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Represas rompem e alagam ruas de Lençóis
■V

As 20h30 de ontem, água chegou à porta de moradores da rua XV de Novembro; Defesa Civil mantém alerta para mais chuvas nos próximos dias
FOTO: VINICIUS CASTRO/O  ECO

CONCURSO

Prefeitura contrata
motoristas
temporários

A Prefeitura de Lençóis Paulis
ta recebe até amanhã as inscrições 
de candidatos para o processo se
letivo de contratação temporária, a 
fim de preencher duas vagas para 
o cargo de motorista. O salário é 
de R$ 1.200,39 para uma carga 
de 44 horas semanais, com dispo
nibilidade para plantões noturnos 
e aos finais de semana. A prova 
será no dia 26 de janeiro. ^ 4̂

MACATUBA

Aberta inscrições 
para auxílio 
transporte

Estudantes de Macatuba que 
utilizam transporte para as cida
des de Bauru, Jaú, São Manuel, 
Lençóis Paulista e Pederneiras 
devem procurar a Secretaria de 
Educação para se inscrever. Os 
alunos que vão renovar o contra
to têm até amanhã para refazer a 
inscrição. Já os novos estudantes 
devem comparecer à secretaria 
do dia 21 até 25 deste mês. ^ 4̂

POLÍCIA

Massa fala sobre 
onda de roubos e 
furtos

O delegado titular de Lençóis 
Paulista, Luiz Cláudio Massa, con
firmou o aumento excessivo no nú
mero de furtos e roubos na cidade, 
em conversa com a imprensa na 
terça-feira. Ainda na terça, a PM de
teve um jovem acusado de ter prati
cado vários desses furtos e roubos. 
De acordo com o delegado, com o 
suspeito fora das ruas o número de 
ocorrências deve diminuir.

PREVENÇÃO

Saúde prepara 
mutirões de 
combate à dengue

A Diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista, dará início oficial
mente ao mutirão de limpeza 
para impedir a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, trans
missor da dengue. A campanha 
começa no dia 22 de janeiro e 
vai até 8 de fevereiro. Neste ano, 
nenhum caso suspeito da doença 
foi registrado no município.

ALAGADOS - Cruzamento da rua XV de Novembro com 28 de Abril ontem a noite; água já batia à porta dos moradores
FOTO: VINICIUS CASTRO/O FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MUDANÇA FORÇADA - Após alerta, moradores deixam casas CASCATA - Rio da Prata no final da tarde de ontem
FOTO: FERNANDA BENEDETTI/O  ECO FOTO: SANDRO ALPONTE/O  ECO

ROMPIDA - Represas rompem em Borebi e interditam pista COMPORTAS ABERTAS - Chuva forte aumenta volume de Rio Tietê

FOTO: DIVULGAÇÃO

O rio Lençóis não suportou 
o volume de água e começou a 
transbordar na noite de ontem. 
Por volta de 20h30, a água che
gou à porta de moradores da rua 
XV de Novembro, nas imedia
ções do SAAE. Felizmente, mui
ta gente havia retirado móveis e 
pertences após alerta da Defe
sa Civil. Outros pontos críticos 
eram prolongamentos da rua São 
Paulo, na Mamedina, e das ruas 
paralelas à avenida 25 de Janei
ro. Na Vila Contente, o risco de 
inundações era aparentemente 
menor. O rio Lençóis transbordou 
em decorrência do rompimento 
de três represas em Borebi.
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FEIRA

Facilpa traz show 
de sertanejos 
Jorge e Mateus

O coordenador da Facilpa, José 
de Oliveira Prado, e o presidente 
da ARLP, José Ullysses dos San
tos, anunciaram a programação 
da feira que chega na 36^ edição 
e vai acontecer entre os dias 2 e 
12 de maio. Dentre os nomes de 
peso anunciados pela direção es
tão a dupla Jorge e Mateus -  um 
antigo sonho da organização da 
festa -  e também o sertanejo Gust- 
tavo Lima. Completam a progra
mação dos shows pagos as duplas 
Victor & Léo, Munhoz &Mariano 
e Humberto & Ronaldo. A progra
mação musical da festa tem ainda 
os cantores lençoenses André & 
Matheus e Lucas Ferreira.
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Cidades ALAGADO
São Manuel ficou praticamente embaixo d'água após o rio 
que corta o Centro da cidade transbordar, na madrugada de 
ontem. As chuvas começaram por volta das 3h. Os moradores 
acordaram no meio da noite com a água invadindo as 
residências. Muitos perderam tudo o que tinham.

FOTO: KATIA SARTORI/O ECO

PARADO - A forte chuva da manhã de ontem fez uma represa localizada entre São Manuel e Areiópolis (SP) estourar e inundar 
quatro faixas nos dois sentidos da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). A rodovia apresentou mais de 10 quilômetros de congestio
namento no sentido Bauru-Botucatu. Quando a água diminuiu na pista, sentido interior, dois tratores ajudaram na passagem dos 
veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito foi totalmente liberado às 16h.

MARCIO MOREIRA/O

SINAL INSTAVEL
Em nota oficia l, a Telefô n i

ca V ivo  inform ou que parte de 
sua rede de sin alização  IP nos 
Estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul apresentou in sta b i
lidade, a partir de 12h 15  de 
ontem , afetando os clientes 
da sua rede m óvel. As redes 
afetad as estão sendo g rad u
alm ente recuperadas.

ALERTA
A Prefeitura de Lençóis 

Paulista alerta para a p re v i
são de chuvas para hoje. O 
m onitoram ento continua em 
d iverso s pontos do Rio L e n 
çóis, verificand o  o volum e e a 
ve lo cid ad e das águas em d i
reção à  cidade. Cam inhões e 
m áquinas da Prefeitura estão 
a postos nos locais de m aior 
risco de enchente para p o ssí
ve l auxílio  à população. A D e
fesa Civil inform a que dem ais 
orientações serão atualizadas 
sem pre que necessário , a tra 
vés das rádios locais ou car
ros de som . Inform ações po
dem  ser obtidas pelo telefone 
da Defesa C iv il: 3 2 6 9 -7 7 0 0 .

CAMPEONATO
A Diretoria de Esportes e 

Recreação d ivulgou o ca le n 
dário para as p rim eiras cinco 
etapas do Cam peonato M u 
nicipal de Truco, com início 
previsto para o dia 24 de fe 
vereiro. O cam peonato será 
realizado em 14  etapas até  o 
final do ano. Em cada etapa, 
recebem  m edalhas as quatro 
m elhores duplas.

As duplas interessad as em 
particip ar devem  efetuar sua 
inscrição m om entos antes do 
início  de cada etapa, a partir 
das 9h. Ao final de todas as 
etapas, um torneio com as 
m elhores duplas vai defin ir 
os representantes de Lençóis 
Paulista no torneio prom o
vido pela D elegacia R egio
nal de Esportes. Seis duplas 
representam  o m unicíp io  na 
com petição.

PEDERNEIRAS
Em P ed erneiras, as ch u 

vas tam bém  cau saram  pro
b lem as, p rincip alm en te  no 
Distrito Industrial que está 
em fase  de im plantação , pró
xim o ao Parque Ecológico. 
Toda a terrap lan ag em  feita 
no local foi perdida em fu n 
ção da força da enxurrada e 
das constantes chuvas nos 
últim os dias. 
///////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

ILHADO - O rompimento de represas em Borebi, além de afetar a área urbana provocando enchente e alagamentos, também afetou 
a área rural. A foto mostra um cavalo ilhado por conta da cheia de um córrego.

LENÇÓIS
Iprem encerra 2012 com  
saldo de R$ 152 milhões

O IPREM comemora, mais uma 
vez, os bons resultados financei
ros obtidos em 2012, conseguin
do superar a meta atuarial de 
12,19 %  ao ano.
A meta atuarial é a rentabilidade 
mínima necessária dos investi
mentos de um plano de previ
dência, para garantir o cumpri
mento dos seus compromissos 
futuros. Ela é fixada, geralmente, 
como sendo a taxa de juros ado
tada na avaliação atuarial, con
jugada a um índice de inflação, 
neste caso, do IPCA + 6 %  ao ano. 
Os rendimentos indicaram um 
resultado da ordem de 17,49%. 
A meta atuarial indicava a ne
cessidade de um ganho de R$ 
14.592.607,01 (12,19%), o resulta
do obtido foi de R$ 21.049.849,27. 
O IPREM superou a meta atuarial 
com uma diferença positiva de 
R$ 6.457.242,26. Como o exer
cício de 2011 encerrou com um 
saldo de R$ 119.709.655,53, o re
sultado obtido em 2012 totalizou
R$ 152 .5 8 0 .5 4 5 ,8 5 .

IGARAÇU DO TIETÊ
Aposentado é acusado 
de estuprar menina

A Polícia Civil de Igaraçu do Tietê 
investiga o suposto estupro de 
uma menina de 10 anos. O acu
sado é um homem de 64 anos, 
que vive com a avó da criança.
O caso veio à tona no último do
mingo, quando a garota contou 
sobre o abuso à mãe. A vítima 
disse que era ameaçada pelo ho
mem e por isso não havia conta
do nada. O fato teria ocorrido em 
dezembro do ano passado.
A mãe da menina a levou até o 
Hospital e Maternidade São José, 
em Barra Bonita. Uma médica 
confirmou que a criança teve 
relação sexual. Então a mãe pro
curou a polícia e registrou a ocor
rência. O suspeito foi localizado e 
levado até a delegacia, prestou 
depoimento e foi liberado.
As circunstâncias em que o es
tupro ocorreu e os motivos para 
que a menina demorasse a rela
tar a violência não foram divul
gados. O resultado do exame de 
corpo de delito sai em 30 dias.

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

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

Rádio não 
circula hoje

O colunista Carlos Alberto 
Duarte está de férias

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

LWART
t U V K I M C A N I l S

: .  'V

 ̂ Coleta eRerrefíno\

transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 

..alta qualidade

www.lwartlubrificantes.com.br

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.lwartlubrificantes.com.br


Opinião FRASE
• "Pedimos para que a população permaneça em alerta, 
tome as providências em nível de família que eles 
acharem conveniente para facilitar uma possível retirada"

José Antonio Marise

PARA PENSAR
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, 

então, com todo o coração, dedicar-se a ele"'
Buda

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

De quem é a responsabilidade?
Mais uma vez o previsível janeiro 

chuvoso provoca estragos em 
toda região. Como até o fecha

mento desta edição não se tinha cer
teza da dimensão dos estragos que o 
rompimento de três represar causaria 
no Centro e em alguns bairros de Len
çóis Paulista. O fato é que mesmo que 
a inundação não aconteça -  e torcemos 
para que o desfecho se encaminhe para 
em fim -  muitos moradores já tiveram 

transtornos e muita dor de cabeça. 
Até prejuízos, afinal com medo de 
que aconteça o pior já tomaram a 
precaução de retirar móveis e ele
trodomésticos de casa.

Mas novamente é preciso 
perguntar de quem é a respon
sabilidade. É do Poder Público 

que não tomou medidas para 
evitar as enchentes, de agriculto

res que mesmo sabendo dos ris
cos constroem represas precá-

rias, que acabam causando tragédias, 
ou dos órgãos que deveriam fiscalizar 
essas práticas irregulares.

É preciso dizer que algumas obras 
realizadas pela Prefeitura de Lençóis 
Paulista -  mesmo com o grande volume 
de chuvas que caíram nos últimos dias
-  conseguiram dar conta de escoar natu
ralmente a água. A construção da ponte 
da Vila Répke -  que acabou com o estran
gulamento do Rio Lençóis naquele trecho
-  e as obras de alargamento e aprofun
damento tem surtido o efeito esperado.

É claro que o efeito do rompimento 
das represas em Borebi ainda é desco
nhecido, ao menos até o fim deste edi
torial, e ele coloca por terra qualquer 
obra realizada porque, nesse caso, a 
água vem de uma vez, algo que seria 
difícil de ser previsto ou mensurado.

Mesmo assim, alguma coisa preci
sa ser feita. Não se pode simplesmen
te por a culpa na natureza.

////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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O chato e os sentidos
Fernando Darcie, 30,
é empresário.

Seres humanos, tirando o tal "sexto 
sentido" e quaisquer outros que tal
vez nem saibamos que temos, pos

suímos cinco sentidos unânimes: pala
dar, visão, tato, olfato e audição. Destes, 
os três primeiros são fáceis de controlar 
em situações cotidianas, enquanto os 
dois últimos nem sempre dependem da 
nossa vontade e são mais propícios a 
originarem situações conflituosas.

Imagine uma tarde de domingo e você 
ali, com aquela preguiça e estirado no sofá 
da sua sala. Daí alguém na sua casa resolve 
lhe atazanar (não, ele não quer lhe violen
tar nem destruir sua casa; apenas incomo
dar). Ele testará cada um dos seus sentidos 
para ver qual irá deixar você mais irritado.

Primeiro o chato irá amolar o seu 
paladar: ele pega um limão bem azedo 
e tenta pingar umas gotas na sua boca. 
Você, no entanto, se esquiva, fecha a 
boca e nada acontece.

Agora o amigão irá provocar sua 
visão: ele liga uma lanterna muito for
te e direciona a luz para o seu rosto. 
Você, no entanto, fecha os olhos, co
loca um travesseiro na frente do rosto 
ou vira de bruços. A lanterna foi ven-

cida, a luz não mais incomoda.
O cara então parte para o tato e co

meça a cutucar você, a beliscar. Isso real
mente enche o saco, dói. Mas você se le
vanta, entra no seu quarto, tranca a porta 
e pronto. Cutucadas só no Facebook.

Com você trancado dentro do quar
to, o mané então come três repolhos 
inteiros e começa um bombardeio de 
gases sem precedentes! O cheiro é 
muito ruim, você quase não tem como 
se defender, não consegue respirar. 
Como solução você abre a janela e es
pirra bom ar no ambiente. O fedor se 
dissipa, e aos poucos a calma volta a 
reinar naquele quarto.

Por fim, a arma final: o camarada liga 
o som do carro dele no último volume. 
Daí não adianta fechar a boca, colocar 
travesseiro na cara, trancar a porta ou 
abrir a janela. Nada pode ser feito con
tra um sujeito barulhento. E mais: som se 
propaga através das paredes, dos muros, 
da cerca elétrica, e passa a incomodar to
dos os vizinhos. Não há o que fazer sem 
a boa vontade do dono do automóvel.

O som é a maneira mais fácil de quebrar 
a paz cotidiana. E entre aqueles que têm 
como hobby o som, alguns parecem não 
ter a menor ideia do incômodo que isso 
pode causar. Falta neles muito o respeito.
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Alma vazia
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

Se com Deus é difícil, sem Ele é ain
da pior. Tem muita gente querendo 
tirar Deus de cena, empurrando a 

razão sobre a fé. Exemplo disso, temos o 
iluminismo quando Voltaire, Rousseau e 
Immanuel Kant abraçaram o deismo: "a 
crença num Deus que, como um grande 
relojoeiro, criou um universo mecânico, 
deu-lhe corda e depois o deixou entre
gue à própria sorte, permitindo que tra
balhasse de acordo com as leis naturais 
sem jamais nele intervir"(Tim Dowley). 
A chamada era da razão, com vistas sutis 
a desbancar a verdade da Bíblia que en
sina exatamente o contrário -  Deus sem
pre esteve e sempre estará no controle 
de tudo, até mesmo o cair de uma folha 
da arvore. Com isso a fé passou a enfra
quecer e a razão a fortalecer, obrigando 
o respeitável Eugene Peterson escrever: 
"ser cristão significa aceitar Deus como 
nosso Criador e Redentor", pois Ele, "é a 
realidade central de toda a nossa exis
tência". A verdade é que, mais cedo ou 
mais tarde, tudo vai desmoronar ao re
dor de quem tira Deus de cena. Esse des
moronamento na vida, terá maior alcan
ce que a queda das torres gêmeas(World

Trade Center) no fatídico i i  de Setembro, 
que deixou quase 3 mil mortos. Quando 
Deus é colocado pra fora, perguntas cru
ciais como: "quem sou? De onde vim? 
Pra onde vou?", ficam sem resposta. 
A vida termina com a morte e nenhu
ma esperança há para o além-túmulo, 
descarta-se toda esperança cristã como: 
"ressurreição dos mortos, morte da mor
te, fim do pecado, reino de justiça e paz, 
plenitude da glória de Deus, advento de 
novos céus e nova terra". A Bíblia que é 
a Palavra de Deus passa ser desrespeita
da, tudo que até então tinha valor como: 
"o batismo, a Santa Ceia, o Natal, a Se
mana da Paixão, a confissão, o perdão 
dos pecados", cai no desuso e perde o 
paradigma de comportamento que pre
vê o relacionamento da criatura com o 
Criador, com a criatura e com a criação. 
O homem perde o relacionamento com 
Deus, com o próximo e com a natureza. 
A verdade nua a crua é, se continuarmos 
a colocar Deus fora de cena, certamente, 
estaremos dando mais alguns passos em 
direção ao inevitável desmoronamento 
de tudo que nos cerca. Assim, conscien
tes de que, tudo aquilo que inventamos 
para compensar a ausência de Deus na 
vida, será semelhante à estupidez de 
"viver correndo atrás do vento".

Prefeito e vice de Borebi ajudam a 
manter a ordem durante enchentes

O prefeito de Borebi, Manoel Frias Filho (PR), o Mané Frias, e seu 
vice José Adilson Vera (PR), o Pastor, percorreram todos os pontos crí
ticos onde estouraram três represas, na manhã de ontem. A dupla foi 
conferir de perto os estragos e prejuízos. Além disso, os dois mostraram 
que não trabalham apenas dentro de seus gabinetes. Eles auxiliaram 
os funcionários da Prefeitura e a população da forma que foi possível.

F T  FERNANDA BENEDETTI E

RESCALDOS -  Pre
feito Mané Frias, seu 
vice Pastor Vera e fun
cionários da Prefeitura 
verificam o montante 
dos prejuízos causa
dos pela chuva

Enchente
O filme já foi visto em outras opor

tunidades. Chuva acima do esperado 
para o mês, represas estourando em 
Borebi em muita apreensão da po
pulação ribeirinha em Lençóis Pau
lista. Muita gente tirou as coisas de 
casa, como forma de precaução. A 
expectativa era que o volume do rio 
Lençóis aumentasse por volta das 
22h. As consequências, entretanto, 
seriam impossíveis de prever.

Memes
Na internet, em especial no Fa- 

cebook, se viu de tudo um pouco. Os 
internautas compartilharam vídeos 
e imagens sobre pontos alagados, 
como a rodovia Marechal Rondon. 
Compartilharam alertas da Defesa 
Civil e também riram da situação.

Zeca
No final da tarde circulavam me

mes de Zeca Pagodinho -  que ajudou 
desabrigados de uma enchente no Rio 
de Janeiro -  em diversas situações: no 
Lago da Prata, em Borebi, com o seu 
peculiar triciclo estacionado na frente 
de um bar de Lençóis. Rapidamente os 
memes se tornaram virais. A brinca
deira é sem dúvida criativa. Mas quem 
passou o dia retirando os móveis de 
casa e apreensivo sobreovo l umedo 
rio pode não achar tanta graça.

Sem enchente
Em Agudos, a situação foi mais 

tranquila. Poucas casas sofreram 
com o acúmulo de água. Alguns

bairros ainda estão em situação 
de alerta, como é o caso do Jardim 
Pampulha e Santa Angelina. Apesar 
disso, a Prefeitura mostrou que está 
atenta a qualquer sinal de enchente

Sem enchente 2
Macatuba também vivia uma situ

ação tranquila ontem, sem riscos de 
inundações. Mas já houve ocorrên
cias de transbordamento de córregos 
em período de chuva intensa no cen
tro da cidade, mais especificamente, 
na avenida Luciano Bernardes.

Orçamento
Por falar em Macatuba, o pre

feito Tarcisio Abel (PP) ainda mos
tra preocupação com o orçamento 
de 2013. Ele vem se reunindo com 
sua equipe constantemente para 
achar soluções que supram a que
da nos números para esse ano.

ONG
O contrato com a Organização 

Santo Antônio de Macatuba está 
para vencer e Tarcisio já programa 
a renovação. Ele entrou em contato 
com todas as secretarias que têm 
contratos administrativos com a en
tidade para verificar a possibilidade.

Renovação
Apesar de ser questionada por atu

ais e antigos vereadores, a expectativa 
^ deque o contrato com a Organização 
Santo Antonio seja sim renovado, pois 
todas as secretarias consultadas por 
Tarcísio aprovam a medida.
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Curiosity encontra 
mais indícios de 
água em Marte. A 
sonda chegou ao 
planeta vermelho 
em agosto.

Salto para hiperespaço 
em 'Guerra nas 
Estrelas' seria menos 
espetacular na vida real

' ^ 1

-I

Você se lembra daquele efeito espe
tacular dos filmes de Guerra nas Estrelas, 
quando o Falcão Milenar, a nave de Han 
Sono, ingressava no hiperespaço e um 
caleidoscópio estelar faiscava em volta 
dele? Más notícias para os fãs da série: 
na vida real isto não aconteceria, estima
ram estudantes britânicos. Os heróis Han 
Solo, Luke Skywalker e a princesa Lea não 
veriam qualquer estrela se aproximando 
enquanto a nave acelerasse para mer
gulhar no espaço profundo por causa do 
efeito Doppier, informaram estudantes da 
Universidade de Leicester, no Reino Uni
do. Este é 0 fenômeno segundo o qual o 

comprimento de onda da radiação 
eletromagnética encolhe ou se alòn- 
ga conforme a fonte se aproxima ou 
se afasta do observador. O exemplo 

clássico do efeito Doppier é a sire
ne de um carro de bombeiros ou de 

uma ambulância, cuja frequência muda 
segundo o observador, à medida que o 
veículo avança pela rua. Como o Falcão 
Milenar estaria acelerando em direção ãs 
estrelas, o comprimento de onda da luz 
estelar encolhería, o que significa que se 
afastaria da parte visível do espectro de 
energia e para dentro do alcance do raio 
X, avaliaram os estudantes. Por outro lado, 
a radiação cósmica de fundo em micro
ondas, vestígio do Big Bang, a explosão 
que deu origem ao universo 14 bilhões de 
anos atrás, se alongaria no comprimento 
de onda e subitamente se tornaria visível. 
Para aqueles a bordo do Falcão Milenar, 
esta energia teria a aparência de um disco 
central de luz brilhante.
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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

Economia RECLAMAÇÃO
O Procon-SP divulgou ontem um balanço dos atendimentos 
realizados em 2012. O setor bancário e o de telecomunicações 
(telefonia fixa e móvel, acesso à internet e TV por assinatura) 
foram os líderes em demandas do consumidor. O primeiro com 
35.012 atendimentos e o segundo com 28.332.

FEIRA

Prado completa 30 anos à frente da Facilpa
Ao lado de presidente José Ulysses dos Santos, atual coordenador anunciou grade de shows

V itor Godinho
): FERNANDA BENEDETTI/O

Há três décadas é pratica
mente impossível dis
sociar a Facilpa (Feira 

Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista) da 
figura de José Oliveira Prado. 
Isso porque são exatamente 30 
anos que ele está envolvido com 
a feira, seja como coordenador 
- função exercida atualmente 
-  seja como presidente, cargo 
que ocupou por 15 anos. E foi 
com essa motivação extra que, 
junto com o atual presidente 
da ARLP (Associação Rural de 
Lençóis Paulista), José Ullysses 
dos Santos, ele anunciou a pro
gramação da feira, que chega a 
sua 36^ edição, e vai acontecer 
entre os dias 2 e 12 de maio.

Dentre os nomes de peso 
anunciados pela direção estão 
a dupla Jorge & Mateus -  um 
antigo sonho da organização 
da festa -  e também o serta
nejo Gusttavo Lima. Comple
tam a programação dos shows 
pagos as duplas Victor & Léo, 
Munhoz & Mariano e Hum
berto & Ronaldo.

A programação musical da 
festa tem ainda os cantores 
lençoenses André & Matheus 
e Lucas Ferreira, além da 
apresentação dos vencedores 
do Festival de Bandas e Fes
tival Sertanejo. O tradicional 
show gospel deste ano ficará 
por conta da cantora Damares. 

O presidente informou que

FACILPA 2012 - Ulysses e Prado apresentaram os artistas que compõem 
a grade de programação da feira; só falta definir o último show

apenas o último dia da festa 
ainda não tem a atração defini
da. “Nós estamos trabalhando 
para trazer um show de grande 
qualidade, mas ainda é pre
maturo confirmar, porque não 
depende de nossa vontade, mas 
sim da disponibilidade de dois 
cantores", declarou.

Após questionamento da 
imprensa, Prado confirmou 
que os dois cantores procura
dos pela direção da festa para 
o encerramento são Sérgio 
Reis e Renato Teixeira. “Eles 
fariam um show conjunto e 
estariam acompanhados da 
Orquestra Municipal de So
pros. Essa seria nossa propos
ta, mas isso ainda depende de 
negociação", declarou.

Prado afirmou que outros 
artistas também foram procu

rados, mas que por conta da 
agenda, a programação acabou 
tendo um caráter mais sertane
jo. “Nós tentamos contato com 
o Sorriso Maroto, que era o úni
co grupo que interessava para 
nós, pelo tamanho da feira, mas 
nessa época eles entram em es
túdio para gravar disco. Mas os 
artistas que estamos trazendo, 
nós temos contato com diver
sas feiras, fazemos parte de um 
circuito, são os que estão real
mente 'bombando' em termos 
de público e de apresentação", 
explicou o coordenador.

RODEIO
O rodeio também foi lem

brado pelo coordenador como 
uma grande conquista para 
Lençóis Paulista. “O fato da 
Brahma ter escolhido Lençóis

Paulista para trazer seu rodeio 
se deve justamente à tradição da 
Facilpa na organização desses 
tipos de eventos. Eles pularam 
Bauru, pularam Ourinhos, que 
são cidades grandes, de maior 
visibilidade e escolheram aqui 
para fazer uma etapa do Super 
Bull PBR", declarou

O rodeio Brahma Super 
Bull PBR acontece no segun
do final de semana da festa. 
No primeiro final de semana 
será realizado a Copa Brahma 
de Rodeio, que dará oportuni
dade para que peões da região 
participem da segunda etapa.

DIA - SHOW - BILHETERIA

02/05 - André & Matheus - 
Entrada franca 
03/05 - Gustavo Lima - Pago 
04/05 - Humberto & Ronaldo 
- Pago
05/05 - Lucas Ferreira, Cesar 
&  Paulinho - Entrada franca 
06/05 - Os Quatro/ Alpharock/ 
Namp - Entrada franca 
07/05 - Sertanejo Raiz - 
Entrada franca 
08/05 - Bandas Gospel/ 
Damares -Entrada franca 
09/05 - Jorge e Mateus - 
Pago
10/05 - Victor e Léo - Pago
11/05 - Munhoz e Mariano - 
Pago
12/05 - A confirmar - Entrada 
franca

SELEÇÃO

Prefeitura recebe inscrição para contratação 
temporária de motoristas até amanhã
Interessados devem procurar o balcão de atendimento, localizado no Paço Municipal

Da Redação

A  Prefeitura de Lençóis 
Paulista recebe até ama
nhã as inscrições de can

didatos para o processo seletivo 
de contratação temporária, vi
sando o preenchimento de duas 
vagas para o cargo de motorista.

As inscrições devem ser fei
tas no balcão de atendimento

da própria prefeitura, das 8h 
às 16h. Os candidatos devem 
preencher a ficha de inscrição 
e entregar cópias do documen
to de identidade, da CNH “D" 
e do diploma ou certificado que 
comprove a conclusão do ensino 
fundamental.

O salário é de R$ 1.200,39 
para uma carga horária de 44 
horas semanais, com disponibi-

lidade para plantões noturnos e 
aos finais de semana.

A PROVA
A prova escrita sobre conhe

cimentos gerais será realizada no 
dia 26 de janeiro, às 9h, na escola 
Esperança de Oliveira, que fica na 
rua Anita Garibaldi, 959 (centro 
da cidade), e valerá 10 pontos.

A classificação do candidato

será definida por meio dos pontos 
obtidos na prova escrita. No dia 
26, os candidatos devem compa
recer ao local da prova com pelo 
menos 15 minutos de antecedên
cia ao horário previsto para o iní
cio da avaliação.

Além de lápis, caneta azul ou 
preta e borracha, os candidatos 
devem levar documento de iden
tidade (original) com foto.

MACATUBA

Abertas inscrições para auxílio-transporte
Quem precisa renovar o contrato têm até amanhã; para novos estudantes prazo é do dia 21 a 25

Priscila Pegatin

Desde segunda-feira estão 
abertas as inscrições para 
auxílio-transporte para os 

estudantes de Macatuba. “São alu
nos que vão para Bauru, Jaú, São 
Manuel, Lençóis Paulista e Peder
neiras", explica Andressa Gustavo, 
oficial administrativa da Secretaria 
de Educação de Macatuba.

No primeiro dia de inscrição 
os estudantes formaram fila na 
Secretaria. “Distribuímos senha, 
mas agora a situação está tranqui
la. Teve fila porque fazemos a car-

teirinha na hora e leva em média 
40 minutos", diz Andressa.

Para quem vai renovar o con
trato, o período de inscrição vai 
até amanhã. Para os alunos novos, 
a inscrição começa no dia 21 e vai 
até 25. “Quem vai renovar tem 
que trazer uma foto 3x4, qualquer 
documento que comprove que 
está matriculado, como atestado 
de matrícula, carteira da universi
dade, boleto da matrícula".

Os alunos que recebem o 
auxílio do Prouni (Programa 
Universidade para Todos) ou es
tudam na ETEC (Escola Técnica

do Governo de São Paulo) vão ter 
uma exceção quanto ao prazo do 
documento. “Podem trazer até 
o início das aulas, porque é um 
caso diferenciado. Lembrando 
que quem vai renovar não pode 
ter débito dos anos anteriores".

Os estudantes que vão viajar 
pelo primeiro ano precisam levar 
para fazer a carteirinha uma cópia 
do RG, CPF e comprovante de 
residência, comprovante de matrí
cula e uma foto 3x4.

Os alunos que vão viajar para 
Bauru, Jaú e São Manuel pagam 
neste ano R$ 74,67 por mês, um

aumento de R$ 5,60 comparado 
ao ano passado. Já os estudantes 
que vão para Lençóis Paulista e Pe
derneiras devem pagar R$ 59,83, 
um reajuste de R$ 4,49. “No ano 
passado foram 300 renovações e 
400 inscrições novas", relembra 
Andressa. “O transporte circula de 
fevereiro até o dia 10 de dezembro. 
Entre os dias 10 e 31 de julho não 
tem transporte, assim como nos 
meses de janeiro, julho e dezembro 
não tem mensalidade do auxílio".

As inscrições são feitas na Se
cretaria da Educação, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h.

http://www.uniontecnologia.com.br


Cotidiano AGUDOS
Em Agudos, algumas casas ficaram inundadas com as chuvas. Uma 
residência situada na rua Carlos Alberto Cabreira Machado, Parque 
Pampulha, foi totalmente coberta pelas águas. Segundo apurou O ECO, 
a família perdeu móveis e eletrodomésticos. Equipes da Prefeitura 
estiveram no local, onde trabalharam praticamente o dia todo.

ENCHENTE

Lençóis segue em situação de alerta
Na tarde de ontem moradores tiraram móveis e pertences com medo da enchente; Defesa Civil afirmou que água de represas chegaria por volta de 21h

Priscila Pegatin

Equipes da Defesa Civil, 
Prefeitura e SAAE (Ser
viço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Lençóis Paulista 

estão em situação de alerta de
pois do rompimento de represas 
na cidade de Borebi, devido às 
fortes chuvas que cairam sobre 
a região nos últimos dias. Com 
medo de perder tudo novamen
te, diversos moradores retiraram 
móveis e deixaram suas casas na 
tarde de ontem. A cena repete 
janeiro de 2011, quando uma en
chente alagou dezenas de casas 
no Centro, Vila Contente, Vila 
Repke, Mamedina e Vila Baccili.

Segundo o vice-prefeito e 
diretor do SAAE (Serviço Autô
nomo de Água e Esgoto), José 
Antonio Marise, ouvido pela re
portagem às 17h30, não era pos
sível calcular o volume de água 
que deve chegar a Lençóis. "Fe
lizmente, a quantidade chuva 
diminuiu. Está chovendo menos 
na região, especificamente na 
bacia do rio Lençóis. De concre
to temos o rompimento das re
presas em Borebi. Essa água ain
da não chegou em nossa cidade,

não temos condições de precisar 
o momento exato que vai chegar 
e a quantidade", explica.

Na tarde de ontem, Marise 
afirmou que a situação era de 
alerta, mas inalterada. "Pedimos 
para que a população permane
ça em alerta, tome as providên
cias entre a família da forma que 
acharem conveniente para faci
litar uma possível retirada. Cal
culamos que o volume de água

deverá aumentar entre às 21h e 
22h".

Alguns moradores e comer
ciantes do Centro da cidade, 
com medo de viverem novamen
te a mesma situação de enchente 
que atingiu a cidade em 2006 e 
2011, por conta própria retira
ram móveis e pertences do local. 
"Moro aqui desde 1980, então 
estava nas outras duas enchen
tes. Perdi móveis do escritório

porque não deu tempo de tirar. 
Como dessa vez eles avisaram 
antes de acontecer, estou tirando 
as coisas da casa e do escritó
rio", diz Benedito Camargo.

A mesma decisão tomou o ge
rente de uma loja de motos, Jorge 
Moura. "Em 2006 fazia poucos 
dias que estávamos aqui no prédio 
quando inundou, em 2011 tam
bém estávamos aqui. Agora es
tamos retirando as motos, peças,

FOTO: VINICIUS CASTRO/O E C O

EM ALERTA -  Moradores e comerciantes tiram móveis e pertences para diminuir prejuízos com a chegada das águas

papéis de escritório e eletrônicos".
Como a Defesa Civil, de 

acordo com Marise, não tem 
situação de avaliar a quantida
de de água que vai passar pela 
cidade, a decisão dos moradores 
é respeitada pelas autoridades. 
"É uma decisão de cada família, 
residência, estabelecimento co
mercial. Não é uma indicação da 
Defesa Civil no momento, mas 
é uma decisão de cautela que 
respeitamos", diz. "Com relação 
às famílias que dependem de 
ajuda, para que a retirada acon
teça, estamos com as equipes de 
prontidão do SAAE, Prefeitura e 
de empresas que nos ajudam".

Até o fechamento da edi
ção, a água não tinha alagado 
nenhuma ponte no Centro da 
cidade, mas alguns pontos da 
área rural começavam a ser 
comprometidos. "Algumas 
pontes da zona rural já estão 
embaixo d'água. A orientação 
para as pessoas que vão atra
vessar a zona rural é para que 
avaliem a segurança com que 
poderão fazer isso", finaliza 
Marise. Segundo a Defesa Civil 
o tempo deve continuar instá
vel hoje.

Enchente 
de 2011

Há dois anos cente
nas de pessoas tiveram 
que ficar alojadas no 
ginásio do Csec, igrejas 
católicas, evangélicas e 
capelas, desabrigados 
por uma enchente que 
atingiu Lençóis Paulista. 
O nível da água ficou 
bem acima de um me
tro, tanto em casas como 
no comércio do Centro 
da cidade, nas proximi
dades da avenida 25 de 
Janeiro. Bombeiros e 
Defesa Civil precisaram 
usar barcos e botes para 
retirar moradores que fi
caram ilhados por causa 
da água. Quem morava 
na Vila Baccili, Conten
te, Repke e Jardim Pri
mavera teve que deixar 
as casas e perdeu mó
veis e eletrodomésticos.

BOREBI

Após chuvas fortes represas se rompem e causam prejuízos
Entrada da cidade 
ficou totalmente 
alagada e motoristas 
precisaram desviar

Angelo Neto___________

Três das quatro represas 
existentes na cidade de 
Borebi, no córrego das 

Antas e rio Lençóis, estouraram 
com a chuva que causou vários 
transtornos na região ontem. A 
entrada da cidade ficou total
mente alagada. Apesar do sus
to, residências permaneceram 
seguras, já que as casas ficam 
situadas distante da margem dos 
rios. Os motoristas que segui
ram para a cidade tiveram que 
desviar o trajeto e pela rodovia

FOTO: FERNANDA BENEDETTI/O  EC(

SUSTO - Três das quatro represas existentes na cidade estouraram; moradores ficaram assustados com a cena

da Amizade.
Equipes da Prefeitura estive

ram nos locais críticos para tentar 
evitar mais problemas. O prefeito 
de Borebi, Manoel Frias Filho 
(PR), o Mané Frias, que esteve 
nos locais alagados, analisou os 
prejuízos. "A situação é precária.

Lençóis Paulista deve ficar em 
alerta, pois toda essa água vai para 
a cidade. Infelizmente não tem 
nada a fazer", alertou. Ele e o vice- 
-prefeito, José Adilson Vera (PR), 
o Pastor, percorreram a cidade 
durante praticamente todo o dia.

A moradora Rutinéia Perei

ra disse estar assustada com a 
situação, mas afirma que as ou
tras enchentes foram piores. "A 
sensação é de medo, mas infe
lizmente não temos como con
trolar o tempo. Ficamos preo
cupados com essa água chegar 
em outras cidades", completa.

RIO TIETE

Hidrelétrica de Barra Bonita abre vertedouros de barragem
Apesar de volume de água maior, rios e córregos que cortam a cidade não causaram estragos

Sandro A lponte
FOTO: SANDRO ALPONTE/O  ECO

O Rio Tietê, apesar de estar 
um metro acima de seu 
leito normal, não pro

vocou nenhum problema sério 
nas áreas que o margeiam no 
trecho turístico de Barra Bonita 
e Igaraçu do Tietê. Os vertedou
ros (estrutura hidráulica que 
controla a quantidade de água 
do reservatório) da hidrelétrica 
de Barra Bonita estão abertos e 
a vazão, segundo a AES Tietê 
(empresa de geração de energia 
elétrica e que opera a hidrelé
trica), é de 1.130 metros cúbi
cos de água por segundo.

O Córrego Barra Bonita, que CHUA - AES abriu vertedouros da barragem para escoar a água

corta o centro da cidade, também 
está com seu nível quatro vezes 
maior que o normal e, felizmen
te, não causou nenhum estrago.

"Ainda não temos nenhum 
relato de acontecimentos graves 
por causa da chuva intensa dos 
últimos dias. O que é comum 
é o entupimento das bocas de 
lobo", disse o coordenador ad
junto da Defesa Civil de Barra 
Bonita, Adauto Caetano Lira. 
"O que a gente pede é cuidado 
para as pessoas que transitam 
com seus carros ou a pé no 
momento da chuva mais forte. 
A enxurrada pode tapar algum 
buraco na via e a correnteza 
pode arrastar uma pessoa".



Polícia ACIDENTE
Um motorista que seguia pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300) perdeu o controle do 

carro e colidiu com um caminhão-tanque, com placas de Birigui, carregado de etanol.
O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, em Lençóis Paulista. Com o choque, 
houve dano em uma válvula e cinco mil litros do combustível vazaram na pista. Ninguém 
ficou ferido. Uma das faixas chegou a ficar interditada, mas foi liberada em seguida.

POLICIA

Massa fala sobre onda de roubos e furtos
Na segunda-feira, Polícia Militar deteve acusado de cometer diversos crimes em Lençóis Paulista

A ngelo  Neto
FOTO: ANGELO NETO/ O  ECO

O delegado titular de Len
çóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa, conversou com a 

imprensa na terça-feira 15. Ele 
confirmou o aumento excessivo 
no número de furtos e roubos na 
cidade. Nas últimas edições, o 
Jornal O ECO divulgou diversas 
sobre o aumento de ocorrências 
policiais. Ainda na terça-feira, a 
Polícia Militar deteve um jovem 
acusado de ter praticado vários 
desses furtos e roubos. De acor
do com o delegado, com o sus
peito fora das ruas o número de 
ocorrências deve diminuir.

Apesar do número de roubos 
ter aumentado, Massa adotou 
tom tranquilizador e lembrou 
que a Polícia Civil tem consegui
do solucionar a maior parte dos 
casos. "Felizmente nós consegui
mos identificá-los e prendê-los. 
O ideal, para a sociedade, é que 
isso não acontecesse. O fato de 
conseguirmos a prisão é apenas 
um consolo", destacou.

Com essas prisões, o dele-

AUMENTO -  Massa confirmou o aumento de roubos e assaltos em 
Lençóis, mas acredita que números vão cair após prisão de suspeito

gado acredita que os números 
de ocorrências começarão a 
diminuir. "É obvio que zerar a 
criminalidade nós nunca conse
guiremos, mas esperamos que 
volte para números baixos".

O foco da Polícia Civil, se
gundo Massa, é encontrar la
drões de vitrines e assaltantes de

lojas e estabelecimentos comer
ciais, que voltaram a agir no co
meço deste ano. "Existem alguns 
tipos de crimes que, enquanto 
não prender o autor, não param 
de acontecer. São roubos de 
pequenas quantias e que costu
mam ser praticados por usuários 
de drogas. Temos várias imagens

dos veículos utilizados nesses 
crimes. A princípio, tanto os 
roubos das lojas quanto o da joa- 
lheria (em referência aos assaltos 
ocorridos recentemente) não há 
o envolvimento de pessoas de 
Lençóis Paulista e, provavelmen
te nos próximos dias, teremos 
novidade destes casos", adianta.

O delegado ainda fez um de
sabafo. "Somos cobrados diaria
mente, por uma tolerância zero, 
mas as leis estão cada vez mais 
tolerantes. Vou dar um exemplo. 
O rapaz baleado durante o as
salto ao posto, que aconteceu há 
alguns dias, havia sido autuado 
em flagrante há 20 dias antes da 
ocorrência e já estava nas ruas, 
roubando de novo. A culpa é 
do promotor e do juiz? Não. 
Eles são obrigados a cumprir 
a lei", completa. Em relação ao 
grande número de ocorrências 
que envolvem menores, Massa 
também afirma que as leis es
tão cada vez mais brandas. "Os 
menores estão praticando vários 
assaltos e ficando praticamente 
impunes", finalizou.

TRAFICO

Força Tática apreende drogas durante operação
Ação de treinamento 
matricial contou 
com o apoio de uma 
equipe de Bauru

A ngelo  Neto___________

A  Força Tática de Bauru, 
com o apoio da equipe 
de Lençóis Paulista, de

sencadeou uma operação de 
treinamento matricial ontem. 
Em Lençóis, quatro pessoas fo
ram autuadas em flagrante por 
tráfico de drogas nos bairros 
São João e Vila Paccola. Entre 
os detidos estão dois menores.

A equipe lençoense, durante 
patrulhamento pelo bairro São 
João, esteve em uma residência 
abandonada do bairro, conheci
da como ponto de tráfico. Após 
denúncias, foram detidos dois

FOTO: ANGELO NETO/ O  ECO

TRAFICO -  Força Tática de Lençóis Paulista e Bauru participaram da ação 
que deteve quatro pessoas, drogas e vários objetos

rapazes, um deles de 17 anos. No 
interior da casa, os policiais loca
lizaram algumas pedras de crack, 
maconha e cocaína, além de ma
terial utilizado para embalar a dro
ga, celulares e R$ 22 em dinheiro.

Em um terreno baldio ao lado, 
foi localizada mais uma quantia 
de drogas. Os dois acusados fo
ram encaminhados à delegacia, 
onde foi ratificado o flagrante.

Ao todo, a droga encontrada

chegou a 50 pedras de crack, 10 
porções de maconha e mais uma 
pequena porção de cocaína. De 
acordo com o sargento Agenor 
Lucas, os dois já eram conheci
dos. "Eu já detive o menor qua
tro ou cinco vezes. Hoje apreen
demos pouco dinheiro e drogas, 
mas em outras ocasiões ele esta
va com mais dinheiro e maior 
quantidade de entorpecentes".

Já a equipe de Bauru, co
mandada pelo sargento Boaven- 
tura, também durante patru- 
lhamento em Lençóis Paulista, 
avistou dois homens a pé na Vila 
Paccola, com comportamento 
suspeito. O maior teria passado 
a droga para o menor esconder.

Durante abordagem foi lo
calizada 13 gramas de maconha 
na mão do menor. Os dois, que 
já são conhecidos nos meios po
liciais, foram detidos e encami
nhados à delegacia.

NEXUS PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar que foram rescindidos 
os Contratos de Promessa de Compra e Venda dos lotes de terra abaixo 
relacionados, JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote Contrato Nome
F/17 221 Sebastião Donizete Lucas

NEXUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar 
as pessoas abaixo relacionadas, que no prazo de 30 dias serão rescindidos 
os Contratos de Promessa de Compra e Venda de lotes de terra no JARDIM 
GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome
D/10 56 Bruna Fernanda de Oliveira

Suposto autor de 
crimes é detido

A Polícia M ilitar de
teve na noite de segun
da-feira 14 um homem 
acusado de ter praticado 
vários furtos e roubos em 
Lençóis Paulista. E.A.S., 
23 anos, foi abordado após 
uma ocorrência, também 
na segunda-feira, mas não 
havia sido reconhecido de 
imediato. Ele foi levado 
à delegacia, onde o setor 
de investigação da Polícia 
Civil constatou que ele 
poderia estar envolvido 
em vários crimes. Até o 
fechamento desta edição, 
dez vítimas haviam reco
nhecido o acusado.

De acordo com o de
legado adjunto de Len
çóis Paulista, Renzo Santi

Barbin, o rapaz tam bém  
é acusado de roubar um a 
adolescente na m anhã de 
dom ingo. N a ocasião, ele 
e m ais um  com parsa te- 
riam  levado a jovem até 
a m argem  do rio Len
çóis e am eaçado afogá
-la. Isso porque a v íti
ma reagiu ao roubo. Em 
seguida, fugiram  com 
a bolsa, contendo R$ 
30 em dinheiro, cartões 
bancários, aparelho ce
lu lar e um a m áquina fo
tográfica. "Pedi a prisão 
tem porária  dele e, fu tu 
ram ente, ped ire i a prisão 
preventiva. Ele negou os 
fatos, apesar de confes
sar que tem  passagem  na 
polícia por furto".

ASSOCIAÇAO SHORIN RYU DE KARATÊ SAMURAY 
CNPJ 01.027.802/0001-58

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Período: 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2.012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Subvenção recebida de P.M. de Lençóis Paulista R$ 7.800,00
Doação recebida Grêmio Recreativo Grupo Lwart R$ 3.600,00
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO R$ 11.400,00

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com aluguéis R$ 8.100,00
Despesas com energia eletrica R$ 624,00
Despesas com água R$ 456,00
Despesas bancárias R$ 258,00
Despesas com honorários contábeis R$ 1.320,00
Despesas com competições R$ 600,00
Despesas com materiais de consumo, limpeza e conservação R$ 534,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 11.892,00
SUPERÁVIT LIQUIDO NO PERÍODO R$ (492,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Período, 
apresentando um Déficit Líquido de R$ 492,00 (Quatrocentos e noventa e dois reais)

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2.012 
Edilson Aroca - Presidente / RG 4.174.237-2 

Silvio Cezar Medeiros - Técnico em contabilidade / CRC n° 1SP174273/O-8

CLASSIECO
*  : Ao lado da comunidade

Veículos Empregos

O  class ificado não deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  de  linhas deste  c u p o m . Todos os ca m p o s são o b rig a tó r io s . Será p e rm it id o  um  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  dado s  insu fic ien tes  o u  d e  c o n te ú d o s  d uv id osos . A  p ro m o ç ã o  não é vá lid a  através d e  te le fo n e .

• Imóveis • Serviços
• Novos/Usados • 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 R E C A LL GLO BAL
O remédio Cordaptive, que associa duas substâncias para aumentar o colesterol "bom" 
(HDL) e reduzir o "ruim" (LDL) e os triglicérides, vai ser recolhido nos cerca de 40 países 
onde era vendido, inclusive no Brasil. De acordo com a MSD (Merck), fabricante da 
droga, a decisão foi tomada após a análise de que o remédio não reduz o risco cardíaco 
e aumenta a chance de efeitos colaterais não fatais, ainda não detalhados pela empresa.

PREVENÇÃO

Prefeitura prepara mutirões de combate à dengue
Campanha acontece entre 22 de janeiro e 8 de fevereiro; clima é propício à proliferação do Aedes

W ellnton Sarros

A  Diretoria de Saúde dará 
início oficialmente ao 
mutirão de limpeza para 

impedir a proliferação do mos
quito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue. A campanha começa 
no dia 22 de janeiro e vai até 8 
de fevereiro.

Os mutirões em Lençóis 
Paulista ocorrem de uma forma 
contínua. Três vezes por semana 
os caminhões da Prefeitura re
colhem entulhos e outros mate
riais. A população deve colocar 
o que está acumulando água na 
frente de casa, conforme a pro
gramação divulgada abaixo. A 
campanha ocorre durante todo o 
ano, mas nos meses de janeiro e 
fevereiro -  por conta do calor e 
tempo chuvoso, propício para a 
proliferação do mosquito -  será 
intensificada.

No mesmo intervalo de tem
po, as equipes da Prefeitura vão 
intensificar o trabalho à procu
ra de possíveis criadouros do 
mosquito da dengue. Agentes 
comunitários de saúde, super-

MEDIDAS SIMPLES PODEM 
COMBATER O MOSQUITO

- LIXO E ENTULHO -  Jogue no lixo 
todo objeto que possa acumular água, 
como embalagens usadas, potes, latas, 
copos, garrafas vazias, etc. Coloque o 
lixo em sacos plásticos e mantenha a 
lixeira bem fechada. Não jogue lixo em 
terrenos baldios. Mantenha o saco de 
lixo bem fechado e fora do alcance de 
animais, até o recolhimento pelo serviço 
de limpeza urbana.

- PLANTAS E JARDINS -  Encha 
de areia até a borda os pratinhos dos 
vasos de planta. Se não colocar areia 
e acumular água do vaso no pratinho, 
lave-o com escova, água e sabão. Faça 
isso uma vez por semana. Se tiver vasos 
de plantas aquáticas, troque a água e 
lave o vaso com escova, água e sabão 
uma vez por semana.

- CAIXAS DÁGUA, CALHAS E 
LAJES -  Não deixa a água da chuva 
acumulada sobre a laje da casa.
Remova folhas, galhos e tudo que possa 
impedir a água de correr pelas calhas 
de chuva. Mantenha a caixa d^água 
fechada com tampa adequada, sem 
rachaduras, frestas ou desníveis. Vede 
com tela a abertura da saída do excesso 
d^água (o "ladrão").

- TONÉIS E DEPÓSITOS DE ÁGUA
-  Feche bem tonéis, barris ou jarras 
d^água. Utiliza tampa própria ou uma 
tela. Lave com escova e sabão os 
tanques utilizados para armazenar 
água do lado de fora da casa. Lave com 
escova e sabão os utensílios usados 
para guardar água em casa, como 
jarras, garrafas, potes, baldes, etc.

FOTO A R Q U IV O /O ECO

MUTIRÕES- Diretor de Saúde comunica início de mutirões de limpeza 
para evitar proliferação de mosquito Aedes aegypti

visores e enfermeiros estarão 
em contato com a população re
alizando o agendamento para o 
recolhimento desses materiais.

O diretor de Saúde de Len
çóis, Márcio Santarém, explicou 
em entrevista ao O ECO a im
portância do controle em ações 
de combate à dengue. "Nós te
mos que tomar cuidado com as 
nossas praças, ruas, beira de rios 
e linha férrea. Às vezes, nesses 
locais observamos, principal-

mente nos finais de semana, res
tos de bebidas, copos, garrafas e 
embalagens de alimentos. Isso 
acaba virando um criadouro e 
propicia a dengue. Por isso é im
portante o controle e o recolhi
mento desses inservíveis", disse.

No ano de 2012 foram feitas 
34 notificações de suspeita de 
dengue. Apenas um caso importa
do foi confirmado no município. 
Neste ano, nenhum caso suspeito 
foi registrado.

CONFIRA A PROGRAMAÇAO 
DOS MUTIRÕES

22/01 e 23/01 - Jardim Itamaraty, 
Parque Residencial Ibaté, Cidade 
Jardim do Caju, Jardim Santana,
Jardim Grajaú e Residencial Atenas

24/01 e 25/01 - Residencial Açaí I e 
II, Jardim Monte Azul, Cachoeirinha, 
Jardim Europa, Maria Lauiza I, II e III e 
Jardim Príncipe

28/01/ e 29/01 - Jardim João Paccola, 
Jardim Santa Terezinha I e II, Jardim 
Planalto e Cecap

30/01 e 31/01 - Antonieta II, Parque 
Residencial São José, Maria Cristina, 
Eden, Mamedina, Primavera, Repke 
e Vicentinos

01/02 - Vila Contente, Baccili, Jardim 
Nelli, Parque Elizabeth, Cruzeiro e 
São João

04/02, 05/02 e 06/02 - Centro,
Maestra Amélia, São Judas Tadeu,
Irerê, N. S. Aparecida, Antonieta 
I, Vila Paccola, Prata, Village, Bela 
Vista, Parque Antártica, Humaitá, 
Ubirama, Marimbondo, Ipê, Granville, 
Morumbi, Capoani e Santa Cecília

07/02 e 08/02 - Parque Residencial 
Rondon, Jardim América, Núcleo 
Luiz Zillo, Maestro Júlio Ferrari, Nova 
Lençóis, Nações e Maria Luiza IV

/m m m m m fm m m m fy

FIQUE DE OLHO NOS SINTOMAS DA DENGUE

C on su ltório  O d o n to ló g ico
Dra. Elizandra Paccola 

Moretto de Almeida
Cirurgia < Dentista CROSP 82240

^ Odontologia Estética 
^ Periodontia 
^ Endodontia 
^  Cirurgia e impiantes 

► Próteses dentárias 
^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em aduitos

Rua 15 de Novembro, 246 - Fone: 3263-2255

tÒTa. (at/ia  < ^ \ o % E Í i o
CRM  101130

D erm ato log ia
* Clínica
* Estética

Laser
Cirúrgica

Rua Geraldo Pereira de Barros, 398 - Centro - Tel.: (14) 3263-0466  
Lençóis Paulista - SP  | Macatuba - (14) 3298-9200

CCínica
. S a n ta  ^ s a

‘  Ortopedia - Neurologia -  Acupuntura -  DTM  
^  RPG -  Pilates -  Psicoterapia

Rua Dr, Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365

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

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FO B-USP  
C R O SP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
C laream ento com luz/laser 

e Restaurações Estéticas  
F O B -U S P  - C R O S P  9 9 .22 6

Tel:(14) 3263-2907 
Rua Piedade, 183 - Sala 23 

Edifício Center Lençóis 
Centro - Lençóis Paulista - SP

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-T E O T 10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

p s i q u i a t r i a
DR. CARLOS AUGUSTO HUEB

Tel (14) 3264-1537  | CeL (14) 9828-1215
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 55, sala 2 | centre

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tel (14) 3298-9200

C y  CüRUS
Clinica de Olhos, R ad io lo g ia  e U ltrasson o grafia

Dr Luís Fernando A. Hueb
Oftalmologista CRM: 114.142

Rua Geraldo Pereira de Barros, 444 - Tel.: (14) 3264*4887 
CEP 18682-500 - Lençóis Paulista - SP

 ̂PameLab
/  Laboratório  de Análises Clínicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

-DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHA
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO



Sociedade ALMOÇO
Michelle no 
Estância GrilI

* Sistema Tintométril
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciaike

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais

R. Cel J. A. Martins. 1045  
F: 3 2 6 3 -2 4 1 4  

R. 7 de Setem bro, 1227  
F: 3 2 6 3 -4 8 8 8  

R. Luiz V az Pinto, 61 9  
F; 3 2 6 4 -4 0 0 0

e -m a i l :  c o r e s v iv a s @ lp n e t .c o m .b r

SANT^LARA
0- Materiais Elétricos
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Loja 1: Avenida Brasil, 583 - 
Centro

Fone: (14) 3269-1057

Loja 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

PARABÉNS!
FOTO: STUDIO A

A pequena Valentina 
comemorou seu primeiro 
aninho no dia 12 de 
janeiro. A festo foi no 
salão Castelo Festolândia, 
com o carinho dos pais 
Vitor e Telma, e de toda a 
família. Parabéns! Muita 
saúde e alegria.
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. H & CIA MIX
Na H & Cia Mix o cliente 
encontra moda fitness 
feminina e masculina da 
Caju Brasil, pijamas, meias 
e lingeries da Pucket e 
Duzani, além da moda praia 
completa da Mar Rio. A loja 
aceita todos os cartões, tem 
convênio com Associação 
dos Servidores e Acilpa. 
Confira as promoções da H 
& Cia Mix, que fica na Rua 
Geraldo Pereira de Barros, 
770 -  Centro. Telefone 
(14) 3264 -  3943. Na foto 
a equipe Amanda, Camila, 
Isabela e Dantieli.

FOTOS: STUDIO A

o  Aparecido e Cleiton 
no Estância Grill 
©  Aroldo José no 
Estância Grill 
©  Francisco no 
Estância Grill 
O  Bruno e Caroline 
no Estância Grill 
©  Gisele e Andrea 
no Estância Grill 
O  Gleberson e Wladimir 
no Estância Grill
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• Thais Uany 
de Souza 
completou 
18 anos 
no dia 10 
de janeiro. 
Familiares 
e amigos 
desejam que 
esse sorriso 
esteja 
sempre no 
seu rosto, 
como sinal 
de felicidade 
plena!

• Vitória 
Luiza
completou 
seus 6 anos 
no dia 16. 
Recebe os 
parabéns 
dos pais 
Sueli e Paulo, 
e da irmã 
Vanessa.
Que Deus a 
abençoe!

RiWALTER M 0R ETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

Fone: (1 4 )  3 2 6 4 3 6 1 3  
Celular: 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  de Novembro, 
06 - Centro

mailto:coresvivas@lpnet.com.br

