irá 
seguir. Optando em trilhar 
0 caminho correto a pessoa 
terá um novo espírito, as 
velhas atitudes e atos peca
minosos serão eliminados, 
sendo o contrário, continu
ará com o coração de pedra 
e pode perder a salvação. A 
escolha é de cada um.
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é possível imaginar que 
uma vida sem trabalho 
possa trazer qualquer es
pécie de conforto ao ser 
humano. Trabalhamos 
para existir, caso contrá
rio, morremos de fome. 
Não existe dignidade 
sem esforço, sem dedi
cação e muito trabalho.

Também há o ou
tro lado que, felizmen
te, no Brasil, vem mu
dando gradativamente, 
dando outra dimensão à 
relação patrão e empre
gado. Os salários ten
dem a ser mais justos, 
a lei contra o assédio 
moral tem se mostrado

eficaz contra abusos de 
chefes inescrupulosos. 
Além de considerá
veis avanços nas Leis 
Trabalhista brasileiras.

Passemos a con
siderar que nada se 
conquista ao acaso, que 
trabalhar honestamen
te com o suor do ros
to, enfrentando as noi
tes, as madrugadas, a 
fome, o frio, e vencen
do muitas vezes o de

Trabalhar pos
sibilita conquistar es
paço. Trabalhar com 
prazer garante alegria. 
Trabalhar garante aper
feiçoamento. Trabalhar 
com responsabilidade, 
conforta, enobrece a 
alma, paga as contas e 
abre portas. Por isso,
seja grato por ter o prr
vilégio de trabalhar

sânimo e as injustiças, 
garante não somente o 
sustento de sua famí
lia, mas contribui para 
que todos nós tenha
mos uma vida melhor.

Que sejamos y - 

tos ao dia do trabalL. 
pois como disse cerra 
vez Leonardo da Vin- 
ci “Que o teu trabalho 
seja perfeito para que, 
mesmo depois da tua 
morte, ele permaneça”.

Prefeita Bel se reúne com alunas do Colégio
São José

A prefeita Isabel 
Lorenzelti (PSDB) rece
beu alunas do Colégio 
São José, na tarde de on
tem, (2), era seu gabinete.

As estudantes 
do oitavo ano entrevis

taram a prefeita sobre 
um trabalho que tra
ta da maioridade penal, 
proposto pela escola.

De forma didáti
ca, a prefeita avaliou que 
a questão é complexa e

citou exemplos de ori- 
mes cometidos rccii,. 
mente e divulgadu.'- peb 
imprensa local e brasi
leira e cuja autoria foi 
atribuída a adolescen
tes menores de 18 anos.

Legislativo de Lençóis Paulista votam projeto
que beneficia Saúde e Educação

Vereadores apro
varam na sessão da última 
segunda-feira a abertura 
de crédito especial, possi
bilitando ocorrer com as

despesas de desenvolvi
mento do Programa Piso 
Fixo de Vigilância e Pro
moção à Saúde -  recursos 
que podem ser aplicados

em políticas de saúde no 
município -, e para aqui
sição de ônibus escolar, 
pelo Programa Fede
ral Caminho da Escola,

Vereadores fazem requerimento solicitando
implantação de estacionamento rotativo

Vereadores do 
Partido Verde (PV), as
sinaram requerimentos 
onde pedem ao executi
vo, que informe se já fo
ram elaborados estudos 
para regulamentação de

estacionamentos rotati
vos, em especial às áreas 
que se localizam entre 
a Avenida 25 de janeiro 
e a Rua Princesa Isabel, 
além da Avenida 25 de Ja
neiro e 0 Rio Lençóis, na

região central da cidade.
Caso 0 estudo 

tenha sido finalizado, 
eles solicitam para que 
seja informado o moti
vo da não implantação 
da mesma nestas áreas.

Yoga
Meditaçao

N
Lian Gong

P ro fe s s o r

Marcos
Venditti Cultur4

14. 3263-1676
14. 9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n° 643
^  A  *  •

Centro - Lençóis Paulista
marcos.venditti@yahoo.com.br
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GERAIS

Aumento de 10,5% na
passagem pega usuário 

leçoense de surpresa

Usuários embarcam em circular que já  tiveram os valores de passagens reajustados

Marcelo Staffa

Há um ano e nove 
meses 0 município de Len
çóis Paulista nào contava 
com reajustes nos valores 
de passagens no transpor
te público. Porem, o cenário 
mudou desde o último dia 
1° de maio, quando entrou 
em vigor o novo reajuste de 
10,5 %. Com isso a passa
gem que antes custava 2,35 
reais passa a custar 2,60 reais.

Segundo o dire
tor de suprimentos da pre
feitura, Dcnílson Noguei
ra, os números refletem o 
índice inflacionário atuai.

PM  d ev e  rea tiv a r  P ro erd  nas esco la s veículos

; V sào o foco do Proerd a ser implantado pela PM

IL ,̂,_dç_Qliyeira

O comando da Poli
cia Militar dc Lençóis Paulis
ta anunciou na última semana 
a volta do Proerd (Programa 
Educacional de Resistên

cia às Drogas e a Violência).
O Capitão da PM 

de Lençóis, Paulo César Va- 
Ictim disse que no próxi
mo dia 6, um policial irá até 
Sorocaba para participar dc 
treinamento. “Ainda preci

samos ver 0 cronograma das 
escolas para, cm um segundo 
momento, enviar os demais 
policiais que participarão do 
curso de instrução do Pro
erd’', ressaltou o capitão.

De início o programa 
deve atender aos alunos da 
rede estadual, municipal e par
ticulares consecutivamcntc.

O projeto que atua 
na prevenção das drogas c 
violência, já foi desenvolvi
do na cidade ate 200X. po
rem foi desativado, segun
do a assessoria da Diretoria 
dc Educação dc Lençóis, 
pela própria Policia Militar.

O Programa Educa
cional de Resistência às Dro
gas é uma adaptação brasileira 
do programa norte-americano 
Drug Abuse Rcsistcncc Edu- 
cation - D.A.R.E., dc 1983.

a R$245 mil
Marcelo Staffa

A Prefeitura Mu
nicipal dc Lençóis Paulis
ta apresentou à cidade seus 
novos veículos que deverão 
atender de maneira exclusiva 
as necessidades do municí
pio. Os veículos foram apre
sentados no último dia 26 e 
são destinados às diretorias 
dc Saúde c Meio Ambiente.

A população lençocn- 
se contará com seis novos 
veículos, sendo uma ambu
lância, um microônibus se- 
mi-novo, um utilitário, uma 
Van, um veículo adaptado 
para ambulância c um seda 
compacto. O diretor de supri
mentos da prefeitura, Dcníl
son Nogueira, informou que 
0 investimento necessário

SESC B aiirii expõe obras da 30° B ienal de São Paulo

Obra (to carioca Eduardo Bortiner exposta na 30* Bienal de São Paulo, agora também em Bauru

Marcelo Staffa

O SESC Bauru, tra/ 
A Trigésima Bienal de Sào 
Paulo -  A Iminência das Po
éticas -  Seleção de obras. 
A exposição c uma parceria 
entre o SESC -  Serviço So
cial do Comercio - c a  Fun
dação Bienal dc São Paulo.

A mostra apresenta 
conj untos significativos do que 
foi a última edição da 30° Bie
nal de Sào Paulo, com obras 
e artistas selecionados pelo 
curador Luis Pérez-Oramas 
e dos curadores associados 
André Severo c Tobi Maier.

As obras podem ser 
vistas até o dia 23 dc junho 
de terça a sexta, das 13h às 
21h30: sábados, domingos 
e feriados, das 9h30 às I8h. 
O SESC Bauru fica localizado 
na Avenida Aurcliano Cardia,

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Cupcakes & Caridade
Divulgação

A guloseima que será produzida pela Casa Abrigo Amorada

isamix.tradingio yahoo.com.br

Solidariedade cm 
forma de doces. E com esta 
estratégia que a direção da 
Casa Abrigo Amorada -  ins
tituição voltada a atender 
adolescentes c mulheres vi
timas de violência domesti
ca -, cm Lençóis, pretende 
angariar fundos destinados 
à estruturação dc duas novas 
unidades de atendimento.

Para isso, a entida
de, que participará dos dez 
dias dc festas da Facilpa. 
solicita às pessoas c empre
sas, doações dc ingredientes 
utilizados na produção dc 
cupcakes, pães dc mel c cho
colates, que serão vendidos 
durante o evento. A confec

ção dos doces contará com 
a parceria da Bellas Trufas.

Os interessados po
dem colaborar levando, cm 
qualquer quantidade, itens 
dos ingredientes listados abai
xo, na Rua José Paulino da 
Silva, 158, Centro, ou telefo
nar para (14) 3264-2058, so
licitando a retirada da doação.

Ingredientes a se
rem doados: leite integral, 
leite condensado, creme 
dc leite, chocolate cm pó 
(Ncstié - do Padre ou Ha- 
rald), canela em pó, maisc- 
na, óleo de cozinha c ovos.

Mais detalhes podem 
ser adquiridos pelo site: wh‘w. 
casaahrigoamorada. com.hr

Nogueira revela 
ainda que, a empresa Eliz 
Linc, responsável pelo ser
viço no município, pleiteava 
dc início o valor de 2,70 re
ais, mas que após negocia
ções a prefeitura conseguiu 
a redução para 2,60 reais.

A definição final 
do reajuste levou em con
ta, análises na defasagem 
do serviço prestado, aumen
to no preço do combustí
vel. além da equiparação 
inflacionária no momento.

Para o lençoensc que 
optar pela compra do “passe” 
-  cartão eletrônico destinado 
a categorias especiais - o va

lor da passagem será de 2,50 
reais. Um reajuste de 8,70%.

A auxiliar de servi
ços gerais, Regiane Pereira, 
que utiliza o transporte duas 
vezes por dia, reclama que 
o re^uste da passagem não 
condiz com sua condição 
“Eu moro no bairro Prima
vera e tenho que sair de casa 
às cinco horas da manhã para 
tomar o ônibus que sempre 
atrasa, além disso, os moto
ristas não respeitam a gente.

Acho esse aumen
to um absurdo, pois quem 
paga a passagem sempre 
acaba prejudicado, pela fal
ta de qualidade no serviço.”

Marcelo StafEa

Vma nova unidade de Resgate fo i acrescentada à frota da saúde

para a aquisição das “viatu
ras”, foi de aproximadamente 
RS 245 mil, adquiridos entre 
abril dc 2012 a abril de 2013.

De acordo com No-
•  •gucira, as novas aquisições 

têm como objetivo manter a 
renovação constante da bota 
dc veículos c maquinários, 
visando sempre melhorar o 
atendimento da população. 
“Quanto menor a idade média

ETEC abre 
novos cursos para 

2° semestre
Estão abertas as 

inscrições para o vestibu- 
linho do segundo semestre 
da ETEC -  Cidade do Li
vro em Lençóis Paulista.

Para se inscrever 
o candidato deve entrar no 
site ww^w.vcstibulinhoeiec. 
com.br até às 15h do 
dia 16 deste mês, imprimir 
o boleto bancário para o 
pagamento da taxa dc ins
crição que é dc 25 reais.

Estão disponíveisos 
cursos Técnico em Química, 
Técnico cm Contabilidade, 
Técnico cm Administra
ção, Certificação de Com
petências, Administração, 
Contabilidade, Edificações.

O exame está mar
cado para o dia 16 de junho 
às 13h30 cm lugar ainda ser 
definido pela instituição.

Para mais in- 
fonnaçôes (14) 3264-
4457 ou (14) 3264-4459

da frota, menos manutenção, 
o que reduz o tempo de para
da dos veículos em eventuais 
consertos, reduzindo os custos 
com manutenção”, explica.

Ele acrescenta ain
da que “a ampliação da frota 
tem sido necessária devido 
ao constante crescimento da 
cidade, o que, naturalmcnte, 
aumenta a demanda por ser
viços públicos”, concluiu.

Arrecadação 
de IPTUjáem  

2 milhões
O Diretor dc Finan

ças, Júlio Gonçalves, di\oil- 
gou por intermédio da asses
soria da imprensa, o balanço 
inicial dos pagamentos do 
Imposto Territorial e Ur
bano - IPTU dc Lençóis.

Segundo Gonçalves, 
7.190 contribuintes fizeram 
o pagamento à vista cm cota 
única e 9.071 lençocnses 
optaram pela opção de par
celamento em três pagamen
tos. O montante pago gerou 
uma receita de aproximada
mente 1,9 milhão de reais.

No início deste 
ano, a Prefeitura de Len
çóis Paulista enviou 24.347 
camês do IPTU aos con
tribuintes do município.

O dinheiro arreca
do, retoma para a popula
ção, cm áreas fundamen
tais como educação, saúde, 
inffaestrutura, cultura, la
zer e qualidade dc vida.

1'im clt“ semana
recheado de baladas

Lençóis Paulista : Facíl- 
pa (hoje) (justavo Lima / 
(amanhã) Humberto e Ro
naldo / (domingo) Cézar c 
Paulinho + Lucas Ferreira. 
Jaú: Rei da Caipirinha 
(hoje) Trio Los Qu4tro às 
22h / Lótus (amanhã) Bam- 
boa Samba Club às 23h. 
Bauru: Jack Pub Music 
(amanha) Festa Túnel do 
Tempo às 23h / Sese Bauru 
(domingo) Tributo a Alta- 
miro Carrilho às Ilh30. 
Sio Manuel: Pimenta Roxa 
(amanhã) Rave eTrance In- 
door ^  23h
Facilpa: (14) 3263-1411 
/ Lótus (14) 9688-6710 / 
Jack Pub Music ( 14) 3245- 
3254 / Rei da Caipirinha 
(14) 3416-2386/Sesc Bau
ru (14) 3235-1750 / Pi
menta Roxa - wwiv.face- 
book.com/pimenta. roxa. 7
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