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Contrato com Enops vence na quinta
Sem solução para o impasse, Tarcisio renovará por mais 90 dias; projeto de lei sobre a volta da Sabesp não tem prazo para chegar à Câmara

O prefeito Tarcísio Abel (PP) deve 
renovar o contrato com a Enops En
genharia, empresa que presta servi
ço ao Sisam (Sistema de Saneamento 
Ambiental de Macatuba) por mais 
90 dias. A informação foi confirma
da pelo chefe do Poder Executivo no

final da tarde de ontem. O contrato 
com a Enops vence na quinta-feira 
10 e Tarcísio se viu obrigado a - mais 
uma vez - estender o contrato para 
não haver problemas com o serviço 
de saneamento básico do município. 
A primeira renovação aconteceu

em julho, quando o boato da volta 
da Sabesp surgiu no município. Na 
época, o prazo de vigência do contra
to (que venceria no mesmo mês) foi 
prorrogado por três meses, com va
lor total estimado (neste período) em 
R$ 685 mil. A administração ainda

não definiu o novo valor e a data de 
vencimento do novo contrato. Tarcí
sio adiantou que as renovações serão 
feitas até que haja uma definição 
pela volta ou não da Sabesp. Como 
já antecipado pelo jornal O ECO, o 
projeto de lei que concede o serviço

à companhia deve dar entrada na 
Câmara de Vereadores do município 
nos próximos dias. A partir desse 
momento, caberá aos parlamentares 
a decisão. Ontem, até o fechamento 
desta edição, a matéria não havia en
trado na pauta da sessão do dia.

min: DIVULGAÇÃO

No banco da
ESCOLA

As escolas municipais de Lençóis Paulista 
já estão recebendo a cartilha 'Trânsito 

Educativo', elaborada para alunos do 
ensino infantil e das etapas I e II do ensino 

fundamental I (1° ao 5° ano). A  iniciativa 
é uma das ações do projeto 'Trânsito não 
é Brinquedo', desenvolvido pela Diretoria 

de Saúde, com apoio da sociedade civil 
e de outras pastas. Na sexta-feira 4 de 

outubro, o material didático foi entregue 
aos alunos da escola Professora Yvonne 

Conti Capoani, no Núcleo Luiz Zillo.

DÍVIDA PÚBLICA

Projeto facilita 

quitação de 

grandes débitos
A Câmara de Vereadores de 

Lençóis Paulista deverá avaliar nas 
próximas semanas o PEP (Plano Es
pecial de Parcelamento) de grandes 
dívidas do município. O projeto está 
nas comissões da Casa e o presiden
te do Legislativo, Humberto José 
Pita (PR), anunciou que pretende fa
zer emenda para reduzir o prazo de 
pagamento para os bancos. O dire
tor de Finanças, Júlio Antonio Gon
çalves, disse que os bancos lutam na 
Justiça para não pagar, ou seja, não 
são dívidas fundamentadas.
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HANDEBOL

Lençóis está na 

final da Liga de 

Sã o  M anuel
A equipe mirim masculina de 

Lençóis Paulista está na final da 
Liga de Handebol de São Manuel. 
Os lençoenses venceram Pratânia 
neste final de semana, no ginásio 
Tonicão, e carimbaram a vaga. Na 
decisão - que acontece no dia 19 de 
outubro -, a equipe comandada pelo 
técnico Luciano Carmo Liz encara 
Várzea Paulista que está invicta den
tro da competição.

CEM

Copa Coplacana 
tem rodada cheia 0

Expressinho
atropela

O final de semana foi especial para o 
centroavante do Expressinho, Arlindo 

José de Oliveira. Segundo suas 
próprias contas, ele fez o milésimo 
gol da carreira e colocou seu nome 

no amador lençoense. Os vermelhos 
atropelaram o Sport por 7 a 0 no 

Campeonato George Ribeiro Correia 
Lima de Futebol Amador - série A. 

No outro confronto de domingo 6, o 
São José estreou com vitória de 4 a 

0 sobre o Corinthians Caju.
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CHEFIA - O gerente da Caixa de Macatuba, o Pepô, e o superintendente Geraldo Oliveira

Superintendente regional 
inaugura agência da Caixa

A agência de Macatuba da Caixa 
Econômica Federal foi inaugurada na 
manhã de ontem. O superintendente 
da CEF, Geraldo Luiz Machado de 
Oliveira, o gerente da nova agência,
Pedro Sérgio dos Santos Barbosa, o

Pepô, e o prefeito Tarcísio Abel (PP) 
estiveram na solenidade. A inaugura
ção da agência faz parte de um proje
to de expansão da Caixa, que preten
de até o ano de 2015 contar com 5 mil 
agências em todo o país. ^ 4̂
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OLHO VIVO - Entre as atrações na praça, 
chamou a atenção a exibição de cães

DIA DE FAZER O BEM

Evento arrecadou 

m ais de 6 mil 

litros de leite
No domingo 6, centenas de pes

soas participaram do Dia de Fazer o 
Bem, evento desenvolvido pelo Pro
grama de Voluntariado Empresarial 
do Grupo Lwart. Neste ano, o projeto 
recebeu um novo formato com todas 
as atividades na praça da Concha 
Acústica. A ação voluntária arreca
dou mais de 6 mil litros de leite que 
serão doados para a Rede de Combate 
ao Câncer de Lençóis Paulista.
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O pinião í
FRA SE
• "Vam os oferecer desde nossa caderneta de poupança ao financiam ento 
do carro, passando por financiam ento de casa, credito a em presa e 
financiam ento estudantil, realizando o sonho de muita moçada."

Geraldo Luiz Machado de Oliveira, da CEF, sobre agência em Macatuba

PARA PEN SA R
• "Educai as crianças, para 
que não seja necessário 
punir os adultos."

Pitágoras

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

M ais uma vez, dívidas de bancos

A
Câmara de Vereadores de Lençóis 
Paulista mais uma vez repercute 

imatéria publicada no jornal O ECO. 
Recente reportagem revelou que a dívi
da ativa do município está na casa dos 
R$ 68 milhões. Numa época de pessi
mismo financeiro -  em que se projeta 
baixo crescimento econômico e, por
tanto, queda de arrecadação -, é difícil 
imaginar que uma felpuda quantia como 
esta pendurada por falta de pagamen
to de grandes empresas. Chama ainda 
mais atenção a composição da dívida. 
Desse valor, cerca de R$ 30 milhões são 
dívidas de bancos. Realmente, a notícia 
é uma afronta ao contribuinte comum 
que a duras penas mantém quites seus 
débitos com o município. Em editorial 

anterior, O ECO já demonstrou sua in
dignação com a questão.

Pois bem. Feito este esclareci
mento, vamos ao ponto deste edi

torial. Deu entrada na Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulista 
um projeto de autoria da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) que realiza 
o parcelamento dos grandes de

vedores do município. O projeto foi 
criticado por alguns parlamentares 
porque, segundo eles, dará anistia

aos bancos. Surgiu, então, nos bastido
res da Câmara, ideia de criar uma emen
da para retirar os bancos do roll de em
presas que poderiam ser beneficiadas 
com a medida.

Embora todos fiquem indignados com 
a dívida, os bancos não podem ter tra
tamento diferenciado das demais em
presas. Um dos princípios que regem a 
administração pública é o da isonomia, 
ou seja, dar a todos tratamentos igualitá
rio. Os benefícios ou valem para todos ou 
não valem para ninguém.

O que os bancos fazem -  e isso não 
ocorre apenas em Lençóis Paulista -  é uti
lizar-se de brechas jurídicas da legislação 
tributária brasileira para protelar dívidas. 
Eles contestam na Justiça os débitos em 
processos que se arrastam por anos a fio. 
Por isso, que é urgente que o Congresso 
Nacional e a presidente Dilma Rousseff 
(PT) se empenhem para tirar do papel a 
tão importante reforma tributária. Só as
sim será possível corrigir essa distorção.

O ECO não quer impedir que os verea
dores legislem -  algo que é sua função pri
mordial -, mas é preciso ter critérios para 
promover as mudanças. A indignação é 
prerrogativa do povo. Ao legislador cabe 
agir conforme permite a lei.

/////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Entre o temor e a esperança
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

V iver significa interagir com nos
so universo. Nesta inter-relação, 
somos confrontados com as mais 

diferentes situações: busca de um em 
prego, diversão com os amigos, criação 
dos filhos, dificuldades de relaciona
mento, administração do lar, surgimen
to de uma doença, viagem de lazer, etc. 
Diante das mais variadas dimensões 
da vida, somos obrigados a tomar de
cisões, a escolher entre alternativas, a 
criar soluções.

Neste exercício de (re-) agir frente 
às situações de nosso cotidiano, cons
truímos a nossa responsabilidade. Em 
outras palavras, nos tornamos "pessoas 
responsáveis" quando desenvolvemos 
nossa capacidade de responder aos 
desafios e chances da vida. A respon
sabilidade se define não pelo fato de 
assumirmos compromissos, mas prin
cipalmente por nos tornarmos ativos 
diante das diferentes circunstâncias, ou 
seja, pela tentativa de sermos verdadei
ros sujeitos de nossa história.

Esta responsabilidade, a resposta à 
vida, é alimentada por um sentimento 
que nos impulsiona à ação concreta: a 
esperança. A verdadeira responsabilida
de sempre surge da esperança e é por ela 
acompanhada. Pois, quem tem esperan
ça não se conforma em esperar, mas vive 
ativamente a certeza de que o seu desejo 
já está se realizando.

A esperança nos faz ter a coragem 
de tentar, de arriscar e, através do 
agir, construir nossa responsabilidade. 
Enquanto esta possui um corpo, uma 
materialidade, a esperança é a alma, 
aquilo que faz com que a responsabili
dade se exteriorize.

Porém, para que a esperança não nos 
leve à displicência, à uma ação cheia de 
boas intenções, porém sem verdadeiro 
comprometimento é necessário muitas ve
zes a presença de um "fantasma" que nos 
tire da calma anestesiante ou do entusias
mo ilusório: o temor.

Este sentimento não deve ser con

fundido com pânico ou medo. O seu 
significado se aproxima muito mais da 
reverência, do respeito, zelo ou escrú
pulo. O temor não é um sentimento 
que nos impede de agir, mas sim que 
exige de nós uma resposta adequada, 
correta e que venha a melhorar a situ
ação. É justamente o temor da respon
sabilidade que nos faz entender que 
a ética necessita pensar também no 
possível acontecimento do mal, talvez 
muito mais do que no acontecimento 
do bem.

Mas, este temor que acompanha a 
responsabilidade é um sentimento justi
ficado e não uma paralisante temerida
de. Dele pode até mesmo surgir receios 
diante dos futuros acontecimentos, mas 
nunca será um amedrontamento. O te
mor expressa-se como uma questão pri
mordial que exige obrigatoriamente uma 
resposta: o que acontecerá, caso eu não 
faça alguma coisa?

Quanto mais nebulosa é a resposta exi
gida pela situação, mais clara se expressa o 
dever de responsabilidade, ou seja, o dever 
de encontrar uma solução. O temor é o sin
toma da saudável consciência de sentir-se 
sozinho, quando se deve fazer uma deter
minada escolha. Quem não se deixa con
tagiar por este santo temor, não pode ser 
digno de confiabilidade, pois só é possível 
confiar em uma pessoa capaz de assumir 
suas escolhas e seus atos.

Por fim, viver na dialética entre es
perança, temor e responsabilidade sig
nifica compreender que não basta ser 
bom, não basta ter iniciativas que ex
pressam a bondade. O ânimo da espe
rança, mas principalmente o temor da 
responsabilidade, nos leva a compre
ender a necessidade de criarmos con
dições que possibilitem o bem, em ou
tras palavras, circunstâncias, nas quais 
as boas ações se tornem até mesmo 
supérfluas. Não basta ser livre, deve
mos nos esforçar em criar uma condi
ção social que possa libertar a todos e 
que torne supérfluo o amor pela liber
dade. Não basta ser racional, devemos 
nos esforçar em criar uma condição que 
convença que a irracionalidade de uma 
pessoa seja um mau negócio.

Errata
Matéria divulgada sábado no jornal O ECO sobre reorganização das creches constou 

com informação imprecisa. Na verdade, as cerca de 75 crianças que serão transferidas 
da creche para a pré-escola são de cinco anos e não quatro anos como consta no 
texto. A partir de 2015 pode ocorrer nova reorganização e aí sim, crianças de quatro 
seriam transferidas para a pré-escola. O ECO pede desculpas pela confusão.

Aos mestres, com carinho
Lençóis Paulista entra, de novo, em rede nacional pela na TV Globo este mês. O 

escritor lençoense Eder Pires de Camargo participa do programa Encontro, apresen
tado pela jornalista Fátima Bernardes. Sua participação será no dia 15 de outubro, 
Dia do Professor. Eder é professor-doutor em Física e leciona na Unesp de Ilha Sol
teira (SP). Tem três livros publicados, todos sobre o ensino da Física para deficientes 
visuais. A produção do programa estuda a possibilidade de Fátima Bernardes ven
dar os olhos para receber uma aula do lençoense, que é deficiente visual.
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Professor modelo
O pós-doutor Eder Pires de Camar

go, que deve participar do programa 
Encontro, apresentado pela jornalista 
Fátima Bernardes

Anistia?
No dicionário, anistia significa es

quecer ou perdoar. É essa a palavra que 
a oposição usa para atacar a adminis
tração Bel Lorenzetti (PSDB). Especifica
mente, critica em relação às dívidas de 
instituições bancárias com o município, 
já que projeto de lei do Executivo insti
tui o Plano Especial de Parcelamento de 
débitos de grandes quantias.

Bolada
Que os bancos devem uma bolada 

ao município não se contesta. Mas, de- 
sinformar é desserviço. Andam dizendo 
que a Prefeitura quer anistiar (perdoar, 
portanto) milhões em dívidas das insti
tuições e que os bancos não perdoam 
ninguém, cobram juros altíssimos e 
levam o nome do devedor ao Serasa. 
Uma parte é verdade, outra não.

Isonomia
A dívida milionária com a Prefei

tura de Lençóis Paulista não é funda
mentada (líquida e certa). Os bancos 
brigam na Justiça para não a pagar. O 
município segue cobrando as institui
ções e os outros grandes devedores 
com o fisco municipal. O projeto de lei 
prevê que todos com dívida superior a 
R$ 1 milhão paguem o débito em até 
360 parcelas (30 anos).

Reforço de caixa
O parcelamento das grandes dívidas 

é importante porque pode por fim ao 
litígio e reverte o custo das ações judi
ciais em receita tributária no momento 
em que a situação do caixa é crítica. 
Nem louco rasga dinheiro. Pa ra tocar 
os projetos necessários à população, o 
município precisa fazer dinheiro e a ar
recadação anda em baixa.

Agora vai
Ex-prefeito de Agudos, Carlos Octa- 

viani se filiou ao PMDB na sexta-feira 4 
e pôs fim ao mistério sobre seu destino 
político. Como adiantado pela Terceira 
Coluna, Carlão esteve em São Paulo em 
reunião com o vice-presidente da Re
pública, Michel Temer. Ali sacramentou 
sua candidatura a deputado federal nas 
eleições do ano que vem.

Papa voto
Eleito prefeito em 2000 pelo PMDB, 

Carlão tentou a Câmara Federal em 2010 
pelo PP. Obteve 52.740 votos, mas não 
conseguiu a cadeira de deputado. Com 
a ficha de filiação assinada, Carlão vol
ta ao PMDB após quatro anos longe do 
partido. Convidado pelo vice-presidente 
Michel Temer, aceitou na hora e disse 
não ao assédio de outras siglas.

Dobradinha?
Acompanhado de autoridades, 

amigos e colegas de partido, Carlão 
foi à entrega de título de cidadão agu- 
dense ao presidente do sistema Fiesp, 
Paulo Skaf (PMDB) na sexta-feira 4, 
virtual candidato ao governo de São 
Paulo. No evento, esteve outro pré- 
-candidato do PMDB, o bauruense Re
nato Purini, que sonha com a vaga na 
Assembleia Legislativa.

Telefone mudo
Em Macatuba, a agência da Caixa 

Econômica Federal foi inaugurada on
tem, mas os macatubenses não pude
ram usar o local ainda. Isso por que a 
Vivo, responsável pelas instalações te
lefônicas, não havia terminado o servi
ço. De acordo com a gerência do banco, 
se tudo der certo, o atendimento ao pú
blico poderia ser normalmente hoje.
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C id ad es SEMANA DO SERVIDOR
Acontece entre os dias io  e i i ,  a 3^ edição da Semana do 
Servidor em Família. O evento será realizado no auditório 
da Diretoria de Educação com palestras sobre violência 
doméstica familiar, o jovem  no século XXI e como lidar 
com o mundo consumista sem ser consumido por ele.

As escolas municipais de Lençóis Pau
lista já estão recebendo a cartilha 'Trânsito 
Educativo', elaborada para alunos do en
sino infantil e das etapas I e II do ensino 
fundamental I (1° ao 5° ano). A iniciativa é 
uma das ações do projeto 'Trânsito não é 
Brinquedo', desenvolvido pela Diretoria de 
Saúde, com apoio da sociedade civil e de 
outras diretorias.

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
A Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo oferece o primeiro cursinho pre
paratório para o vestibular online e gratui
to. São mais de 500 mil vagas que atendem 
os alunos da 3® série do Ensino Médio das 
escolas estaduais e também do EJA (Edu
cação de Jovens e Adultos). Os interessa
dos já podem acessar a plataforma online. 
Mais informações pelo Portal da Educação 
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp.

REFORÇO
Agudos recebeu, na semana passa

da uma retroescavadeira do Programa de 
Aceleração do Crescimento 2, do gover
no federal. O prefeito Everton Octaviani 
(PMDB) recebeu o equipamento durante 
cerimônia do lançamento do Plano Safra da 
Agricultura Familiar 2013/2014, em Promis- 
são. Outros 24 prefeitos do interior paulista 
foram contemplados.

OFICINA DE TEATRO
A Secretaria de Cultura e Turismo de 

Pederneiras está com inscrições abertas 
para a oficina de teatro "meu corpo e ima
gem", que visa à preparação corporal para 
atores. As inscrições são gratuitas e se
guem abertas até o dia 16 de outubro. Os 
interessados devem ter acima de 15 anos e 
procurar o Centro Cultural com documento 
de identidade com foto. As aulas serão aos 
sábados, no período da tarde, entre os dias 
19 de outubro a 16 de novembro.
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ISTO E CORRETO?
O lixo eletrônico deixado na calçada chamou a atenção de 

José Roberto Ferreira Di Donato. O ato é de desrespeito com a cidade 
e divulgar a imagem mostrando que é errado, segundo ele, é uma forma

de ajudar a melhorar o município. 
José Roberto Ferreira Di Donato
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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.
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FRASE
"Não temos uma lei para parcelar grandes 
dívidas." Silvia Maria Gasparotto, diretora 
Administrativa da Prefeitura, sobre o PEP 
(Plano Especial de Parcelamento).

Venda de smartphone aumenta 
99,6% em seis meses

Vendas de smartphones no Brasil dispararam no pri
meiro semestre do ano. Uma pesquisa feita pela IDC e 
divulgada pela Abinee mostra que 13,7 milhões de uni
dades foram comercializadas nos primeiros seis meses 
de 2013. O número representa um avanço de 9 9 ,6 %  em 
relação ao mesmo período de 2012, ou seja quase o do
bro. Já os celulares tradicionais venderam 15,9 milhões 
de unidades, uma queda de 2 2 ,6 %  em relação ao ano 
passado. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, 
o Brasil comercializou 29,6 milhões de aparelhos, 8 %  a 
mais do que o mesmo período de 2012. Outro destaque 
de vendas foram os tablets que tiveram um crescimen
to de 1 6 5 %  sobre o primeiro semestre do ano passado. 
Já os notebooks atingiram 4 milhões de unidades e os 
desktops 3 milhões, registrando queda nas vendas em 
relação em 2012.

Existe uma grande reserva de petróleo no 
mar, próximo ao Estado de Sergipe. O local 
já é de conhecimento das autoridades bra
sileiras, e o anúncio da descoberta deve ser 
feito nas próximas semanas, de acordo com 
reportagem da agência Reuters. Estima-se 
que a área tenha um volume de aproxima
damente um bilhão de barris do produto.

A quantidade seria suficiente, de acordo 
com a agência internacional de notícias, para 
abastecer os Estados Unidos, maior consu
midor do produto do mundo, por quase dois 
meses. Se isso se confirmar, essa pode ser a 
maior reserva de petróleo do Brasil fora da 
região do pré-sal.
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Câmara Municipal de Lençóis Paulista
Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Atos oficiais do Poder Legislativo

Nos termos do art. 113 da Resolução n° 09, de 20/11/2012, torna público que na 33“ 
Sessão Ordinária, do dia 30 de setembro de 2013, foram aprovadas as proposituras 
cujas ementas seguem abaixo, podendo ser consultadas na íntegra na Secretaria da 
Câmara Municipal, na rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 970, de segunda a sexta- 
feira, das 09:00 às 17:00 hs.

EXPEDIENTE

Requerimento n° 313/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e 
Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal para que informe qual o valor para a construção de aproximadamente 
150 metros de galeria para captação de águas pluviais na parte baixa do Jardim 
Itamaraty, com duas ou três bocas de lobo;
Requerimento n° 314/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e 
Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie o Diretor do SAAE, 
Ilmo. Sr. José António Marise, para que informe sobre obras de manutenção e 
reparo na rede de água e esgoto foram realizadas na av. 25 de janeiro, de janeiro de 
2012 até a presente data ...;
Requerimento n° 315/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo 
e Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que informe se existem estudos da municipalidade para 
alteração no Estatuto dos Funcionários Públicos...;
Requerimento n° 316/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo 
e Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis a relação de todas as 
linhas de circular de nossa cidade, enviando cada uma delas através de um mapa da 
cidade, em formato A0, contendo os horários de cada uma das linhas; 
Requerimento n° 317/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo 
e Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que informe por que até a presente data não foi realizada a 
construção de sarjetão nas esquinas das ruas Iraúna e Parapuã, no Jardim Itamaraty; 
Requerimento n° 318/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e 
Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal para que informe a por que até a presente data não foram instaladas as 
placas denominativas em algumas rotatórias de nossa cidade;
Requerimento n° 319/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e 
Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie o Diretor do SAAE, 
Ilmo. Sr. José António Marise, para que informe se existem estudos para troca da 
rede de água do bairro Chácara Tia Emília (Virgílio Rocha). Em caso afirmativo, 
informar a data prevista para início e término da referida obra;
Requerimento n° 320/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, requer 
à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as 
possibilidades na qualidade de Chefe do Poder Executivo, de reunir os empresários 
da cidade visando criar uma entidade para cuidar de crianças com faixa etária acima 
de 4 anos, no período em que não estiverem na escola infantil;
Requerimento n° 321/2013, de autoria do vereador Nardeli da Silva, requer à Mesa 
Diretora que oficie à Diretora de Assistência e Promoção Social, Ilma. Sra. Elizabete 
Ortado Athanázio, para que seja informado qual o motivo do não atendimento a 
uma cidadã que tentou fazer inscrição para o Programa Minha Casa Minha Vida; 
Requerimento n° 322/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit 
Coneglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. 
Sra. Prefeita Municipal para que informe, através do setor de trânsito, o motivo pelo 
qual os semáforos da Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado são desligados 
à partir das 0h00;
Requerimento n° 323/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, 
Manoel dos Santos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora que 
oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que estude junto aos setores competentes 
da Administração, a possibilidade de efetuar a construção de uma passagem 
elevada e também a pintura de uma faixa de pedestre na Rua Henrique Losinskas 
Alves, próximo ao numero 402, e de fronte a paróquia Cristo Ressuscitado; 
Requerimento n° 324/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit 
Coneglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. 
Sra. Prefeita Municipal para que informe, através do setor de trânsito, se existe 
previsão de instalação de semáforo na esquina da Rua Piedade com a Rua José 
do Patrocínio, e em caso negativo, que informe, quais as medidas previstas para 
redução de velocidade e organização do trânsito pelo local;
Requerimento n° 325/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, 
Manoel dos Santos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora 
que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que estude junto ao setores 
competentes da Administração, a possibilidade de construção de uma passagem 
elevada e também a pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Jácomo Augusto 
Paccola, n° 505, em frente a Igreja Santana São Joaquim;
Requerimento n° 326/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, 
Manoel dos Santos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora que 
oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para estude a possibilidade de rebaixar a 
guia localizada na rua Jorge Amado, n° 136 (calçada da Igreja Cristo Ressuscitado); 
Requerimento n° 327/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, 
Manoel dos Santos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora 
que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que estude junto aos setores 
competentes da Administração, a possibilidade de efetuar a construção de uma 
passagem elevada na Avenida Orígenes Lessa, próximo ao numero 780 e ao lado da 
paróquia Cristo Ressuscitado;
Requerimento n° 328/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima

e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que informe se já  houve algum tipo de interesse por parte 
do Governo do Estado, para estabelecimento de convênio com o IAMSP (Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual);
Requerimento n° 329/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima 
e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que forneça informações para esclarecer resposta dada ao 
Requerimento 209/2013;
Requerimento n° 330/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal para que a informe qual a situação da antiga destilaria, informando se 
há processo para municipalização; se há interesse do município em municipalizar a 
área; quem é o responsável pela administração do local, tendo em vista que se trata 
de local com inúmeras moradias;

Requerimento n° 331/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo 
e Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que a informe se há possibilidades para reavaliação da 
solicitação encaminhada aos proprietários de imóveis do Distrito Empresarial Luiz 
Trecenti, de forma a permitir que os mesmos construam seus passeios públicos 
conforme espaço já  existente no local;
Indicação n° 364/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e 
Anderson Prado de Lima, indicam à Diretoria de Meio Ambiente para que proceda 
a substituição de um pé de ipê na av. Maracatins, nas proximidades do cruzamento 
da rua Tupiniquins, no Jardim Itamaraty;
Indicação n° 365/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, indica 
para que estude as possibilidades, junto aos setores competentes da municipalidade, 
de realizar instalação de um ponto de iluminação na rua Ernesto Cordeiro, em 
frente ao n° 370, no bairro São João;
Indicação n° 366/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, indica 
para que determine ao setor competente da municipalidade, para que estude a 
possibilidade de construir um sarjetão no cruzamento da rua Antonio Houaiss com 
a rua Raquel de Queiroz;
Indicação n° 367/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, indica à 
Exma. Sra. Prefeita Municipal melhorias na iluminação da Praça de Esportes e 
Lazer Ézio Frezza;
Indicação n° 368/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, Manoel 
dos Santos Silva e José Aparecido Santana, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal 
melhorias na iluminação da Praça de Esportes e Lazer Armando Orsi;
Indicação n° 369/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam às agências bancárias de nossa cidade, para que 
informem se existe possibilidade/interesse de disponibilizar aos moradores dos 
bairros Caju, Nova Lençóis, Núcleo Habitacional João Zillo e Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, caixa eletrônico do Banco 24 horas;
Indicação n° 370/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal que crie meios para 
implantação de mecanismo de consulta à população antes de alterações no trânsito 
da cidade;
Indicação n° 371/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal que providencie 
tampa para abertura que dá acesso às galerias subterrâneas no jardim Maria Luiza 
IV, ao fim da Rua Laurindo Lopes da Silva, início da Rua José Luiz Andreotti; 
Indicação n° 372/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que determine 
aos setores competentes da municipalidade, realizar o recape de toda a extensão 
da alça de acesso da Avenida Luiz Boso, no Jardim Primavera, que dá acesso à 
Rodovia Marechal Rondon, sentido bairro-rodovia;
Indicação n° 373/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que determine 
aos setores competentes da municipalidade, que providencie adequação em relação 
a buraco situado na Avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, na entrada da 
rotatória que dá acesso às Avenidas Dr. Hermínio Jacon e Carlos Mazzetto; 
Indicação n° 374/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as 
possibilidades, junto aos setores competentes da municipalidade, que providencie a 
revitalização das faixas de pedestre no município, pois boa parte delas, situadas em 
vias principais da cidade, encontram-se apagadas ou sobrepostas por piche; 
Indicação n° 375/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, 
indica à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos 
setores competentes da Administração, a construção de um Campo de Futebol, com 
sanitário masculino e feminino, vestiários e arquibancadas, nas proximidades do 
bairro Jardim do Caju;
Indicação n° 376/2013, de autoria do vereador Nardeli da Silva, indica à Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos setores competentes 
da Administração, de que sejam criadas vagas rotativas de 30 minutos na Rua José 
Paulino da Silva, na Praça das Palmeiras;
Moção de Apelon° 221/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, solicita 
envio de MOÇÃO DE APELO à gerência local e à direção geral do Banco 
ITAÚ, bem como à Federação Brasileira de Bancos -  FEBRABAN, com vistas 
a providências em relação a segurança, conforto e atendimento com rapidez e em 
atenção legislação municipal;
Moção de Apelo n° 222/2013, de autoria de todos os vereadores, requerem à Mesa 
Diretora desta Casa Legislativa que encaminhe a presente MOÇÃO DE APELO, ao 
governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckimin, ao secretário estadual 
de Educação, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, ao reitor da UNESP, Júlio 
Cezar Durigan e ao prefeito de São Manuel, Marcos Monti, para que, em esforço

conjunto, possibilitem a encampação do Instituto Municipal de Ensino superior 
Professor Dr. Aldo Castaldi (IMES) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho UNESP;
Moção de Congratulações n° 223/2013, de autoria dos vereadores Emerson André 
Carrit Coneglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Diretoria da EMEF Prof“ Idalina 
Canova de Barros, localizada no bairro Nova Lençóis, que se apoia na arte urbana 
do grafite para educar e ensinar valores positivos, através do Projeto “Arte na Rua, 
Arte Sua”, ministrado pelo artista lençoense Cristiano Paccola;
Moção de Congratulações n° 224/2013, de autoria dos vereadores Emerson André 
Carrit Coneglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora para que 
envie a presente MOÇÃO DE CONGRa Tu LAÇÕES ao Colégio São José, sua 
diretoria, em nome da Sra. Selma Pereira de Freitas Spunar, professora Carmen 
Regina de Souza e todo corpo docente, colaboradores, e em especial aos alunos que 
organizaram e apresentaram de maneira brilhante o Pré Forum de Combate ao Uso 
de Drogas, realizado no dia 27 de setembro de 2013;
Moção de Congratulações n° 225/2013, de autoria do vereador Humberto 
José Pita, requer à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES à nova Diretoria da ACILPA -  Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista, por meio de seu presidente eleito por aclamação, 
Anderson Prado de Lima, para a gestão no biênio 2014/2015;
Moção de Congratulações n° 226/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a 
presente MOÇÃO De  Co NGRATULAÇÕES ao Supermercado Santa Catarina, 
pela reinauguração da Loja situada na Avenida Brasil;
Moção de Congratulações n° 227/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à EMEF Prof“ Idalina Canova de 
Barros pela realização do Projeto “Arte na Rua, Arte Sua”;
Moção de Congratulações n° 228/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao SENAI de Lençóis Paulista, pela 
construção e entrega da primeira carreta subaquática do mundo;
Moção de Congratulações n° 229/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao escritor e colunista Nelson 
Faillace, pelo artigo publicado no Jornal Tribuna Lençoense, em 21 de setembro de 
2013, com o título “De mensalão a pastelão”;
Moção de Congratulações n° 230/2013, de autoria dos vereadores Anderson 
Prado de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que 
envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos atletas da ACADEMIA 
SAMURAY, pela participação na 7.“ etapa da 2.“ Copa da Associação Atlética 
Ararense de Karatê;
Moção de Congratulações n° 231/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à DIRETORIA DE SAÚDE pela 
realização da Semana Municipal de Trânsito de Lençóis Paulista;
Projeto de Lei n° 4.898/2013, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Naves 
e Jonadabe José de Sousa, “Dispõe sobre o incentivo à prática de esportes nos 
campos de areia para crianças no âmbito do município de Lençóis Paulista e dá 
outras providências” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para 
pareceres;
Projeto de Lei n° 4.899/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e 
Francisco de Assis Naves, “Declara de utilidade pública a Casa de Apoio Projeto 
Esperança -  CAPE” -  Projeto lido e aprovado em única votação, em Regime de 
Urgência;
Projeto de Lei n° 4.900/2013, Executivo Municipal, “Estima a receita e fixa a 
despesa do município para o exercício de 2014” -  Projeto lido e encaminhado às 
Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Resolução n° 23/2013, Mesa Diretora, “Cria o cadastro de fornecedores 
para emissão de certificado de registro cadastral” -  Projeto lido e encaminhado às 
Comissões Competentes para pareceres.

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n° 4.882/2013, Executivo Municipal, “Dispõe sobre a concessão 
de direito real de uso em área de terreno do Município a favor da empresa Cromo 
Hidráulica Manutenção EIRELI” -  Projeto aprovado em 2“ votação;
Projeto de Lei n° 4.893/2013, Executivo Municipal, “Desafeta área pública 
pertencente ao Município, localizada no loteamento denominado Jardim Maria 
Luiz IV, para fins de construção de creche” -  Projeto aprovado em 2“ votação; 
Projeto de Lei n° 4.889/2013, Executivo Municipal, “Institui o Plano Especial de 
Parcelamento de Débitos para Grandes Quantias no Município de Lençóis Paulista” 
-  Projeto adiado por 30 dias a pedido do vereador Ailton Ap. Tipó Laurindo; 
Substitutivo ao Projeto Lei n° 4.894/2013, autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, “Dispõe sobre a informação antecipada aos 
moradores e comerciantes, da realização de obras e manutenção na rede de água” -  
Projeto aprovado em 1“ votação;
Projeto de Lei n° 4.895/2013, Executivo Municipal, “Autoriza a proceder o 
aditamento do convênio celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista -  APAE, visando elevar o valor da transferência 
de recursos financeiros no exercício de 2013” -  Projeto aprovado em 1“ votação.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de outubro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 285,07.
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PEDIDOS 
FEITOS POR 

BRASILEIROS

Óculos tradutores são 
aposta para traduzir 
cardápios e reconhecer 
pessoas no Japão. 
Novidade foi apresentada 
em feira de aplicativos.

Mudança nos endereços da 
internet incluirá mais de 1.700 
sufixos, como '.pizza' e '.rio'

.natura
,.itau.vivo
.bradesco.globo
. b o m - ' P ' r a n ® i

.final*”**.ltda-"°
M  o  ^  A organização responsável por administrar os

O Q  chamados domínios de topo genéricos, a Icann, 
7õ ^  aprovou recentemente o último lote de pedidos 
§  I  de novas terminações. No total, são 1.745 sufixos 
(§)^ liberados que se somarão aos 22 atualmente em 

uso (".org", ".net", por exemplo). A mudança, a 
maior na história dos endereços da web, implica

f l _o ^  que empresas e pessoas físicas passam a poder 
.E  ^  controlar esse tipo de domínio, algo que antes era 

t  ü  I  reservado apenas a governos e organizações re-
i_ ^  lacionadas à infraestrutura da internet. Termina- 

.g  ção '.ong', que chega em 2015, será apenas para
^  ^  filantrópicas. Para o internauta, isso significa mais 
o- ^  sites com endereço intuitivo (como "saopaulo. 

^  pizza", "mpb.music" ou "prefeitura.rio"), mas 
^  também potenciais problemas com fraude - em 

um documento, a Icann aponta para terminações 
de "alto risco" como "credit" "shop" e "dis- 

count" já aprovadas. Em 2011, após 0 anún
cio da iniciativa, a Dell, a HP, a Samsung e 

|j7  outras 84 empresas publicaram uma carta 
aberta para tentar impedi-las, com a alega

ção de que as justificativas eram insuficientes 
e que os novos sites poderiam causar dano à re
putação das marcas, além do custo alto. A Icann 
cobra US$ 185 mil para analisar um pedido, mas, 
somadas as exigências técnicas e jurídicas, 0 gas
to total para cada domínio acaba sendo de por 

^  volta de US$ 700 mil, segundo Rob Hall, diretor 
^  da Momentous, empresa canadense que solicitou 
^  quatro terminações. A manutenção custa por vol- 
^  ta de US$ 150 mil anuais. "Não sabemos se todas 
^  serão exitosas [financeiramente], mas essa não 
I  deixa de ser uma boa oportunidade", diz Hall. Os 
^  pedidos dele incluem ".sucks", considerada de alto 
^  risco, e ".rip", cuja ideia é ser usada para sites que 

homenageiam mortos.
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8

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

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

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

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

E conom ia
FOTO: DIVULGAÇÃO

DESIGUALDADE DE RENDA CAI
Segundo informações da Agência Brasil, o PIB (Produto Interno 
Bruto) aumentou 0 ,9 %  no ano passado, enquanto a renda per 
capita das famílias cresceu, em média, 7 ,9 % . As famílias mais 
pobres, em especial, conseguiram evolução na renda maior do 
que a média, 1 4 % , entre os 1 0 %  mais pobres da população.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência em Macatuba á inaugurada
Agência tem 14 
profissionais 
para atender aos 
macatubenses

Angelo Neto__________

A Caixa Econômica Fe
deral inaugurou ontem 
mais uma agência na 

região, desta vez em Macatuba. 
O superintendente regional da 
CEF, Geraldo Luiz Machado 
de Oliveira, o gerente geral do 
banco, Pedro Sérgio dos Santos 
Barbosa, o Pepô, e o prefeito 
Tarcisio Abel (PP) estiveram no 
evento. A inauguração da agên
cia faz parte de um projeto de 
expansão da Caixa, que preten
de até o ano de 2015 contar com 
5 mil agências em todo o país.

A nova agência contará com 
14 profissionais que atenderão 
os macatubenses e oferecerão 
todos os produtos, linhas de 
financiamento e programas dis
poníveis na Caixa Econômica 
Federal, como Bolsa Família, 
Minha Casa e o Minha Vida, 
além do mais novo e o recém 
criado Crédito Rural. ”O cida
dão macatubense terá um ban
co múltiplo a sua disposição. 
Vamos oferecer desde nossa ca
derneta de poupança ao finan-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

INAUGURADA -  Agência da Caixa Econômica Federal, em Macatuba, foi inaugurada na manhã de ontem

ciamento do carro, passando 
por financiamento de casa, cre
dito a empresa e financiamento 
estudantil, realizando o sonho 
de muita moçada. A agência em 
Macatuba estará completa para 
atender todos os anseios da po
pulação", lembrou Oliveira.

Ainda de acordo com ele, 
o maior benefício será a como
didade já que, antes da inaugu
ração, os macatubenses preci
savam viajar a outras cidades 
para serem atendidos. "Para 
nós, hoje (ontem) é um dia de 
muita alegria. A Caixa acredita 
nos municípios e temos que es
tar próximos da população. An-

tes, estas pessoas tinham que se 
descolar para receber seus be
nefícios. Quando você tem uma 
agência no município, conse
guimos desenvolver alguns pro
gramas visando atender melhor 
as empresas os programas mais 
rapidamente. A agência mais 
próxima traz rapidez e veloci
dade à população".

Pepô Barbosa, que será o 
gerente responsável pela unida
de de Macatuba, acredita que o 
Crédito Rural será bem utiliza
do em Macatuba. "A cidade está 
rodeada por produtores rurais e 
nós estamos aqui para atender 
esta parcela da população". Ele

já trabalhou em vários municí
pios da região como Agudos, 
Lençóis Paulista e Barra Bonita, 
o que pode ajudar no relacio
namento com empresários da 
cidade. "Atuei bastante em Ma- 
catuba quando estava na agên
cia de Lençóis. Somos parceiros 
do município e vamos estreitar 
ainda mais este relacionamen
to levando um benefício maior 
aos macatubenses".

A nova agência da Caixa 
Econômica Federal, em Maca- 
tuba, fica na rua Rio de Janeiro, 
1233, Centro. O banco irá aten
der a população de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 15h.

FISCO

Prefeita Bel recebe delegado da Receita Federal
Assunto da reunião 
foi a mudança no 
atendimento na 
unidade de Lençóis

Da Redação

A prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) recebeu ontem a 
visita do delegado da Re

ceita Federal de Bauru, Marcos 
Rodrigues de Mello, acompanha
do da assessora Marina Sartor.

Na pauta estava a altera
ção na forma de atendimento 
da unidade da Receita Federal 
de Lençóis Paulista, localizada 
atualmente no CAC (Centro de 
Atendimento do Cidadão).

Rodrigues apresentou à pre
feita as dificuldades no atendi
mento à população, que vem 
sendo enfrentadas pela Receita 
Federal, devido à redução do 
número de servidores em todo o 
país, em decorrência de aposen
tadoria e exonerações ocorridas 
nos últimos anos. Esclareceu ain
da que a unidade de atendimento 
de Lençóis Paulista vinha aten
dendo somente usuários "pessoas 
físicas" e que os usuários "pes
soas jurídicas" já estavam sendo 
atendidos na unidade de Bauru.

Para evitar transtornos aos 
usuários "pessoas físicas", Ro
drigues apresentou à prefeita 
Bel uma nova proposta de aten
dimento, com a disponibilização 
de um funcionário exclusivo para

o atendimento de pessoas físicas, 
especificamente para os serviços 
de DISO (regularização de obras) 
e CPF. O mesmo servidor estará 
à disposição para auxiliar os con
tribuintes na utilização de outros 
serviços oferecidos no sítio da 
Receita Federal, na internet, po
dendo ser formalizado para isso, 
uma parceria com o Governo 
Estadual, para uso do sistema 
"Acessa São Paulo".

A Prefeita Bel apresentou ao 
delegado da Receita Federal a in
satisfação dos cidadãos lençoen- 
ses com a notícia, entregou mani
festação da Acilpa, ASP e Câmara 
Municipal e informou sobre sua 
disposição de dialogar para rever
ter a situação, mas colocou-se à 
disposição para colaborar neste 
processo de mudança que se 
apresenta, para que a população 
lençoense não seja prejudicada.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.316 

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, NILSON VI
CENTE e ROSEMEIRE APARECIDA 
BATISTA .
Ele, natural de Bandeirantes/PR, nasci
do aos 03/08/1977, pedreiro, solteiro, 
domiciliado à Rua José Lopes da Silva, 
n° 7-69, Jardim Planalto, na cidade de 
Macatuba/SP, filho de SEBASTIÃO 
AUGUSTO VICENTE e de dona DE- 
JANIRA GUEDES VICENTE.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 01/07/1981, do lar, solteira, domi
ciliada à Rua José Lopes da Silva, n° 
7-69, Jardim Planalto, na cidade de Ma- 
catuba/SP, filha de e de dona ODETE 
LUIZ BATISTA.
Se alguém souber de algum impedi
mento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 02 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.317 
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, MATHEUS CAVER- 
SAN e JULIANA VALEZI.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
aos 25/11/1988, técnico químico, soltei
ro, domiciliado à Rua Sete de Setembro, 
n° 2-12, Cohab II, na cidade de Maca
tuba/SP, filho de CÉLIO CAVERSAN e 
de dona HELENA APARECIDA ROS- 
SINI CAVERSAN.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 17/12/1984, advogada, solteira, 
domiciliada à Rua Professora Theofila 
Pinto de Camargo, n° 08-62, Centro, na 
cidade de Macatuba/SP, filha de LUIZ 
SÉRGIO VALEZI e de dona DALVA 
RODOLPHO VALEZI.
Se alguém souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 04 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.318
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens do Código Civil Brasileiro, LUIS FERNANDO ZAFANI e LARISSA 
DRIELLE BETTANIN.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 21/11/1992, soldador, solteiro, domiciliado à Rua 
Armando Pafetti, n° 204, Jardim Bocayuva, na cidade de Macatuba/SP, filho de VAG- 
NER ZAFANI e de dona ANA CLÁUDIA DE CARVALHO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 02/03/1992, auxiliar administrativo, solteira, 
domiciliada à Rua Armando Pafetti, n° 204, Jardim Bocayuva, na cidade de Macatuba/ 
SP, filha de JORGE BETTANIN e de dona NEUSA BISPO DA CRUZ.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 05 de outubro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes 

Oficial

isi,;u Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em, 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 345 de 4.10.2013.......Designa Rafael Aparecido Franco para
movimentar a conta Poderes Públicos -  Recursos Humanos, no período de 22 de 
outubro a 18 de novembro de 2013.
Decreto 346 de 4.10.2013.......Designa Sidney Martins Junior para movimentar
a conta Poderes Públicos -  Administrativo, no período de 16 de outubro a 1° de 
novembro de 2013.
Portaria 1283 de 7.10.2013.........Autoriza Viviani de Cássia Morelli Gazola a
utilizar a Quadra Poliesportiva “Herval Stopa”.
Portaria 1284 de 7.10.2013.........Concede licença gestante a Márcia Aparecida
Teodoro de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1285 de 7.10.2013.........Concede licença gestante a Graziella Aparecida
Pereira, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1286 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Eduardo
Magalhães, Assessor de Imprensa.
Portaria 1287 de 7.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Neuseli
Aparecida Coneglian, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 1288 de 7.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Juliana
Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1289 de 7.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Ivone de
Fátima Rosa Faco, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1290 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Flávia
Letícia Lopes, Monitor de Creche.
Portaria 1291 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Miriam
Daniel de Camargo Alves, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1292 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a
Claudinéia Débora Chapani da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1293 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Adriane
dos Santos Rodrigues, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1294 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Magali
Fadoni Bazzuco, Cozinheiro.
Portaria 1295 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Maria
Aparecida Tangerino dos Santos, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1296 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Laís
Eliza Landi, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1297 de 7.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Aline
Aparecida Pacheli, Agente de Saúde.

Lençóis Paulista, 7 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de outubro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 76,56.

http://www.uniontecnologla.com.br
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C o lu n a  s e m a n a l  d a  P re s id e n ta

Dilma Rousseff
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Presidenta, ouvi falar que o Pronatec está comple

tando dois anos neste mês. As pessoas estão demons

trando interesse em fazer esses cursos técnicos? E as 

escolas técnicas receberam algum investimento pra 

aumentar suas vagas? (*)

Sim, o Pronatec -  Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem 
atraído um enorme interesse e é um marco 
na história do ensino técnico e da qualifica
ção profissional do nosso país. Até 2014, os 
investimentos federais no programa somarão 
R$ 14 bilhões, e já temos 4,6 milhões de pes
soas que fizeram ou estão fazendo um dos 
cursos oferecidos pelo Pronatec em mais de 
3.200 municípios de todo o Brasil. Um terço 
das matrículas foram feitas no Nordeste. E es
tamos trabalhando firme para cumprir nossa 
meta de matricular 8 milhões de alunos até 
o final de 2014. Um aspecto fundamental é 
que no Pronatec o aluno não paga nada, pois 
todos os custos são cobertos pelo governo 
federal -  matrícula, livros, uniforme, material 
para usar nas aulas práticas e até um auxílio 
para alimentação e transporte. Pagamos os 
professores, construímos novos laboratórios, 
modernizamos e ampliamos os existentes, fa
zemos apostilas e criamos todos aqueles ins
trumentos necessários para tornar o curso, de 
fato, muito mais dinâmico.

Nós firmamos parcerias estratégicas com 
o Sistema S, colocando cerca de R$ 4 bilhões, 
para a oferta de cursos no Senai, na área da 
indústria; no Senac, na área do comércio; no 
Senar, na área da agricultura; e no Senat, 
na área do transporte. Os cursos também 
são dados por universidades federais, por 
exemplo, nas escolas de enfermagem; pelos 
institutos tecnológicos federais; e pelas es
colas técnicas estaduais, que receberam do 
governo federal quase R$ 1 bilhão para se 
modernizar e ampliar a oferta de vagas. Só 
na expansão da rede federal de ensino téc
nico, já investimos R$ 2,7 bilhões. A meta do 
meu governo é criar 208 novas escolas técni
cas, das quais 92 já estão em funcionamento. 
Estamos interiorizando os cursos, para aten
dermos às demandas regionais. No Amazo
nas, por exemplo, o curso mais procurado é 
o de técnico em informática, por conta da 
Zona Franca; nas áreas rurais, mais de 65 mil 
pessoas tiveram acesso a cursos como os de 
operador de grandes máquinas agrícolas e de 
sistemas de irrigação, de viveirista de plan
tas e flores e de agricultura orgânica. Está 
surgindo uma nova geração de profissionais, 
que foi chamada de "Geração Pronatequiana" 
por um aluno do Rio Grande do Norte. Qua
se 7 0 %  desses alunos são jovens com até 29 
anos, e 6 0 %  deles são mulheres.

Com o Pronatec, trabalhamos em três ei
xos: primeiro, oferecendo ensino técnico para 
quem está cursando o Ensino Médio. Segun
do, oferecendo mais e melhores oportunida
des de qualificação profissional para o jovem 
ou o adulto que deseja uma melhor formação 
profissional. E, terceiro, oferecendo cursos 
para as pessoas que estão no programa Brasil 
sem Miséria, para que elas tenham melhores 
chances de conseguir um trabalho com melhor 
remuneração. Os cursos se dividem em dois 
tipos. O primeiro, são os cursos técnicos de 
maior duração, de um ano e meio a dois anos, 
que já tiveram mais de 1,5 milhão de matrícu
las. São os cursos complementares ao Ensino 
Médio, feitos durante o curso regular ou de
pois do seu encerramento. O segundo tipo são 
os cursos de qualificação profissional de curta 
duração, que vão de dois a seis meses, e nos 
quais já se matricularam mais de 3,1 milhões 
alunos. Dentre esses cursos de qualificação, os 
mais procurados são os de operador de com
putador, eletricista, instalador predial, costu
reiro, pintor, pedreiro, mecânico, desenhista, 
soldador, torneiro mecânico, ferramentista, 
auxiliar administrativo, recepcionista, funcio
nário de hotelaria, balconista, modelista, ope
rador de caixa, costureira industrial. Para a 
parceria do Pronatec com o programa Brasil 
sem Miséria temos um milhão de vagas reser
vadas, e mais de 750 mil matrículas já foram 
realizadas. São pessoas que já aprenderam ou 
estão aprendendo uma profissão, e com ela 
passam a ter melhores chances de conquistar 
sua autonomia financeira. Os resultados mos
tram que o brasileiro tem uma enorme von
tade de aprender, de conquistar o seu próprio 
futuro. O Pronatec está dando para as pessoas 
essa oportunidade. Quem estiver interessado 
em mais informações ou quiser se inscrever 
em algum curso, basta acessar o site http:// 
pronatec.mec.gov.br.

(*) Esta pergunta, que precede a Mensagem, foi 
formulada pela Secretaria de Imprensa para melhor 

entendimento do conteúdo.

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

P o lítica
NOVO PARTIDO
A ex-senadora Marina Silva, depois de ter o pedido de 
registro da Rede Sustentabilidade rejeitado no Tribunal 
Superior Eleitoral, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, 
e anunciou que apoia a candidatura do governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos, à presidência.

LEGISLATIVO

Projeto que institui parcelamento 
de grandes dívidas está na Câmara
Débito superior a R$ 1 mi pode ser parcelado em 30 anos; dívida de bancos não está fundamentada

Carlos Alberto Duarte

Está na Câmara de Verea
dores de Lençóis Paulista 
projeto de lei que institui o 

Plano Especial de Parcelamento 
(PEP) de débitos de grandes 
quantias. Em entrevista ao O 
ECO, a diretora Administrativa 
da Prefeitura de Lençóis Paulis
ta, Silvia Maria Gasparotto, ex
plicou que o projeto tem como 
objetivo facilitar aos grandes 
devedores do município a qui
tarem suas dívidas sem dispor 
de grandes quantias e compro
meter os investimentos de seus 
negócios. "Não temos lei para 
grandes dívidas e parcelar em 
90 vezes fica inviável aos de
vedores”, disse a diretora, que 
negou que o município esteja 
perdoando as dívidas.

Em nota, o Departamento 
Jurídico da Prefeitura diz que 
o PEP (Plano Especial de Par
celamento) é de suma impor
tância, pois aumenta a arreca
dação tributária do município 
que, em contrapartida, com o 
incremento de tais recursos, 
poderá revertê-los à popula
ção, através de maior e melhor 
gama de serviços públicos. A 
Administração Municipal, até 
o presente momento, não dis
põe de nenhuma norma para 
os grandes devedores, assim 
como já existe na Previdência 
Social (INSS) e outros órgãos 
estaduais e federais, que per
mitem que as empresas pos-

VEJA AS FAIXAS DE PARCELAMENTO 
CONFORME O VALOR DA DÍVIDA

VALOR DA
DÍVIDA CONSOLIDADA NÚMERO MÁXIMO 

DE PARCELAS
DE A

R$ 270.000,00 R$ 449.999,99 120

R$ 450.000,00 R$ 599.999,99 150
R$ 600.000,00 R$ 749.999,99 200

R$ 750.000,00 R$ 899.999,99 250
R$ 900.000,00 R$ 1.079.999,99 300

1.080.000,00 360

sam manter-se em dia para 
com o fisco, mediante parcela
mento de longo prazo. A nota 
relata que é preciso dotar o 
município de legislação atual 
que contemple o parcelamen
to de longo prazo, tal qual foi 
proposto à Câmara Municipal.

EMPERRAR
O projeto que está nas Co

missões do Legislativo pode 
emperrar, já que o presidente 
da Casa, Humberto José Pita 
(PR), declarou que não concor
da em parcelar por tanto tempo 
(360 meses) as dívidas com os 
bancos. Além do presidente, 
vereadores da oposição, andam 
afirmando de forma errônea, 
que com o projeto, a Prefeitu
ra Municipal estaria anistiando 
(perdoando) dívida dos bancos.

Procurado, o diretor de Fi
nanças, Júlio Antonio Gonçal-

ves, explicou que as dívidas dos 
bancos não estão fundamen
tadas, ou seja, as instituições 
financeiras continuam brigan
do na Justiça para não pagar. 
Contou que, de acordo com o 
projeto, todos com dívida supe
rior a R$ 1.080.000 (um milhão 
e oitenta mil reais), paguem os 
débitos em até 360 parcelas, ou 
seja, 30 anos.

"A expectativa de arre
cadação para 2014 não é das 
melhores, daí a necessidade 
de criarmos mecanismos para 
aumentar a arrecadação, sem 
aumentar impostos”, concluiu 
o diretor de Finanças.

Ontem, o diretor Jurídico 
da Prefeitura, Leandro Orsi 
Brandi, disse que desconhece a 
emenda que será proposta pela 
Câmara de Vereadores, mas 
adiantou que no seu entender, a 
alteração no texto da PEP pode

ferir o princípio da isonomia, 
de que todas as empresas têm 
que ser tratadas com igualdade 
de condições.

Se houver redução de prazo 
para os bancos, essa redução 
deverá ser para todos. "Pode 
haver distinção, mas todos te
rão que ser beneficiados pelo 
mesmo prazo de parcelamen
to”, afirmou.

R$ 68 MILHÕES
Levantamento recente fei

to pela Prefeitura a pedido do 
jornal O ECO mostra que os 
débitos com o IPTU (Imposto 
Predial Territorial e Urbano) 
somam pouco mais de R$ 7 
milhões, mas a dívida com o 
ISS (Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza) é de 
R$ 61 milhões. Do total, quase 
metade se refere a dívidas de 
bancos. Sozinhos devem mais 
de R$ 30 milhões de ISS pelos 
serviços que prestam.

No entanto, essas dívidas 
não são líquidas e certas, como 
ocorre com o IPTU, segundo 
Brandi. Os bancos não reco
nhecem as dívidas e recorrem 
à Justiça para tentar impedir a 
cobrança. Mas Lençóis Paulista 
não é um caso isolado. A estra
tégia é adotada em praticamen
te todos os municípios.

De acordo com apurado até 
o final de agosto, 7.507 imóveis 
estão em débito com o municí
pio, cerca de um terço dos mais 
de 20 mil imóveis.

DIA DE FAZER O BEM

Voluntariado do Grupo Lwart arrecada mais de 6 mil litros de leite

Evento no domingo 
contou com 
participação de toda 
comunidade

Welinton Barros_______

No domingo 6, centenas 
de pessoas se reuniram 
na Praça Comendador 

José Zillo, a Concha Acústica, 
para o Dia de Fazer o Bem 
em Lençóis Paulista. A ação 
promovida por colaboradores 
do Programa de Voluntariado 
Empresarial do Grupo Lwart e 
seus familiares, reuniu diversos 
serviços e ações sociais em prol 
da comunidade. Como aconte
ce em todos os anos, a arrecada
ção de leite longa vida foi uma 
das principais ações do projeto. 
Só neste ano, foram arrecada
dos mais de 6 mil litros de leite 
longa vida. O produto será doa
do para a Rede de Combate ao 
Câncer de Lençóis Paulista.

O evento recebeu um novo 
formato e começou às 9h. A 
ação reuniu em um só lugar, 
diversas atividades que foram 
oferecidas durante todo o dia. 
A iniciativa, que já é tradicional 
no município - teve sua primei
ra edição em 2007 -, promove 
a cidadania e incentiva os cola
boradores a doar parte do seu 
tempo a ações sociais.

Na programação do evento,

rn in :  m á r c io  m o r e ir a /o  e c o

foram realizadas diversas ativi
dades. Oficinas de mini-jardim, 
esportes, doação de mudas de 
plantas e palestra sobre varia
dos temas, foram algumas das 
ações promovidas pelo projeto. 
O concurso de cães animou o 
público presente e premiou di
versas modalidades.

Além de todo o entreteni
mento para as crianças e os 
adultos na praça, os participan
tes realizaram ações com idosos 
no Asilo. A gerente de Recursos 
Humanos do Grupo Lwart, 
Laura Maria Paolinetti Camara, 
disse que o novo modelo adota
do para o Dia de Fazer o Bem, 
superou as expectativas.

"Desde 2007, existe esta 
ação do Grupo Lwart. Neste 
ano fizemos um formato dife
rente, que foi ir à praça. Foi 
uma satisfação imensa ver a

participação da população, as 
famílias que estiveram presen
tes. Este é o modelo que nós 
queremos reforçar para os pró
ximos anos, sempre contando 
com mais parceiros e novidades

VOLUNTARIADO - Grupo 
Lwart promove Dia de Fazer o 
Bem e arrecada mais de 6 mil 
litros de leite para entidades

para agradar a população”, res
salta Laura.

Ela explicou que o evento 
foi não só uma ação social para 
a comunidade, mas também 
um momento de lazer. "Nós 
tivemos um domingo mara
vilhoso, com muita alegria e 
harmonia. Com uma vontade 
verdadeira de fazer o bem e fa
zer a diferença. Foi perceptível 
a participação da sociedade, 
tivemos muitas famílias, crian
ças, jovens, adultos, foi também 
uma opção de lazer para a co
munidade”, disse.

á)
S A A E
LENçO IS VAU LISTA

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem 
como o cumprimento ao disposto na alínea "a" do art. 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Errata: A Portaria n° 74, publicada na edição do Jornal O Eco de 14 de setembro 
de 2013 página A4, contêm incorreções. Onde se lê: "dia 09/09/2013" leia-se "dia 
16/09/2013”, E onde se lê “23/09/2013 ” leia-se “30/09/2013”.

Lençóis Paulista, 02 de outubro de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de outubro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 33,10.

mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
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SERIE A

Arlindo faz milésimo gol e 
Expressinho atropela mais um
De pênalti, atacante anotou seu gol na vitória por 7 a 0 sobre o Sport

Angelo Neto

A goleada do Expressinho 
sobre o Sport por 7 a 0 
neste domingo, 6, pelo 

Campeonato “George Ribei
ro Correia Lima" de Futebol 
Amador série A teve um sabor 
especial para Arlindo José de 
Oliveira. Segundo as contas do 
centroavante, o gol de pênalti 
marcado aos 33 minutos do 
segundo tempo foi o milésimo 
da carreira no futebol amador. 
O feito conquistado no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, 
foi comemorado muito pelo 
jogador e toda equipe.

O Expressinho dominou 
as ações desde o pontapé ini
cial. Aos poucos, os gols foram 
saindo e o placar se tornando 
cada vez mais elásticos. Arlin- 
do Oliveira, então, entrou em 
campo para tentar o gol tão 
esperado. E parece que desta 
vez a sorte mudou de lado. O 
atacante saiu na cara do golei
ro adversário e foi derrubado 
dentro da área. O juiz não teve 
dúvidas e marcou o pênalti. O 
próprio Arlindo Oliveira foi 
para a cobrança e, com catego
ria, marcou o gol mil da car
reira. “A perna bambeou, pois 
eu não sou muito de bater pê
naltis, mas fui feliz e converti. 
Foi um momento muito feliz 
na minha vida", afirmou. Após 
o gol, o atleta mostrou uma ca
miseta por baixo do uniforme

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

M IL - Uom milésimo gol do centroavante Arlindo Uliveira, Expressmno 
goleou o Sport por 7 a 0; na foto, artilheiro desloca o goleiro e marca o seu

com a frase “Gol Mil".
Com 44 anos, o lençoen- 

se conta que começou a jogar 
futebol com 16 anos. Passou 
por várias equipes amadoras 
como Mamedina, Cruzeiro, 
Alvorada. Também jogou em 
Pederneiras, Bauru, Jaú e São 
Manuel. “Já passei em testes 
no Coritiba e Ponte Preta, mas 
na época não deu para eu ir 
às cidades". Os gols contabili
zados pelo centroavante foram 
marcados em amistosos e cam
peonatos. “Tudo começou com 
uma brincadeira, mas os gols 
foram saindo e eu fui contando 
até que chegou o gol 999, há 
dois meses".

Os outros gols da goleada 
do Expressinho foram marca
dos por Maresia, Fernando, 
Gilmar, Josimar, Leonardo e 
José Carlos.

No outro confronto da ro
dada, o São José, campeão da 
série B em 2012, estreou com 
goleada de 4 a 0 sobre o Corin- 
thians Caju. Cleiton, com dois 
gols, foi o destaque da partida. 
José Eduardo e Jeferson com
pletaram o placar.

O Campeonato “George 
Ribeiro Correia Lima" de Fu
tebol Amador é organizado 
pela LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador), através da 
diretoria de Esportes.

BASQUETE
As equipes sub-12, sub-13 e sub -14  do Alba/Lençóis 
Paulista conseguiram três importantes vitórias fora 
de casa pela LBC (Liga de Basquete Centro Oeste 
Paulista), neste sábado 5. Os lençoenses bateram 
Maracaí, grande rival do torneio em 2012.

HANDEBOL

Lençóis vence e avança para final da Liga

Masculino mirim 
bateu Pratânia, 
no Tonicão, pelo 
placar de 44 a 18

Angelo Neto_______

A  equipe masculina mi
rim de handebol da 
Diretoria de Esportes e 

Recreação de Lençóis Paulista 
está na final da Liga de São Ma
nuel. Os lençoenses venceram 
Pratânia, no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
pela semifinal da competição e 
agora encaram Várzea Paulista 
na decisão, marcada para o dia 
19 de outubro.

Desde o início da partida 
contra Pratânia, a equipe da 
casa mostrou superioridade so
bre o adversário abrindo uma 
vantagem de seis gols. “No

FOTO: DIVULGAÇÃO

DECISÃO -  Equipe está na final da Liga de Handebol de São Manuel

decorrer do primeiro tempo, 
acertamos o passe o que possibi
litou uma vantagem em relação à 
defesa adversária facilitando as 
finalizações para o gol", declarou 
o técnico Luciano Carmo Liz. No 
segundo tempo, Lençóis Paulista 
continuou superior tanto na de
fesa quanto no ataque. No fim, o 
resultado de 44 a 18 foi bastante

comemorado pelos lençoenses.
Para o técnico Liz, a deci

são contra Várzea Paulista será 
bastante difícil. “Eles têm um 
bom time e estão invictos no 
campeonato, inclusive com 
vitória sobre nossa equipe na 
fase de classificação", comple
tou. O local da grande final 
ainda não está definido.

VOLEI

Adulto do Sempre Vôlei é prata na APV
Próximo compromisso é pelas finais do Estadual, na categoria juvenil

Angelo Neto

equipe masculina adulta do 
Sempre Vôlei/Lençóis Pau
lista ficou com o vice-cam- 

peonato da série Prata do Cam
peonato Estadual organizado pela 
APV (Associação Pró Voleibol). Os 
lençoenses venceram duas parti
das, mas acabaram derrotados na 
final - que aconteceu domingo 6.

Os lençoenses viajaram para

Lins na sexta-feira 4. No mesmo 
dia, o Sempre Vôlei/Lençóis Pau
lista bateu Penápolis por 3 sets a 
2. No sábado 5, mais uma vitória, 
desta vez sobre Araraquara por 3 
sets a 1. Na grande final, o con
fronto foi contra os donos da casa. 
Coma ajuda da torcida, Lins ven
ceu por 3 sets a 0. “Nossa equipe 
é juvenil com apenas três atletas 
adultos", lembrou o técnico Dou
glas Coneglian. “Foi uma excelen-

te participação do Sempre Vôlei/ 
Lençóis Paulista.

O próximo desafio da equipe 
de Coneglian será na sexta-feira 11, 
pelas finais da série Ouro do juvenil 
masculino da APV. Os jogos serão 
contra Araras, Araraquara e Sertão- 
zinho. “Nosso trabalho está sendo 
feito desde o começou do ano, com 
treinamentos fortes e a ajuda dos 
nossos patrocinadores e da Prefeitu
ra Municipal", finalizou Coneglian.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 128/2013 -  Processo n° 233/2013 
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis à granel 
(Etanol e Óleo Diesel). Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 18 de outubro de 2013 às 10:00 horas -  
O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 
de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 129/2013 -  Processo n° 234/2013 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote F). 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
21 de outubro de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de outubro de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 53,80.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO;
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo Juraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de
2 ^ e4 “ das 8h ás Uh;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremesses e saltos) acontecem  
de 3® e 5* das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com  o  professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo Paschoarelll, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3® e 5® das 14h ás 16h, 
N elson BroUo (escola) 3® e 5® das I3h30 ás

16h; Tonicão 2®,4®,6® das 14h ás 16h. 
M asculino:Treinam entos de 2® a 6® feira n o  
Tonicão, T oniquinho, Escola Edw aldo Bian- 
ch ini e CESEC.

B O C H A  -  M A SC U LIN O  E FE M IN IN O :
Aulas para iniciantes na cancha d o  CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com  coor
denação do professor H ugo César Cassali dei 
Rosso

C A P O E IR A  -  M A SC U L IN O  E F E M IN I
NO :
Aulas de treinamento na sala em  anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com  o  professor Ivaír Carlos 
(Tatu)

FU T E BO L  D E  C A M PO  -  M A SC U LIN O  
E FE M IN IN O .
O s treinam entos acontecem  n o  C am po de 
Futebol d o  Parque d o  Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com  os P rofesso
res C láudio A bade, W ladislau Cruz, e o s  au
xiliares Felipe Pereira Q uín tílhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

T ÊN IS D E  M E SA  -  M A SC U LIN O  E FEM I
N IN O :
O s treinam entos acontecem  n o G inásio To
nicão  de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h co m  o  
auxiliar W agner W illian  Pescara.

K ARATÊ -  M A SC U LIN O  E FE M IN IN O : 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em  M ovi
m ento e Morumbi, onde há um a parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos h o 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h  hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com  o  professor Raphael 
Blanco

UM SENHOR JORNAL

CONTRATA
REPRESENTANTE COMERCIAL

AMBOS OS SEXOS

ACIMA DE 21 ANOS

HABILITAÇÃO AB

EXPERIÊNCIA 
EM VENDAS i

ENVIAR CURRÍCULO PARA R. GERALDO PEREIRA DE BARROS, 948 
(EM FRENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL)

OU PARA C0MERCIAL@J0RNAL0EC0.C0M.BR

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 
publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 08 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

ND Construções e Serviços Rua Joará L01 
Q37 Itamaraty

12665/5665

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 
258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades. Como 
não houve manifestação do proprietário ou responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza 
em divida ativa.

Lençóis Paulista, 08 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário Valor
Sérgio Pelegrini Marun Rua João Francisco de Macedo L32 Q J Grajaú 25654/5880 R$105,00
Sérgio Pelegrini Marun Rua João Francisco de Macedo L33 Q J Grajaú 25655/5878 R$105,00

Maria Luiza Comércio e Empreendimentos Ltda Rua Armando Baptistella L11 Q14 Maria Luiza IV 28023/4974 R$94,00
Maria Luiza Comércio e Empreendimentos Ltda Rua João Ramponi L01 Q22 Maria Luiza IV 28201/5427 R$98,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de outubro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 136,83.

http://www.lencoispaulista.sp.gov
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
mailto:C0MERCIAL@J0RNAL0EC0.C0M.BR
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Copa Coplacana tem rodada cheia de gols no CEM
Categoria principal é marcada pelo equilíbrio, enquanto que Veteranos balançaram a rede várias vezes

A Copa Coplacana está 
a todo vapor no CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo). 
Neste final de semana, pela 
categoria Principal, o equilí
brio entre as equipes pre
dominou e os gols não saí
ram como nas rodadas an
teriores. A  grande surpresa 
foi a vitória da Academia 
CEM. Já pela categoria Vete
ranos, as equipes entram na 
terceira rodada com muita 
vontade de pontuar e não 
mediram esforços pra bus
car os gols e balançar as re
des adversárias.

Pela Principal, no sábado, 
5, Frigol e Eliz Line empata
ram em 1 a 1. Já a Coplaca

na teve dificuldades, mas ba
teu a True Info por 1 a 0. No 
domingo, 6, a Academia Ma
rimbondo venceu a Infinity 
Tennis por 2 a 1, assumiu a 
liderança do grupo A  com 
seis pontos e ficou apenas a 
uma vitória da classificação 
para próxima fase.

Já a rodada categoria 
Veteranos foi de muitos 
gols. Na terça-feira, 1° de 
outubro, a Safra Sul venceu 
a Hot 107 pelo placar de 4 
a 2. Na quarta-feira, 2, Eliz 
Line perdeu para a Infinity 
Tennis por 5 a 4. No jogo 
de quinta-feira, 3, a True In- 
fo venceu a Coplacana pelo 
placar apertado de 3 a 2.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

PR IN CIPA L -  Academia CEM venceu e ficou próxima da 
classificação na categoria Principal da Copa Coplacana

V E T E R A N O S  -  Após vencer a Coplacana por 3 a 2, a 
True Info lidera o grupo B da categoria Veteranos

C O P A  C O P L A C A N A  P R IN C IP A L  - P R Ó X IM A  R O D A D A  C O P A  C O P L A C A N A  V E T E R A N O S  - P R Ó X IM A  R O D A D A FOTOS: DIVULGAÇÃO

SAB A D O  12
Academia Marimbondo x Hot 
107, às I5hl5

Frigol x Safra Sul, às I7h

C LASSIFIC AÇÃO

GRUPO A

D O M IN G O  13
True Info x Masster Veículos, 
às 9hI5

EQUIPES
ACADEMIA MARIMBONDO

|PG  J
6 2

^ 1 D llG P lG g iSGl 
0 0 6 3 3

HOT I07 II ^ 1  2 1 M l 0 1 M l 8 1 9 II -I 1
INFINITY TENNIS I 2 0 0 2 6 8 -2

1 GRUPO B
1

EQUIPES J ^ I  d  IIG P IG C ISGI
FRIGOL I I
ELIZ LINE
SAFRA SUL I I

GRUPO C

EQUIPES l lPGl J H C E ® [ G E [G C [SG
COPLACANA 5 2 I I 0 3 2 I
MASSTERVEÍCULOS II 4 II~ 2~jH Q C õD Ü B
TRUE INFO 0 2 0 0 2 0 2 -2

HOJE
Coplacana x Masster Veículos, 
às I9h30

A M A N H Ã
Frigol x True Info, às I9h30

C LASSIFIC AÇÃO

GRUPO A

Q U IN TA-FE IR A
Infinity Tennis x Safra Sul, às 
I9h30

EQUIPES PG M V 0 D GP GC SG

SAFRA SUL 4 2 I 0 I 5 5 0

ELIZ LINE 3 0 I 0 I 0 6 0
INFINITY TENNIS 3 2 I 0 I 6 6 0

HOT I07 3 M I 0 I 0 5

GRUPO B

EQUIPES PG 0 0 0 GP GC SG

FRIGOL 5 2 I I 0 5 4 I

ELIZ LINE 0 □ 0 0 0 0 0 0
SAFRA SUL I I 0 I 0 2 2 0

SAFRA SUL 0 r n 0 0 0 0 0 E i ]

POKER

Campeonato Interno de 
Poker segue disputado

O Campeonato Interno 
de Poker do CEM entrou 
na reta final com disputas 
acirradas. Faltam apenas du
as etapas para definir os dez

classificados para a mesa 
final. A  I0® etapa acontece 
no sábado I2 , às I4h30, e a 
última no dia 26 de outubro, 
também sábado.

OS 10 MELHORES CLASSIFICADOS 
ATÉ A  9* RODADA SÃO:

Ricardo Viegas 
Raul Bernardes 
Fernanda Sarzi 
Barroso 
Ighor Morales

Arthur Menegon 
Brasil
Danilo Breda 
Nicolas Gogoy 
Lucas Menegon

FE S T IV A L DE N A TA ÇÃ O  - O departamento de 
esportes do CEM, juntamente com os professores, 
organiza o Festival de Natação para as crianças da 
escolinha do Clube Esportivo Marimbondo. O evento 
acontecerá no próximo sábado, 26 de outubro, no 
período da manhã. Todas as crianças estão convidadas 
e poderão fazer sua inscrição com os professores.

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
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Lençóis Paulista

A
UM SENHOR JORNAL.

Aniversário
FOTO: SAULO ADRIANO/O ECO

Hoje é dia da família 
Anholeto Martins enviar 
todas as vibrações positivas 
para a Ana Lúcia^ (ao centro, 
junto das irmãs Ângela, Dene 
e Aleisa, dos irmãos Adauto 
e Tony, e do pai Toninho), 
que completa mais um 
aniversário. Feliz da vida, 
ela recebe os parabéns dos 
inúmeros amigos, alunos e, 
claro, de todos os familiares. 
A equipe do jornal O ECO 
se junta ao coro para um 
animado Parabéns pra você!

FOTO SAULO ADRIANO O ECO

O  A equipe do Instituto Nossa 
Terra, reunida no Dia de Fazer 
o Bem.
O  Carinho total com os PETs, 
as gatinhas Ana Clara e Lívia 
foram conferir o Dia de Fazer 
o Bem.
O  Caio Matheus, 2 anos. 
O Thais Alessandra de 
Oliveira e Mauro Fernandes 
Junior selaram seu amor com 
as bençãos de Deus no dia 
27 de setembro, no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade.
0  Carlos Eduardo, 3 anos.
O  Enzo Gabriel, 6 meses.

FOTO: KING STUDIO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

• Giovana 
e suas 
amigas, 
em ensaio

IOI o

• Diversas 
entidades 
marcaram 
presença no 
Dia de Fazer 
o Bem. Uma 
delas foi a 
Associação 
Protetora 
dos Animais 
de Lençóis, 
Paulista que 
promovia 
doação de 
cães e gatos.
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