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Apesar de risco, 
dengue dá 
trégua na região
Pederneiras, Lençóis Paulista, Agudos e Barra 
Bonita ainda não tiveram casos autóctones em 2013; 
autoridades mantém alerta para afastar risco da 
proliferação do mosquito transmissor Cí

AREIÓPOLIS

Peixeiro rebate 
entrevista de 
Amarildo

O ex-prefeito de Areiópolis, José 
Pio de oliveira, o Peixeiro, procurou 
o jornal O ECO para comentar as de
clarações do atual prefeito da cidade, 
Amarildo Garcia Fernandes, em en
trevista publicada no sábado 12. O ex
-chefe do Poder Executivo classificou 
como “equivocadas e não correspon
dentes com a verdade" as afirmações 
de Amarildo, principalmente em 
relação à dívida de R$ 6,2 mi.

MACATUBA

Depois de matriz, filial 
de joalheria é assaltada

Uma joalheria  no Centro de 
M acatuba foi alvo de assaltantes 
na tarde de terça-feira 22. Dois 
hom ens, um  deles arm ado , leva
ram  várias jóias e a bolsa de um a 
das vítim as. O estabelecim ento 
com ercial faz parte  da m esm a 
rede da joalheria  roubada há 
duas sem anas em Lençóis Pau
lista. De acordo com a Polícia 
M ilitar, os bandidos entraram

no estabelecim ento e renderam  
funcionários e um  cliente. Em 
seguida, as vítim as perm anece
ram  trancadas no fundo da joa- 
lheria . Enquanto um  com parsa 
vigiou o grupo, o assaltante re 
colheu as jóias e a bolsa de um a 
das vítim as com celular, carte i
ra e chaves. Até o fecham ento 
desta edição, os acusados não 
haviam  sido localizados.
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SAÚDE

Inflamação do 
ciático atinge 15% 
da população

O nervo ciático é o maior nervo 
do corpo humano. Ele tem raízes 
desde a quarta vértebra das cos
tas e vai até o dedo maior do pé 
e é o responsável pela condução 
de impulsos nervosos de um lo
cal para outro, impulsos motores 
e das articulações para as per
nas. Apesar do tamanho, o nervo 
é mais conhecido pela dor que 
provoca quando inflama. o
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MOTOTAXISTA

Inscrição para 
curso obrigatório 
termina amanhã

Como forma de contribuir para 
a capacitação dos lençoenses que 
exercem a atividade de mototaxista 
(foto ao lado), a Diretoria de De
senvolvimento, Geração de Em
prego e Renda, em parceria com o 
SEST/Senat, está com as m atrícu
las abertas para o curso de Espe
cialização em Mototaxista. O curso 
é gratuito e será realizado de 1° a 
8 de fevereiro, no SEST/Senat, em 
Bauru, das 18h30 às 23h. Para os 
interessados, a DDGER oferece
rá transporte sem custos para os 
participantes. O prazo para as ins
crições vai até amanhã, das 8h às 
17h, no Centro do Empreendedor. 
Serão oferecidas 25 vagas.

BOREBI

Prefeitura realiza 
obras em
estradas e vicinais

Já tiveram início as obras de 
recuperação da vicinal Antonio 
Carlos Vaca (Borebi 005) e avenida 
de acesso à cidade, após os danos 
causados pela forte chuva, seguidos 
do rompimento de represas, ocor
ridos na semana passada. As obras 
vêm sendo realizadas em parceria 
com a concessionária Rodovias do 
Tietê. De acordo com o prefeito 
Manoel Frias Filho, a decisão de 
recuperar as vias através da parce
ria acelerou as obras, que depen- 
deriam de muito mais tempo para 
serem executadas, caso o município 
tivesse que buscar recursos na De
fesa Civil do Estado, como havia 
sido pensado inicialmente.

ÍNDICE
Opinião.............
Polícia
Economia
Polícia

Página A3 
Página A4 
Página A5 
Página A6

S a ú d e . 
Social .

Página A7 
Página A8

TEMPO
QUINTA-FEIRA, 24/01

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

4 Q Q o p  tarde e à noite.Í20»C @  84%

SEXTA-FEIRA, 25/01
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 

A Q C o p  tarde e à noite.Í24»C ís) 84̂ ;

C&T
Estudo mostra que 
m aturidade d ig ital torna  
em presas m ais lucrativas

Fechamento^r 

desta edição: 0 3

2 0 h 2 8  ^

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Cidades FORMADOS
Prefeito de Agudos, Everton Octaviani participou da 
formatura de 50 bombeiros no quartel de Franco da Rocha. 
Quatro deles (Rafael Henrique Marquesi Parpineli, Vagner Luiz 
Teixeira, Juliano Alves Peçanha Guimarães e Samuel Granato 
Hoelz) virão para o grupamento local.

, s i r /

FRASE
"Não somente a dengue, mas a 
leishmaniose também nos preocupa neste 
período do ano ." Márcio Santarém , diretor 
de Saúde em  Lençóis, sobre o mutirão 
contra a dengue

VISITA - No final da manhã de ontem 22, o prefeito de Pederneiras, Daniel Pereira 
de Camargo (PSB), recebeu os prefeitos baianos José Ricardo Rodrigues Barbosa 
(município de Lapão) e Ediclei Souza Barreto (Ibititá) para trocar informações sobre 
o sistema educacional adotado pela cidade.

FLAVIA PLACIDELI o 
*

DESCASO - Há poucos dias, a equipe do Jornal O ECO flagrou um sofá descartado 
no canteiro de uma avenida no Jardim Alvorada. Pela cidade é possível encontrar 
mais objetos jogados por aí. Ontem, um colchão foi encontrado na avenida Vereador 
Doutor Hermínio Jacon, no Jardim Nova Lençóis. Cena como essa é um descaso 
com a população que joga o lixo no lugar correto.

\ _____ \ \ _____ \

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.

(

Lixo eletrônico
Quarenta milhões de toneladas. Essa é a quantidade de lixo 

eletrônico produzida todos os anos, segundo a Organização In
ternacional do Trabalho. O descarte envolve vários tipos de equi
pamentos, como geladeiras, máquinas de lavar roupa, televisões, 
celulares e computadores. Países desenvolvidos enviam 80 por 
cento do seu lixo eletrônico para ser reciclado em nações em de
senvolvimento, como China, Índia, Gana e Nigéria. O problema, 
segundo a organização, é que muitas vezes, as remessas são 
ilegais e acabam sendo recicladas por trabalhadores informais. 
Um estudo, publicado no fim do ano 
passado destaca a importância 
do manejo seguro do mate
rial, devido à exposição dos f f  
trabalhadores a substân 
cias tóxicas como 0 chum 
bo e 0 mercúrio. Segundo 
a Organização Internacio
nal do Trabalho, existem 
vários riscos para a saúde, 
como dificuldades para res
pirar, asfixia, pneumonia, pro 
blemas neurológicos, 
convulsões, coma 
e até a morte.

BARRA BONITA
O capitão dos portos e capitão 

de fragatas Luis Fernando Baptistela 
passa hoje o comando da Capitania 
Tietê-Paraná, unidade Barra Bonita, 
para o novo capitão de fragatas, Már
cio Costa Lima. A cerimônia terá início 
às 10h e será realizada nas depen
dências do prédio da Marinha, onde 
autoridades de Barra Bonita e região 
estarão presentes, assim como o 
prefeito de Barra Bonita, Guilherme 
Belarmino, de Igaraçu do Tietê, Carlos 
Alberto Varasquim, o Bucho, e o pre
feito de Bauru, Rodrigo Agostinho. A 
troca de comando da Capitania em 
Barra Bonita ocorre a cada dois anos.

PEDERNEIRAS
O Carnaval "Tropical" promovido 

pela prefeitura de Pederneiras, por 
meio do Departamento de Cultura e 
Turismo, acontece no Recinto de Ex
posições "José Augusto de Carvalho 
Neto", de 9 a 12 de fevereiro. A prefei
tura também organiza a folia de car
naval nos distritos e no bairro Paturis. 
Para garantir a segurança dos foliões, 
a prefeitura realiza amanhã a contra
tação de seguranças que vão traba
lhar nos quatro dias de festa. Segundo 
edital, disponível no site do órgão mu
nicipal, serão contratados 150 segu
ranças, todos uniformizados (blazers/ 
coletes), equipados com pelo menos 
quatro aparelhos detectores de me
tais. Tanto os bailes quanto as matinês 
vão contar com equipes de segurança.

LENÇÓIS
A Diretoria de Obras e Infraestrutu- 

ra deu início aos trabalhos de limpeza 
de todas as redes de galerias de cap
tação de águas pluviais no município. 
Esta ação pretende garantir que os 
ramais tenham 10 0 %  de eficiência em 
dias de grande precipitação. Em anos 
anteriores, o trabalho era feito apenas 
nos pontos que apresentavam entu
pimento. A partir de agora, o trabalho 
será estendido para todos os ramais 
de galerias e será feito no início de 
cada ano. A equipe composta por seis 
funcionários vai utilizar caminhões e 
retroescavadeira para o trabalho que 
teve início pela rede do Conjunto Júlio 
Ferrari. Nesta semana, o cronograma 
da operação está programado para as 
galerias do Parque Rondon, vilas Cru
zeiro e São João. A população pode co
laborar não jogando sacolas plásticas, 
garrafas e materiais inservíveis e entu
lhos nas galerias

Estão abertas as inscrições para voluntários na 
Copa das Confederações. O Ministério do Es
porte selecionará 7 mil pessoas para ajudar no 
evento. Os voluntários vão trabalhar de graça 
em aeroportos, pontos turísticos, festas públi
cas, Fan Fests e locais que receberão torcedo
res. Para participar da seleção é preciso ter 18 
anos de idade, morar no Brasil e ter disponibi
lidade de horário. As inscrições pelo site www. 
brasilvoluntario.gov.br até o dia 16 de fevereiro.

197 milhões de pessoas procuram trabalho no 
mundo. O desemprego é de 5 ,9 % .  Os dados 
são da Organização Internacional do Trabalho, 
a OIT, que alerta que o problema crescerá nos 
próximos anos. Em 2012, mais de 4 milhões de 
pessoas perderam o emprego, boa parte em 
países desenvolvidos, por causa da crise eco
nômica que afeta Europa e Estados Unidos. En
tre os jovens, o desemprego é mais grave. São 
quase 74 milhões na faixa de 15 e 24 anos.

Num país que dedica profundo respeito aos 
mais velhos, um ministro sugere que os ido
sos se apressem em morrer. A declaração foi 
do chefe das Finanças no Japão, que reclamou 
do alto gasto do governo com a saúde públi
ca. O ministro, de 72 anos, disse que recusaria 
qualquer tipo de tratamento médico para pro
longar sua vida, se sofresse de doença grave. 
A declaração ganhou repercussão e o ministro 
procurou os jornalistas para se desculpar.
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Opinião FRA SE
• "Não podem os descuidar, apesar de 
considerar a situação controlada".

Sandra Elisabete Castello, responsável pelo 
setor de vigilância sanitária de Barra Bonita.

PARA PEN SA R
"A persistência é o 

menor caminho do 
êxito"

Charles Chaplin

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

Clima é tranquilo, mas descuido pode custar caro

T o

)do ano chega o tempo de chuva, calor 
o assunto dengue reaparece quase que 

automaticamente nos noticiários. No caso 
da região em que o jornal circula (Lençóis Pau
lista, Agudos, Pederneiras, Borebi, Macatuba, 

Areiópolis, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê) 
a situação é relativamente tranquila.

De acordo com mapeamento de O 
ECO junto às secretarias de Saúde des
sas cidades, nenhum caso autóctone 
-  aquele em que o contágio acontece 
dentro da cidade -  foi registrado.

Este pode ser um sinal de que as 
prefeituras estão realizando um bom 

trabalho de prevenção e que a popula
ção também está fazendo o seu papel. 
Mas também pode estar relacionado

aos ciclos da doença. Alguns estudos mos
tram que a proliferação do mosquito é maior 
do que em outros.

Por isso, ainda é preciso manter-se em 
alerta. As prefeituras devem intensificar 
campanhas de conscientização e também de 
mutirões para recolher materiais inservíveis, 
que podem acumular água.

A população, por sua vez, deve colocar 
a mão na consciência e pensar que se não 
cuidar da área interna e externa de sua casa 
pode estar colocando em risco sua família e 
também toda a vizinhança.

A dengue é uma doença plenamente 
evitável, mas é preciso a colaboração de to
das para que o final do ano reflita o clima de 
tranquilidade anunciado agora.

///////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Repetitivo
Fernando Darcie,
30, é empresário.

lha, acontece.
Acontece de acordar um dia e nada 

vir à cabeça. De as ocupações, as fal
tas e os excessos da rotina fazerem parar a 
criatividade, como se todas as ideias boas já 
tivessem se esgotado, e qualquer outro as
sunto fosse banal, tosco. Daí que me sobra 
-  porque sobram motivos -  o velho e incô
modo tema da violência que nos assola.

Estou, como você, assustado com a onda 
de crimes que vem tomando conta da cida
de. 2013 já teve assalto à padaria e à loja de 
roupas, roubo à joalheria, bomba no caixa 
eletrônico e aí por diante. Apesar da penei
ra de boas estatísticas que Lençóis Paulista 
possui, não dá para tapar o sol com ela. Se ti
vesse sido escrita hoje, a tragédia de Shakes- 
peare diria que "há algo de podre no reino 
da sétima melhor cidade do Brasil". Nossa 
paranoia por segurança comprova: não está 
tudo bem. E eu não tenho conseguido des-

viar meus artigos dessa desfortuna.
Relendo o que tenho escrito ultima

mente, vi que o tema "violência" tem sido 
recorrente. Na verdade, temas pessimis
tas em geral têm sido frequentes; eu só 
falo de cercas elétricas e muros. Só que 
quem me conhece sabe do meu otimismo 
quase ingênuo: se me jogarem do vigési
mo andar, ao passar pelo décimo direi que 
"até aqui tá tudo indo bem". Por que, en
tão, o pessimismo?

Acho que perdi muito da esperança que 
tinha, em especial no Brasil, de que as coi
sas irão melhorar ou estão melhorando. Sou 
otimista quanto a mim, à minha família e aos 
meus amigos, mas acho, realmente, que a 
vez do Brasil já passou, a chance do país se 
tornar um lugar civilizado foi perdida na dé
cada passada e que até o final da minha vida 
-  mesmo que eu morra centenário -  não verei 
por aqui as boas condições de vida e comuni
dade que vi há alguns anos, quando morei no 
Canadá. Odeio comparar, mas é isso.

E é por isso que virei um sujeito repetitivo.
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Avançar em Reformas estruturais
A rnaldo Jardim ____________________
é deputado federal pelo PPS-SP e 

presidente da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Infraestrutura Nacional

O ano de 2013 é oportunidade para um 
avanço da agenda legislativa, ocasião 
para entrarmos na análise e delibera

ção de temas mais polêmicos e estratégicos 
como as Reformas estruturais. Sem eleições 
neste período, poderá o Parlamento ter um 
ano bastante produtivo, desenvolver uma 
pauta que trate de questões fundamentais 
para o crescimento do país.

Políticas de curto prazo e imediatistas 
têm dominado as ações do Executivo, o 
Legislativo ao tratar das Reformas de 
base poderá reestabelecer uma visão de 
longo prazo que fixe base para políticas 
publicas duradouras, trazer segurança ju 
rídica que anime investimento, construir 
um projeto de Nação!

Está praticamente abandonado o debate 
sobre as Reformas estruturais. O Executivo 
tem se resignado em transferir essa inicia
tiva ao Congresso Nacional e o Legislativo 
submisso aos interesses do governo, tendo 
seu dia a dia dominado pela enxurrada de 
Medidas Provisórias, não conseguem fazer 
avançar esta discussão.

Uma série de reformas são fundamen
tais para estruturar de forma definitiva uma 
política de crescimento econômico e conso
lidar as instituições. A lista é imensa: sindical, 
trabalhista, do Judiciário, previdenciária, polí
tica, tributária etc.

Mas diante da escassez de tempo e para 
que realmente deliberemos, considero que 
deveríamos nos concentrar na Reforma Po
lítica ainda no primeiro semestre de 2013. 
Fazer isto, antes que o debate eleitoral do 
próximo ano esquente, porque quando isso 
acontece, sempre se alega que uma ou ou
tra proposta de mudança favorece a candi
daturas de um lado ou outro. A antecipação 
é o melhor caminho para não "se deixar con-

taminar" pelo clima eleitoral, nesta questão 
defendo voto distrital misto, listas partidárias 
e financiamento público de campanhas.

Outra prioridade que sugiro é a questão 
da Reforma previdenciária. O perfil da vida 
de população está mudando, as pessoas es
tão vivendo mais tempo e isso significa uma 
alteração na pirâmide social.

Não podemos ficar esperando o que 
ocorreu com os países europeus, que já não 
dão conta de pagar os trabalhadores aposen
tados os compromissos previdenciários assu
midos no passado. Portanto, é imperiosa a 
decisão de alterarmos regras previdenciárias 
para prepararmos a necessária mudança para 
que não tenhamos que fazer depois em "cli
ma de emergência"!

Por fim, a agenda legislativa deste ano 
deve avançar na questão tributária. Em 2012 
tivemos algumas mudanças, particularmen
te com iniciativas localizadas e setoriais de 
desoneração da folha de pagamento das 
empresas, embora insuficientes para uma 
alteração mais significativa do atual quadro 
de tributos, em torno de 3 6 %  do PIB.

O Brasil tem uma crescente arrecadação 
tributária, que aumenta mais do que o PIB, é 
burocrática e um convite para a evasão fis
cal. A simplificação de regras, a reafirmação 
da Federação e o estabelecimento de crité
rios de justiça tributária devem ser os princi
pais pontos da reforma tributária.

As mudanças poderiam começar pela al
teração da legislação do ICMS, com sua uni
ficação para acabar com a chamada "guerra 
fiscal" entre os estados.

Em 2013, o Brasil vai precisar ir alem nas 
políticas localizadas e setoriais, precisará 
buscar regras estáveis, melhorar a capaci
dade de execução orçamentária e garantir o 
aumento do grau do investimento privado.

O ano que começa precisa ser de "arru
mação da casa" para construirmos um futu
ro melhor. O Legislativo fará um grande pa
pel ao avançarmos nas Reformas Estruturais 
de que o País precisa!

Câmara de Agudos discute 
melhorias para setor de Saúde

Vereadores de Agudos realizaram, na manhã de ontem, a terceira sessão extraor
dinária do ano para discutir benefícios que serão destinados ao setor da saúde. Estive
ram presentes o provedor do Hospital de Agudos, Sérgio Camargo, o diretor adminis
trativo da Associação Hospitalar, Alberto Alves, a secretária de saúde Marli Arantes e 
o prefeito municipal Everton Octaviani (PMDB). O médico e vereador Antonio Paschoal 
(PSDB) usou a tribuna e citou diversos programas que podem ser adotados pelo mu
nicípio para melhorar o atendimento na saúde.

ESCLARECIMENTOS
-  O presidente da Câ
mara Auro Octaviani 
(PMDB) disse que a 
sessão serviu para es
clarecer à população 
diversas dúvidas so
bre o atendimento do 
hospital e dos postos 
de saúde.

Tem Espaço!
"Sabemos que tem espaço". Foi a 

frase do prefeito, que pediu "melhor 
postura" da diretoria do hospital. Segun
do ele, se o hospital não caminhar junto 
com a prefeitura, não há como ter aten
dimento de qualidade.

Ex-P T
Ex-prefeito de Areiópolis, José Pio de 

Oliveira, o Peixeiro, se movimenta. Ao 
O ECO, confirmou desfiliação do Partido 
dos Trabalhadores e negociação com o 
Partido Social Liberal. Reunião com o di
retório do partido está marcada para a 
próxima semana.

Deputado
A intenção de Peixeiro é clara, evi

dente e declarada: ser candidato a de
putado estadual. Ele confessa que preci
sará de apoio político e empresarial.

Revelação
Em entrevista ao Jornal O ECO, Pei

xeiro revelou porque não apoiou ne
nhum dos dois candidatos ao Poder Exe
cutivo da cidade na campanha política 
de 2012. Com relação a Amarildo Garcia 
(PSDB), a questão foi partidária.

Pedido
Já com relação ao apoio natural ao 

então candidato Toni Cadete (PR), o ex
-prefeito disse que o republicano fez um 
pedido. "Ele me pediu para que eu não 
subisse em seu palanque para não mis
turar a prefeitura com campanha eleito
ral, já que estávamos passando por um 
momento difícil", afirmou.

E xp licaçõ es
Alberto Alves explicou algumas dú

vidas sobre o atendimento do hospital. 
Um dos assuntos mais polêmicos citava 
a instalação de uma UTI.

Im possível
Alves respondeu às perguntas de 

vereadores sobre a UTI e disse que é im
possível que o serviço seja instalado no 
município. Falta de verba. Segundo ele, 
o custo médio é de R$ 1 milhão por mês.

Vagas
O diretor também falou da Central 

de Regulação de Vagas nos hospitais de 
referência da região. Alves confirmou 
dificuldade em encontrar vaga quando 
é necessário transferir paciente. A bu
rocracia é grande.

Farm ácia
O vereador Paschoal abordou a ins

talação de farmácia popular na cidade. 
Para ele, a farmácia deveria ficar junto 
ao pronto-atendimento para facilitar a 
vida da população.

Clim a quente
Quando Paschoal fazia o uso da pala

vra, o prefeito foi ao diretor e o provedor 
do hospital para saber se era possível 
implantar a farmácia.

Não tem espaço!
De imediato, os representantes do 

hospital disseram que não h á espaçio 
físico para abrigar a farmácia. Sem insis
tir, o prefeito saiu e demonstrou não ter 
gostado da situação.
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O Brasil foi o país 
que m ais cresceu no 
Faceb ook em  2 0 12 , 
se g u n d o  dados 
d ivu lg ad o s pela 
própria em p re sa

Maturidade digital torna 
empresas mais lucrativas

1 ^  A tecnologia da informação se tornou uma
Q n  das principais aliadas dos setores da indústria 

■ j l^  e do comércio para melhorar o desempenho 
e controle das áreas de finanças e produção. 
A pesquisa The Digital Advantage: How digital 
leaders outperform their peers in every indus- 
try, realizada pelo grupo Capgemini, em parceria 
com o Centro de Negócios Digitais do Instituto 

•E ^  de Tecnologia de Massachusetts (MIT), endossa 
t  essa afirmação. Isso porque, de acordo com o

documento, as empresas que têm maior ma
turidade digital são mais lucrativas. O estudo, 

o ^  apresentado em novembro de 2012 com mostra 
^  de 400 companhias do mercado mundial, relata 

que as empresas maduras são aquelas que con
seguem combinar investimentos tecnológicos

M
em benefício próprio e também para a carteira 

de clientes. Segundo a avaliação, em média, 
9 %  dessas empresas geram mais receita 

por meio dos recursos existentes e 2 6 %  
superam as concorrentes em termos de 

lucratividade. Para Denis Augusto Gonçal
ves, arquiteto de soluções de uma empresa 

V  de tecnologia, esses resultados demonstram
I  que as empresas adeptas ãs soluções tecnoló-
I  gicas estão mais preparadas para lidar com as
I  necessidades do mercado e gerenciar ações
1 para sua própria sobrevivência. "Com 0 uso de

softwares de gerenciamento, por exemplo, é 
possível saber exatamente qual será o custo de 
produção de um objeto e a margem de lucro. Es
ses detalhes fazem a diferença, porque tornam 
as operações empresariais mais sustentáveis. É 
um grande desafio ter as informações em tem
po hábil para direcionar estratégias e ações, e 
esse papel cada vez mais depende das tecnolo
gias disponíveis por esses sistemas", afirma ele.

///////////^ /////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite
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Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

FASES DA LUA
JANEIRO

TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
Polícia 
Militar

190
Lençóis Paulista Borebl
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

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

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

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

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

Polícia DETENÇÃO
Um homem procurado pela polícia foi detido no Jardim Primavera 
na tarde de terça-feira 22. Em patrulhamento no bairro, a Polícia 
Militar se deparou com L.R.V., 18 anos, em atitude suspeita, no 
cruzamento das ruas Oscar Boso e Luiz Boso. Constatado que havia 
um mandado de busca e apreensão, ele foi conduzido à delegacia.

ROUBO

Bandidos armados roubam 
joalheria em Macatuba
Assalto foi semelhante ao que ocorreu em Lençóis Paulista; até ontem, ninguém havia sido preso

A n g e lo  Neto
FOTO ARQUIVO/O ECO

Uma joalharia no Centro 
de Macatuba foi alvo de 
assaltantes na tarde de 

terça-feira 22. Dois homens, 
um deles armado, levaram vá
rias jóias e a bolsa de uma das 
vítimas. O estabelecimento 
comercial faz parte da mesma 
rede da joalheria roubada há 
alguns dias em Lençóis Pau
lista. Até o fechamento desta 
edição, os acusados não ha
viam sido localizados.

De acordo informações da 
Polícia Militar, os bandidos en
traram no local e renderam dois 
funcionários e um cliente, por 
volta das 17h. Logo em segui
da, as vítimas foram obrigadas 
e ir até o fundo da joalheria, 
onde permaneceram trancadas. 
Um comparsa vigiou o grupo 
enquanto o outro assaltante 
recolheu as jóias e a bolsa de 
uma das vítimas com celular, 
carteira e chaves. Eles fugiram 
em um carro. Até o fechamen
to desta edição, ninguém havia 
sido preso. A quantidade de

jóias e o valor roubado não fo
ram divulgados. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Este é o segundo caso de 
roubo na mesma rede de joa- 
lheria em menos de duas sema
nas. Em 10 de janeiro, quatro 
homens armados levaram jóias, 
relógios e dinheiro do estabele-

cimento localizado no Centro 
de Lençóis Paulista. Eles tam
bém levaram as vítimas ao se
gundo andar da loja.

Toda a ação foi gravada pela 
câmera de segurança do prédio. 
O Polícia Civil de Lençóis Pau
lista acredita que os ladrões não 
sejam da cidade. Nos últimos

dias, as investigações avança
ram, mas os bandidos continu
am foragidos.

O que chama a atenção em 
ambos os casos é tranquilidade 
dos assaltantes e o horário das 
ações. A polícia acredita que 
esta seja uma quadrilha espe
cializada em crimes desse tipo.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil continua atrás de 
assaltantes que explodiram caixa
Participação de lençoenses está quase descartada; ladrões ameaçaram fazer o vigia de refém

A n g e lo  Neto

A  Polícia Civil de Lençóis 
Paulista esta atrás dos 
três homens que explo

diram um caixa eletrônico lo
calizado no pátio de um posto 
de combustíveis em Lençóis 
Paulista, na madrugada da 
segunda-feira 21. De acordo 
com informações, a quantia

levada pelos assaltantes chega 
a R$ 80 mil. Eles ainda deixa
ram cerca de R$ 32 mil espa
lhados durante a ação.

Nos últimos dias, as investi
gações avançaram e a participa
ção de morados da cidade está 
praticamente descartada. O 
carro encontrado no distrito de 
Alfredo Guedes e, ao que tudo 
indica, foi utilizado na ação. De

acordo com o vigia no posto de 
combustíveis que teve a identi
dade preservada, os bandidos 
chegaram ao local e pediram in
formações. Ouvido pelo jornal 
O ECO, ele confessa que sentiu 
muito medo. "Eles perguntaram 
onde poderiam arrumar o vidro 
do carro. Logo em seguida, com 
uma arma prateada, me manda
ram deitar no chão", contou.

Ainda de acordo com o vi
gia, os assaltantes chegaram a 
ameaçá-lo caso existisse mais 
alguém no local. "Eles me 
perguntaram se havia mais al
guém. Se houvesse, disseram 
que iriam me fazer de refém. 
Fiquei com muito medo", com
pleta. Ontem, a testemunha se 
apresentou novamente da dele
gacia para prestar depoimento.

PRESOS

PM detém três suspeitos de roubo
Três pessoas, entre elas um menor, foram conduzidas à delegacia

A n g e lo  Neto
): FLAVIA PLACIDELI/I

A  Polícia Militar de 
Lençóis Paulista cum
priu, ontem à tarde, 

mandados de busca e apre
ensão em várias residências. 
Três pessoas foram detidas, 
entre eles um menor, acu
sados da praticar roubos e 
furtos na cidade. Em buscas 
em uma residência, foram 
encontrados entorpecentes.

Nas buscas à casa do me
nor, a PM encontrou 146g 
de maconha, 65,4 g de co
caína e R$ 90 em dinheiro. 
Também foram encontradas 
diversas peças de roupas, 
possivelmente produtos de

APREENSÃO -  Durante o mandado 
de busca e apreensão, quantidade 
razoável de drogas foi encontrada

furto na madrugada de te r
ça-feira 22. Na ocasião, os 
acusados quebraram o vidro 
e levaram a mercadoria. A 
ação foi gravada por câme
ras de segurança.

De acordo com o tenente 
Roberto Trujillo Junior, duas 
pessoas ainda são procura
das. "Todas essas pessoas 
são acusadas não apenas por 
tráfico, mas também por di
versos roubos ocorridos na 
cidade, em especial nos últi
mos dias", afirma.

Ontem à tarde, a Polícia 
Civil entrou em contato com 
vítimas para que elas com
parecessem à delegacia e 
identificassem os acusados.

EDITAL de anúncio de 1° e 2° praça do bem 
imóvel penhorado da executada BELONIZA 
FERNa Nd ES MARTINUCHO, nos autos de 
CARTA PRECÁTORIO n° 333.01.2012.002186- 
7/000000-000, Ordem n° 977/2012, oriunda 
do Procedimento Sumário da 1° Vara Judi
cial da Comarca de Lençóis Paulista, Proc. n° 
319.01.1996.000361/000000-000, Ordem n° 
542/1996 movida por MORETTO INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra 
BELONIZA FERNANDES MARTINUCHO.
A DOUTORA MARIA CRISTINA CARVALHO 
SBEGHEN, MM. JUIZ(A) DE DIREITO da Va^ 
Única da Comarca de Macatuba, DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI:
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDI
TAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 
TIVEREM E INTERESSAR POSSAM, que no 
próximo dia 25 de Fevereiro de 2013, às 15:00 
horas, horas, à porta principal do edifício do Fó
rum de Macatuba, sito à RUA SERGIPE, 1-36- 
JARDIM PANORAMA- Macatuba/SP -  CEP: 
17290-000, o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou 
quem legalmente as suas vezes fizer, levará em 1° 
hasta o bem abaixo descrito e avaliado, para venda 
e arrematação a quem maior lanço oferecer acima 
da avaliação, ficando desde já  designado o dia 11 
de março de 2013 às 15:00 horas, para realização 
de 2° hasta, caso não haja licitantes na primeira, 
no mesmo local, ocasião em que o bem será en
tregue a quem mais der, não sendo aceito preço vil 
(art. 692 do CPC), sendo que pelo presente edital 
fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) supracitados inti
mados das designações supra, caso não localizados 
para intimação pessoal. O bem é descrito como: 
(01) uma unidade residencial, com 48,50m^ de 
construção, sob n° 2-111, na quadra formada pela 
Avenida Brasilio Artioli, e pelas Ruas Paraná, Pará 
e Ceará, do Núcleo Habitacional Vila Nova, situa
do na cidade e comarca de Macatuba/SP, encerran
do a área de 198m^.” Avaliado em R$ 90.000,00 
em 18.01.2012. O referido bem encontra-se de
positado em poder de da executada BELONIZA 
FERNANDES MARTINUCHO, podendo ser 
examinado pelos interessados, não constando dos 
autos qualquer ônus que pese sobre os mesmos. E 
pelo presente edital fica a executada BELONIZA 
FERNEDES MARTINUCHO, devidamente IN
TIMADA da designação supra, caso não seja en
contrada para intimação pessoal, para fins de direi
to. E, para que chegue ao conhecimento dos inte
ressados e ninguém alegue ignorância, expediu-se 
o presente, que será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, aos,
14 de dezembro de 2012. E u _____(Tatiane Reti
Regonatto), escrevente, digitei. E u _____(Carlos
Alberto Giorgetti) Diretor de Serviços, subscrevi e 
assino por determinação judicial.

http://www.uniontecnologia.com.br


Cotidiano EPIDEMIA
O número de notificações de casos suspeitos de dengue em 
Campo Grande chegou a 10.584. O dado é referente ao período 
de 30 de dezembro de 2012 até segunda-feira 21. A média diária 
de notificações é 938 e a situação é tratada como epidemia pelos 
órgãos da saúde. Quatro mortes suspeitas estão sendo investigadas.

VERÃO

Sob risco, região registra poucos casos de dengue
Pederneiras, Lençóis, 
Agudos e Barra 
ainda não tiveram 
casos em 2013

A n g e lo  Neto,
W elinton Barros 
e M ayara Seaca_______

Com o verão, o risco de pro
liferação do mosquito Ae- 
des aegipty, transmissor 

da dengue, aumenta. Mesmo 
com o risco iminente da doen
ça, a região de Lençóis Paulista 
registrou poucos casos da do
ença nos últimos meses. Nesse 
quesito, Barra Bonita impres
siona positivamente. A cidade 
não tem casos de dengue há dez 
anos. Apensar do clima aparen
temente tranquilo, as autorida
des alertam que o risco existe e 
que o combate deve continuar. 
Bauru já enfrenta uma situação 
preocupante. Até agora já foram 
registrados 31 casos autóctones 
da doença ante 35 casos regis
tras durante todo o ano de 2012.

Lençóis Paulista terminou 
ontem um mutirão de limpe
za. Foram dois dias em que 
materiais inservíveis, conside
rados criadouros do mosquito 
transmissor da doença, foram 
retirados das ruas. A ação vem 
se somar ao trabalho que já é 
realizado pela Diretora de Agri
cultura e Meio Ambiente, que 
mantém o serviço de coleta de 
inservíveis em geral às terças, 
quartas e quintas-feiras. A cida
de teve 34 notificações e apenas 
um caso confirmado (importa
do) em 2012. Em dezembro, o 
índice breteau (que mede as lar
vas do mosquito) era zero. Até o 
momento, o ano de 2013 não re
gistrou nenhum caso da doença.

Em Agudos, a secretaria de 
Saúde realiza em todos os bair
ros, a Avaliação de Densidade 
Larvária (ADL) para identificar 
os números do Índice de Brete- 
au (IB) no município. Os agen
tes sanitários visitam os bairros 
e oferecem orientações de pre
venção aos moradores. Além de 
falar da conscientização e dos 
perigos do mosquito Aedes ae- 
gypit, os agentes colhem amos
tras de larvas, que são enviadas 
para análise.

O setor não conseguiu con
tabilizar, até o fechamento desta 
edição, as notificações e casos 
confirmados em 2012. Neste 
ano, não houve nenhum resul
tado positivo para a doença.

Entre os que passaram infor
mação a tempo, Pederneiras é o

FOTO: FLÁVIA PLACIDEU/O  ECO

ALERTA -  Lixos jogados na rua de maneira imprópria podem se tornar 
criadouros do mosquito Aedes aegypit, transmissor da dengue

município com maior incidência 
da doença na região em que O 
ECO circula. Em 2012, foram 14 
casos confirmados. Já este ano, 
segundo informações do setor de 
saúde, um caso importado já foi 
confirmado pelos exames. O mo
rador é do bairro Leonor Mendes

de Barros. A partir da próxima 
semana, deverá ser feito trabalho 
de nebulização no local. O setor 
também intensifica as vistorias 
em áreas e locais estratégicos 
como cemitério, casas com pisci
na, terrenos baldios, entre outros.

Há dez anos Barra Bonita não

apresenta nenhum caso de trans
missão de dengue. Existem noti
ficações, em que a pessoa pode 
apresentar os sintomas típicos da 
doença. Em 2012 foram notifica
das 15 pessoas, que passaram por 
exames médicos, mas não apre
sentaram o vírus. E em 2013, até 
agora, houve apenas uma notifi
cação. "Nosso trabalho é feito o 
ano todo e não só nessa época em 
que as chuvas são mais frequen
te, pois é nessa época em que o 
risco da transmissão e prolifera
ção é maior”, diz a encarregada 
do setor de vetores, Sandra Eli- 
sabete Castello. "Não podemos 
descuidar, apesar de considerar a 
situação controlada”.

A baixa incidência de casos 
no município vem de um tra
balho contínuo e diário, onde 
agentes de saúde fazem orientam 
a população da importância de 
manter o quintal sempre limpo, 
além de não deixar água parada 
em vasos e outros recipientes.

Bauru enfrenta aum ento no núm ero de casos
O município de Bauru 

já registrou este ano 31 casos 
autóctones de dengue. No ano 
inteiro de 2012, foram confir
mados 35 casos, sendo 29 au
tóctones e seis importados. O 
ano de 2011 teve uma explosão 
com mais de 5 mil notificações. 
A proximidade da cidade com 
a região mostra que as ações 
das prefeituras devem continu-

ar. Além disso, os moradores 
devem ter consciência de que 
a maioria dos criadouros está 
em seus próprios quintais.

O verão é a estação em que 
as chuvas são mais recorrentes 
e por isso, a água costuma a 
se acumular com maior fre
quência. A melhor forma de 
se evitar a dengue é combater 
os focos de acúmulo de água,

locais propícios para a criação 
do mosquito transmissor da 
doença. Para isso, é importan
te não acumular água em latas, 
embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes, 
pneus velhos, vasinhos de 
plantas, jarros de flores, gar
rafas, caixas d'água, tambores, 
latões, cisternas, sacos plásti
cos e lixeiras, entre outros.

Câmara Municipal de Macatuba
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
m u n ic íp io  d e  m a c a t u b a
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3° QUADRIMESTRE DE 2012

e x e r c íc io  a n t e r io r 3° QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida R$ 34.374.892,48 R$ 51.793.313,88

R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal R$ 648.578,14 1,88 R$ 759.158,81 1,46
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) R$ 2.952.218,89 5,70
Limite Legal (art. 20) R$ 2.062.493,55 6,00 R$ 3.107.598,83 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

II -INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III -  DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades financ.em 31/12 R$

Caixa R$ -
Bancos -  C/Movimento R$ -
Bancos -  C/Vinculadas
Aplicações Financeiras

Subtotal R$ -
(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12
Total das Disponibilidades: R$ -

Inscrição de Restos a Pagar: R$
Processados R$ -
Não Processados R$ -

Total da Inscrição: R$ -

Macatuba, 31 Dezembro de 2012.

Presidente da Câmara Municipal 
Elídio de Jesus Scarmelotto

Contabilista
Mauro Osuna Monteiro CRC 1SP135761/O-4

Respsonsável pelo Controle Interno 
João Sérgio Pimentel

TRANSITO

Prefeitura abre novas turmas para 
curso de mototaxista e motofrete
Prazo para 
inscrição vai até 
hoje; curso será 
obrigatório

Da R edação_________

Em fevereiro de 2013 co
meça a fiscalização ã ati
vidade de mototaxistas e 

motofretes. A intenção é ave
riguar se esses trabalhadores 
possuem a carteira do curso 
da categoria, em determina
ção ã Resolução 356/2010 do 
Contran, que estabelece requi
sitos mínimos de segurança 
para o transporte remunerado 
de passageiros e de cargas em 
motocicleta e motoneta.

Como forma de contri
buir para a capacitação dos 
lençoenses que exercem esta 
atividade, a Diretoria de De
senvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda (DDGER), 
em parceria com o SEST/Se- 
nat, está com as matrículas 
abertas para o curso de Espe
cialização em Mototaxista.

O curso é gratuito e será 
realizado de 1 a 8 de feverei
ro, no SEST/Senat, em Bau
ru, das 18h30 ãs 23h. Para os 
interessados, a DDGER ofe
recerá transporte sem custos 
para os participantes. O pra-

zo para as inscrições vai até 
hoje, das 8h ãs 17h, no Cen
tro do Empreendedor. Serão 
oferecidas 25 vagas.

Altair Toniolo, Diretor 
de Desenvolvimento, explica 
que a cidade possui pouco 
mais de 150 mototaxistas/mo- 
tofretes. "Na primeira turma, 
75 trabalhadores completa
ram o programa que dá direi
to a uma carteirinha, atestan
do que seu portador concluiu 
o curso. Isso nos mostra que 
apenas a metade destes mo- 
totaxistas não possuem esta 
certificação, ãs vésperas da 
fiscalização que começa em 
fevereiro”, explica Toniolo.

•  Ser maior de 21 anos
•  Ser habilitado na categoria 
"A ", no mínimo por dois anos
•  Original da Certidão do 
Prontuário da Habilitação
•  Certidão negativa de 
Distribuição Criminal, dos 
últimos 5 anos
•  Cópia da CHN válida
•  1 foto 2x2 recente
•  Fotocópia de um comprovante 
de residência

Mais informações pelo 
telefone 3263̂ -2300

Ammmmmmmmy

THOMRISS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA torna público que recebeu da CE- 
TESB a Licença Prévia e de Instalação N° 700051 9 e requereu a Licença de Operação 
para Artefatos de plásticos; fabricação de à RUA ALVINO DOS SANTOS, 219, LEN
ÇÓIS PAULISTA.



Regional CULTURA E ARTE
Estão abertas as inscrições para o Projeto Andar e Voar, do 
Centro Cultura de Pederneiras. Os cursos são de pintura e 
desenho, música e dança, teatro e circo. Documentos para 
inscrição: RG ou RA e CPF, endereço e telefone, das 8 às 
16h30, de segunda a sexta-feira. Informações pelo 3252 2281.

AREIOPOLIS

Peixeiro rebate declarações de Amarildo
Ex-prefeito nega que a dívida de R$ 6,2 milhões seja apenas de seus dois mandatos

FLÁVIA PLACIDELI

A n g e lo  Neto

O ex-prefeito de Areiópolis, 
José Pio de Oliveira, o 
Peixeiro, procurou o jor

nal O ECO para comentar as 
declarações do atual prefeito da 
cidade, Amarildo Garcia Fer
nandes (PSDB), em entrevista 
publicada no sábado 12. O ex
-chefe do Poder Executivo clas
sificou como “equivocadas e 
não correspondentes com a ver
dade" as afirmações de Amaril- 
do, principalmente em relação 
à dívida de R$ 6,2 milhões.

De acordo com Peixeiro, 
a dívida é referente a parcela
mentos pagos pela prefeitura e 
precatórios -  dívida pública do

município com a Fazenda - de 
vários mandatos para atender o 
desequilíbrio orçamentário.

“Essa dívida vem no decor
rer de outros mandatos, inclusi
ve dos oito anos em que estive 
como prefeito. Quando o Ama- 
rildo atribui essa dívida à mi
nha gestão, ele está equivocado, 
não corresponde com a verda
de. Dizer que eu saí devendo 
R$ 6,2 milhões é equívoco, uma 
falta de informação", lembrou.

Na entrevista, Amarildo 
mostrou à reportagem docu
mentos que indicam a dívida 
atual do município e afirmou 
que ela apenas cresceu nos úl
timos anos.

“O Amarildo é um cara de

sorte. Vai pegar uma prefeitura 
em ordem. Um gabinete com 
móveis novos, uma frota com 
novos carros, médicos concur- 
sados, entre outras coisas. O 
que ele vai precisar fazer é ape
nas administrar isso que eu dei
xei. Ele só vai trabalhar errado 
se quiser", provocou Peixeiro.

Com relação ao corte dos 
telefones da prefeitura em 2012, 
Peixeiro diz que havia um abuso 
dos funcionários. Ele negou que 
a prefeitura não tinha dinheiro 
para pagar a conta e argumen
tou que preferiu dar prioridade 
para outras questões.

“Eu tinha dinheiro para pa
gar o telefone, mas optei por 
pagar remédios, suplementos

alimentares a idosos. Tive que 
optar diante da crise que hou
ve. Sem contar que celular to
das as pessoas têm. O telefone 
fixo está obsoleto hoje em dia", 
atacou o ex-prefeito.

Com relação ao orçamen
to de Areiópolis para o ano de 
2013, o ex-prefeito se coloca 
como responsável pelo aumen
to nos últimos anos. “Esse or
çamento era defasado. Quando 
assumi, em 2005, o orçamento 
era de R$ 9,5 milhões. Passei 
para R$ 20 milhões ou mais. 
Essa equipe que está com ele 
na prefeitura é a mesma que já 
trabalhou comigo. O orçamento 
não corresponde à necessidade 
do povo. Teria que ser muito

DEFESA -  Peixeiro procurou O ECO para explicar dívida da prefeitura; 
segundo ele, Amarildo não terá problemas na administração

maior, mas é difícil em uma ci
dade pequena. Se o povo pedir 
e for necessário, eu vou fazer,

independente se a lei autoriza 
ou não. Eu tenho que servir o 
povo", finalizou Peixeiro.

BOREBI

Após chuvas, prefeitura recupera estradas e vicinais
IGARAÇU

Secretário admite que desafio será construir pronto atendimento

Obra tem o apoio da concessionária Rodovias do Tietê, responsável por 
alguns trechos afetados pelas fortes chuvas da semana passada

Hoje, casos de urgência e emergência são encaminhados para 
o pronto-socorro do Hospital São José, em Barra Bonita

Da R edação

A  prefeitura de Borebi 
já iniciou as obras de 
recuperação da vicinal 

Antonio Carlos Vaca (Borebi 
005) e avenida de acesso à ci
dade, após os danos causados 
pela forte chuva, seguidos 
do rompimento de represas, 
ocorridos na semana passa
da. As obras vêm sendo reali
zadas em parceria com a con
cessionária Rodovias Tietê.

De acordo com o prefeito 
Manoel Frias Filho (PR), a 
recuperação através da par
ceria acelerou a realização 
das obras, que dependeriam 
de muito mais tempo para

serem executadas, caso o 
município tivesse que bus
car recursos na Defesa Civil 
do Estado, como havia sido 
pensado inicialmente.

Pela parceria, uma máquina 
retroescavadeira da Prefeitura 
de Borebi fez a limpeza da ave
nida, enquanto a concessionária 
trabalha na instalação de nova 
tubulação de águas pluviais, 
uma vez que a existente não 
suportou a carga de água prove
niente das represas que rompe
ram, e na implantação de novo 
piso, rompido pela água, na 
avenida de acesso ao município. 
A previsão é que o trabalho seja 
concluído até o próximo fim de 
semana, dependendo do clima.

A concessionária está cons
truindo um novo sistema de 
drenagem - com duas fileiras, 
de 25 metros cada uma - de tu
bos de concreto com diâmetro 
de 1,5 metro. A nova drenagem 
tem grande capacidade para 
captação de águas pluviais. A 
empresa realizará a terraple- 
nagem do terreno e fará a im
plantação do pavimento e nova 
sinalização horizontal.

“Nossa preocupação é com 
o bem estar da população. Se 
fôssemos atrás de recursos no 
Estado, demoraria muito e os 
transtornos poderiam perdurar 
por mais tempo", disse Manoel 
Frias. (com informações da As- 
sessoria de Imprensa)

M a y a ra  S e a ca

O secretário de Saúde 
de Igaraçu do Tietê, 
Marcelo José Olivato, 

sabe qual será seu maior 
desafio na administração 
do prefeito de Igaraçu do 
Tietê, Carlos Alberto Va- 
rasquim (PMDB), o Bucho: 
a construção de um  pronto 
atendimento no município.

Atualmente, os casos de 
urgência e emergência são 
encaminhados para o pronto
-socorro do Hospital e Ma
ternidade São José, em Barra 
Bonita. Porém, a população 
há anos espera por um aten
dimento no próprio municí

pio. “A saúde no município 
precisa de atenção especial, 
principalmente no que diz 
respeito ao pronto atendi
mento. Precisamos ter um 
atendimento aqui", disse.

Não bastasse a distância 
que a população precisa per
correr até a cidade vizinha 
- apesar das duas cidades se
rem coladas -, tem também a 
questão do valor que Igaraçu 
precisa repassar para a en
tidade para cobrir os gastos 
com os moradores igaraçuen- 
ses que nos últimos anos vêm 
causando polêmica. Igaraçu 
repassava, até 2011, R$ 20 
mil mensais, mas a diretoria 
do pronto-socorro diz que o

valor correto é R$ 105 mil. A 
questão vem sendo resolvida 
na Justiça.

Olivato, que foi mantido 
no cargo por Bucho, diz que 
a saúde é uma das priorida
des da nova administração. 
Além do pronto atendimen
to, o objetivo é construir um 
centro de fisioterapia e um 
centro de atenção à saúde 
da mulher. “Como tudo isso 
custa muito caro, vamos atrás 
de parcerias com o governo 
estadual e federal e tentar 
viabilizar em médio e longo 
prazo", explicou o secretário. 
Igaraçu do Tietê tem a quinta 
menor arrecadação entre os 
645 municípios de São Paulo.

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
0  Presidente do Conselho de Adminis
tração da Organização Cristã de Ação 
Social -  OCAS, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto social, convo
ca os associados em gozo de seus direi
tos estatutários, que nesta data são em 
número de 10 (dez), para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extra
ordinária, a realizar-se na Rua Sete de 
Setembro n° 732, nesta cidade de Len
çóis Paulista, estado de São Paulo, no 
dia 7 de fevereiro de 2013, obedecendo 
aos seguintes horários e “quorum” para 
sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o estatuto 
social: 01) em primeira convocação: às 
17 (dezessete) horas, com a presença 
de metade mais um dos associados; 02) 
em segunda convocação: às 18 (dezoito) 
horas, com a presença de qualquer nú
mero de associados, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 
EXTRAORDINÁRIA:
1 - Reforma do estatuto social. 
ORDINÁRIA:
1 - Deliberar sobre Plano de Trabalho 
do Pronto Socorro Municipal e da Casa 
Abrigo Amorada, para o ano de 2013;
2 - Eleição dos componentes do Conse
lho Administrativo;
3 - Eleição dos componentes do Conse
lho Fiscal.

Câmara Municipal de Macatuba
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

(Artigo 22; Artigo 59, § 1°,incisos II e IV e § 2° da Lei Complementar 101/00)
m u n ic íp io  d e  m a c a t u b a
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.: 
DEZEMBRO TOTAIS:

Despesas com Pessoal Ativo 54.237,72 46.383,50 49.386,02 49.386,02 49.386,02 49.563,72 4.312,99 102.672,28 51.695,86 51.696,52 51.909,76 60.810,60 621.441,01
Mão-de-Obra terceirizada 0,00
Encargos Sociais 8.056,72 9.040,39 9.615,04 9.615,04 9.615,04 9.615,04 0,00 19.777,26 9.999,16 9.999,16 9.999,16 11.937,51 117.269,52
Inativos 0,00
Pensionistas 1.621,84 1.621,84 1.720,46 1.720,46 1.720,46 1.720,46 0,00 3.440,92 1.720,46 1.720,46 1.720,46 1.720,46 20.448,28
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras despesas com pessoal 0,00

Subtotal 63.916,28 57.045,73 60.721,52 60.721,52 60.721,52 60.899,22 4.312,99 125.890,46 63.415,48 63.416,14 63.629,38 74.468,57 759.158,81
(-) DEDUÇÕES (§1° do art. 19)
Indenização por demissão (inc. I) 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00

0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 63.916,28 57.045,73 60.721,52 60.721,52 60.721,52 60.899,22 4.312,99 125.890,46 63.415,48 63.416,14 63.629,38 74.468,57 759.158,81

Elídio de Jesus Scarmelotto 
Presidente

Mauro Osuna Monteiro 
Contabilista 

CRC 1SP135761/O-4

João Segio Pimentel 
Diretor de Secretaria 

Secretário

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos Empregos

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.

• 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 CAMPANHA CONTRA ANDADORES
A Sociedade Brasileira de Pediatria iniciou, neste mês, a 
campanha nacional para abolir os andadores de bebês.
A entidade afirma que o equipamento é inútil para o 
desenvolvimento da marcha de bebês e seu uso pode causar 
acidentes sérios, chegando a levar à morte.

ORTOPEDIA

15% da população sofre 
com dor no nervo ciático
Inflamação pode ser consequência da obesidade ou hérnia de disco; 
através de exame clínico é possível começar tratamento

Priscila Pegatin

O nervo ciático é o maior 
nervo do corpo huma
no. Ele tem raízes desde 

a quarta vértebra das costas e 
vai até o dedo maior do pé. É 
o responsável pela condução de 
impulsos nervosos de um local 
para outro, impulsos motores e 
das articulações para as pernas.

Ele também é o nervo mais 
conhecido pela dor que causa 
quando inflama. ”Realmente, 
dói muito. Por isso ele é famo
so pela dor que representa e 
não tanto pelo tamanho”, ex
plica o ortopedista Alexandre 
Parenti Ribeiro, que ressalta. 
”15% da população têm esse 
tipo de dor”.

A inflamação do nervo 
ciático pode acontecer em 
qualquer fase da vida, mas é 
mais registrada em adultos jo
vens e idosos. ”A dor no nervo 
ciático está relacionada com 
obesidade e hérnia de disco. 
A obesidade é um fator físico 
que proporciona mais susce- 
tibilidade à dor. A hérnia de 
disco é a principal causa de 
inflamação do nervo”, diz.

A hérnia de disco é o des
gaste dos discos que são estru
turas em forma de anel. Eles 
são constituídos por tecido car
tilaginoso e elástico que têm a 
função de evitar o atrito entre 
uma vértebra e outra e amorte
cer o impacto. Os discos ficam 
entre as vértebras cervicais, to- 
rácicas e lombares.

Segundo o ortopedista, se 
a hérnia estiver localizada pró
xima às raízes do nervo, o pa
ciente vai sentir a dor. ”O nervo 
reflete algum problema, ou hér
nia de disco ou inflamação da 
musculatura adjacente a ele”.

A dor relacionada ao ner
vo ciático pode ser sentida na 
lombar, glúteo ou também na 
lateral da coxa e lateral da per
na. ”É mais característico a dor 
irradiar no glúteo”, explica o 
ortopedista. ”Dependendo do 
processo inflamatório e da cau
sa da dor, ela pode durar dias 
ou até meses e até impossibili

FRASE

t "O nervo ciático é 
o maior nervo do 
corpo, mas é mais 
famoso pela dor que 
representa e não 
tanto pelo tamanho." 
ortopedista 
Alexandre Parenti 
Ribeiro

tar o paciente de andar”.
A dor é intensa, mas o 

diagnóstico é fácil, realizado 
através de exame clínico. ”O 
tratamento inicial começa 
com anti-inflamatório injetá
vel ou via oral e fisioterapia”. 
Caso a dor volte, podem ser 
solicitados alguns exames 
mais específicos. ”O raio-x é 
indicado apenas para ver se 
existe algumas alterações da 
estrutura óssea e a ressonân
cia magnética para ver a hér
nia de disco”.

Em alguns pacientes, a 
dor pode não aparecer mais 
se for tratada, mas em outros

pode durar um longo tempo. 
”O que realmente ajuda a 
evitar essa dor é a atividade 
física para fortalecer a mus
culatura, o alongamento e a 
manutenção do peso corpo
ral”, ressalta. ”Apesar de a 
obesidade estar diretamente 
relacionada ao problema, 
não significa que toda pessoa 
obesa vai ter. Tem magros 
que também têm a dor no 
nervo ciático”. Já a hérnia de 
disco, que também provoca 
a inflamação do nervo, está 
mais relacionada a fatores ge
néticos. ”O paciente tem que 
ter uma pré-disposição para a

MAIOR -  O nervo 
ciático começa na 
quarta vértebra das 
costas e vai até o 
maior dedo do pé; 
inflamação pode 
causar dificuldade 
para andar

doença, não é só por carregar 
peso. Isso não é regra, mas na 
maioria das vezes é genético”.

Ainda sobre a dor estar re
lacionada à obesidade, o orto- 
pedista Ribeiro faz um alerta. ”A 
inflamação do nervo ciático está 
aumentando proporcionalmente 
com o aumento da obesidade. 
Hoje, 45% da população brasilei
ra é obesa”. Por isso ressalta a im
portância de praticar atividade 
física e ter uma boa alimentação. 
'Atividade física, alongamento e 
controle do peso ajuda a preve
nir o problema para quem nun
ca teve e a evitar que volte para 
quem já sentiu a dor”, finaliza.

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 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 Tet: 3263.6006

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

C R M / S P  1 3 8 7 7 6

Tel (14) 32 5 4 -1 5 3 7  | Cel (14) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65, sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tel (14) 3 2 9 8 -9 2 0 0

Consultório Odontológico
D ra. E lizan d ra  Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgiã • Dentista CROSP 82240

y Odontologia Estética 
^  Periodontia 
^  Endodontia 
k  Cirurgia e implantes 
^ Próteses dentárias 
^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

CCínica

Santa <^sa
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

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

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FOB-USP 
CROSP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
Clareamento com luz/laser 

e Restaurações Estéticas 
FOB-USP - CROSP 99.226

T e l : ( 1 4 )  3 2 6 3 - 2 9 0 7  
R u a  P ie d a d e ,  1 8 3  -  S a l a  2 3  

E d i f í c io  C e n t e r  L e n ç ó is  
C e n t r o  -  L e n ç ó is  P a u l i s t a  - S P

V  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓ XIM O  A O  CO LÉG IO  PAULO ZILLO



Sociedade COLADINHOS
Adilson e Lúcia, 
na Pastelaria 
Yamashita

* Sistema Tintométrifco
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 il:  c o re s v iv a s @ lp n e t.c o m .b r

UNIDOS
FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

O policial militar Glauco 
dos Santos e sua noiva 
Érica Candido uniram- 
se em matrimônio no 
sábado, 12 de janeiro. A 
bela cerimônia aconteceu 
no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade e a 
recepção foi realizada na 
Four. O novo casal recebe 
os parabéns e desejo de 
muitas felicidades.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

2
I o
| Ü
| ur

.  ARCA DE NOE
Lençóis Paulista recebe um 
novo espaço para cuidar do 
melhor amigo do homem.
O pet shop Arca de Noé 
oferece os serviços de 
banho, tosa, além da venda 
de rações e acessórios, tudo 
isso com preço especial 
de inauguração. A Arca de 
Noé fica na rua Henrique 
Losinskas Alves, 1448 -  
Jardim Príncipe. Telefone 
(14) 3264 -  4531. Na foto, 
Dáfine, Angélica e Andréia.

FOTOS: STUDIO A

o  Beatriz, Eduarda e Lívia, 
na Pastelaria Yamashita 
©  Antonio e Sueli, na 
Pastelaria Yamashita 
©  Bruno e Elaine, na 
Pastelaria Yamashita 
O  Cauã, Roberta e 
Amanda, na Pastelaria 
Yamashita 
©  D. Helena, Carlos 
e Tainá, na Pastelaria 
Yamashita 
O  Diego e Jessi, na 
Pastelaria Yamashita

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: STUDIO A

• Eduarda 
Marielli de 
Carvalho 
completou 9 
anos no dia 
13. Os pais 
Douglas e 
Solange e 
familiares 
desejam 
felicidades à 
princesa!

• O pequeno 
Octávio 
completou 
11 meses e 
é a alegria 
dos pais

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O I V S T R U C Ã O

AO ACABAMENTO 

( 14) 3264-2505

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

