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M aterial escolar de grife
R$ 1,00

custa até cinco vezes mais
Lista do material escolar 
sobe 20% em 2013; 
Preços variam entre 
R$ 32,65 e R$ 157,60

INSS

Previdência 
anuncia reajuste 
de 6,15%

Os ministérios da Fazenda e 
da Previdência Social publica
ram ontem no Diário Oficial da 
União o reajuste de 6,15% dos 
benefícios do INSS maiores do 
que um salário mínimo. O au
mento foi definido com base em 
uma previsão do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor e vale 
desde 1° de janeiro. A publica
ção também define que o valor 
mínimo dos benefícios pagos 
pelo INSS em 2013 é de R$ 678, 
e o máximo, de R$ 4,157,05.

): MÁRCIO MOREIRA/o

NÃO FALTA OPÇÃO - Estudante escolhe material escolar; lápis preto pode ser encontrado nas versões entre R$ 0,20 até R$ 5,35

CÂMARA

Repasse de 
verba faz 
Liga acertar 
documentação

A LLFA resolveu o proble
ma de falta de registro em car
tório. O assunto veio à tona na 
segunda, durante sessão da Câ
mara. o problema foi apontado 
pelo vereador Jonadabe José de 
Souza. Apesar do problema, o 
diretor de Finanças, Julio Anto- 
nio Gonçalves, afirma que isso 
não interferiu na liberação do 
dinheiro em 2011 e 2012. e

Projeto causa 
polêmica na 
primeira sessão

Mal começaram os traba
lhos do Poder Legislativo de 
Lençóis Paulista e as polêmi
cas já apareceram. Um dos al
vos é um projeto do Executivo. 
Um dos parágrafos da lei mo
difica o tempo de contribui
ção dos funcionários públicos 
para que eles tenham direito 
à sexta parte do salário. a

SOM ABUSIVO

Licitação de pátio para recolher veículos será feita por Detran
MACATUBA

Servidores são 
feitos reféns em 
Almoxarifado

Os funcionários da Prefei
tura M unicipal de Macatuba 
foram feitos reféns na noite de 
segunda-feira, por volta das 23h. 
Segundo informações da Polícia 
Militar, três homens armados 
invadiram o Almoxarifado, que 
fica no jardim  Bela Vista, e ren
deram um motorista e o porteiro. 
Os homens encapuzados tranca
ram os dois servidores públicos 
dentro de um banheiro e tenta
ram roubar os veículos que es
tavam no local. Na tentativa de 
roubo, um trator foi colocado 
em cima de um caminhão, que 
transportaria o veículo. A polícia 
procura pelos assaltantes.

FOTO: ANGELO NETO/O ECÍ

Dinheiro
na conta
Bel Lorenzetti repassou R$ 3,1 
milhões para entidades prestarem 
serviços à comunidade de 
Lençóis Paulista. a

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECÍ

POLÍCIA

Idosa é assaltada no 
jardim Maria Luiza ©

SEM VOLTA

Veículo é roubado 
em "test drive" ®

RISCO

Automedicação pode piorar saúde
Segundo o médico infectologista 

Marcelo Fernando Ranzani a autome- 
dicação pode piorar o quadro clínico 
do paciente e, ainda por cima, disfar
çar algumas doenças. Entre os remé
dios mais ingeridos sem consulta mé
dica estão os anti-inflamatórios e os

analgésicos. E a prática acontece mais 
entre adultos, principalmente mulhe
res de 18 a 60 anos. Entre a decisão de 
tomar um medicamento sem orienta
ção médica e a hora certa de procu
rar um profissional o infectologista 
ressalta que vale o bom senso. a
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Sol com muitas 
nuvens durante o dia 
e céu nublado. Noite 

f  27°C com muitas nuvens.
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a
SEXTA-FEIRA, 11/01

Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado,

't'25°C com chuva.

T18“C
fu R 55%

C&T
Microsoft encerrará o MSN no dia 
15 de março; usuários devem fazer a 
migração para o Skype a
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Cidades EDUCAÇÃO
O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) já registrava mais de 1,4 
milhão de inscritos na tarde de ontem, terceiro dia de inscrições. 
Considerando os candidatos que optaram por dois cursos, o número 
de inscrições chegava a 2,7 milhões, segundo balanço divulgado pelo 
MEC. As inscrições são feitas pela internet e vão até amanhã.

m m :  KATIA SARTORI/ O  ECO

PUXÃO DE ORELHA
O prefeito de Agudos, Ever- 

ton Octaviani, cobrou a ope
radora de telefonia Vivo para 
melhorasse o sinal no municí
pio. Depois de insistentes co
branças do prefeito, a empresa 
instalou novos equipamentos 
na cidade, compartilhando 
uma torre de outra operadora, 
no Jardim Canaã. Em 60 dias, 
segundo a operadora, outra 
torre será compartilhada, na 
região do Centro, para cobrir 
todo o município com o sinal. 
Até então, a população tinha 
grande dificuldade para con
seguir usar o celular.

EMPREGO
Quem procura por capaci

tação profissional ainda tem 
oportunidades. Há vagas nos 
39 cursos, em diversas áreas, 
que o PAT (Posto de Atendi
mento ao Trabalhador) de Len
çóis Paulista oferece. Os inte
ressados devem se inscrever 
até o dia 11 de janeiro, na sede 
do PAT, e apresentar cópia do 
RG, CPF, comprovante de en
dereço, histórico escolar (com
provante escolaridade), cartão 
cidadão e para os menores de 
18 anos, cópia do CPF do res
ponsável. As vagas são para os 
cursos Almoxarife, Assistente 
de controle de qualidade, Auxi
liar administrativo, Auxiliar de 
suprimentos, Auxiliar financei
ro, Desenhista da construção 
civil, Desenhista mecânico, Ele
tricista industrial, Mecânico de 
automóveis leves, Mecânico de 
máquinas industriais, Mecânico 
de motores a diesel, Mecânico 
de suspensão, direção e freio, 
Operador de computador, Ope
rador máquinas de CNC.

CURSOS
A Casa da Cultura Maria 

Bove Coneglian continua com 
as inscrições abertas para vá
rios cursos gratuitos. São 414 
vagas, que devem ser preen
chidas até o fim do mês de ja
neiro. Tem curso para crianças 
e adultos. Na hora da inscrição 
é preciso ter em mãos RG, CPF, 
Cartão Cidadão e levar livros ou 
dois gibis. Os cursos são: dança 
adulto e infaltil, sopro metal e 
de madeira, viola erudita, con
trabaixo, coral juvenil e adulto 
e musicalidade infantil.

FÉRIAS
Amanhã começa o Projeto 

Biblioférias que oferecerá ati
vidades em diversos bairros 
da cidade, entre os dias 11 a 
25 de janeiro. O primeiro bairro 
a receber o projeto é o bairro 
Maestro Júlio Ferrari, na Biblio
teca Ramal e no Centro de Con
vivência Mário Covas das 14h, 
às 17h. Ao todo serão cinco 
locais que procurarão resgatar 
os jogos e brincadeiras, como 
Caça ao Tesouro em moda; 
Four Saquare; Pé na Tábua; 
Macaco na Roda, Pega, Monta 
e Corre; Cabo de Força; Corrida 
de Pneus; Pega-Pega; Mãe da 
Rua e Ciranda de Crianças.

SANTO TROCADO - A sinalização vertical na rodovia Osny Matheus (SP-261) é 
muito bem-vinda. Entretanto, a placa da foto acima apresenta um grave erro de 
informação. Acontece que a cidade mais próxima de Macatuba que tem nome de 
santo é São Manuel (localizada a cerca de 45 quilômetros de distância). A cidade 
de São Miguel fica a mais de 300 quilômetros de Macatuba.
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NOVO - Quem entra no município de Areiópolis logo vê uma mudança no visual da 
cidade. É que avenida doutor Pereira de Rezende está sendo totalmente recapeada. 
A via era local de grande reclamação da população por causa dos buracos.

\ _____ \ \ _____ \

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

FRASE
"Mesmo com o projeto aprovado, todas as 
entidades terão que apresentar documentação 
para receber a verba " Jonadabe José de Souza, 
vereador, ao sugerir falta de registro em  cartório 
da diretoria da Liga Lençoense de Futebol Am ador

0 | |  Poupança bate recorde
A poupança bateu recorde em 2012. Os depósitos feitos nas 

cadernetas superaram os saques em 49 bilhões e 719 milhões 
de reais no ano passado, segundo dados divulgados pelo Ban
co Central. Incluindo os créditos de rendimento, o saldo fechou 
em quase 500 bilhões de reais. A captação líquida de 2012 é a 
maior desde 1995, quando teve início a série histórica do Ban
co Central. O antigo recorde tinha sido registrado em 2010, com 
um pouco mais de 38 bilhões e meio 
de reais. Os números mostram 
que a poupança continua 
atrativa mesmo com a mu
dança na regra de remu
neração. Em maio do ano 
passado, 0 governo atre
lou os juros da caderneta ã 
taxa básica de juro, a Selic, 
para evitar que outras apli
cações financeiras de renda 
fixa perdessem atratividade 
frente ã poupança em 
função da queda 
do juro básico.

O médico Humberto Pita, presidente da Câ
mara de Vereadores de Lençóis Paulista, tem 
audiência agendada amanhã com os promo
tores de justiça, Henrique Ribeiro Varonez e 
Daniel Passanezi Pegoraro. Aos represen
tantes do Ministério Público, Dr. Pita, deverá 
apresentar sua nova forma de comandar o 
Legislativo local. O agendamento para o en
contro foi bem recebido pelos promotores.

Depois de anunciar Dr. Antonio Carlos Rocha, 
como novo diretor jurídico da Câmara e o 
sãomanuelense Genésio Simões para o car
go de assessor da presidência, escolhas suas, 
a Mesa Diretora se reuniu ontem para definir 
o nome do assessor de imprensa, que deverá 
ser uma mulher que venceu a votação por 
dos quatro membros da Mesa por 3  a 1.

Quem está coçando a cabeça todos os dias é o 
prefeito de Areiópolis, Amarildo Garcia Fernan
des (PSDB). Ontem, os telefones da Prefeitura 
Municipal estavam cortados e durante entre
vista ao ECO ocorreu pequena interrupção de 
energia. Não, a CPFL Paulista não suspendeu o 
fornecimento de energia elétrica por falta de 
pagamento como vinha ocorrendo com certa 
frequência nos prédios públicos de Areiópolis.

Rápidas
Rapidinhas - Campeonato Brasileiro foi eleito o segundo melhor 
torneio nacional de futebol do mundo. O ranking foi divulgado 
nesta terça, pela Federação Internacional de História e Estatísti
ca do Futebol.
- Em primeiro lugar aparece o Campeonato Espanhol, que tem 
os milionários Real Madrid e Barcelona e os craques Cristiano 
Ronaldo e Messi, os melhores do mundo. Depois, em terceiro, 
aparece a Liga Alemã, seguida pelos nacionais de Itália, Ingla
terra e Argentina.
- A Fifa vai pagar 2 milhões e 850 mil dólares, o equivalente a 
5 milhões e 800 mil reais hoje, por cada jogador cedido pelos 
clubes de futebol a uma seleção na Copa do Mundo de 2014. O 
anúncio foi feito na terça-feira pelo secretário-geral da entidade 
máxima do futebol, Jerôme Valcke, em Zurique, na Suíça.
- No Mundial de 2010, na África do Sul, os times receberam 1 
milhão e 600 mil dólares por atleta. No total, a Fifa desembolsou 
40 milhões de dólares em indenizações pela cessão dos joga
dores.
- Na época, 400 clubes foram beneficiados com a verba, entre 
eles, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Chelsea, o Liverpool 
e o Real Madrid. Até agora, o recorde de indenizações pagas ao 
times é da Eurocopa 2012. Durante o torneio, a Uefa distribuiu 
100 milhões de euros, ou mais de 266 milhões de reais, para 575 
clubes do continente.
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Opinião FRASE
• "A diferença no preço incide na diferença dos tributos 
dos impostos, já que alguns produtos são do Estado de 
São Paulo, outros de fora"

Sara Palma Andreoli, empresária

PARA PENSAR
"A humanidade não se divide em heróis e 

tiranos. As suas paixões, boas e más, foram- 
lhe dadas pela sociedade, não pela natureza?"'

Charles Chaplin

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

O mais importante é a educação

O
jornal O ECO traz hoje uma reporta
gem que mostra aumento no preço 
dos materiais escolares. Nesta épo

ca do ano -  em que chegam às casas dos 
contribuintes contas de IPVA, IPTU, entre 
outras -  o aumento pesa, ainda mais para 
as famílias que têm dois ou três filhos em 
idade escolar.

A contradição está justamente no fato 
dos produtos mais caros serem os mais 

disputados, segundo os lojistas. Toda 
sorte de produtos que estampa algum 
personagem da televisão, cinema ou 
música, esgota em poucos dias.

É obvio que os pais querem 
agradar os filhos, mas nesse pon
to reside uma questão ainda mais 
perigosa: a moda deixou de estar 

apenas no vestuário -  até porque 
muitas escolas hoje adotam unifor

me escolar -  mas invadiu os produ
tos relacionados à educação. E isso

também é perigoso.
Será que um menino cuja família não 

tem dinheiro para comprar uma mochila 
do Ben io será discriminado pelos cole
gas. É preciso que pais e educadores fi
quem atentos para que essa diferenciação 
econômica das famílias não se transforme 
em chacota, gozação ou no que se con
vencionou chamar de bullying.

Tanto isso está relacionado à moda 
que uma mãeo chegou a dizer que não 
basta comprar os produtos de marca, mas 
é preciso que todos sejam do mesmo per
sonagem. Tudo para combinar.

Nada de mais em satisfazer uma von
tade do filho ou filha, mas é preciso lem
brar que não é marca do caderno ou da 
mochila que vai interferir na qualidade de 
educação recebida por seu filho. Acom
panhar sua evolução escolar, sem dúvida, 
é muito mais importante do que oferecer 
material de excelente qualidade.

Nunca perca a esperança
O
D

<

M arcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Há um ditado, e até certo correto, de que 
a "esperança é a última que morre". 
O mais importante é sempre mantê

-la viva. Para tudo deve haver esperança. 
Esperança de dias melhores. Esperança de 
uma família, com filhos melhores. Esperança 
de um dia conquistarmos coisas melhores. 
Esperança de uma vida profissional melhor. 
Esperança de uma sociedade e mundo me
lhores. Enfim, esperança de um dia chegar
mos à pátria celestial -  o Céu. Basicamente, 
são esses os sentimentos de um novo por
vir que nutrem o coração humano. A Bíblia 
relata que: "Agora, pois, permanecem a fé, 
a esperança e o amor"(iCoríntios 13:13). 
Como vocês perceberam dos três, estamos 
falando da esperança. De modo figurativo, 
lançaremos mão da história da pérola que 
se forma na ostra. Pra quem não sabe toda 
pérola, nasce de um incômodo cisco ou sim
plesmente um grão de areia que invade a 
privacidade da ostra. Em sua defesa, como 
medida de proteção se fecha envolvendo o 
corpo estranho com uma secreção, que, com 
o passar do tempo se transforma numa linda 
pérola. É assim que vejo a esperança no tex
to do apóstolo Paulo. Pela ordem, podemos 
reparar que, quando nada houver, haverá a 
fé a esperança e o amor. A pérola da espe

rança é muito frágil, não nasce em ambiente 
hostil. Fora da concha ela não passa de um 
cisco de medos, ou um grão de areia nocivo 
e inoportuno, revestidos de angústias e an
siedades e que geram momentos de grande 
tribulação. Contudo, quando alojada entre a 
fé e o amor, a esperança encontra ambiente 
apropriado para sua metamorfose, ou seja, 
para incrível transformação. A fé traz a di
mensão do sobrenatural, posto que, sem ela, 
a esperança se resume apenas nas coisas 
terrenas, sonhadora, romântica e alienada. 
Mas, na fé, o impossível se torna possível, 
isto é, provável. O amor traz a segurança de 
podermos dormir sossegados, sem medo. A 
fé e amor representam as duas faces embru- 
tecidas e resistentes da mesma concha, que 
por dentro se recheia de esperança, como 
elemento mais frágil e mais delicado. De 
dentro da concha a esperança, totalmente 
protegida lança um olhar para a vida, para as 
lutas, e sorri com o brilho especial de pérola. 
Assim, mire-se nos ensinamentos Divinos, 
agarre-se nas verdades de Deus, proteja-se 
de fé e amor que a esperança nunca perde
rá o brilho e nem negará um sorriso quando 
a desesperança tentar tomar conta do seu 
coração. Que neste Natal a esperança lhe 
abra um grande sorriso, e no ano de 2013 ela 
continue viva em seu coração, como numa 
concha onde ela se sinta protegida e nunca 
morra. Esses são os votos da família Toledo.
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Irresponsabilidade no trânsito
Vitor Sapienza
é deputado estadual (PPS), presi

dente da Comissão de Ciência, Tecno
logia e Informação

Ainda não foi desta vez que consegui
mos comemorar as festas de Natal 
e Final de Ano sem graves aciden

tes em nossas estradas. Também não será 
este ano que teremos motoristas mais 
compenetrados, dirigindo com responsa
bilidade, sem colocar em risco a sua vida e 
a dos demais usuários das ruas e rodovias.

Quem costuma usar as nossas estradas 
assiste às constantes demonstrações de 
imperícia, imprudência, abuso, irresponsa
bilidade e atitudes que beiram a estupidez. 
E a consequência é o altíssimo número de 
mortos e feridos em nosso trânsito, consi
derado um dos mais violentos do mundo.

De fato, sobram motivos para a nossa 
preocupação: falta consciência, falta res
ponsabilidade e o mais grave, cresce as
sustadoramente o número de jovens que 
estão adotando a bebida como máscara 
para encobrir as suas frustrações. E, mes
mo nas pequenas cidades, antes conside
radas refúgios tranquilos, a bebida tem 
sido a principal companheira de homens 
e mulheres que a cada dia encontram no 
vício mais um motivo para mascarar a 
sua insegurança. E muitas dessas pessoas 
não hesitam em sair dirigindo veículos,

após a ingestão de bebida alcoólica.
Apesar das recentes medidas aumen

tando o rigor contra os que dirigem sob o 
efeito do álcool, ainda vai demorar muito 
para que seja criada a consciência do que 
devemos e não devemos fazer, quando 
conduzimos um veículo. As punições seve
ras precisariam vir acompanhadas da obri
gação de se indenizar as vítimas, e depen
dendo da situação do infrator, o confisco 
do veículo para cobrir custos do acidente 
provocado; e no caso da incapacidade do 
autor, a família seria obrigada a participar 
do ressarcimento financeiro dos danos.

Sei que muitos dirão que essas exi
gências são exageradas. Pode ser. No 
entanto, está mais do que provado que 
a maior dor que o cidadão sente é a dor 
do bolso. E se essa dor tiver um comple
mento que é a punição com prisão, certa
mente em alguns anos teremos revertido 
esse quadro. Infelizmente, o diálogo nem 
sempre surte o efeito necessário, e a al
ternativa é a punição severa.

Até que isso ocorra, somos obrigados 
a esperar pelo pior, sempre sairmos às 
ruas, ou algum parente, amigo ou conhe
cido sair pelas rodovias, sejam elas fede
rais ou estaduais. Afinal, a irresponsabili
dade não conhece siglas, nem fronteiras, 
muito menos idade, sexo, ou religião. Ela 
pode estar no nosso caminho a qualquer 
instante e isso é o que nos preocupa.

Prefeita assina convênios com 
entidades para repasse de recursos

A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) assinou ontem a tarde, no Paço 
Municipal, vários convênios com entidades da cidade para o repasse 
de recursos. Somando todos os projetos aprovados pelo Poder Legis
lativo na sessão de segunda-feira 7, o valor repassado é de R$ 3,1 mi. 
Segundo Bel, o aumento em relação ao ano passado foi de 6%. "Esse 
aumento, na maioria dos casos, é o que fizemos para as nossas dire
torias", lembrou. Representantes de todas as entidades beneficiadas 
estiveram presentes na reunião.

) : ANGELO NETO /O

PRESENÇA - Bel
reuniu todos os re
presentantes das en
tidades para a assina
tura dos convênios; 
soma dos repasses 
chega a R$ 3,1 mi

Nomes trocados
Na última edição, a Terceira 

Coluna trouxe como ficaram as 
comissões da Câmara de Lençóis 
Paulista. No entanto, um nome foi 
trocado. O presidente da comis
são de Ética e Decoro Parlamen
tar é o vereador Jonadabe José de 
Souza (PSC) e não José Santana 
(PSDB), o Dodô.

Verba
O vereador Manoel dos San

tos Silva (PSDB), o Manezinho, 
anunciou na última sessão da 
Câmara que entrou em contato 
com o companheiro de partido, 
senador Aloysio Nunes, para re
passar uma emenda de R$ 300 
mil para o Hospital Nossa Senho
ra da Piedade.

Dúvidas
O Hospital, aliás, foi alvo mais 

uma vez do vereador Nardeli 
da Silva (PSC). Durante os últi
mos 20 anos de administração, 
o parlamentar afirmou que tem 
dúvidas sobre muitos a s s untos. 
"Como diria o meu amigo Tipó, 
meu voto para o Hospital será vi
gilante", completou

Audiência
O presidente da Casa, o médi

co Humberto José Pita (PR), apro
veitou o momento de discussão 
para anunciar que no mês de fe
vereiro irá promover na Câmara 
uma audiência pública com mem
bros da diretoria do Hospital.

M arca  registrada
E parece que essa será uma 

marca do mandato de Pita. Ele 
afirmou irá convocar audiência 
pública todas as vezes que um as
sunto for polêmico e tiver que ser 
discutido com maior precisão.

Cansativo
Ficou claro também que no 

mandato de Pita, as reuniões de 
"cinco minutos" durante as ses
sões serão constantes. No primei
ro dia, o trabalho dos vereadores 
foi interrompido quatro vezes para 
que os assuntos fossem discuti
dos. Será que precisa de tanto?

Mudanças
Quem acessa o site da prefei

tura de Macatuba pode não notar 
que o grupo do ex-prefeito tucano, 
Coolidge Hercos Junior, perdeu a 
eleição. Isso por que a administra- 
(^ãodo prefeito Tarcisio Abel (PP) 
ainda não trocou os nomes dos di
retores e até do próprio membro 
do Executivo.
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O Facebook iniciou os 
testes de sua nova timeline. 
Os desenvolvedores 
prometem mudanças sutis 
que vão facilitar a vida 
dos usuários.

Microsoft encerrará o MSN 
no dia 15 de março; tire suas

o |

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 9, 
que encerrará o serviço Windows Live Messen- 
ger, anteriormente chamado MSN Messenger, no 
dia 15 de março. As contas de usuário atuais serão 
migradas para o Skype, que pertence à compa
nhia. Segundo a Forbes, o Live Messenger tem 
mais de 100 milhões de usuários. O anúncio foi 
realizado por meio de e-mails enviados pela Mi
crosoft, destinados aos donos de contas do Mes- 
senger. "Atualize para o Skype e use sua conta da 
Microsoft e todos os seus contatos do Messenger 
estarão disponíveis. Você poderá mandar men
sagens instantâneas e conversar com vídeo com 
todos eles assim como antes", diz a mensagem.

Esclareça, a seguir, possíveis dúvidas sobre 
o assunto:

- Quando o Messenger será aposentado?
No dia 15 de março de 2013.

- Perderei meus contatos do Messenger?
Não. Você poderá encontrá-los no Skype, que 

a partir de agora se torna 0 principal programa de
mensagens instantâneas da Microsoft.

- Como fazer isso?
Você deve baixar a versão 6.0 do 

Skype e entrar no programa com a sua con
ta do Messenger. Os seus contatos estarão 

todos lá.

- Tenho uma conta no Skype e outra no Mes
senger. Agora, terei duas contas diferentes no 
Skype?

Se você quiser, poderá unificar as duas con
tas em uma única lista. Você terá a opção de 

^  fazer isso quando entrar no Skype com a sua 
conta do Messenger.

^  - Por que a Microsoft decidiu fazer isso?
s  A companhia fez um alto investimento 
^  no Skype (US$ 8,5 bilhões) e não fazia sen- 
^  tido manter dois programas concorrentes - 
^  ainda mais em um cenário em que as redes 
^  sociais e os torpedos SMS abocanharam 

parte desse mercado.

///////////^ /////////////////^ ^ ^ ^
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SEXTA-FEIRA, 11/01 N ASCER E PÔR-DO -SO L: | j 6h41 | ; j 20h05

C S  ^  t 2 5 ° ^  20mm rU R 8 5 %
' | 1 8 0 ^ ^ 80% ^̂ ^ 4 9 %

m a n hã  ta rd e  n o ite  ▼ I O  w
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FASES DA LUA
JANEIRO

Fase D ia
Quarto Minguante 5 
Lua Nova 11
Quarto Crescente 19 
Lua Cheia 27

H ora
01:58
17:45
21:45
02:40

No horário de

I
C orpo d e  
B o m b e iro s

193
S A M U

192
Políc ia  
M il ita r

190
Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tutelar..... 3264-8005 Conselho Tutelar........ 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi.......... 3267-8900

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

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ...............  3298-9200
Ambulância..........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P ed ern eiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa.................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Política MUDANÇA
A Executiva Nacional do PPS inicia hoje encontro em que 
deve discutir alternativas eleitorais para a disputa de 2014, 
entre elas a aproximação do partido com o ex-governador 
José Serra (PSDB), que pode deixar o partido para a disputa. 
O assunto deve estar na pauta da reunião de amanhã.

CAMARA

Liga resolve problemas 
e repasses serão votados
Durante dois anos, entidade não registrou em cartório a diretoria eleita; 
regularização aconteceu essa semana e convênios serão votados

A ngelo  Neto
1: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

ALLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) re
solveu o problema de 

falta de registro em cartório, 
informado pelo vereador Jona- 
dabe José de Souza (PSC) du
rante a sessão extraordinária 
desta segunda-feira 7. Na oca
sião, o presidente da Casa de 
Leis, Humberto José Pita (PR), 
colocou em votação o regime 
de urgência e os vereadores 
derrubaram por maioria de 
votos. Apesar do problema, o 
diretor de Finanças, Julio An- 
tonio Gonçalves, afirma que 
isso não interferiu na liberação 
do dinheiro em 2011 e 2012.

Todas as entidades que re
cebem repasses da prefeitura 
precisam apresentar alguns do
cumentos específicos, segundo 
Gonçalves. “Nós tínhamos co
nhecimento desse problema e 
só iríamos firmar os convênios 
em 2013 se toda a documenta
ção estivesse completa".

Apesar disso, Gonçalves 
afirma que a falta de registro 
em cartório não é um fator 
primordial para barrar os re
cursos. “Em 2011 e 2012, como 
eles apresentaram o restante da 
documentação, os convênios fo
ram firmados", completa.

Jonadabe alertou os colegas 
sobre o fato e pediu para que os 
dois projetos de lei de repasse 
à LLFA deste ano, no valor de 
R$ 144 mil, fossem apreciados 
com maior rigor. “Quero deixar 
claro que não sou contrário aos

SEM PROBLEMAS -  A pedido de Jonadabe, Câmara adia votação de projeto sobre a Liga Lençoense; Gonçalves 
afirma que a falta de registro em cartório não é fator determinante

repasses, mas no meu ponto de 
vista, a atual diretoria não está 
apta para representar a LLFA. 
Qualquer entidade tem que 
registrar em cartório ata para 
comprovar que tudo é verídico".

a  regularização foi con
firmada pelo próprio advo
gado da Liga, Marco André 
Mantovan. De acordo com

ele, a situação no cartório foi 
regularizada na terça-feira 8. 
“Desde 2011 tentamos regis
trar a diretoria eleita em de
zembro de 2010 no cartório. 
No entanto, por problemas 
burocráticos, isso não ocor
reu", afirmou.

Durante a manhã de on
tem, o advogado participou

de uma reunião e acertou toda 
a documentação da entidade. 
“Tivemos uma reunião hoje 
(quarta-feira) para acertar as 
questões e já está tudo regula
rizado. Inclusive, foi marcada 
para segunda-feira 14 mais uma 
sessão extraordinária na qual os 
vereadores irão votar os repas
ses para a Liga", adianta.

FUNCIONALISMO

Projeto causa polêmica em primeira sessão
Período de contribuição dos funcionários públicos para receber a sexta 
parte dos salários seria aumentado em dois anos; vereadores são contrários

Angelo Neto
FO TO : MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

al começaram os tra
balhos do Poder Le- 

Igislativo de Lençóis 
Paulista e as polêmicas já apa
receram. Um parágrafo do pro
jeto de lei n° 4770/2013, que 
entrou em regime de urgência, 
de autoria do Executivo, modi
fica o tempo de contribuição 
dos funcionários públicos para 
terem direito à sexta parte do 
salário. Na sessão extraordi
nária de segunda-feira, 7, os 
vereadores já se mostraram 
contrários à modificação.

Em 2012, o vereador Gu- 
mercindo Ticianelli Junior 
(DEM), o Junior Dentista, 
apresentou o projeto, no qual 
os servidores públicos pre
cisariam de 20 anos de con
tribuição no serviço público 
para receber a sexta parte. Na 
época, a prefeita Bel Loren- 
zetti (PSDB) decidiu pelo veto 
do projeto, que foi derrubado 
logo em seguida pelos par-

NAQ URGENTE -  Vereadores votaram contrários ao regime de 
urgência de projeto que trata do período de contribuição para os 
servidores receberem a sexta parte dos salários

lamentares. “A prefeita não 
entrou com uma ADIN (Ação 
Direta de Inconstitucionalida- 
de). Não sei se houve um des
cuido por parte do Executivo, 
mas independente disso, a lei 
terá que ser cumprida", lem
bra Junior Dentista.

a  diretora Administrati
va, Silvia Gasparotto, explica 
que o projeto proposto esse 
ano tem como objetivo corri
gir o erro do ano passado. “A 
alteração no regime jurídico 
do funcionalismo é de com
petência do Poder Executivo.

Além disso, essa lei criava 
despesas para o município e 
o Poder Legislativo não pode 
fazer isso. Temos outro pro
blema, pois o projeto que se 
transformou em lei não aten
dia aos requisitos da lei de 
responsabilidade fiscal, já que 
não apresentou um cálculo no 
impacto orçamentário e finan
ceiro". Ela ainda lembra que 
a prefeitura não entrou com 
uma ADIN porque foi feita 
com prazo de vigência (a par
tir de 1° de janeiro de 2013) e 
o Executivo entendeu que po- 
deria aguardar para fazer a al
teração via Poder Legislativo.

O presidente da Câ
mara, Humberto José Pita 
(PR), colocou o regime de 
urgência em votação e os 
vereadores rejeitaram por 
unanimidade. A expectati
va é que o projeto não seja 
aprovado e o período de 
contribuição para garantir 
a sexta parte do salário con
tinue em 20 anos.

http://www.uniontecnologia.com.br


Economia CRISE DE ENERGIA
Espera-se que a crise de energia possa reduzir a expansão do PIB esse 
ano. O risco do racionamento afeta a confiança dos investimentos dos 
empresários e a produção industrial caso haja contenção do consumo 
de energia, levando assim o produto interno bruto (PIB) de 2013 a um 
crescimento menor que 3%, dependendo da extensão do problema elétrico.

COMERCIO

Material escolar tem aumento de até 20%
Produtos mais caros são os primeiros a acabar; maioria dos pais prefere levar os filhos na hora da compra

Priscila Pegatin

Diversidade de cores, mo
delos e personagens. A 
nova coleção de material 

escolar já está nas papelarias 
de todas as cidades e muitos 
pais correm para garantir os 
melhores produtos e preços.

Neste ano, os consumidores 
podem preparar o bolso para 
um aumento de 10% a 20% nas 
mercadorias. "A diferença no 
preço incide na diferença dos 
tributos dos impostos, já que al
guns produtos são do Estado de 
São Paulo, outros de fora e os 
importados são os mais caros", 
explica Sara Palma Andreoli, 
proprietária de uma papelaria 
em Lençóis Paulista.

Mesmo com a alta nos 
preços, os produtos mais ca
ros são os primeiros a serem 
vendidos. "As pessoas veem 
na TV a propaganda, no Fa- 
cebook, na internet e quan
do chegam à loja querem 
comprar aquele determinado 
produto que viram, indepen
dente do preço", diz Sara.

Com a escolha por mer
cadorias da moda, a lista de 
um aluno que vai frequentar 
o 4° ano, por exemplo, pode 
ter uma diferença de até R$ 
124,95 em relação a uma lista 
com materiais sem produtos 
ilustrados, segundo compara
ção realizada pelo O ECO.

Além de comprar produ
tos com personagens, que são 
os mais caros, o consumidor 
se preocupa em combinar 
todas as mercadorias. "Os

clientes buscam coordenar 
os produtos, por exemplo, 
comprar a mochila, estojo, 
caderno e lápis de um único 
personagem", explica Sara.

E para quem ainda nem 
pensou em começar a com
pra, a venda dos materiais 
está em alta desde dezembro 
e o movimento cresce a cada 
dia. "Alguns produtos já aca
baram e não tem mais nem na 
distribuidora, outros, como o 
caderno de uma matéria e o 
brochurão capa dura nos sur
preendeu e acabou, mas já 
fizemos novos pedidos".

Na hora da compra, Sara 
diz que a loja fica cheia. Os 
pais lençoenses gostam de 
levar os filhos juntos para 
cumprir a lista. "Vem a mãe, 
o filho, o irmão mais novo. 
Tem criança que quer o pro
duto mais caro, mas às vezes, 
a criança não faz questão do 
material mais bonito, e a mãe 
gosta e acaba levando. Tem 
clientes de diversos tipos".

Tamara Regina de Olivei
ra é um exemplo das mães 
que preferem levar os filhos. 
Ela convidou a filha, que vai 
estudar no maternal 2, para 
escolher o material. "Já con
versei em casa sobre o que 
pode pegar", diz. Sobre os 
preços, a mãe acredita que a 
variedade de produtos ajuda 
na hora de economizar. "Ter 
bastante opção de produtos e 
de preços é melhor".

Depois das compras, chega 
a hora de negociar o pagamento.

A boa notícia é que existe

FiTii MÁRCIO MOREIRA II Ec o

Preços podem ter diferença 
de mais de 1.1

Pesquisar ou optar pelo 
produto mais simples pode 
resultar em uma diferença 
significativa. O jornal O ECO 
realizou a comparação com 
uma lista do 4° ano do ensi
no fundamental e a economia 
chegou a R$ 124,95 entre os 
produtos pesquisados.

Apesar de serem os 
preferidos das crianças e 
adolescentes, os materiais 
com personagens são os 
mais caros no segmento de 
papelaria. A diferença, em 
alguns casos, pode surpre
ender. Um estojo, por exem-

plo, pode ser encontrado 
na mesma loja por R$ 3 ou 
por R$ 49. A diferença tam
bém é grande na aquarela, 
o preço varia de R$ 7,60 a 
R$ 23,70.

Para a proprietária de 
uma papelaria, os direitos 
de imagem influenciam 
e muito no valor final do 
produto. "Os produtos do 
Carrossel, por exemplo, es
tão sendo bem procurados 
neste ano e por causa dos 
royalties estão mais caros", 
explica sobre alguns dos 
preços mais altos.

VOLTA ÀS AULAS -  Pais e filhos lotam papelaria para a compra de material escolar; aumento de preço parece não assustar os clientes

possibilidade de parcelamen
to cada vez maior, ou descon
to, para quem decide quitar 
a dívida toda de uma vez. "À 
vista damos 10% de desconto 
ou a prazo fazemos em até 6 
vezes", diz Sara.

Além da variedade nos 
produtos e condições nos pa-

gamentos, as papelarias estão 
atentas também ao atendimen
to, ampliando o horário de fun
cionamento. "A loja vai abrir 
até as 20h ainda neste mês. Es
tamos aguardando sair alguns 
convênios e então vamos abrir 
durante a noite por cerca de 
três semanas", finaliza.

CONFIRA A VARIAÇÃO DE PREÇO DE ALGUNS ITENS SOLICITADOS NA  
LISTA ESCOLAR DE UM  ALUNO DO 4° ANO DA REDE PARTICULAR

PRODUTO MAIS BARATOS MAIS CAROS
C a d e rn o  b ro c h u rã o  c a p a  d u ra R$ 4 ,7 0  ( lis o ) R$ 1 2 ,7 5  (p e rs o n a liz a d o )

C a d e rn o  b ro c h u ra  p e q u e n o R$ 1 ,9 0  ( lis o ) R$ 6 ,6 0  (p e rs o n a liz a d o )

P a s ta  d e  p lá s t ic o  c o m  e lá s t ic o R$ 1 ,7 0  ( lis a ) R$ 9 ,5 0  (p e rs o n a liz a d a )

L á p is  p re to R$ 0 ,2 0  ( s im p le s ) R$ 5 ,3 5  (c o m  p in g e n te )

C a n e ta  a z u l /  v e rm e lh a R$ 0 ,6 0 R$ 6 ,0 0

C a ix a  d e  lá p is  d e  c o r  -  c o m  1 2  c o re s R$ 2 ,8 5 R$ 1 3 ,0 0

C o m p a s s o R$ 2 ,7 0 R$ 7 ,9 0

E s to jo R$ 3 ,0 0 R$ 4 9 ,0 0

R é g u a  3 0  c m R$ 0 ,3 5 R$ 3 ,5 0

B o r ra c h a  b ra n c a R$ 0 ,2 5 R$ 0 ,7 0

T u b o  d e  c o la  9 0 g R$ 1 ,0 0 R$ 2 ,3 5

T e s o u ra  s e m  p o n ta R$ 1 ,2 0 R$ 6 ,7 5  (d e  p e rs o n a g e m )

A p o n ta d o r R$ 0 ,4 0 R$ 7 ,0 0

M a rc a  te x to R$ 0 ,8 0 R$ 3 ,5 0

A q u a r e la R$ 7 ,6 0 R$ 2 3 ,7 0

S u lf i t e  -  1 0 0  fo lh a s R$ 3 ,4 0 -

T O T A L R$ 3 2 ,6 5 R$ 1 5 7 ,6 0

PREVIDÊNCIA

INSS anuncia reajuste de 6,15%
Aumento vale para quem recebe acima do mínimo; para este segundo grupo, reajuste foi de 9%

Da Redação

O s ministérios da Fazen
da e da Previdência So
cial publicaram ontem 

no Diário Oficial da União o 
reajuste de 6,15% dos benefí
cios do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) maiores 
do que um salário mínimo.

O aumento foi definido com 
base em uma previsão do Ín
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) e vale 
desde 1° de janeiro.

O reajuste de quem ganha 
mais que o mínimo terá im
pacto líquido de cerca de R$ 
9,1 bilhões, de acordo com o 
Ministério da Previdência So-

cial. O aumento dos benefícios 
de até um salário mínimo, que 
ficou em 9%, custará R$ 10,7 
bilhões a mais, atingindo 20 
milhões de segurados.

A publicação também de
fine que o valor mínimo dos 
benefícios pagos pelo INSS 
em 2013 é de R$ 678, e o 
máximo, de R$ 4,157,05. A

partir dela, mudam também 
as faixas salariais de cada alí
quota de contribuição.

Quem ganha até R$ 1.247,11 
pagará 8%; quem recebe entre 
esse valor e R$ 2.078,52, con
tribuirá com 9%; e quem tem 
rendimento superior a isso des
tinará 11% ao INSS. (informa
ções da Agência Brasil)



Polícia TRAFICO
Um homem de 29 anos foi preso, na tarde de terça-feira, com 51 pedras 
de crack, em Agudos. A polícia fazia patrulhamento de rotina pela 
avenida Gerônimo Bigarelli, na Vila Professor Simões, quando percebeu 
um homem em atitude suspeita. Com ele, a equipe localizou 51 pedras 
de crack escondidas dentro de um pote de plástico, além de R$ 159,00.

SOM ALTO

Detran vai licitar pátio para apreender veículos
Prefeitura foi 
informada que 
processo ocorrerá 
através do Estado

Carlos A lberto  Duarte

O Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito) vai 
licitar o pátio para apre

ensão de veículos. A decisão foi 
comunicada ao Departamento 
Jurídico da Prefeitura Munici
pal de Lençóis Paulista no iní
cio deste ano, após consulta ao 
órgão estadual de trânsito. No 
final do ano passado, a Câmara 
de Vereadores aprovou projeto 
de lei que autorizava o municí
pio a licitar o espaço, segundo 
a primeira orientação do pró
prio Detran.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o diretor jurídico de 
Lençóis Paulista, Leandro Orsi 
Brandi, disse que foi comunica-

FO TO : MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

DISPUTA -  Leandro Orsi avisou que licitação 
de pátio agora depende de órgão estadual

do por telefone por representan
tes do Estado, após ter enviado 
uma carta ao órgão em que so
licitava orientação sobre o pro
cedimento a ser adotado após a 
aprovação da lei municipal.

“Fomos informados que 
Lençóis Paulista terá priorida
de", disse o advogado, ao acres

centar que o município não 
terá nenhuma responsabilidade 
sobre o processo licitatório, que 
deverá ocorrer entre o Detran 
e a Ciretran (Circunscrição Re
gional de Trânsito).

URGÊNCIA
Em novembro do ano passa-

do, o promotor de justiça, Hen
rique Ribeiro Varonez, repre
sentante do Ministério Público 
(MP) se reuniu com autoridades 
das polícias Civil, Militar e da 
Prefeitura Municipal em busca 
de alternativa para acelerar o 
processo de instalação do pátio 
para apreensão de veículos.

Moradores da cidade, prin
cipalmente das imediações do 
Parque do Povo, voltaram a re
clamar do som alto em veículos 
nos finais de semana e à noite.

As autoridades chegaram 
a cogitar firmar convênio com 
pátio de Bauru para apreender 
veículos, mas esbarraram em 
questões burocráticas, já que 
apenas o Detran tem autono
mia para firmar esse tipo de 
convênio. “Não depende de 
uma autorização minha. Não 
posso autorizar um convênio 
com município da região", dis
se à época o delegado Marcos 
Jefferson da Silva, responsável 
pela Ciretran local.

LENÇÓIS PAULISTA

Idosa é assaltada após retirar dinheiro de agência bancária
Bandido perseguiu 
idosa até jardim 
Maria Luíza; bolsa 
foi localizada

W ellinton Barros______

Uma idosa foi assaltada 
ontem, por volta das 
14h, no jardim Maria 

Luíza. Um homem não iden-

À PROCURA -  Policiais Militares 
verificam mata para tentar encontrar 
assaltante; bolsa foi localizada

tificado seguiu a mulher após 
perceber que ela tinha efetuado 
um saque em dinheiro em uma 
agência bancária.

O homem, que dizia estar 
armado, conseguiu pegar a 
bolsa da mulher e correu para 
um local de mata fechada. Uma

equipe da Força Tática da Polí
cia Militar, que fazia patrulha- 
mento pelo local, foi acionada e 
conseguiu encontrar a bolsa da 
vítima com seus documentos e 
pertences. O indivíduo conse
guiu fugir com o dinheiro e um 
aparelho celular.

A bolsa com os documen
tos foi devolvida para a víti
ma. Até o fechamento desta 
edição, o acusado não havia 
sido encontrado.

MACATUBA

Dois funcionários públicos são 
feitos reféns em almoxarifado

Três homens 
armados tentaram 
levar um trator e 
um caminhão

W elinton Barros

Dois funcionários da 
Prefeitura de Ma- 
catuba foram feitos 

reféns na noite de segunda
-feira, por volta das 23h. 
Segundo informações da 
Polícia Militar, três homens 
armados invadiram o almo- 
xarifado, que fica no jardim 
Bela Vista, e renderam um 
motorista e o porteiro.

Os homens encapuzados 
trancaram os dois funcioná
rios públicos dentro de um 
banheiro e tentaram roubar 
veículos que estavam no lo
cal. Na tentativa de roubo, 
um trator foi colocado em 
cima de um caminhão, que 
transportaria o veículo.

Uma equipe da Polícia 
Militar de Pederneiras, que 
fazia reforços em Macatuba,

estava próxima ao local e ob
servou a movimentação no 
almoxarifado. Os policiais 
foram até o local, mas os 
bandidos deixaram o cami
nhão e conseguiram fugir.

As vítimas foram liber
tadas e prestaram depoi
mento. Os assaltantes não 
foram encontrados.

TEST DRIVE
Uma caminhonete foi 

roubada na tarde da última se
gunda-feira, por volta das 17h, 
em Macatuba. Dois homens 
procuraram uma revenda de 
veículos no centro da cidade 
e disseram estar interessados 
em comprar o veículo. A du
pla seguiu com o dono da loja 
para fazer um “test drive" no 
veículo, eles seguiram em di
reção à rodovia Osni Mateus.

Durante o teste, um dos 
homens sacou um revólver e 
anunciou o assalto. O dono 
da loja foi abandonado pelos 
assaltantes próximo de Santa 
Maria da Serra. Eles fugiram 
levando a caminhonete e não 
foram localizados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O diretor do Liceu Francisco Garrido convoca professores habilitados nas seguintes 
disciplinas do Ensino Fundamental: Informática, Xadrez e Teatro e Ensino Médio: Lín
gua Portuguesa e Literatura (Literatura) e Biologia. Os interessados deverão compare
cer na secretaria do Liceu na Rod. Osni Matheus, Km 108 -  Telefone (14) 3269-3800. 

Lençóis Paulista, 09 de janeiro de 2013.
Afonso Placca Filho - Diretor de Escola

CURSOS GRATUITOS
A Associação dos Moradores do Jardim Nova Lençóis e Nações (Presidente Cidinho) 
em parceria com o SENAI, SESI, LPNET e Prefeitura de Lençóis Paulista, oferece:
- CURSO GRATUITO DE INFORMÁTICA;
INSCRIÇÕES ABERTAS COM VAGAS LIMITADAS A PARTIR DE 11/01/2013. 
Observação: Interessados somente maiores de 14 anos.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4243 

Priscila C orrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresen
taram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro // 
CHARLES APARECIDO CANTIZANI e 
EVETYN PATRICIA DE OLIVEIRA //. 
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
19/02/1988, tecnico em automação, sol
teiro, domiciliado na Rua José Cruzerá, n° 
353, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filho de 
AIRTON CANTIZANI e M ARIA DAS 
DORES ROBEIRO CANTIZANI.
Ela, natural de Lençóis Paulista/SP, nascida 
aos 07/01/1993, estudante, solteira, domici
liada na Rua Antonio Olivatto, n° 245, Jar
dim Planalto, Macatuba/SP, filha de ANTO- 
NIO VIEIRA DE OLIVEIRA e M ARIA 
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 07 de janeiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias M endes 

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4244 
Priscila C orrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III, IV e V do Código Civil 
Brasileiro // CARLOS ROBERTO DOS 
SANTOS e FRANCINETE APARECIDA 
GIORGETO //.
Ele, natural de Municipio de Iguaraçu - Co
marca de Astor^a/PR, nascido aos 15/04/1966, 
aposentando, solteiro, domiciliado na Rua 
Ceará, n° 206, Jardim Veneza, Macatuba/SP, 
filho de CAROLINO DOS SANTOS e M A
RIA ISMERIA DE JESUS SANTOS.
Ela, natural de Areiópolis/SP, nascida aos 
28/11/1965, auxiliar de saúde, viúva, domicilia
da na Rua Ceará, n° 206, Jardim Veneza, Ma
catuba/SP, filha de JOÃO LAERTE GIOR- 
GETO e ANTONIA APARECIDA COCCI. 
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 07 de janeiro de 2013.
Priscila C orrêa Dias Mendes 

Oficial

ORAÇÃO DAS TREZE ALMAS
Oh minhas treze almas bendita, sabida e entendida a vós peço pelo amor de Deus, atendei 
o meu pedido, faz o meu pedido. Minhas treze almas bendita, sabida e entendida a vós 
peço pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido, faz o meu pedido. Pelas 
gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu se
nhor Jesus Cristo que vossa proteção me cubra e os vossos braços me guardem no vosso 
coração, me proteja com vossos olhos. Oh que bondade, vós sois meu advogado na vida 
e nos meus pedidos, me livre dos males e dê sorte na vida. Segue meus inimigos, que 
olhos mal não me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas treze almas bendita, 
sabidas e entendidas se me fizerem alcançar esta graça ficarei devoto de vocês e mandarei 
publicar esta oração, mandarei também rezar uma missa.

Agradecimento por graça Alcançada.

2̂  VARA DA COMARCA DE LENCOIS PAULISTA-SP
DR. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2  ̂VARA DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA-SP,
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no 
PRÓXIMO DIA 22/01/2013, ÀS 14H00MIN, na porta principal do edifício do Fórum, sito na Av. Pe. Salústio Rodrigues 
Machado, 599, nesta cidade, LEILOEIRO DESIGNADO ou quem suas vezes fizer, levará a PÚBLICO PREGÃO DE 
VENDAS E ARREMATAÇÃO a quem mais der e maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação em PRIMEIRA 
PRAÇA que é de R$ 531.822,38 (QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E 
OITO CENTAVOS) para o primeiro imóvel e de R$ 536.423,56 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS 
E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para o segundo imóvel nos AUTOS DA CARTA PRECATORIA 
DE N° 319.01.2009.0062323, ORDEM DE N° 1386/09 (deste juízo), oriunda de VARA CIVEL DA COMARCA DE 
AGUDOS (PROCESSO 008.01.1999.000900-5 N° DE ORDEM 101/99 - NO JUIZO DEPRECANTE), promovida por 
BANCO DO BRASIL S.A. contra MARLENE APARECIDA APETITTO E OUTROS, os seguintes bens penhorados: 
“Uma Gleba de terras, situada no lugar denominado “ÁGUAS DAS ANTAS” no distrito de Borebi, deste município e 
comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, com área de 24.16.50 ha (vinte e quatro hectares, dezesseis 
ares e cinqüenta centiares) ou sejam 9,98 alqueires paulistas (nove alqueires e noventa e oito centésimos de 
alqueire) com as seguintes metragens, confrontações rumos e marcos: começa no marco 6 (seis) cravado à 
margem de um pequeno córrego, na confrontação com Horst Schucar, desce por este córrego confrontando com 
Rubens Ramos Fernandes e Roberto Ramos Fernandes até sua foz num afluente do Ribeirão das Antas; desce por 
este afluente até o Ribeirão das Antas e por este desce até o marco zero na ponte das estradas Municipal Borebi- 
Agudos; daí à direita, margeando a estrada municipal de Borebi-Agudos, na direção de Borebi até encontrar o 
extinto ramal da E. F. Sorocabana; daí à esquerda, acompanhando este ramal na direção de Virgílio Rocha até 
marco 5B; daí à direita 380,00 metros, 22°26’SE até o marco 5-A confrontando, do marco O (zero) ao marco 5-A 
com Dr. Aparecido dos Santos; daí à direita 307,00 metros, 70°26’SW confrontando com Horst Schucar, até o 
marco 6 (seis) onde começaram estas divisas. Consta Averbação (Av. 9/1.203 - Em 15/05/2002). Da carta de 
Adjudicação expedida em 15 de maio de 2002 pelo Cartório do 2° Ofício Judicial - Seção Cível, Juizo de Direito da 
Comarca de Lençóis Paulista-SP, assinada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Mario Ramos dos Santos, extraída dos 
autos de DESAPROPRIAÇÃO (Processo n° 44/01) onde figura como expropriante o Município de Borebi, expropriados: 
Antonio Sanches Tosta e litisconsorte: Banco do Brasil S.A., verifica-se que uma GLEBA DE TERRAS, com área de 
2,42 hectares ou 1,00 alqueire, desmembrada do imóvel objeto desta matrícula foi ADJUDICADA ao município de 
Borebi... melhor descrito e caracterizado na matrícula n° 1.203 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo. II - UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA, situada no bairro das ANTAS, distrito de Borebi, 
município e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, com área de 7,40 alqueires paulista de terras de 
cultura e serrado, sem nenhuma benfeitoria, equivalentes a 17,92 hectares, dentro das seguintes medidas rumos 
e confrontações: partindo do piquete zero cravado na ponte sobre o Ribeirão das Antas, na estrada municipal 
Borebi-Agudos; daí desce o Ribeirão da Antas 342,73 metros até o marco 1̂ ; daí à direita 375 metros 29°04’S e 
dividindo com área remanescente (Gleba B - Aparecido dos Santos); daí à esquerda 250,00 metros, 40°25”SE 
dividindo ainda com área remanescente até o marco 3-A cravado ao lado da estrada municipal que liga Borebi - 
Rodovia Mal. Rondon - Lençóis Paulista; daí à direita pela estrada 127,00 metros em direção à Borebi até o 
marco 4, daí à esquerda 480,00 metros, 22°26’SE cruzando o extinto ramal férreo da Estrada de Ferro 
Sorocabana, dividindo com Donato Develis até o marco 5; daí à direita a 144,00 metros 70°26”SW dividindo 
com Diamantino Campagnuci (ex-Horst Shckar) até o marco 5-A; daí à direita 380,00 metros 22°26’NW 
dividindo com o Dr. Célio Sormani e Mário Fernandes (ex Joaquim Alves de Oliveira) até o marco zero, melhor 
descrito na matrícula de n° 7.828 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista. O 
valor dos bens acima descritos serão atualizados por ocasião das praças. Dos autos não consta a existência 
de recurso ou causa pendente de julgamento. Caso não haja licitantes no leilão acima, FICA DESIGNADO O 
PRÓXIMO 07/02/2013 ÀS 14:00MIN PARA O SEGUNDO LEILÃO. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente edital que será afixado no átrio deste deste Juízo 
e publicado na IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO na forma da Lei. Lençóis Paulista-SP, 5 de dezembro de 2012.

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
• Serviços
• Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020



Saúde EM AÇAO
Em 2013, os pacientes que utilizam o SUS (Sistema Único de Saúde) 
serão obrigados a receber atendimento em até 60 dias em casos 
de câncer. A lei deve entrar em vigor em maio. O intervalo de 
dois meses é contado a partir da confirmação do diagnóstico, e o 
tratamento pode ser cirurgia, quimioterapia ou radioterapia.

PERIGO -  Medicamentos guardados em casa facilitam automedicação; remédios podem se transformar em vilões para a saúde

Além de causar reações, medicamento sem prescrição camufla 
doenças; pacientes precisam ter bom senso na hora de ingerir remédios

Priscila Pegatin

A rotina é a mesma para 
muitas pessoas. Quando 
começa aquela dor de 

cabeça, nas costas ou cólica, o 
remédio que ajuda a aliviar o 
problema fica logo ali, em uma 
gaveta na cozinha ou no quarto, 
ou então naquela caixa de sapato.

Quando a dor persiste, em 
alguns casos, a dose do remé
dio passa a ser maior e tudo 
isso por conta própria, já que o 
remédio é considerado seguro, 
pois algum familiar ou amigo já 
tomou. E é repetindo essa fór
mula que a automedicação é re
alizada de forma comum, como 
se não causasse nenhum proble
ma ao paciente, mas a realidade 
não é bem essa. O Ministério 
da Saúde alerta que são muitas 
as consequências causadas por 
uso inadequado de remédios.

No Brasil, segundo a Abi- 
farma (Associação Brasileira 
de Indústrias Farmacêuticas), 
por ano são registradas 20 mil 
mortes relacionadas ao uso in
devido de medicação.

Segundo o médico infec- 
tologista Marcelo Fernando 
Ranzani, a automedicação pode 
piorar o quadro clínico do pa
ciente e, pior, disfarçar algumas 
doenças que quando descoberta 
já está num estágio muito avan
çado, o que pode levar à morte.

”Todo medicamento usado 
sem orientação de um profissio
nal de saúde habilitado é auto- 
medicação. As reações adversas 
podem ser desde uma simples 
irritação do estômago até quedas 
graves de pressão a falência de 
órgãos como fígado e rins”, diz.

Entre os remédios mais in
geridos, sem consulta médica, 
estão no topo da lista, os anti- 
-inflamatórios e os analgésicos. 
E a prática acontece mais entre 
adultos, principalmente mulhe
res de 18 a 60 anos. ”São pes
soas que obtiveram a medica
ção por orientação médica em 
algum momento e a medicação 
fica guardada por algum tem
po. A pessoa faz uso abusivo ou 
inadequado em um momento 
diferente ao que foi prescrito”, 
explica Ranzani.

Invista no bom senso
Tomar um medicamento em 

casa ou procurar um médico. 
Ranzani explica que a cautela 
é fundamental. ”O bom senso 
deve sempre prevalecer. Medi
car uma febre, entre tempera

tura maior que 38° C, com um 
medicamento já prescrito ante
riormente por médico é sempre 
indicado”, diz. ”Mas se a febre 
vier acompanhada de outros sin
tomas diferentes de uma infec

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

t "O bom senso deve 
sempre prevalecer. 
Porém, toda vez que 
houver dúvida, um 
médico deve ser 
consultado" 
diz Ranzani

Na lista de medicamentos 
ingeridos sem orientação médi
ca e as reações, o infectologis- 
ta enumera alguns casos mais 
comuns. ”Os laxantes podem 
causar inflamações crônicas 
dos intestinos e dor abdominal, 
assim como desidratação”, diz. 
”Os xaropes podem causar ar-

ritmias cardíacas se utilizados 
em dosagens inadequadas”.

Já os antiácidos, ingeridos 
para diminuir a acidez do esto- 
mago, podem facilitar infecções 
intestinais causadas por bac
térias. ”A aspirina pode gerar 
úlcera do aparelho digestivo, 
além de sangramentos ativos. É 
bom lembrar que é sempre con- 
traindicada em casos de suspei
ta de dengue”, ressalta.

E na lista, as vitaminas tam
bém podem causar reações. ”As 
A, D, E e K são de difícil elimi
nação e o uso excessivo pode ge
rar doenças por excesso, já as do 
complexo B devem ser evitadas 
nos pacientes com doenças on- 
cológicas”. Lembrando que es
ses são apenas alguns dos casos 
provocados pela automedicação.

Sobre as doenças, o remé
dio errado ou em doses inade
quadas pode camuflar alguns 
diagnósticos. ”Há casos de 
diagnóstico tardio de apendici
te ou de meningite em pacien
tes que usaram antibióticos e 
anti-inflamatórios”, cita como 
exemplo o infectologista.

ção habitual, a pessoa deve pro
curar um atendimento médico”.

Outra orientação do médi
co é a repetição dos sintomas. 
”Medicar um sintoma que 
se repete com frequência, ao

exemplo de enxaqueca ou de 
cólica menstrual, com a medi
cação já orientada, é conduta 
correta. Porém, toda vez que 
houver dúvida, um médico 
deve ser consultado”, finaliza.
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PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO



Sociedade 4 queijos!
Raquel, Silvana e Anni 
na Pizzaria Hábil
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* Sistema Tintometrifco
com 10 mil 
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SANT^LARA
0 - Materiais Elétricos

NOVItADE!

Oferecemos 
serviços gerais de 
caminhão Munk

Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057

Loja 2: Rod.OsnyMatheus, Km 112 
ou Rua: Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717/3269-7979

NAS PISTAS
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O ex-piloto Danilo 
Gonzaga de Oliveira 
relembrou os bons 
tempos de pista no 
cartódromo Toca da 
Coruja, em Bauru. Danilo 
foi campeão brasileiro 
de Kart e também correu 
na Fórmula Renault. Na 
foto ele está com os 
filhos, Lucas e Diego, 
que já estão seguindo os 
caminhos do pai.
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.  CENTER PNEUS
Há 26 anos, a Center 
Pneus oferece serviços de 
alinhamento, balanceamento, 
borracharia, mecânica e 
elétrica, além de conserto 
de rodas, escapamentos e 
acessórios para carros. O 
pagamento é dividido em 
até 10x nos cartões e com 
descontos especiais no 
pagamento à vista. A Center 
Pneus fica na Rua Rio Grande 
do Sul, 335 -  Jardim Cruzeiro. 
Telefone (14) 3263 -  1294.

FOTO: STUDIO A

O  Gracineide e Sérgio 
na Pizzaria Hábil 
© Anderson e Monique 
na Pizzaria Hábil 
© Claudia e Claudio 
na Pizzaria Hábil 
O  Carol, Kauã e Denis 
na Pizzaria Hábil 
© Everton e Juliana 
na Pizzaria Hábil 
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