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levanta
branca no rio Lençóis 

dúvidas sobre poluição
Imagens aéreas feitas pelo vereador Tipó (PV) revelam a extensão da espuma sobre o rio Lençóis

Humhcrto T ido

Relatório do TCE 
cita SAAE 

Direito de Resposta
Ao contrário do vei

culado na edição passada 
deste jornal, neste espaço, as 
contas do exercício de 2010 
do SAAE foram integral
mente aprovadas não haven
do qualquer impropríedade 
ainda pendente, conforme 
se pode ver, em detalhes, 
no direito de resposta pu
blicado na página 3. Pág 03

Fórum Trabalhista 
agora eletrônico

Implantado no Fó
rum Trabalhista de Lençóis 
^ 'lista, o Processo Judi
cial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho, que consiste 
em um sistema eletrôni
ca de processos judiciais..

A inauguração foi 
marcada pela presença da 
prefeita Bel (PSDB) c foi pre
sidida pelo desembargador 
Claudincí Zapata Marques, 
membro do Comitê Ges
tor Regional do PJe. Pág 05

A denúncia que to
mou conta dos noticiários 
durante a semana, foi a '‘ines- 
plicávcl" espuma branca, 
densa e de mau cheiro, que se 
estendeu por pelo menos três 
quilômetros do rio Lençóis.

O assunto foi debate 
durante sessão da Câmara.

O vereador Tipó 
(PV) vai formalizar denún
cias à Companhia de Tec
nologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb) c ao Mi
nistério Público (MP). P ág03

Fórum homenageia 
Luta Antimanícomial

o  problema teria inicio a partir da escada de aeraçào utilizada pela ETE para lançamento da água **tratada**

Biblioteca: Reforma com prazo indefinido
Gemido Dias

Desde dezembro de 
2012, uma reforma que de
veria ampliar e modernizar a 

^'liotcca Municipal Oríge- 
nes Lessa (BMOL), encon
tra-se atrasada há 30 dias.

De acordo com o dire
tor de suprimentos, Denílson 
Nogueira, a parte da constru
ção civil encontra-se na fase 
final da execução, uma vez 
que a obra de ampliação foi li
citada separadamente. Pág 05

Jogadores de 
Xadres 

de Lençóis 
Paulista 

se destacam 
no esporte

Foi realizado na 
terça-feira, (14), na Câma
ra Legislativa, o 2” Fórum 
pela Lula Antimanícomial.

Promovido pela Di
retoria dc Saúde e o Ambu- 
latóno dc Saúde Mental, o 
evento, fez parte das home
nagens do Dia Nacional da 
Lula Anlimanicomial, data 
que tem como objetivo reunir 
profissionais da área da saú
de para a busca de modelos 
dc saúde mental que a so
ciedade desconhece. Pág 05

TCE alerta Câmara 
sobre prazos

O Presidente da Câ
mara Humberto José Pita 
(PR), recebeu comunicado, 
por meio do TCE, “proferi
da'’ pelo conselheiro Edgard 
Camargo Rodngues, no úl
timo dia 2, alertando sobre 
descumpri mento de prazos 
na entrega de documentos. 
Segundo o Diretor Jurídico 
da Prefeitura, Antônio Car
los Rocha, a causa estaria 
na gestão anterior. Pàg 05

Rotary e 
Casa da 
Amizade 

promovem 
pizza

beneficente
Pág 06 trabalhos de reforma seguem indefinidam ente por tempo ainda nào firm ado  pela Diretoria de Suprim entos Pág. 03
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Bike LP rompendo distâncias em duas rodas
Divxil̂ çio

CONFIRA

Grupo não mede distâncias quando o assunto é pedalar por longas trilhas

pedalando pela região. Aos 
sábados eles com binam  qual 
será a opção do dia; “sábado 
longo” ou “sábado curto” .

As escolhas se resu
mem a pedalar ate 50 km no 
circuito curto c acima dos 80 
km no trecho longo, Pág 06

Pelo m enos três 
vc/cs por semana os ci
clistas do grupo Bike LP 
se reúnem para desbravar 
novos lugares, conhecer 
novas paisagens e ga
nhar mais qualidade dc 
vida por meio do esporte.

Eles percorrem 
estradas de asfalto c ter
ra dc bicicleta. O gru
po já  desbravou mui
tas fronteiras regionais.

As terças equin tas- 
-feiras são os dias dedicados 
aos treinos dc 30 a 40 km

O violinista Ricardo 
Hertz fará apresentação 
hoje na Casa da Cultura

http://www.noticiasdelencois.com.br


2 OPINIÃO

i

LuTÍane Marlins de Souzfl 
Conselheira Tutelar

Grito de Alerta
Odia ISdeMaioéumdiade 

mobilização na luta contra a explora
ção sexual de crianças e adolescentes.

O tema. principabnente 
quando relacionado aos adolescen
tes. gera certa polêmica. As pes
soas gostam de falar sobre a Unha 
divisória em que paira o abuso, a 
prostituição, 0 querer ou o consen
timento da criança, do adolescente 
em relação ao caso. Por incrível que 
pareça muita gente "sensualiza" uma 
criança dc seis anos de idade e joga 
nessa a culpa pelo abuso, como se 
essa tivesse discernimento do ato.

Para quem não trabalha na 
área de proteção, ou, supostamente 
não tem o problema dentro dc cosa. 
digo supostamente, pois, temos, 
naturalmente, a tendência de achar
mos que problemas só ocorrem na 
vida dos outros, senta no sofá c cri
tica, expõe falsos e preconceituosos 
conceitos, quem está no problema e 
trabalha diretamente com a causa se 
compadece em saber que o corpo dc 
uma criança fora invadido, violado.

sem ao menos, na maioria dos casos, 
essa saber o porque dessa violação.

A Constituição Fede
ral nos da o direito dc nascermos 
cheios dc “direitos", por isso, em 
alguns casos, algumas pessoas se 
veem no direito de invadir a priva
cidade, o sonho, o corpo do outro.

Não quero entrar aqui 
na discussão dos motivos que le
vam uma pessoa a violentar uma 
criança c isso por dois motivos. 
Primeiro por eu não ter embasa
mento técnico para falar dc ques
tão tào complexa, segundo porque 
quero, com esse texto, apenas su
gerir uma reflexão sobre o assunto.

Os números de abuso se
xual que chegam até aos órgãos de 
proteção são tímidos, porém, há sus
peitas, muitas dessas embasadas no 
comportamento que algumas crian
ças apresentam nas escolas, que os 
números são maiores, A questão é: 
se os números podem ser maiores 
e não o são, alguém está tirando 
dessas chanças/adolescentes, o di
reito a voz, por oferecerem vanta
gens a essas ou por as ameaçarem.

Diante dessa situação 
chamo á atenção dn sociedade para 
o que diz a Lei dc Proteção Inte
gral (8069/90) que coloca também 
na sociedade o dever de zelar pelos 
direitos dc crianças e adolescentes.

A vítima dc abuso é en
volvida peto agressor de todas as 
maneiras, pnncipalmente quando 
há laços fortes os unindo. A criança 
se sente envolvida pelo prazer sexu
al, o prazer do ato, se sente tentada 
pelas promessas, pelos doces, pelo 
dinheiro, pelo afeto. Tirar uma con
fissão de uma criança envolta nes
sa situação é tarefa árdua. Por isso 
precisamos do olhar de todos. Não 
silenciem, denunciem, deem suas 
vozes, seus ouvidos para essa causa.

Denunciem. Dis
que 100 ou acionem o Con
selho Tutelar de sua cidade^

Os rios trazem 
um enorme beneficio 
para a sociedade, e pos
suem grande importância 
para a organização da ge
ografia do local. Porém, 
nas grandes cidades, es
ses rios estão sofrendo 
consequências negativas, 
pois a cada dia é despe
jado mais lixo nas águas 
das cidades, e esses rios 
acabam se tomando es
gotos a céu aberto. Es
ses rios, que em muitos 
casos são tratados como 
subprodutos da socieda
de urbana, são utilizados 
como depósito de lixo.

Este, felizmente, 
não é 0 caso do rio Len

çóis que corta a cidade em 
toda sua extensão, contu
do uma notícia relacio
nada à possível poluição 
de suas águas tem sido o 
tema principal discutido 
durante o decorrer da úl
tima semana. O assunto 
foi amplamente debatido 
em plenário da Câmara 
Municipal em Lençóis, 
além de inúmeras repor
tagens nas mídias locais 
e regionais, inclusive des
te semanário. A  possível 
poluição do rio Lençóis, 
a partir de uma espuma 
branca e densa que se for
mou desde a escada de ae- 
ração da ETE -  Estação de 
Tratamento de Esgoto

de onde estaria sendo lan
çada a água supostamen
te contaminada, surgiu 
a partir de um sobrevoo, 
ao acaso, feito pelo vere
ador Tipó (PV), durante 
um de seus deslocamen
tos. A  situação ficou ainda 
mais preocupante depois 
da constatação da mor
tandade de alguns peixes.

O fato é que, o 
caso ainda está coberto 
de “desinformações’', por 
um lado presume-se que 
realmente possa haver 
uma contaminação já que 
a ETE local, ainda é uma 
unidade nova, com ape
nas alguns meses de atu
ação, factível de al^ m a

“adequação” , ainda. Por 
outro, nenhum dado téc
nico ainda foi concluído, 
o que impede qualquer 
afirmação categórica.

Em suma, inde
pendente do que acon
teça em qualquer es
fera do tema p ' '
ambiental, o foco 
que seja necessái 
cutir responsabi! 
seria menos desg 
e mais inteligente 
tir e promover educação 
ambiental em todos os 
âmbitos possíveis, des
de a educação familiar, 
passando pelas escolas 
e chegando finalmen- 
te ao exemplo pessoal.

Água
para a vida

Arnaldo Jardim
Deputado Federal pelo P PSSPe  

presidente da Frente
Parlamentar em 

Defesa da Infraestrutura

A falta dc água no 
mundo é um problema crescente. 
Pode comprometer as saíras agrí
colas. a produção de bens e ser
viços, a sobrevivência do nosso 
planeta.

Não foi por acaso que 
a ONU elegeu 2013 como o Ano 
Internacional da Cooperação pela 
Água, com a finalidade de am
pliar a conscientização acerca 
dos desafios da gestão, acesso e 
distribuição deste recurso natural 
cada vez mais escasso.

Embora o Brasil con
centre 11,6% dc toda água doce 
do planeta, há uma distribuição 
espacial desigual dos recursos 
hídricos no território brasileiro. 
Cerca de 80% da disponibilida
de hídrica está concentrada na 
Região Hídrica Amazônica, onde 
se encontra o menor contingente 
populacional.

A urbanização acélera- 
da, com impermeabilização dos 
sítios urbanos, a dificuldade do 
tratamento dos esgotos sanitá
rios. as.se$soramento dos cursos 
d'água e a contaminação de len
çóis fi'cáticus tomam este quadro 
ainda mais grave.

Com 84% dos brasilei
ros vivendo nas cidades, a nossa 
vulnerabilidade reside no am
biente urbano. Estudos da ANA 
{Agência Nacional da.s Águas) 
mostram os reais riscos de escas
sez, sendo que de um total dc 29 
aglomerados urbanos no país, 16 
já precisam buscar novos c dis
tantes mananciais para garantir 
0 abastecimento até 2015, dentre 
cies Campinas. Baixada Santista

e a cidade de São Paulo.
Ainda de acordo com a 

ANA mais da metade dos muni
cípios brasileiros (55% do total) 
terá déficit de abastecimento de 
água até 2015 e. caso não sejam 
investidos RS 22 bilhões, pode
remos ter um colapso em 2025. 
Já para tratar o esgotamento sa
nitário serão necessários R$ 70 
bilhões.

A eficiência do sistema 
de abastecimento é outro desafio, 
hoje as empresas de saneamento 
perdem 42% da água produzida. 
A cada 100 litros de água tratada, 
só 58 litros chegam ao destino fi
nal.

Apesar desse quadro 
incômodo, a legislação brasileira 
de recursos hídricos é consolida
da, reconhecidamente eficiente 
e incorpora princípios coiretos, 
normas explicáveis e determina 
padrões de gestão e gerenciamen
to integrados.

A Lei das Águas, de 
1997, por exemplo, instituiu a co
brança pelo uso do recurso para 
estimular o seu uso racional e ain
da gerar projetos de recuperação 
no contexto das bacias hidrográ
ficas.

Na função de legisla
dor e constituinte responsável 
pela elaboração do anteprojeto 
da Constituição na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, ali in
corporamos o conceito de organi
zação das Bacias hidrográficas e 
0 princípio de cobrança pelo uso 
da água.

O desafio portanto é im
plementar a legislação, tomá-ia 
balizadora de políticas públicas, 
estímulo às mudanças nas formas 
de produzir e indutorada atitude 
vigilante da sociedade.

No Congresso Nacio
nal. a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Infraestrutura Na
cional, que tenho a honra de pre
sidir, trata o tema do saneamento 
básico debatendo as dificuldades

para a implantação da Lei de 
Saneamento e buscar construir 
políticas públicas que permitam 
maiores investimentos e iniciati
vas no setor.

A Lei Nacional de Sa
neamento sofre a carência de 
projetos para que o setor se de
senvolva com a velocidade e à 
qualidade necessárias. O acesso á 
rede de saneamento básico ainda 
é sonho distante para milhões de 
brasileiros. Apenas 47% dos bra
sileiros dispõem desse serviço.

De acordo com dados 
do Ministério das Cidades, em 
2009 a rede de esgotamento sa
nitário atendia somente 1.739 
municípios, ou 31,2% das cida
des brasileiras. A insuficiência da 
rede mostra que a taxa de morta
lidade de crianças de 1 a 6 anos 
ue moram em locais sem coleta 
e esgoto é 32% maior do que 

entre as que dispõem do serviço, 
conforme levantamento da ONG 
Trata Brasil (www.tratabrasil. 
org.br).

Uma alternativa, que 
acredito plenamente viável, para 
garantir mais investimentos nos 
serviços públicos de saneamento 
básico é a utilização de créditos 
do PIS/Cofins/Pasep, proposta 

ue está sendo tratada na forma

a

í e diversos projetos de lei pelo 
Congresso Nacional, um dos 
quais tenho a incumbência de re
latar.

As medidas legislativas 
e governamentais são indispen
sáveis para o contínuo processo 
de aperfeiçoamento no gerencia
mento dos recursos hídricos, mas 
não se pode prescindir da ativa 
participação da sociedade civil.

Dia 22 de março. Dia 
Mundial da Água, oportunidade 
de refletirmos sobre o uso ade
quado e racional desse precioso 
recurso natural, tomarmos ati
tudes objetivas para preservar e 
manter com qualidade a seiva do 
nosso planeta.
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Coca-Cola é multada em RS 460 mil
O Procon-MG mul

tou a Refrigerantes Minas Ge
rais, produtora da Coca-Cola, 
cm quase R$ 460 mü, em va
lores atualizados, por ter redu
zido a quantidade de produto 
nas embalagens de 600 ml para 
500 ml. A multa foi mantida

pela Segunda Turma do Supe
rior Tribunal de Justiça (STJ).

O órgão alegou que 
a empresa teria “maquia
do” 0 produto e praticado 
“aumento disfarçado” de 
preços ao reduzir as embala
gens sem informar adequa-

damente os consumi lorrs.
Para o 1 ribunal 

de Justiça de Mina: 
(TJMG), a redução vo
lume dos rcfrigeranics sem 
qualquer mudança da em
balagem implica violação 
do direito do consumidor.

Prévia do PIB sobe 0,72% em março, informa Banco Central
O índice de Ativi

dade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br), consi
derado uma prévia do Pro
duto Interno Bruto (PIB) 
subiu 0,72% em março em

relação ao mês anterior, 
após registrar queda de 
0,36% em fevereiro ame 
janeiro (dado revisado), na 
série com ajuste sazonal.

De acordo com

dados div^ulgados pelo 
BC, o número passou dc 
144,17 pontos cm feverei
ro para 145,21 pontos cm 
março na série de apura
ção de variação sazonal.

Galinha é servida a deputados
Durante mais uma 

sessão de votação da MP dos 
Portos, o deputado Fábio 
Ramalho (PV-MG) agraciou 
seus colegas na noite da úl
tima quarta-feira, (15), com 
uma suculenta galinhada.

O deputado au
mentou a quantidade de 
comida servida aos co
legas em relação à noite 
anterior e mandou uma 
auxiliar junto com a cozi
nheira. Entre os que apro

veitaram o jantar, estava o 
deputado Tiririca fPR-SP).

Os deputados tam
bém aproveitaram a pau
sa para assistir ao jogo 
do Corinthíans pela taça 
Libertadores da América.

Lançamento de 4nferno% de Dan Brown
movimentas livrarias

Lançado no último 
dia 15 nos Estados Uni
dos e Reino Unido c com 
campanhas de marketing 
movimentando livrarias 
ao redor do globo.lnfcrao, 
de Dan Brown, já domi

na, como era esperado, as 
listas de mais vendidos.

Este é o quarto título 
em que o escritor americano 
usa 0 simbologista Robert 
Langdon como protagonis
ta. Juntos, Anjos e Demô

nios, O Código Da Vinci, 
0 grande sucesso dele, e O 
Símbolo Perdido venderam 
mais de I5ü milhões dc 
exemplares no mundo. Só 
no Brasil foram comerciali
zados 4,7 milhões dc livros.

Barack Obama em maus lençóis
presidente 

norte-americano, Barack 
Obama, anunciou ontem 
a renúncia do chefe inte
rino da Receita Federal 
dos Estados Unidos (IRS, 
na sigla em inglês), Ste-

ven Miller, por causa da 
denúncia de que fiscais 
investigaram, de forma 
inapropriada, grupos po
líticos conservadores du
rante mais de 18 meses.

Obama, que tem

sido criticado pela reação 
relativamente tímida ao es
cândalo, declarou que está 
“furioso” com o que acon
teceu e disse que o povo 
norte-americano também 
tem o direito de estar.
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CIDADES 3
Direito de Resposta -  SAAE 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
de Lençóis Paulista

Em relação à maté
ria veiculada na edição passa
da. onde 0 jornal Notícias de 
Lençóis, referindo-se ao TC 
1187/026/10 -  Balanço Ge
ral do Exercício de 2010 do 
SAAE -  Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Lençóis 
Paulista, afinna que existem 
atos pendentes de julgamento, 
referentes ao Balanço Geral 
do »mo de 2010, informamos:

Primciranientc deve
mos esclarecer que a listagem 
apresentada, de 01 a 09 trata- 
-se. antes de mais nada. dos 
apontamentos que foram efe
tuados pela Auditoria, quan
do de sua vistoria “ in loco” , 
ou seja, na Autarquia, não se 
constituindo em “atos penden
tes de julgamento”, ao con
trário do afirmado pelo jornal 
Notícias de Lençóis.

Assim, no presen
te caso (e. basta analisar-se a 
integra da sentença), o julga
mento proferido foi loialmente 
favorável, decidindo que todas 
as matérias tratadas cncontram- 
-se dentro da regularidade.

E 0 que se pode depre
ender do texto da decisão, a qual 
faz referência ao parecer favorá
vel da ATJ (Assessoria Técnica 
Jurídica) como segue (fls. 339):

“Como ressalta
do pela Fiscalização, as 
atividades desenvolvidas 
pela entidade se coadunam 
com seus objetivos sociais.

Nessa conformi
dade. ainda fazendo refe
rência ao parecer de ATJ, 
concluo que as questões sus
citadas pela Fiscalização fo
ram devidamente justificadas.”

Melhor esclarecendo, 
as “questões suscitadas pela 
Fiscalização” feitas ínicial- 
mente pelo Auditor Regional 
de Bauru, após manifestação 
do SAAE foram considera
das justificadas pelo Tribunal 
de Comas de São Paulo, dan
do pois, ensejo à decisão pela 
regularidade do Balanço Ge
ral do Exercício de 2010.

Assim, deixamos 
esclarecido à população que 
nada restou a ser apurado em 
relação aos itens apontados.

Espuma no rio Lençóis sugere
indícios de poluição

Mayára Darrcio

Cam ada de espuma que cobre as águas do rio Lençóis desde a últim a segunda-feira de acordo com denúncias

Rotary promove Pizza Solidária
Divulgação

Verba arrecada será destinada à Instituição Assistencial

Amanhã, (18), a 
Casa da Amizade e o Ro
tary Club, vào promo
ver a 2" Tarde da Pizza.

Os vales-pizza po
dem ser adquiridos com os 
rolarianos e na funerária Pâ
nico, por 18 reais. Parte do 
valor arrecadado será desti

nada a uma instituição assis
tencial de Lençóis Paulista.

No menu estarão 
disponíveis os sabores: cala- 
bresa, muçarcla e portugue
sa. As pizzas serão entregues 
das 18h ás 20h na sede do 
Rotary, que fica na Avenida 
Padre Salústio, número 809.

G eraldo  Dias

Uma espuma bran
ca, densa e de mau cheiro, 
se estendeu por pelo menos 
três quilômetros do rio Len
çóis, durante essa semana. 
No local, que fica próximo 
à escada de aeração do ETE 
-  Estação de Tratamento 
de Água -  também foram 
encontrados alguns peixes 
mortos. A denúncia, que to
mou conta dos noticiários 
durante a semana, foi feita 
pelo vereador Ailton Apa
recido Tipo Laurindo (PV), 
durante um sobrevoo na re
gião. Depois de realizar fo
tos aéreas de toda a extensão 
abrangida pela espuma, Tipó 
já  adiantou que vai formali
zar denúncias à Companhia 
de Tecnologia de Saneamen
to Ambiental (Cetesb) e ao 
Ministério Público (MP).

Entre os questiona
mentos Tipó pretende saber 
as causas do surgimento da 
espuma, que providências 
o SAAE - Serviço Autôno
mo de Água e Esgoto - to
mou para sanar o problema, 
se a morte dos peixes está

relacionada à espuma, e 
ainda quem seria o respon
sável pelo laudo das análi
ses da água do rio Lençóis.

Em nota, o Diretor 
do SAAE, José Antônio Ma- 
rise, informa que o tratamen
to do esgoto de Lençóis Pau
lista é inteiramente natural e 
é feito sem o uso de qualquer 
substância química. Segun
do ele, a ocorrência de espu
ma é consequência do pró
prio processo de tratamento 
uma vez que. antes do lança
mento. o efluente Já tratado 
é devolvido ao Rio Lençóis 
por meio da escada de aera- 
çào 0 que, iniencionalmente, 
provoca turbulência com o 
objetivo de aumentar o nível 
de oxigênio da água. A ocor
rência de espuma, que acon
tece a cerca dois quilômetros 
abaixo do curso do rio Len
çóis. não tem qualquer rela
ção com a morte de peixes 
ocorridos na última segun
da-feira, na área central da 
cidade, fato que já está sen
do investigado pela Cetesb.

Para o vereador o 
problema estaria mesmo na 
ETE. “É um absurdo se gas

tar mais de 18 milhões de 
reais em uma estação de u*a- 
tamento que não está funcio
nando, que está com defei

to”, diz ele. Ainda de acordo 
com suas declarações, ele re
clama, “nunca vi estação de 
tratamento jogar espuma”.

Ccrálilo Diàs

Fórum discute luta antimanícomíal
B«atríz de Oliveira

Beatriz de Oliveira

A Diretoria dc Saú
de e o Ambulatório de Saúde 
Mental promoveram nessa 
terça-feira, (14), às lOh, o 
2® Fórum pela Lula Antima- 
nieomial sobre o lema “Ser
viços Extras Hospitalares”.

Amanhã é o Dia 
Nacional da Luta Antimani- 
comial, data que tem como 
objetivo reunir profissio
nais da área da saúde, bem 
como a comunidade e apre
sentar as mudanças no mo
delo de saúde mental que 
a sociedade desconhece.

Realizado na Câ
mara de Lençóis Paulista, 
a prefeita Bcl Lorcnzciti, 
na abertura do fórum, ci
tou a importância dc prá
ticas na saúde como a que 
0 encontro proporcionava.

A psiquiatra Fátima Aparecida Pereiro discursa durante o encontro

Na mesa dc deba
tes participaram o diretor do 
Pronto Socorro Municipal 
Dr. Antônio Celso Gomes, 
a psicóloga da diretoria de 
recursos humanos da prefei
tura, Katia Ribeiro Gotardi, 
a assistente social e repre
sentante do Cras,- Centro 
de Referencia da Assistência

Social Silvana dos Santos 
Pimenta, e a assistente social, 
Rita dc Cássia Casagrande 
representando o Creas -- Cen
tro de Referência Especiali
zado dc Assistência Social.

Também fizeram par
le da discussão a presidente 
Telma Gulierrcz dc Sou/a 
representando o Conselho

Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
a psicóloga Tania Cristiane 
Vieira, da APAE-Associação 
dc Pais e Amigos dos Excep
cionais a psiquiatra Fátima 
Aparecida Pereira, responsá
vel técnica pelo Ambulatório 
dc Saúde Mental e Hospital 
Dia Vereador Nicanor Pe
reira dc Godoy, de Lençóis 
Paulista, além dc comunida
des terapêuticas e de apoio.

Durante as discus
sões, a possibilidade de fe
chamento do único hospital 
psiquiátrico da região, foi 
colocada em pauta. “Vamos 
nos reunir para fazer um abai
xo assinado para ser entregue 
á presidente Dilma. O local 
é dc extrema importância no 
auxílio dc pessoas que depen
dem de atendimento intensi
vo”, propôs Fátima Pereira.

O vereador Tipó ( P V f  responsável pela denúncia

Doação de sangue
Divulgado

. 4 . '  t

•Sr ■

Defasagem de doações preocupa bancos de sangue

No próximo sá
bado, (25), será rea
lizada uma ação para 
doação de sangue.

A coleta será fei
ta no salão paroquial do 
Santuário Nossa Senhora 
da Piedade das 8h às 12h.

A iniciativa é do 
hemocentro de Botucatu 
juntamenie com o Hospi

tal Nossa Senhora da Pie
dade e apoio do Rotary 
Clube de Lençóis Paulista.

Para doar é preciso 
ter entre 18 e 65 anos e go
zar de boa saúde. Homens 
e mulheres devem ter, res- 
pectiv,amente. 50 kg no 
mínimo, estar descansa
do, alimentado e apresen
tar documento com foto.

Psicóloga C lín ica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro
Lençóis Paulista (14) 3263-6214

Educação para a vida

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

http://www.saletecortez.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br


4 CLASSIFICADOS

ISAMIX o PAT INFORMA
OPORTUNIDADES DE

CONTRATA EMPREGOS DISPONÍVEIS

Estagiário(a) de 
Engenharia Civil

mandar currículos para
isamlx.trading@yahoo.com.br

ou entregar na 
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

ISAMIX
CONTRATA

Carpinteiro  de Form a de Concreto  

• A rm ador de Ferragem

mandar currículos para
isamix.trading@vahoo.com.br

ou entregar na 
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

CONTRATA-SE
PROFISSIONAL DE VENDAS
com experiência comprovada na área

de publicidade

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em carteira, 

mais benefício, mais comissáo

NECESSÁRIO TER CONDUÇÃO PRÓPRIA

mandar currículos para

jornal@notíciasdelencois.com.br

Anallsla/Téc. de SlsL de Infor
mação

Assislenle de almoxarifado 
Assistente operacional (aceita 

rcrerència)
Alcndente de balcão (lanchonete) 

Alcndentc dc bakáo de café 
AtendeiUe de lanchoncte/cantina 
Auxiliar administrativo (Agudos) 

Auxiliar de almoxarifado 
Auxiliar de controle de uualidade 

Auxiliar de cozinha 
Auxilar de escritório 

Auxiliar de extraçAo de açúcar 
Auxiliar de fabrícaçáo de açúcar 
Auxiliar de inventário florestal

(sem experiència/ensino médio) 
AuLXiliar oe laboratório (masculina/

desejável: Técnico cm Açúcar e
Alcuol)

Auxili.-ir de límpeza/servlços gerais 
Auxiliar de pioduçào 

Auxiliar mecânico diesel/autos 
Carpinteiro auxiliar 

Carregaoor/movimenlndor de 
mercadorias (45 Vagas) 

(.Zaseim
C^aseíro (trab.vlho para o casal) 

Contador/RH
Cxiordenador de manutençáo de 

máquinas (residir em outro estado) 
Cozinheira cm Geral (2 vagas) 

Poméslica/faxineiro 
Educador social (graduaçáo em 

pedagogia completo ou cursando) 
Eletricista dc autos (3 Vagas) 

Eletricista de manutenção (curso 
dc óOOhcNRlO) 

Eletricista de manutenção indus
trial (c/ ou 5/ experienda c/curso

SENAI)
Eletricista instrumentista (Técnico 

em elétrica ou instrumentação) 
Eletridsta de manutenção geral 

(com ou sem experiência) 
Eletricista ínstalador/montador 

Eletrotécnico 
Encanador

Engenheiro de segurança do 
trabalho 
Funileiro 
Garçom

Gerente de vendas 
Gerente comercial 
Linha de produção 

Lombador
Lubrificador de máquinas 

Marceneiro

Mecânico de caminhão 
Mecânico de manutenção de Autos 

Mecânico de máquinas pesadas 
Mecânico dc máq. agrícolas (2

Vagas)
Mecânico dc motor a dicsel 

Mecânico de tratores 
Montador de móveis 

Montador dc sofá 
Motorista dcgulndallo (M OPP e 

Curso Guindaito) 
Motorista de dnibus(curso dc 

transporte coletivo)
Oticial Geral (entrega de chopp) 

Operador de caixa (farmácia) 
Operador de caixa (restaurante) 

Operador dc einplthadcira 
Operador dc irrigação 

Operauorde máquina de prensa 
(produtos reciclados) 

Operador dc pá carregadeira 
Operador de roçádeíra costal 

(urgente)
Operador de torno (CN C) 

Operador de veículos (experiência
como tralorista ou pá carregadeira) 

Pintor industrial
Pizzalolo

Professor de educação flsica (gra
duação completa e C R EF) 

Professor de espanhol (2 Vagas) 
Professor dc inglês - 4 Vagas 

Professor de inglês (letras cur- 
sando/complctoe conversação 

avançado)
Químico

Recuperador dc crédito (Sem 
experiência - Turno da tarde) 

Serralheim
Serviços gerais (sem experiência/ 

masculina - 80 vagas)
Serviços gerais (reflorestamento) 

Soldador/monlador 
Tapeceiro

Técnico de enfermagem do 
trabalho

Técnico em informática 
Técnico em nutrição / nutricionista 

Técnico de manutenção de má
quinas

Torneiro mecânico
Tratorista agrícola 

Tralorista agrícola (vaga exclusiva 
para portador dc deflcíência 

parcial)
Vendedor de serviços Vendedor 

Interno e externo 
Vigilante

OU entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista
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Yoga
Meditação
Lian Gong

Professor

Marcos
VendiW

^  C u l t u r a  ^
(

14. 3263-187$
14.9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n** 643
Centro - Lençóis Paulista

marcos.v8ndittiOyahooxom.br
8

m u s i c a /
w  ■

Venda'd(^lnstrumentos Musicais
Aulas de violão I Guitarra I Baixo

Viola I Cavaco

»4

9

ÍJ R. Anita GaniD'aldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
A
S stock.musical@hotmail.com

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

UMA AREA OE TERRAS-
-com 15,960,00m2-entre 
os bairros Jd.Santana 
e Residencial Açai-R$- 
-1.500.000,00-TOLE0O  
IMOVEI-3263-0187.

JAROtM VIUA6E - casa 
com 3 dorm.sendo 1 
suíte cA»nheira de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banheiro 
social/) avanderia/edfcula 
oom churrasq./banhelro/ 
despensa/garagem 2 a r -  
ros-RS-400.000.00-TOLE- 
DO IMÓVEiS-3263-0187.

IMÓVElS-3263-0187.
CENTRO;
la.CASA: 03 dorm./sala 
ampla/2 banheiros/ 
lavanderia/ 2a. CASA; 
02 dorm/salai/cozlnha/ 
banheiro/lavanderia/ 
3a. CASA: salão c/chur- 
rasquelra/banheiro e 
cozinha-todas edificados 
no mesmo lote de terre
no-RS-700,000,00 
TOLEDO IM(5VEIS 
-3263-0187.

Fiesta Hatch 1.6 2006 
prata com dh +ar 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

Montana Spoit 2011 
prata flex completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Hb201.6 2013 completo 
(pronta entre^) 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

JARDIM VILIAGE; so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suíte ^doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a /d e sp e n sa /  
lavandeda/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-550.000.00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI; 
sobrado c/03 dorm.sen
do 1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escntório/cozínha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
área de lazer com pís- 
cina/garagem 2 carros- 
-R$-650.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
3263X)187.

Ford Ka branco 
2012 com dh 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Meriva Premíum prata 
2008 completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

JARDIM fTAMARATI - 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 
sala de tv/esattórío/ 
iavabo/cozinha/iavan- 
d eria/d espensa/área  
de lazer com pisdna/ 
garagem 3 carros,-R$- 
-550.000.00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187,

JARDIM ITAMARATI; 
brado com 03 dorm.sen- 
do 1 sulte/varanda/me- 
zanlno/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
banhei ro/cozinha/lavan- 
deria/^ragem coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMtílVElS- 
3263-0187.

C3 Picasso g(x 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
carsveiculos

Saveiro Trooper 1.6 pre
ta flex c.e 2011 completa 
3264-3644 /9610-5960 
shop carsveiculos

Sandero 2010 prata flex 
l.O com ve-*-te-Fal 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
carsveiculos

aN TRO :
03 dorm./sa)a/cozinha/2 
banhetros/lavanderia/ 
próxima a antiga Gráfica- 
-RS-126.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS 3263-0187

JARDIM nAMARATI:
casa com 3 dorm.sendo 
1 suíte c/closet e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV/lavabo/banheiro/ 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500.000.00-TO LED O  
iMOVEIS-3263-0187.

Corsa Sedan 98 
R$3.900,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$399,00 com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto fiei 
com 26.000 km ótimo 
p/ financiamento 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

Monza GL 95 
R$3.000,(X) de entrada 
* 48 parcelas fíxas de 
R$360,00 com tran- 
fcrencla grátis ■ 3264- 
1613/ 7834-9576

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERQAL 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edícula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-R$-500.000,00-TOLEOO

Qassk Is 2011 flex preto 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

CBX Twlster -  2007 -  
Gasolina -  Preta - (14) 
32643033

Oassk 2002 
básico gasolina 
3644/%10-5960 
carsveiculos

onza
3264-
shop

Parati G4 L6  -  2009 
-  Flex -  Preto - (14) 
32643033
Peugeot 207 xr ha
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

V E N D E -S
Ford Ka 2010 1.0 flex 
prata 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos

CASA EM c o n s t r u ç ã o  EM MACATUBA

Próxima ao Teatro Municipal. Bairro Novo. 
Três dormitórios com 90 melros 

quadrados de construção  
e terreno de 250 metros quadrados. 

Construção na laje, licenciada, 
com água e energia.

Valor de R$ 110 .000,00
Aceitamos terreno como pagamento

Uno EX 99 - R$3.000.00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Fone: (14) 3263.4214

CG Títan 150KS 2004 - 
R$1.500,00 de entrada 
+ 36 parcelas fixas de 
R$148,50 com tran- 
ferencia grátis - 3264-

NOTÍCIAS dE LENÇÓIS

OU nada acontece!

Envie  seu
classificado

para
jornal@ notfciasdelencois.com .br

OU ligue para
( 14) 3263-1062

EMBARQUE NESTE
PACTO PELA  VIDA.
0 TRANSITO PRECISA
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães

I I 1̂ ^̂ PARADA
PACTO NACIOHAI 
PUA REDUCA<;Di 
AÜ0ÍNTI3

UM PACTO M IA  VIDA

1613/ 7834-9576

Astra Hatch ADV. -2009 
“ Completo- Flex- Prata 
-(14)32643033

Bandeirante Cab. Dupla
- 1990 -  Diesel -  Azul • 
(14)32643033

Blazer AOV. -  2005 -  
Completo ■ Álcool -  Pra
ta -(14) 32643033 
Uno EX 99 • R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$315,00 
com banferencia grátis 
•3264-1613/7834-9576

Vectra GtS 94
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fin s  de 
R$360,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2002 
R$3.000,00 de entrada 
♦ 48 parcelas fiios de 
R$385,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

I I ISiena EX 2i
R$3.500,00 de entrada 
* 48 parcelas fio s de 
R$420,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Oassk Sedan 1.0 -  2011 
-  Flex -  Chumbo - (14) 
32643033

Corsa Wkid 1.0 -  1996 
-  GasoDna -  Onza • (14) 
32643033

Bandeirante Cab. Dupb
- 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferenda grábs 
- 3264-1613/ 7834-9576

Vectra GLS 94 •
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fiias de 
R$360,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Hb20 L 6  2013 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars vekutos

Honda Bb ClOO 2002 - 
R$4,200,00 de entrada 
* 36 parcelas fixas de 
R$122.00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

S-10 2.5 Cab. Dupla -  
1999 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Ford Ka 2004 •
R$3.500,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

S-10 Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

Ecosport xit freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars sreiculos 
EsoortGL95-R$3.000,00 
de entrada * 48 parcelas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 LX Aut. 4x2 -  
Completo - 2011 -Ga
solina -  Brarico - (14) 
32643033

Esoort L 1.8 93 -  Gaso
lina - Vermelho - (14) 
32643033

Fio rino Fur^o Rre 1.3

-  2012 -  Flex -  Branco •
(14)32643033
Golf GL 2.0 -  Completo -
2003 -  Gasolina -  Preto
-(14)32643033
Fo rd K al.0 -2009“ Ftex
-P rata-(14) 32643033

Meriva Maxx 1.4 -  Com
pleto - 2011 -  Flex -  Pra
ta -(14) 32643033

Pajero GLS FuB -  Com
pleto - 2006 -  Diesel -  
Preto (14) 32643033

Casa no Jardim Vilage 
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala. Ótima lo
calização;

Xsara Picasso 07 -  Com
pleto -  Flex -  Preto Onix 
- (14) 32643033

Xsara Pkasso 03 -  Com
pleto -  Gasolina -  Prata 
-(14) 32643033

Resta Sedan 111.6 pra
ta rMera completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Sliverado Cor>quest 
-  1997 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Stilo L 8  Blackmotion 
Dualogic -  Completo • 
2010 -  Flex “  Preto - (14) 
32643033

Strada Cab. EsterxJ. -
2008-Flex-O nza-(14)
32643033

Vectra Sedan EIRe 2.0 -  
2010 -  Completo • Flex 
-  Preto - (14) 32643033

Vectra Sedan Expresslon
-  2007 -  Completo -  Flex
-  Preto - (14) 32643033

Xsara Picasso -  2010 -  
Completo -  Ffev -  P. ,u. 
-(1<- .  t303J

C3 1 6 EjcduSivc  ̂
-Con FI€9( - fÇ«0 
.(14) v.-í-13033

CMc l.í* .X  -  200/ - 
Completo ttasckna 
Chuml o (14Í-Í.M3033

Resta GL 2C01 -
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fbas de 
R999O.Ó0 com Iran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

C3 Picasso glx LS  2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

Palio EL 1.5 97 •
R$3.000.00 de entriJ- 
+ 48 pare-'- fi)«s ■ ' 
R$35'J,00 CTrfTi ' 
fertreo -rátfe-
1613/7£ -0*176 W -

Sler.i EX 20C 
R$3.500.00 enb .
+ '  [• Telas h»'
R$420,00 com tran 
ferencía grátis - 3264* 
1613/7834-9576

Corsa Sedan 98 ■
R$3.900,00 de entrada 
* 48 parcelas fbas de 
R$399,00 com tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Palio EL 1.5 97 - 
R$3.000,00 de entrada 
-I- 48 parcelas fixas de 
R$350,00 oom tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Chssie 2002 
basko gasdina 
3644/9610-5960 
cars vekulos

dnza
3264-
shop
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Reforma da Biblioteca Municipal:

Mais uma obra em atraso
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P/acíJ í/e propaganda revela o atraso de um mês nas reformas da Bíb/íoffí*<i Municipal

Da Redacâo

A Diretoria Muni
cipal de Cultura de Lençóis 
Paulista visando ampliar o 
espaço interno e moderni
zar 0 prédio da Biblioteca 
Municipal Origenes Lessa

(BMOL) resolveu desde de
zembro de 2012 realizar uma 
reforma que deveria levar 
aproximadamente 90 dias 
para ser concluída, conforme 
sinalizado em íVente a obra.

No entanto, hoje 
a obra completa 30 dias

de atraso para a entrega 
de ampliação da BMOL.

De acordo com o 
diretor de supnmenlos De- 
nílson Nogueira a parte da 
construção civil encontra-se 
na fase final da execução, 
uma ve/ que a obra de am

pliação da BMOL foi licita
da separadamente. “A obra 
de ampliação da biblioteca 
foi licitada separadamen
te. Por meio de uma Toma
da de Preços foi contratada 
a parte da construção civil 
(fundação, estrutura metáli
ca, etc); e de um Pregão foi 
contratada a colocação dos 
vidros”, explicou Nogueira

Quando a instalação 
dos vidros Denílson Noguei
ra ressalta que o pra/o de exe
cução desta etapa será inicia
do somente após a obra estar 
em condições de receber os 
vidros. Entretanto, Noguei
ra, não infonnou uma nova 
data para entrega da BMOL.

Com recurso muni
cipal de aproximadamente 
296 mil está sendo cons
truída uma estrutura com 
aproximadamente 248,70 

de metal e vidro. Da 
mesma forma será instala
do, na área interna, ar con
dicionado, elevador para 
deficientes, poltronas e me
sas que serão disponibiliza
das para a leitura no local.

Acompanhe aqui como cada um dos orgâos
públicos gasta o seu dinheiro.

Esta é o nova coluna do Jornal Noticias de Lençóis.
A Coluna da Transparência será um espaço destinado a divulgar 

aos cidadãos, os gastos de órgãos públicos municipais.

No último dia 14 a Prefeitura de Lençóis abriu os 
envelopes de proposta das empresas que se habilitaram a 
construir o novo Ginásio de Esportes da ADEFILP e seu en
torno localizado na Rua Pernambuco, s/n9 no Jardim Cru
zeiro. A empresa JF Engenharia e Construção Ltda - EPP se 
compromete a executar a obra pelo valor de R$ 571.708,92.

No portal da Câmara consta que foram desembol
sados 78 mil reais para a compra de um carro para o legis
lativo. O veículo, modelo sedan, foi adquirido na empresa 
Mori Motors Comércio de Veículos Ltda, no mês de abril.

No último dia 13 deste mês, a Prefeitura homo
logou um documento onde a empresa Rone Engenharia 
Projetos, Construções e Comércio Ltda será a responsável 
pela construção de uma ponte de concreto sobre o Córre
go Faxinai, na estrada vicinal Lençóis / Borebi. A prestação 
do serviço para a prefeitura custará R$ 497.151,09. A em
presa deverá executar a obra em um período de 12 meses.

A Prefeitura de Lençóis Paulista vai contra
tar a empresa Rutulys Productions Produção e Co
mércio de Filmes Ltda para a produção de novos 
filmes institucionais. A decisão do dia nove des
te mês vai custar para a Prefeitura R$79.500,00.

Tribunal de Contas do Estado cobra 
cumprimento de prazos à Câmara

A data de atualização do Portal Transparên
cia do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lençóis Paulista - está desatualizado. Consta que a úl
tima atualização no site foi feita no dia cinco de abril.
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Presidente da Câmara diz que prazos foram cumpridos

G eraldo Dias

O Presidente da Câ- 
Huinberlo José Pila 

' •'R). rct ‘beu comunicado,
%

por meio do Tribunal de Con
tas do Estado (TCE), "profe
rida” pelo conselheiro Eá- 
gard Camargo Rodrigues, no 
último dia 2, alertando sobre

descumprimenlo de prazos 
na entrega de documentos.

De acordo com o do
cumento enviado pelo TCE, 
o assunto trata sobre “Con
trole de Prazos das Resolu
ções e Instruções Exercício 
de 2013”. O conselheiro 
afirma que em pesquisa ao 
Relatório Gerencial -  sis
tema que avalia a situação 
de entrega ao Sistema Au- 
desp -  verificou-se que 
documentos foram entre
gues “intempeslivamente”.

Rodrigues afirma 
ainda que havendo reinci
dência no descumprimen
lo dos prazos previstos nas 
instruções e resoluções, o 
Tribunal poderá vir aplicar 
pena pecuniária -  multa.

De acordo com o Diretor Ju
rídico da Prefeitura, Antônio 
Carlos Rocha, a gestão an
terior da Câmara Municipal 
contratou uma empresa para 
efetuar tal serviço, porém, por 
problemas técnicos, esta não 
conseguiu enviar os balanços 
dentro do pra/o regimental 
para o Tribunal de Contas.

O setor jurídico jus
tificou 0 problema com a 
apresentação de uma ampla 
documentação que compro
vou que a Câmara tomou 
todas as medidas necessárias 
para solucionar tais pendên
cias existentes e o Tribunal 
de Contas acatou, de modo 
que não houve qualquer 
penalidade ou multa para 
o poder legislativo local.

Foi pago R$4.200 em 23 de abril à empre
sa Ademar Pedro de Godoi - ME pela compra de 
mesa de borda fina de madeira. A verba saiu do 
CMFP - Centro Municipal de Formação Profissional.

Será disponibilizado por um período de 12 
meses pagamento de aluguel de 734 reais para abri
gar um posto policial no Distrito de Alfredo Guedes. A 
Prefeitura de Lençóis Paulista vai desembolsar o valor 
de acordo com a decisão divulgada no último dia 13.

A prefeitura por meio de contrato assinado 
no início de abril, pagou 150 mil reais pela contratação 
da empresa A.H Nacbar Eventos ME. A empresa foi res
ponsável por trazer a cantora Damares e os cantores 
Sérgio Reis e Renato Teixeira, além da equipe de produ
ção técnica, para realização dos shows na Facilpa 2013.

As Informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Fórum Trabalhista lençoense implanta Processo Judicial Eletrônico
Divul̂ çio

Uma vez implantado o sistema, processos trabalhistas devem ser solucionados mais rapidamente

D a R edação

Na última quinta- 
-feira, dia 15 de maio, um 
dispositivo judicial ino
vador, no que diz respeito 
à otimização de tempo e 
mão de obra nos proces
sos judiciais foi implan
tado em Lençóis Paulista. 
Trata-se do Processo Judi
cial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho (PJe-JT) que 
será adaptado ao Fórum 
Trabalhista do município.

A cerimônia foi 
marcada pela presença 
da prefeita Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti 
(PSDB) e foi presidida pelo 
desembargador Claudinei 
Zapata Marques, membro 
do Comitê Gestor Regional 
do PJe. Também compare
ceram na solenidade juizes, 
vereadores, além de advo
gados e servidores públicos. 
De acordo com palavras de 
Zapata o PJe é um projeto 
do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ) para todos os 
91 tribunais do país, mas 
fez questão de ressaltar que 
a Justiça do Trabalho é a 
vanguarda desse processo.

Após a solenida
de as autoridades acom
panharam a protocoliza- 
çào de dois processos que 
tramitarão na unidade por 
meio do novo sistema.

Além de Lençóis 
Paulista o PJe-JT foi im
plantado em São José do 
Rio Pardo e Adamantina.

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

t

locação

Construção
ísam íx.tradíng@yahoo.com.br

Câmara programa 
reunião para 

discutir Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias

Com a pretensão 
de elaborar a Lei de Di
retrizes Orçamentárias 
(LDO) 2014, a Câmara 
Municipal de Lençóis 
Paulista convida cidadãos, 
autoridades e interessa
dos a participar da próxi
ma audiência pública no 
dia 20 de maio, às 19h00.

A LDO é uma lei 
que orienta a elaboração 
e execução do orçamen
to anual do município, 
bem como visa tratar de 
outros temas como altera
ção tributária, gastos com 
pessoal, política fiscal e 
transferências da União.

A audiência ocor
re na Câmara M unici
pal -  sala das sessões 
M ário Trecenti, locali
zada na Praça das Pal
meiras, 55, no Centro.

mailto:ng@yahoo.com.br
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Ciclistas do Bike LP: sem limite de quilometragem Espaço do Atleta
Divulga^ào

o  grupo de ciclistas do Bike LP visitam a Cuesta de Botucatu, há 55Km de Lençóis

Beatriz de Oliveira

Percorrendo estradas 
de asfalto c terra de bicicleta, 
o grupo Bike LP já desbra
varam fronteiras regionais.

Pelo menos tres vc/es 
por semana os esportistas se 
reúnem para desbravar novos 
lugares, conhecer novas paisa
gens e ganhar mais qualidade

de vida por meio do esporte.
Cristiano Estrada c 

empresário e um dos integran
tes assíduos do Bike LP. Co
meçou a andar com o grupo 
após uma operação no joelho. 
“O medico me disse que andar 
de bicicleta era bom para exer
citar. Ai conheci há uns quatro 
anos 0 Vanderlei Morbi que já 
pedalava, c comecei a treinar

com eles”, conta o empresário.
O nome da turma sur

giu há cerca de cinco anos pelo 
também ciclista c participante 
do grupo, Henrique Barduco. 
“O Bike LP começou com uma 
turma de amigos que se reu
niam esporadicamente para an
dar de bicicleta. Hoje o grupo 
tem de 15 a 20 participantes de 
21 a 69 anos”, afirma Cristiano.

As terças e quintas- 
-feiras, as 18h45, são os dias 
dedicados aos treinos de 30 a 
40 km pedalando pela região. 
Aos sábados eles combinam 
qual será a opção do dia: “sába
do longo” ou “sábado curto”.

As escolhas se re
sumem a pedalar até 50 km 
no circuito curto e acima 
dos 80 km no trecho longo. 
Na maioria das vezes os ca
minhos são estradas de ter
ra, além de descidas e su
bidas cheias de cascalho.

Com tanta dispo
sição, os ciclistas já conhe
ceram cidades da região de 
Lençóis Paulista, bem como 
já foram para Aparecida 
do Norte, São Paulo, lito
ral paulista e Santa Catarina.

O condicionamento 
físico, uma bicicleta adequa
da e equipamento de seguran
ça são imprescindíveis. “As 
bicicletas, por exemplo, sao 
diferenciadas para aguentar 
longos percursos. Os preços 
variam de mil reais a 20 mil 
reais. Não somos um grupo 
fechado, quem quiser par
ticipar é só ter disposição e 
chegar”, finaliza Cristiano.

i-
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Enxadristas lençoenses são destaque 
em campeonatos regional e estadual

Maria Lemes Rocha
Muitos diriam que chegar aos ó4 anos é sinônimo de sos

sego e tranquilidade, mas pura a atleta, estudante, niàe e avó, Maria 
Lemos Rocha, a fase iiào podería ser mais agitada A jovem senho
ra. além de praticar vôlei adaptado, fa/ aulas de dança e pintura 
cm tela c neste ano conclui o curso .superior em Educaçào Física. 
“Sobra tempo, ainda, pani cuidar da família e nos íinais de se
mana não dispenso um bom forró para me distrair ressalta.

Flii ressalta ainda que esta é uma fase que 
tem se m»>strado produtiva, pois u cada momen
to tem dc.scoberlo qualidades que a remetem à juventude. 
“Não há tempo perdido, nós c que lamentamos pelo tempo que passou 
e muitos acabam se lamentando por chegar à terceira idade e nüo ter 
ânimo para nada", concluiu a futura profe.ssora de Educação I ísica.

Mana Lemos Rocha é um exemplo de perse
verança e jovialidade para Ioda comunidade lençocnse

i
«
«

Beatriz de Oliveira

O primeiro se
mestre deste ano está sen
do de destaque para os 
enxadristas lençoenses.

Nos eventos rea
lizados no mês de março 
(Campeonato Paulista Ca
tegoria Menores) e em abril 
(Campeonato Brasileiro Ca
tegoria Menores) os alunos 
Tainan Rodngues Corrêa, 
Matheus Malavasi Marti- 
nelli Leite, Liara Blanco Sil

va e Pedro Antônio Ludovi- 
co tiveram boas colocações.

No último sábado, 
(11), as categorias mascu
lina e feminina garantiram 
vaga na fase sub-regional 
dos Jogos da Juventude.

Segundo o técni
co Adriano Minetto, os 
alunos disputaram a fase 
sub-regional com cidades 
do interior de São Paulo. 
“As partidas foram feitas 
aqui em Lençóis, agora os 
atletas aguardam a divul

gação do local e dos ad
versários para a próxima 
disputa”, disse o técnico.

Minetto convida a 
todos que desejam apren
der gratuitamente o “nobre” 
Jogo, que reúne estratégia, 
cálculo e lógica a se diri
girem ao CSEC (Ginásio 
de Esportes Archangelo 
Brega Primo) na Rua Ani
ta Garibaldi, número 716, 
Centro, aos sábados, das 
13h30 às Í7h. Mais infor
mações pelo 3264 -1444. O esporte é considerado um jogo nobre, que reúne estratégia, cálculo e lógica

CULTURA
OivuJajfáu Inscrição do concurso 

Residência Ponto MIS se 
encerra dia 24 de maio

Da Redação

O museu da ima
gem c som (MIS) está com 
inscrições abertas para a re
sidência ponto MIS 2013.

A inscrição se en
cerra dia 24 de maio c pode 
ser feita pela internet ou pelo 
correio. O candidato deve- 
-se se atentar ao regulamen
to do concurso, o qual pode 
ser acessado pelo endereço: 
h t íp ://\v\\'w. po n los m is. org. 
hr/concurso/regulamento.

Com iniciativa da 
Secretaria de Estado da Cul
tura c Governo do Estado 
dc São Paulo, o programa

residência ponto MIS é vol
tado à difúsào do audiovi
sual brasileiro com o obje
tivo principal de promover 
a formação e a capacitação 
na área cinematográfica.

Por meio de aulas e 
palestras com profissionais 
renomados, visitas técni
cas, os residentes produzi
rão um material audiovisual 
com no máximo 20 minutos 
nas dependências do MIS.

Os candidatos Icn- 
çocnscs podem obter mais 
informações no Espaço 
Cultural Cidade do Li
vro, ou com Junior no te
lefone (14) 3263-6525.

Fim de semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista: Clube 
Marimbondo (amanhã) 
Banda Santa Esmeralda, òsl 
21h.
Jaú: General Bar (amanhã) 
Super Trunfo + Dj Leceo. 
às 23h
Piratininga: Festa do Peão 
de Piratininga (hoje) Ricar
do e João Fernando / (ama
nhã) Henrique e Diego / 
(domingo) João Carreiro c 
Capataz, às 22h. 
Pederneiras: Oba-
zuahClub (terça-feira) 
Acústico D3, às 23h.

Clube Marimbondo: 
(14)3269-3400 / Piratinín- 
ga: (14)9762-5023 / Gene
ral Bar (14) 3626-4652 / 
ObazuahClub (14) 9746- 
9159
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Trio musical se
A6ENDA CULTURAL

Casa da Cultura

• r -' > •

Beatriz de Oliveira

Os alunos das uni
dades Lençóis Paulista c 
Macaluba do Projeto Guri. 
irão SC apresentar juntos, 
hoje, às I9h30. no Teatro 
Renata Lycia dos Santos 
Ludovico. cm Macatuba.

A apresentação con
tará com a presença dc 100

alunos. Os jovens de Maca
tuba vão locar percussão c 
os dc Lençóis participarão 
com uma orquestra completa.

Segundo a coorde
nadora do projeto Guri em 
Lençóis e Macaluba. Lucia- 
na Tesser, o repertório apre
sentado será dc MPB. “Será

uma apresentação previa 
da turma avançada que terá 
sua audição final realizada 
em julho”, conta Luciana.

A entrada no concerto 
é gratuita. O teatro fica na Ave
nida Coronel Virgílio Rocha 
5-25 -  Jardim Capri. Mais in
formações no(14)3268-1821.

' Da Redação

A Casa da Cultura, 
localizada na Rua Sete de Se
tembro, 934. no centro, rece
be o gmpo miLsical Ricardo 
Hertz e frio para uma apre
sentação gratuita, hoje. às 20b

O violinista Ricardo 
Hertz influenciado por Doinin- 
guinhos, Luis Gonzaga, entre 
oulms. apresenta seu novo dis
co “Aqui é o Meu Lá”, com 
composições próprias e um re
pertório diversificado que vai 
de ntmos brasileiros à impro
visação do jazz. O disco conta 
a direção musical de Benjamim 
Taubkin c os músicos Pedro Ilo 
(baleria e percussão) c Michi 
Ruzitschka (violão 7 corda.s)

O músico, que já se 
apresentou por diversos paí
ses da Europa, Ásia e Aménca 
l.atina, se apresenta pela pri
meira vez em Lençóis Paulista

JS/05 - 16h

CĤ a (ia Cultura
Projeto;
Café, cinema c Psicologia 
Enaada Franca - filme As 
pontes dc Madison (1995) 
Lugares limitados

19/05- I4h30 às I7h30

B airro  C aju  
Q u ad ra  da Escola 
G u ío m ar B orcat
Projeto Criança Feliz 
Atividade cultural/cducali 
va c resgate dc jogos c brin 
cadeiras tradicionais.

19/05-09h àsJ7h

E M EF M aria  Zêlia 
P ran ilin i - Jú lio  F e rra ri
Projeto Bairro Legal 
Cidadania, Arte c Cultura 
Ação social e cultural com 
atividades diversas para me- 
Ihona da qualidade de vida

20/05 - 20h

Espaço C u ltu ra l 
C idade do Livro
Projeto; A escola vai ao 
teatro - Espetáculo “Mcdéia” 
Ingressos R$ 5,00 
Agendamento das turmas 
pelo fone: (14) 3263-6525

23/05 -  09h c 14h 

C asa da C u ltu ra
“Identidade” - Peça solo com 
ator Vinícius Piedade 
Entrada Franca 
Lugares limitados 
Reservas no local 
Indicação 14 anos

24/05 - 09h e I4h
C asa da  C u ltu ra  “ Prof. 
M aria  Bove C oneglíuan
Ponto Mis
Apresentação dos lilmes; 
“Vida Mana*' c “Narradores 
dc Javé”
Entrada Franca
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Homem de Feno 3" aeiiimila 

mais de R$ 75 milhões nas 
bilheterias brasileiras

O filme “Homem de Ferro 3“ li
derou as bilheterias do final dc semana 
no Brasil ao arrecadar mais de R$ 9 mi
lhões e 0 total desde sua estreia, no dia 
26 de abril, ultrapassa R$ 75 milhões.

A produção narra a luta do perso
nagem Tony Stark contra o trauma após 
os eventos narrados cm “Os Vingadores” 
ê traz um novo vilão para rivalizar com o 
[ornem dc Ferro: o terrorista Mandarim.

Angelina Joiie revela ter 
retirado os dois seios

Angelina Jolic abriu seu coração e sua intim idade em  
um artigo publicado na m adrugada desta terça-feira (14), no 
jornal am ericano The New York Times.

Intitulado My Medicai Choice (M inha Escolha M édi
ca, em  tradução livre), a atriz am ericana, de 37 anos, revelou 
ter se subm etido a um a dupla m astectom ia, em  fevereiro deste 
ano, após saber que carregava o gene “defeituoso” BRCAl, res
ponsável por aum entar “drasticam ente” o risco de desenvolver 
o  câncer de m am a, segundo suas próprias palavras.

Tudo indica que o “Cante se Puder” não lerá nova 
temporada. A atual termina era outubro. Até ai, morreu o 
infeliz do Neves. O problema é que ninguém no SBT con
seguiu pensar em alguma nova atração que poderá ser co
mandada por Patrícia Abravanel, uma das filhas de Silvio 
Santos. Com isso, o futuro dc Abravanel fica indefinido, já 
que ela quer comandar algum programa solo. Más línguas 
dizem pelos corredores do SBT que o fato de ter se dado 
bem como apresentadora teria incomodado o pai, que gosta 
de ser a estrela única da casa.
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"Nenhuma vida prospera até que esteja 
focada,dedicada e disciplinada".
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^o*LÓtcopo da ^em ana
Aries
de 21/03 a 20/04
Desafios envolvendo 

família, Individualidade, rela
cionamentos e carreira. Dia 
Importante para perceber que 
você não pode agir mais basea
do em padrões infantis, ariano. 
Percepção de sua singularidade 
e de como ela encontra ou não 
espaço em sua vida.

^ L e ã o

22/07 a 22/08
Perceba os padrões 

emocionais que tendem a se re
petir em sua vida, leonino. Um 
dia importante para constatar o 
que você costuma reprimir ou 
negar ao seu próprio respeito. 
Perceba como o que vivendou 
na infância, ou mesmo na ges
tação, afeta a sua vida.

Touro
de 21/04 a 20/05

Mudança de paradig
mas necessária para viver mais 
de acordo com a sua essência. 
Confronto com velhos padrões 
que já não se sustentam mais. 
Do que é preciso se despe
dir? Confrontos emocionais. A 
questão não é quem está certo, 
mas como são respeitadas as 
diferenças.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Momento de traba

lhar interiormente suas insegu
ranças e apegos, geminiano. A 
sustentação emocional e ma
terial está atrelada à gratidão, 
à sensibilidade de expressar 
suas habilidades. Aprendizados 
espirituais sobre a energia da 
prosperidade. Desapegos ne- 
;essáríos.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Desafios emocionais, 
nos relacionamentos e em re
lação à individualidade e auto
nomia. Momento especial para 
mudar padrões arraigados, 
indo ao encontro de sua essên
cia.Desperte, conscientize-se. 
Evite agir de modo infantil e ca
rente. Evolua, canceriano.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Entre o passado e o 

futuro, deve ocorrer a entrega 
profunda ao presente, virginia- 
no. Conscientize-se da resistên
cia às mudanças e de como ela 
lhe prende ao passado. Dia em 
que sente na pele a importân- | 
cia das transformações emo
cionais. Mais intimidade, me- 
los medo.

Libra
de 23/09 a 22/10
Dia importante para 

perceber o que lhe nutre em 
termos emocionais e profissio
nais. Constate que é necessário 
mudar padrões nos relaciona
mentos e em família, libríano. 
Novas formas de se relacionar 
são fundamentais para chegar 
mais próximo a sua essência.

de 17/OS a 24/OS

Sagitário
de 22/11 a 21/12

tibere o que está lhe 
prendendb a velhos padrões de 
comportamento, sagitariano. O 
medo do desconhecido dificul
ta os passos necessários a uma 
vida mais autêntica. Mudança 
de valores emocionais é um 
processo multo Importante que 
está ocorrendo com você.

Capricórnio
de 22/11 a 20/01

Desafios envoiven- 
I do os relacionamentos, as 
questões familiares e a indi
vidualidade. Conscientize-se 
da tendência a agir de forma 

I compulsiva e inconsciente, ca- 
pricorniano. Desafio de amadu
recimento emocional, de agir 
respeitando a própria essência.

^  Escorpião
de 23/10 a 21/11

Muitas são as inquie
tações, as dúvidas. O coração 
tem as respostas, escorpiano. 
Desafio de perceber os padrões 
cristalizados, obsoletos, que dl- 
ficuitam a evolução. Chamado 
à mudança, que se revela espe
cialmente em questões emo
cionais e profissionais.

Aquário
de 21/01 a 19/02
Dia que pode apre

sentar surpresas e desafios 
emocionais que instigam à evo
lução. Perceba que não pode 
mais pensar e agir segundo 
velhas concepções da realida
de. Observe o que lhe faz bem 
e que afeta a saúde. E o que é 
nocivo e que tem base emocio- 
lal.

Peixes
20/02 a 20/03

Atenção com a ten
dência à infantilidade emo
cional. Mudança de valores, 
pisclano. O confronto entre o 
conhecido e o desconhecido, 
o velho e o novo caracteriza o 
atual momento. Percepção das 
reais afinidades e sintonias, em 
termos de amor e de amizade.

/ónte: http/Aoroscopov/rtual,uof.cpfn.br/
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23. Sigla InternadoíUl para pedido de a|uda. (3) 
14. Aqude que rcccbc uma hênçlo. (9) 
eBCnCAlS 
1. Ferru (em ütglêa). (4)
2. Impedida» poupada. (7) 
y  Ar (cm Inglês). (3)
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plural). (6)
. Enandado; opinião (em ingUa). (9)
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20 Formam um esqueleto. (4)
22. MadtTK) DMaor Comum. (3)

A notícia mais perto de você!
www.noticiasdelencois.com.br
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RAPIDINHAS DA SEMANA

João Paulo« dono de ne
gócios, tem como hobbie 

cuidar do seu bar ^Bar do 
Português

Nelío, Mareio e Marcos batendo papo para relaxar nesse final
de semana Letícia Maconni

Maícon Douglas esbanja 
muito talento na sua banda 

Mr. Magoo, é baterista 
desde os 13 anos. I

Matheus tem apenas 18 
anos, além de cursar Enge
nharia Civil na faculdade 
UNIP é vendedor de loja

Cinthia, Rodolfo e seu filho João Pedro de 9 anos passeando
pelo centro

Latici» M«conn>

Rodrigo Frezza hã 6 anos é 
professor - instrutor de Jiu 
Jitsu da Academia Gracie

Além de ser simpática 
Tera ama recepcionar 

bem seus clientes do bar
Skinão.

•. ••

Natálía Roberta 
(14/05)

Eduardo Prado 
(15/05)

Rafael Macconi 
(16/05)

Rafaelia Cardim 
(17/05)

PARE
PENSE
HUDE

Colar no veículo 
da frente?

MA

Conferência Municipal da Cidade

Uti^dlS PAULUTA

“Q uem  m uda a c id ad e  so m o s  n ó s:
Reform a U rbana J á ”

Você é nosso convidado para debater o desenvolvimento
sustentável de nossa cidade

22 de Maio (Quarta-feira), a partir das 18h, Auditório da Diretoria de Educação
Rua Sete de Setembro, 711 - Centro


