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Por faxina na Câmara, Manezinho 
abre mão da presidência para Pita
Médico comandará o Legislativo no biênio 2013/2014; tucano cobrou demissão de servidores comissionados e fim de contratos antigos

MACATUBA

Tarcisio prega 
administração 
empreendedora

O prefeito de Macatuba, Tarcisio 
Mateus Abel, tomou posse na noite 
da terça-feira 1° de janeiro e, em dis
curso, defendeu uma administração 
empreendedora para os próximos 
quatro anos. Com o Teatro Munici
pal Renata Lycia dos Santos Ludovi- 
co lotado, Tarcisio e seu vice Odair 
Álvares Funes (PMDB), o Sargento, 
tomaram posse em sessão solene que 
durou cerca de 60 minutos. ^ 4̂

PEDERNEIRAS

Daniel promete gestão 
com transparência ®
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REVIRAVOLTA - Em chapa única, o médico Humberto José Pita foi eleito presidente da Câmara de Lençóis Paulista por aclamação

LENÇÓIS PAULISTA

Bel diz que hora 
é de trabalhar 
por cidade

A prefeita Bel Lorenzetti, o vice 
José Antonio Marise e os 12 verea
dores eleitos em 2012 tomaram posse 
em solenidade na Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista, na terça-feira 1° 
de janeiro de 2013. A sessão contou 
com a presença de diversas autori
dades do município e da região. O 
evento, que começou com meia hora 
de atraso, foi presidido por Ailton 
Tipó Laurindo.

AGUDOS

Saúde e educação 
serão prioridades ®
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SAÚDE

Saber origem 
do cálculo renal é 
o primeiro passo

No Brasil, segundo a SBN, 12% da 
população já teve uma crise renal. Eles 
são mais comuns em homens, que repre
sentam 13% contra 6 a 7% das mulheres 
que apresentam pedra no rim em algum 
momento da vida. O médico José Pas- 
coal Cortez (foto) afirma que o primeiro 
passo para tratar das conhecidas pedras 
nos rins é descobrir sua origem. O

POLÍCIA

Motociclista 
morre após 
colidir com carro

Um homem de 52 anos morreu 
após a moto que conduzia colidir 
contra um carro na rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), próximo ao trevo 
de acesso à LWART. De acordo com 
informações da Polícia Rodoviária, a 
moto cruzava o meio da pista quando 
houve o acidente. O motorista do car
ro não conseguiu desviar a tempo. A 
pista ficou com uma das faixas inter
ditadas até a chegada da perícia. c »

SORRISOS- Prefeita Bel Lorenzetti com vice-prefeito José Antonio Marise iníciam mais um mandato de quatro anos
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REELEITO - Everton defende continuidade e não continuísmo PASSOU A FAIXA - Prefeita Ivana empossa sucessor Daniel
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NOVO COMANDO - Mané Frias acena após conclusão da posse EXPERIENTE - Tarcisio cumprimenta vice-pefeito Sargento Funes

COMÉRCIO

Acilpa sorteia 
carro em festa 
neste sábado

A Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista), em 
parceria com o comércio local, reali
za sorteio no próximo sábado de um 
Celta 0 KM duas portas. O sorteio 
acontece a partir das 17h, na Praça 
Comendador José Zillo, a Concha 
Acústica. De acordo com o presi
dente da Acilpa, José Antonio Silva, 
o Neno, além do carro serão sortea
dos diversos brindes oferecidos por 
lojistas locais. Em entrevista ao ECO 
90.1 Notícias, Neno disse que foram 
distribuídas cerca de 400 mil raspadi- 
nhas aos comerciantes locais. Ontem 
ele não soube precisar o índice, mas 
disse que as vendas no final de 2012 
superaram as do final do ano 2011.

REGIÃO

Três ocorrências 
marcam início de 
2013 na região

No primeiro dia de 2013, dois ho
mens armados tentaram roubar um ve
ículo na estrada da Amizade, que liga 
Borebi a Agudos. Os assaltantes, a pé, 
entraram na frente do carro para que 
o condutor parasse. Durante o assalto, 
motorista foi ferido no rosto e no braço 
e a passageira na cintura. Os ladrões 
fugiram com o veículo que logo foi 
abandonado. Já Em Lençóis, um posto 
de combustível foi assaltado.
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Contem com a parceria do 
Banco do Brasil e as melhores 
soluções para infraestrutura, 
educação e desenvolvimento 
socioeconômico do seu 
município. Porque, quando 
as prefeituras realizam, 
os brasileiros se realizam.
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Opinião FRASE
• Neste momento, vemos que há a disponibilidade de 
todos para trabalhar em prol da cidade. Daqui para frente, 
cabe a nós realizarmos na prática o que discursamos.

Bel Lorenzetti

PARA PENSAR
"Não tenha medo de que a sua vida acabe 

um dia! Tenha medo, ao invés, de que ela não 
comece realmente."
Cardeal John Henry Newman (1801-1890)

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

Ao futuro que nos espera

Iniciamos, enfim, 2013. Atos solenes 
nas Câmaras Municipais, no dia 1° 
de janeiro, empossaram em seus 

mandatos os eleitos de outubro de 
2012. Uma missão-compromisso em 
comum permeou o discurso de to
dos os agora prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores empossados com cer
ta pompa no primeiro dia deste ano: 
fazer mais e melhor, olhando sempre 
pelo bem da população.

Não é nada menos que isso o que a 
população espera dos seus homens e 
mulheres públicos. Lisura nas decisões. 
Comprometimento nas atitudes. Efici
ência no trabalho. E ética no comporta
mento. Parece pouco a exigir dos gover
nantes, mas o exercício do Poder, muitas 
vezes, empolga e deslumbra. Muitos se 
elegem puros ou imbuídos dos mais no
bres ideais, mas se perdem na caminha
da e acabam por dar às costas ao míni
mo dos princípios que a classe política 
deve corresponder aos seus eleitores. 

Ser político exige conduta reta. 
Ser eleitor e cidadão exige parti
cipação. Vigilância ao exercício do 
mandato dos ocupantes de car
gos públicos é tão importante 
quanto o voto dado nas urnas. 
Essa vigilância não deve ser 
apenas ao candidato que mere

ceu a honra de receber seu voto. 
Ela deve ser exercida a todos que 

estão em cargos de poder eleti
vo, indistintamente.

O cidadão eleitor tem direito de 
ser chato, persistente, exigente, co
brador. Tem o dever de não baixar a 
guarda jamais. O cidadão consciente 
tem que incomodar, deve provocar 
seus representantes para que bem os 
represente sempre. Os políticos elei
tos estão investidos de um mandato 
que pertence ao povo. Não são donos 
do poder que exercem, mas ocupam 
temporariamente um cargo na con
dição de servidores da sociedade. A 
essa sociedade devem satisfação ple
na, publicidade ampla, transparência 
total de seus atos.

O Jornal O ECO felicita a todos os 
eleitos empossados nas cidades em 
sua área de cobertura: Lençóis Pau
lista, Borebi, Agudos, Macatuba, Arei- 
ópolis e Pederneiras. Deseja a cada 
governante -  prefeito, vice ou vere
ador -  absoluto sucesso no exercí
cio do compromisso assumido com 
os eleitores. Como um radar do an
seio que emana no povo, este jornal 
também está a serviço da causa po
pular, do bem comum. E, nesse viés, 
se mantém a postos para divulgar as 
decisões e atos que vão ao encontro 
do interesse do povo. Mas, principal
mente, para repudiar tudo aquilo que 
escapa da lisura, da moralidade, da 
legalidade, da ética e da eficiência no 
trato da coisa pública. Sejam felizes 
em seus cargos e façam feliz a popu
lação que os elegeu.

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

O
D

<

Preso na Gaiola
Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Existem situações em nossas vidas 
que bloqueiam nosso desenvolvi
mento, nos deixam dependentes 

de coisas ou pessoas e nos causam a 
quase nítida sensação de falta de ar. É 
como se estivéssemos presos, amar
rados, fechados em grades, verda
deiramente engaiolados. No diálogo 
criado por J.R.R. Tolkien, a sobrinha 
do rei de Rohan expressa seu medo 
diante de situações as quais batiza 
com o nome de "gaiola". Uma exce
lente metáfora para tudo aquilo que 
faz nossa vida entrar num marasmo, 
em uma estagnação, a gaiola simbo
liza, na obra de Tolkien, situações que 
podem nos tirar a autonomia e a liber
dade. Existe uma diversidade enorme 
de elementos em nossa vida que po
dem se tornar verdadeiras "gaiolas": 
sentimentos, lugares, pessoas, nosso 
próprio ego, negócios, relacionamen
tos, divertimentos, empregos e até 
mesmo religiões. O apego excessivo 
a determinada pessoa ou lugar, a ne
gligência, a fuga dos problemas do 
cotidiano, o medo do futuro e da vida, 
enfim, os motivos são muitos que nos 
levam à condição de engaiolados. 
Graças a eles, deixamos de desenvol
ver nossas potencialidades, reduzi
mos nossa vida a um espaço pequeno 
e atingimos uma realização medíocre 
de nossos sonhos. Justamente esta é 
a pior situação de quem vive em uma 
gaiola, o platonismo. Quem está na 
condição de engaiolado, sonha com 
uma outra vida e corre o risco de se 
satisfazer somente com a realidade 
imaginativa. Quem tem medo de se 
aventurar em um relacionamento e 
vive na solidão, sonha com o apare
cimento de um grande amor em sua 
vida, quem está em uma relação frus
trante sonha em viver a liberdade de 
ser "Single", e existem aqueles que, 
devido a concepções religiosas, so
frem, carregando sua cruz, esperando 
com isso receber a recompensa na 
vida depois da morte. Toda e qualquer

"gaiola" é um indício de que o ser hu
mano perdeu sua dignidade, sua au
tonomia e liberdade de escolha e sua 
vida não se desenvolve como o dese
jado. É sinal de que alguém ou alguma 
coisa tornou-se "senhor" de sua vida. 
Reverter ou não esta dependência ou 
relação doentia, libertar-se ou não da 
gaiola depende do grau de sagacida
de e de determinação do engaiolado, 
daquele que está nas amarras de al
guma situação ou pessoa. A inveja 
pode levar uma pessoa à amargura. 
Porém, esta gaiola pode ser rompida 
se a pessoa inverter este sentimento 
em uma decisão de produzir algo de 
bom, desenvolvendo sua vida igual ou 
melhor à da pessoa invejada. A arte 
de viver está em se fazer bom uso de 
nossas adversidades, disse certa vez 
Montaigne. Aquele que se encontra 
em uma gaiola deve procurar utilizar
-se dela para encontrar a porta de 
saída. Não há outra forma de sair da 
gaiola do que a confrontação com suas 
grades, o conhecimento de sua estru
tura e seus mecanismos. Ao mesmo 
tempo, sair da gaiola significa movi
mentar-se em direção à realização de 
seus sonhos, tirando-os da imagina
ção e transformando-os em realidade 
visível a todos. De qualquer forma, o 
caminho inicial para uma libertação da 
"gaiola" é a reflexão. Quando anota
mos um problema ou o verbalizamos 
em uma conversa, permitimos que 
seus aspectos essenciais venham à 
tona. Uma vez identificado seu cará
ter, eliminamos se não o problema em 
si, pelo menos as características se
cundárias que o agravam: confusão, 
indecisão, a satisfação infértil com os 
sonhos... A análise sensata acalma a 
mente e nos prepara para futuras de
cisões. Quanto ao caminho a seguir 
não existem regras, o importante é 
ter consciência de que nós fazemos o 
caminho caminhando. Cada um sabe 
muito bem o quanto a sua gaiola é es
treita, portanto cabe a cada um procu
rar descobrir o momento e a maneira 
correta para abrir a porta e alçar vôo. 
O importante é não se acomodar com 
a ração diária.

Energia cai durante discurso de Bel
A sessão solene de posse da prefeita Bel Lorenzetti (PSDB), do vice 

José Antonio Marise (PSDB) e dos 12 vereadores lençoenses corria den
tro do normal, quando houve uma queda de energia de dois minutos. 
Detalhe: o fato aconteceu bem no momento em que Bel discursava aos 
presentes. Isso não foi obstáculo para a prefeita, que prosseguiu com as 
palavras, mesmo sem o auxílio do microfone. Diante da escuridão, o ve
reador reeleito Gumercindo Ticianelli Junior (DEM), o Junior Dentista, ligou 
a luz de seu celular para ajudar na leitura.
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ILUM INADA -  Ju
nior Ticianelli, com o 
auxílio de seu celular, 
iluminou o discurso 
para que Bel pudesse 
ler aos presentes no 
blackout da Câmara

E a emergência?
Chamou a atenção a falta de 

luz de emergência na Câmara. Em 
meio aos problemas enfrentados 
pela Casa no último mandato, uma 
questão tão simples - mas impor
tante - foi deixada de lado.

Movimentação
A ausência do nome de Manoel 

dos Santos Silva (PSDB), o Manezi- 
nho, na disputa da presidência da 
Câmara surpreendeu. Na solenida
de de posse dos eleitos, movimen
tação e conversa entre os vereado
res foram intensas.

H -ti-ti
Ailton Tipó Laurindo (PV) con

versou com todos os novos mem
bros do Legislativo. O verde expôs 
seus argumentos a Manezinho, que 
se mostrou contrariado e chateado. 
Mesmo assim, o tucano abriu mão 
de concorrer à presidência.

Unha e carne
O dedo de Tipó na nova Mesa 

da Câmara apareceu com a inclu
são de seu companheiro de par
tido, Anderson Prado de Lima, na 
chapa. Novato, Prado foi eleito se
gundo secretário e Tipóo elogiou 
em discurso. "Prado, você é o cara".

Honroso
Neopresidente, Humberto Pita 

elogiou Manezinho por abdicar de 
concorrer à presidência da Câmara.

Merecedor
Vale lembrar, o tucano Mane- 

zinho está em seu quarto manda
to de vereador e é conhecido por 
conseguiu recursos para a cidade. É 
considerado o campeão de verbas.

Aqui é trabalho!
Vereadores de Agudos já come

çaram o ano trabalhando. Ontem 
pela manhã, o novo presidente 
Auro Octaviani (PMDB) já comanda
va a primeira sessão extraordinária.

Novatos
Dos 13 vereadores empossados 

na terça-feira, nove são de primei
ro mandato. E já presenciaram uma 
discussão entre o presidente e o ve
reador Nelson Ayub (PP).

Contra
A discussão aconteceu porque 

Ayub foi contra emenda à Lei Or
gânica. O texto proposto previa au
mento de um ano no mandato do 
presidente da Casa. O projeto apro
vado no ano passado permitia que 
o presidente ficasse apenas um 
ano no comando.

Chega!
O vereador Paulo Vinícius Wol- 

ber (PMDB), o Paulinho do Pastel, 
chegou a pedir calma aos compa- 
[^heiros. "Chega de esquema, gen
te". O clima voltou ao normal após 
o presidente suspender a sessão 
por alguns minutos.

O  EliiiClli;)
EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME

DIRETOR RESPONSÁVEL: MOISÉS ROCHA

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME 

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004. /  O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, pelo decreto 

2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

ENDEREÇOS
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020 
FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 

SITE: www.jornaloeco.com.br
JORNALISTA RESPONSÁVEL

Conceição Giglioli Carpanezi - Mtb: 23.102
REDAÇÃO

oeco@jornaloeco.com.br
COMERCIAL

comercial@jornaloeco.com.br
ARTE

arte@jornaloeco.com.br
FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras 
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal 

IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02.

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


CO

Grupo cria impressora 
3D de baixo custo 
nos Estados Unidos. 
Equipamento foi 
financiado por doadores 
na internet.

Descobertas correntes de 
gás que formam planetas

2 1

Astrônomos observaram pela primeira vez 
uma etapa crucial no nascimento de planetas gi
gantes. Enormes correntes de gás fluem através 
do espaço vazio no interior de um disco de ma
terial situado em torno de uma estrela jovem. 
Estas são as primeiras observações de tais cor
rentes, que se pensa serem criadas por planetas 
gigantes à medida que "engolem" gás e cres
cem. O estudo foi publicado na revista Nature. 
Os pesquisadores usaram o telescópio Atacama 
Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) 
durante pesquisa. Uma equipe internacional es
tudou a jovem estrela HD 142527, situada a mais 
de 450 anos-luz de distância, a qual se encontra 
rodeada por um disco de gás e poeira cósmica 
- os restos da nuvem a partir da qual a estrela 
se formou. O disco poeirento encontra-se dividi
do numa parte interior e noutra exterior, divisão 
esta feita por um espaço, que se pensa ter sido 
esculpido por planetas gigantes gasosos recen
temente formados que limpam as suas órbitas 

à medida que rodam em torno da estrela. O 
disco interior tem uma dimensão que vai 
desde a estrela até à distância equivalen- 

^  te à órbita de Saturno no nosso Sistema 
w  Solar, enquanto que 0 disco exterior co

meça só 14 vezes mais longe. Este último 
disco não circunda a estrela de forma unifor

me; tem antes a forma de uma ferradura, prova
velmente causada pelo efeito gravitacional dos 
planetas gigantes em órbita da estrela. De acor
do com a teoria, os planetas gigantes crescem à 
medida que capturam gás do disco exterior, em 

^  correntes que formam pontes que atravessam 
^  o espaço entre os discos. "Os astrônomos têm 
^  vindo a prever a existência destas correntes, no
^  entanto esta é a primeira vez que fomos capa-
^  zes de as ver diretamente," diz Simon Casassus, 
^  da Universidad do Chile, que liderou o novo es- 
^  tudo. "Graças ao novo telescópio ALMA, pude

mos obter observações diretas que comprovam 
^  as teorias atuais de formação de planetas!"

Sistem a de gestão para a sua em presa 
fazer m elhor 0 que já  faz bem.
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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

Regional ELEITOS
Em Pederneiras, Francisco Ricardo de Moura Ferreira (PV), o Ricardo de 
Santelmo, foi eleito presidente da Câmara. Este é o segundo mandato de 
Ricardo na Casa. Ele ocupou o cargo em 2011. Completam a Mesa Diretora 
José Carlos Pereira, o Brugrinho (vice-presidente), Adriano Camargo (primeiro 
secretário) e Adriano Camargo Alves William de Jesus (segundo secretário).

MACATUBA

Com teatro lotado, Tarcisio prega 
administração empreendedora
Após tomar posse, prefeito de Macatuba anuncia demais secretários; Coolidge deseja boa sorte

Carlos A lberto  Duarte

Prefeito de Macatuba, Tar
cisio Mateus Abel (PP) 
tomou posse na noite de 

terça-feira 1° de janeiro e, em 
discurso, defendeu adminis
tração empreendedora para os 
próximos quatro anos. Com o 
Teatro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico lotado, 
Tarcisio e Odair Álvares Funes 
(PMDB), o Sargento, tomaram 
posse em sessão solene que 
durou cerca de 60 minutos. A 
solenidade contou com partici
pação de ex-prefeitos e ex- ve
readores e empresários, que 
após a eleição da Mesa Diretora 
da Câmara, se aglomeraram 
no hall de entrada do teatro e 
por cerca de 30 minutos cum
primentaram prefeito, vice e 
vereadores eleitos em outubro. 
A sessão marcou também a elei
ção da Mesa Diretora da Câma
ra Municipal que, nos próximos 
dois anos, terá como presidente 
Julinho Saes (PP).

Com discursos breves, Co- 
olidge Hercos Júnior (PSDB) 
desejou sorte ao novo prefeito. 
Disse que a noite era de Tarci- 
sio e desejou que suas decisões 
sejam iluminadas. Coolidge 
anunciou que Tarcisio assumi- 
ria a Prefeitura Municipal com 
R$ 1,8 milhão em caixa e con-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

EMPOSSADO -  Tarcísio Abel tomou posse em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades

vênios firmados com Governo 
Federal no valor de R$ 500 mil. 
Ao assumir o microfone para 
discursar como prefeito, Tarci- 
sio Mateus Abel agradeceu Co- 
olidge por ter colocado a Prefei
tura Municipal à disposição da 
equipe de transição, declarou 
seu amor pela cidade e reafir
mou compromissos de campa
nha ao defender administração 
empreendedora.

“Desde sua fundação, feita 
por desbravadores, muitas coi-

sas foram feitas em Macatuba, 
mas agora vamos olhar para o 
futuro com empreendedorismo. 
Sonhar é muito importante, mas 
não basta apenas sonharmos. 
Vou continuar a sonhar que 
Macatuba tenha alto padrão de 
desenvolvimento, com susten- 
tabilidade e qualidade de vida. 
Tenham certeza, para isso, que 
colocarei toda minha energia e 
entusiasmo", disse.

Tarcisio agradeceu à popu
lação, os partidos e amigos que

o apoiaram e fez homenagem 
ao pai, Manoel José Abel, que o 
incentivou a entrar na política. 
“Durante todos os dias de man
dato, farei de tudo para honrar o 
seu nome e o nome da família", 
discursou, ao emendar. “Peço a 
Deus que abençoe Macatuba e 
que faça com que a mente das 
pessoas que vão representar o 
povo sejam dirigidas pela voz 
divina da sabedoria, justiça, 
temperança, inteligência, pru
dência e fortaleza", concluiu.

Julinho Saes é eleito Tarcísio anuncia 
presidente da Câmara mais secretários

Júlio Cesar Saes (PP) se 
elegeu presidente da Câmara 
Municipal de Macatuba terça
-feira à noite no Teatro Muni
cipal Renata Lycia dos Santos 
Ludovico. A chapa única com
posta por José Antonio Tavano 
(DEM) vice-presidente, Ricardo 
Genovez (PV) 1° secretário e 
Norberto José Gabani (PT) 2° 
secretário obteve os votos dos 
onze vereadores.

Após a eleição, Julinho 
Saes, como é mais conhecido, 
disse à reportagem que o con
senso marcou a sua escolha. 
Contou que os vereadores deve
rão dar apoio irrestrito à admi
nistração de Tarcisio e Sargen

to. “Durante nossa campanha 
prometemos trabalhar por mais 
moradias e aumento do efetivo 
da PM em Macatuba e é com 
esses objetivos que vamos tra
balhar a partir de agora com 
o apoio do prefeito", afirmou. 
Saes disse que não vê dificulda
de em comandar o Legislativo 
na sua primeira eleição como 
vereador. Revelou que após as 
eleições de 7 de outubro, os ve
readores eleitos acompanharam 
as sessões e tiveram acesso às 
informações internas do Legis
lativo. “Acho que vai ser tran
quilo, pois todos os vereadores 
querem fazer o melhor pela po
pulação", concluiu. (CAD)

Odair Álvares Funes 
(PMDB), o Sargento, deverá 
mesmo atuar em todas as áre
as da administração municipal 
como vice-prefeito, confirmou 
Tarcisio Mateus Abel (PP) após 
tomar posse terça-feira à noite. 
Em entrevista ao ECO 90.1 No
tícias, o prefeito de Macatuba 
confirmou Antonio Croti para 
secretaria de Serviços Urba
nos e Abastecimento; Eduardo 
Fantini como secretário de Ad
ministração; Edevaldo Bragante 
como secretário de Compras e 
Controle de Patrimônio. Tarci
sio anunciou Ângelo Antonio 
Martins Lista (Gelo) como che
fe de gabinete; para a Secreta-

ria de Negócios Jurídicos, Luiz 
Fernando Piso; secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Frederico de Ávila Miguel e Fa- 
brício Gino Pereira como secre
tário de Esportes.

Os nomes de Lucila Nu
nes Gouveia como secretária 
de planejamento, orçamento 
e gestão, Marcos Olivato na 
Secretaria de Assistência e 
Promoção Social, Fábio Luiz 
de Campos Trentin, secretário 
de Saúde, Gilcelene Chaiari 
Artioli na Secretaria de Edu
cação e o diretor-ator Ivo Nas
cimento de Almeida, como 
secretário de Cultura, foram 
anunciados antes do Natal.

PEDERNEIRAS

Daniel Camargo toma posse e promete transparência
Além dele, o vice Juarez Solana (PV) e os nove vereadores eleitos também foram empossados

Glaucia Copedê 
Piovesan
Especial para O ECO

Escolhido por 11.952 votos 
(49,88% dos votos válidos), 
Daniel Camargo (PSB) o 

vice-prefeito Juarez Solana (PV) 
e os nove vereadores eleitos no 
dia 7 de outubro de 2012 foram 
empossados na manhã de terça
-feira, 1° de janeiro de 2013, em 
sessão solene na Câmara Muni
cipal de Pederneiras.

Camargo disse em seu dis-

curso de posse que a marca de 
seu governo será a transparência 
total, honestidade e a dedicação 
neste mandato, que começou no 
dia 1 de janeiro de 2013 e vai até 
31 de dezembro de 2016. “Ama
nhã (02) estarei me reunindo 
com diretores de departamento 
para traçar algumas diretrizes 
de governo e na quinta-feira, 
nosso primeiro ato será uma 
reunião no almoxarifado muni
cipal, com todos os funcioná
rios", adiantou em entrevista 
concedida ao Jornal O ECO.

Ele confirma que já tem sua 
equipe de governo praticamen
te montada. Muitas peças que 
fizeram parte da administração 
de Ivana Bertolini Camarinha 
devem permanecer, é o caso 
das diretoras da saúde, Adria
na Leandrin, finanças, Sidney 
Colaciti, entre outros. As no
vidades ficaram centralizadas 
apenas em três pastas. Na edu
cação, Letícia Frascarelli, no al- 
moxarifado, Paulo Tozato, che
fia de gabinete, Carlos Otoboni 
Filho, assessorado por Eduardo

Navarro, e Ieda Bertolini, que 
volta a pasta de assistência so
cial, após quatro anos.

O prefeito eleito disse que 
terá aproximadamente R$ 4 mi
lhões em caixa para iniciar seu 
mandato. “Vamos pegar a cidade 
com as contas em dia e dinheiro 
em caixa, isso é muito importan
te para um prefeito, já que não 
são todos os municípios que têm 
esse privilégio. A administração 
da Ivana teve muito avanços e 
vamos dar continuidade em to
das as áreas", comentou.



Política INOVAÇAO
Artistas lençoenses se apresentaram na solenidade 
de posse dos eleitos em Lençóis Paulista, no dia i°. 
A Orquestra de Cordas da Casa da Cultura e a dupla 
Nino e Fernando, ao final da apresentação, foram 
aplaudidos em pé pelas performances.

PRESIDENCIA

M anezinho  quer 'fax in a ' na Câm ara de Lençóis
Tucano cede para Pita ser eleito presidente no biênio 2013/2014 e cobrou demissão de servidores comissionados e rompimento de contratos antigos

V itor Godinho  
e A ngelo  Neto

FOTO: FERNANDA BENEDETTI/O  ECO

O médico Humberto José 
Pita (PR) foi eleito pre
sidente da Câmara de 

Lençóis Paulista para o biênio 
2013/2014 no dia 1° de janeiro, 
logo após a posse dos vereado
res, da prefeita Bel Lorenzetti 
e do vice José Antonio Marise 
(ambos do PSDB). A eleição do 
republicano surpreendeu por
que havia um acordo entre 10 
dos 12 vereadores e que dava 
como certa a indicação de Ma
noel dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, para o maior cargo 
do Poder Legislativo. O nome 
de Humberto José Pita ganhou 
força às vésperas da sessão so
lene e acabou confirmado em 
votação unânime.

Para manter a unidade no 
Legislativo, o tucano aceitou 
abrir mão da presidência e fi
car na primeira secretaria da 
Mesa. No acordo para a nova 
composição da Mesa da Câma
ra, Manezinho cobrou o cum
primento dos compromissos de 
moralização da Casa, assumi
dos por ele diante dos demais 
vereadores. As medidas que o

SURPRESA -  O médico Humberto Pita foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2013/2014

tucano chamou de “faxina na 
Casa" incluem a demissão de 
todos os servidores em cargo de 
comissão e o rompimento dos 
contratos firmados pela legisla
tura anterior com empresas de 
prestação de serviços.

Além de Pita (presidente) e 
Manezinho (primeiro secretá
rio), foram eleitos para a Mesa 
- por aclamação - Jonadabe José

de Souza (PSC) vice-presidente 
e Anderson Prado de Lima (PV) 
como segundo secretário.

No dia seguinte, a quarta
-feira 2, em reunião entre os 
quatro vereadores da Mesa 
Diretora, Manezinho voltou a 
cobrar que os compromissos 
assumidos antes da eleição fos
sem cumpridos imediatamen
te, medida que seria adotada

por ele. Se tivesse sido eleito 
presidente, o tucano planejava 
demitir os ocupantes de cargos 
de confiança imediatamente. 
Manezinho já tinha pronta as 
portarias com as exonerações 
de 14 servidores.

O jornal O ECO teve acesso 
às portarias com as exonerações 
e também aos cálculos para as 
rescisões trabalhistas de 14 fun

cionários em cargo de confian
ça, além da decisão de retirar a 
condição de função gratificada 
de um servidor de carreira em 
cargo de chefia. “A cidade espe
ra uma resposta firme da nova 
Câmara", disse o tucano.

Em entrevista ao O ECO, 
Pita admitiu que desejava ser 
presidente da Câmara lenço- 
ense e confirmou que assumiu 
o compromisso de moralizar a 
Casa. “Eu fazia parte da chapa 
do Manoel e tudo que a gen
te tinha acordado antes, na 
chapa do Manoel, nós vamos 
fazer agora. Todos os servido
res que não são concursados 
serão dispensados. Todos os 
contratos firmados pelas legis
laturas anteriores serão cance
lados. Nós vamos começar do 
zero", confirmou.

REVIRAVOLTA
O acordo em torno do nome 

de Manezinho havia sido fecha
do com aval dos 10 vereadores da 
situação. Fora da base situacio
nista, o verde Ailton Tipó Laurin- 
do chegou a dar entrevista ao O 
ECO confirmando o décimo pri
meiro voto para o tucano. A cha
pa de Manezinho tinha, ainda,

José Aparecido Santana (PSDB) 
como vice, Pita como primeiro 
secretário e Francisco de Assis 
Naves (PSDB) na segunda secre
taria. Ao final da solenidade de 
posse dos eleitos, os membros do 
Legislativo se reuniram a portas 
fechadas e convenceram Manezi- 
nho a abrir mão do cargo.

Tipó, que presidiu a sessão 
solene e havia prometido voto 
“fiscalizador e vigilante para 
o tucano, havia sinalizado des
contentamento. Segundo ele, 
o monopartidarismo (já que a 
prefeita e o vice também são 
do PSDB) não seria interessante 
para a cidade. Tipó dissera que 
o peessedebista nunca lhe pro
curou para pedir apoio.

Sobre envolvimento nas arti
culações, Tipó disse que houve 
“uma conversa bacana" na reu
nião reservada dos vereadores. 
“A Câmara tem que começar uni
da. Todos os partidos estão repre
sentados na Mesa e isso tem tudo 
para dar certo. Conseguimos che
gar a um consenso", defendeu.

Depois de eleito por acla
mação, o presidente Pita convo
cou os 12 vereadores para a pri
meira sessão ordinária de 2013, 
marcada para 4 de fevereiro.

EXECUTIVO

Bel, Marise e vereadores são empossados
Sessão solene na Câmara foi presidida por Tipó e contou com a participação de autoridades

A ngelo  Neto

A  prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), o vice José An
tônio Marise (PSDB) e os 

12 vereadores eleitos em 2012 
tomaram posse em solenidade 
na Câmara Municipal de Len
çóis Paulista, na terça-feira 1° 
de janeiro de 2013. A sessão 
contou com a presença de di
versas autoridades do municí
pio e da região. O evento, que 
começou com meia hora de 
atraso, foi presidido por Ailton 
Tipó Laurindo (PV) e secreta

riado por André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete, a convite 
do presidente.

Todos os lugares dispo
níveis foram ocupados pelos 
convidados que prestigiaram o 
primeiro dia de trabalho dos ve
readores. Eles, juntamente com 
a prefeita e o vice, fizeram o 
juramento do exercício de seus 
mandatos. Logo em seguida, 
todos foram chamados à mesa 
para entregar as declarações de 
bens. Tipó escolheu Humberto 
José Pita (PR) para ler um tre
cho da Bíblia, Anderson Prado
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JURAMENTO -  A prefeita Bel Lorenzetti faz o juramento ao assumir o 
cargo de chefe do Executivo pela segunda vez

de Lima (PV) para discursar 
representando os vereadores 
eleitos e Nardeli da Silva (PSC) 
para representar os reeleitos.

Em seu discurso, Tipó se 
lembrou a disputa de 2008, 
quando foi adversário político 
da atual prefeita, e afirmou que 
trabalhará por uma Câmara uni
da. Ele se colocou à disposição 
de Bel no que for necessário. Já 
a prefeita, emocionada, contou 
sua trajetória até a chegada ao 
Poder Executivo. No final, ela 
agradeceu a todos os familiares, 
em especial à sua mãe, Ger-

trudes Moreira Campanari, e 
marido, João Carlos Lorenzetti, 
presentes à solenidade.

Com relação ao próximo 
mandato, a prefeita disse espe
rar cumprir seu papel de líder, 
estimulando as pessoas a darem 
o melhor de si. “Parece que 
tudo é novo e faz com que nós 
comecemos uma nova caminha
da. Neste momento, vemos que 
há a disponibilidade de todos 
para trabalharem em prol da ci
dade. Daqui para frente, cabe a 
nós realizamos na prática o que 
discursamos", completou.

MESA - Autoridades dos setores econômico, religioso, político, social e 
de segurança pública prestigiaram a posse dos eleitos em Lençóis

DIRETORES -  A nova equipe da prefeita Bel Lorenzetti também esteve 
presente e ocupou as primeiras duas fileiras de cadeiras da Câmara.

LOTADO -  A Câmara Municipal de Lençóis Paulista ficou lotada. Todas 
as cadeiras ficaram ocupadas e muitas pessoas ficaram em pé



Política SESSÃO
A Câmara de Vereadores de Agudos já começou o ano com 
trabalho. Um dia depois de os vereadores tomarem posse do cargo, 
o novo presidente Auro Octaviani (PMDB) realizou uma sessão 
extraordinária. Na pauta, projetos polêmicos como criação de cargos, 
mudanças no Regimento Interno e doação de veículo.

AGUDOS

Everton, o vice e vereadores tomam posse
Cerimônia aconteceu no Seminário Santo Antonio; Auro foi eleito o novo presidente do Legislativo

FOTO: WELINTON BARROS

W elinton Barros

O prefeito reeleito de Agu
dos, Everton Octaviani 
(PMDB), seu vice Altair 

Francisco e os 13 vereadores 
vitoriosos nas eleições de outu
bro, tomaram posse na manhã 
da terça-feira 1°. A cerimônia 
aconteceu no Seminário Santo 
Antonio, às 10h.

Durante a cerimônia, os ve
readores empossados já esco
lheram quem deve comandar o 
Legislativo pelos próximos dois 
anos. A única chapa registrada 
foi encabeçada por Auro Octa
viani (PMDB), vereador mais 
votado nas eleições de outu
bro do ano passado e líder do 
governo na Câmara. A chapa 
venceu por unanimidade.

O vice-presidente esco
lhido por Auro foi o vereador 
Reginaldo Cirilo (PP), o Régis 
da Saúde. O cargo de primei
ro secretário será ocupado

MAIS QUATRO ANOS -  Everton e Altair carregam 
a bandeira de Agudos no momento da posse

pelo vereador Patric Teixeira 
(PMDB) e o de segundo secre
tário por Maurício Carlos da 
Silva (PMDB), o Mauricinho.

O prefeito reeleito, Everton 
Octaviani, falou ao O ECO 
sobre a continuidade de seu 
governo. “É um momento de

FOTO: PAULO FRANCO

BOREBI - Prefeito de Borebi, Manoel Frias Filho (PR), o Mané 
Frias, e o vice Pastor Adilson Vera (PR) também foram empossados 
na sessão solene que aconteceu na terça-feira, 1° de janeiro 
de 2013. Reginaldo Cesar Martins (PV) foi eleito presidente da 
Câmara para o biênio 2013/2014.

continuidade e não de continu- 
ísmo. A população decidiu que 
o nosso trabalho vinha sendo 
bem feito e nos deu mais essa 
oportunidade. A partir de ago
ra, faremos a manutenção so
bre aquilo que vem dando cer
to e mudando aquilo que não

funcionou para que possamos 
continuar levando aquilo que a 
população precisa", disse.

Everton disse que os princi
pais investimentos no próximo 
mandato serão em educação e 
saúde. “Existem áreas que são 
fundamentais em um governo e 
receberão nossa atenção espe
cial, como por exemplo, a edu
cação que vem bem, mas tem 
muito a evoluir. A saúde tam
bém receberá atenção especial 
nesses próximos quatro anos e 
também a mobilidade urbana, 
que vem junto com a facilidade 
de acessos e o embelezamento 
urbano, que traz desenvolvi
mento e atrai o crescimento 
para a nossa cidade", finalizou.

Everton ainda não anunciou 
oficialmente o quadro de secre
tários que irão auxiliá-lo nos 
próximos quatro anos, porém, 
já adiantou que apenas dois dos 
atuais secretários devem per
manecer no governo.

REGIÃO

2013 começa com furto de 
moto, assalto e disparos
Polícia investiga 
os três casos 
registrados entre 1° e 
dois de janeiro

Da redação

No segundo dia do ano, 
J.A.G., de 50 anos teve a 
moto furtada por volta das 

10h40, na Rua Ana Nery, bairro 
São José, em Lençóis Paulista. Se
gundo informações do boletim de 
ocorrência o motociclista deixou 
o veículo em uma casa desocu
pada que teve a porta arrombada 
e a moto furtada. A Honda, CG 
125 Titan, com placa CHL 5146 
de Lençóis Paulista está sendo 
procurada pela polícia.

Já no 1° dia de janeiro, dois 
homens armados tentaram roubar 
um veículo na estrada da Amiza
de, que liga Borebi a Agudos. Os 
assaltantes, a pé, entraram na fren
te do carro para que o condutor 
parasse. Durante o assalto, moto
rista, de 32 anos foi ferido de ras
pão no rosto e no braço, já a pas
sageira, de 41 anos ficou ferida na 
cintura. Os ladrões fugiram com o 
veículo que logo foi abandonado 
já que atolou na estrada. A Polícia 
Militar de Agudos investiga o caso 
e as vítimas passam bem.

Em Lençóis Paulista, também 
no dia 1°, um posto de combustí
veis na rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) foi roudado, por volta 
das 20h15. Dois homens arma
dos renderam o frentista e fugi
ram com R$ 900 em dinheiro.

POLICIA

Acidente na Rondon 
deixa vítima fatal
Condutor da moto 
teria atravessado 
a pista; Polícia 
investiga o caso

Priscila Pegatin

Um acidente envolven
do um carro e uma 
moto na Rodovia Ma

rechal Rondon, km 303 + 
500m fez uma vítima fatal 
na tarde de ontem. A.C.B., 
52 anos, pilotava uma moto
cicleta Titan Fan, com placa 
de Lençóis Paulista e mor
reu no local.

Segundo o condutor do 
carro, a moto cruzava o meio 
da pista quando, sem tempo 
de desviar, o motorista com 
um carro com placa de Jun- 
diaí colidiu com a motocicle
ta. “Dentro do veículo havia 
quatro ocupantes. Infeliz
mente, o condutor da mo
tocicleta veio a óbito", disse

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FATALIDADE -  Motociclista 
morre após acidente; pista ficou 
com uma das faixas interditas 
até a chegada da perícia

o sargento Marcos Paulo do 
Corpo de Bombeiros.

“Ao condutor do veí
culo foi dado os primeiros 
atendimentos do resgate e 
ele foi conduzido para o 
pronto socorro de Lençóis 
Paulista". Os demais passa
geiros do carro não sofre
ram ferimentos.

A pista ficou com uma 
das faixas interditadas até a 
chegada da perícia. Segun
do a Polícia Rodoviária os 
motivos do acidente serão 
investigados.

JARDIM CAJU, casa com 2 quartos 
grande , sala ampla, wc social, sala de 
jantar, piso frio de boa qualidade, com 
laje e forro de gesso, garagem coberta 
p/ 1 carro,com rancho no fundo. Troco 
por chácara.

JARDIM MARIA LUISA IV, EDÍCU- 
LA TODA MURADA, COM CERCA 
ELÉTRICA, PISO FRIO, COM LAJE E 
ACABAMENTO EM GESSO, PARTE 
ALTA. R$ 77 MIL MAIS PARCELAS 
DO TERRENO.

JARDIM VILLAGE, casa com 2 quar
tos, sala, cozinha revestida, wc social, 
piso frio de boa qualidade, forro de 
madeira, garagem coberta p/ 1 veícu
lo, fundo 1 quarto, banheiro, espaço p/ 
área de lazer, área total do terreno com 
263,35 m2. R$ 149 mil, aceito terreno 
no negócio e não aceito financiamento

PROCURO APARTAMENTO NO
EDIFÍCIO JACARANDÁ PARA 
ATENDER MEUS CLIENTES.

JARDIM MONTE AZUL, casa com 
2 quartos, sala bem arejada, cozinha 
revestida com armário embutido, wc 
social, piso frio de boa qualidade, laje 
com acabamento em gesso, garagem 
coberta p/ 2 carros. Obs* aproxima
damente 3 anos de construção. R$ 149 
mil aceito financiamento e permuta.

JARDIM MARIA LUISA III, terreno 
com área total de 200 m2, vizinho do 
Jardim Europa, R$ 39 mil mais parcelas.

CENTRO, terreno com área total de 900 
m2, exelente localização, aceita propos
tas, interessados falar com o Pedrão.

CENTRO, terreno com área total de 
528 m2, ótima localização, aceita pro
postas.

CECAP, casa com 3 quartos, sala, co
zinha, wc social, piso frio, com laje, 
fundo 1 quarto, banheiro espaço p/ 
área de lazer. R$ 100 mil, n/ aceito fi
nanciamento, aceito permuta.
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Saúde

ALIMENTAÇAO

Pedras nos rins podem ser evitadas
A água é o remédio 
recomendado para a prevenção 
até mesmo de pessoas que têm a 
predisposição para a doença

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Priscila Pegatin

Os rins têm a função de 
atuar na limpeza do san
gue durante as 24 horas 

do dia. Ele é o responsável por 
controlar a quantidade de água 
e sal do corpo, eliminar toxinas, 
ajudar no controle da hiperten
são arterial, produzir hormô
nios que impedem a anemia e a 
descalcificação óssea, eliminar 
alguns medicamentos e outras 
substâncias ingeridas.

Apesar de ter diversos pa
péis no organismo, geralmente 
as pessoas só lembram do órgão

FRASE

C Prevenção, 
diagnóstico precoce 
das doenças, 
tratamentos para dar 
qualidade de vida 
aos pacientes são as 
palavras-chave nos 
dias de hoje.
José Pascoal Cortez, 
urologista

no momento da dor. O cálculo 
renal, conhecido popularmente 
como pedras no rim, é a pior 
dor, considerada por quem já 
teve a doença.

No Brasil, segundo a SBN (So
ciedade Brasileira de Nefrologia), 
12% da população já teve uma 
crise renal. Elas são mais comuns 
em homens, que representam 
13% contra 6% a 7% das mulhe
res que apresentam pedra no rim 
em algum momento da vida.

"Doenças do rim podem ser 
genéticas ou de má formação", 
explica José Pascoal Cortez, 
urologista. A formação dos cál
culos é decorrente de desvios 
metabólicos ou de pessoas que 
bebem pouco líquido. "Os des
vios acontecem quando ofer
tamos uma grande quantidade 
de cristais para sair na urina. 
Esses cristais podem se agregar 
e formar cálculo", explica o uro- 
logista. "Podemos ofertar muitos 
cristais através das glândulas 
paratireoides, que são responsá
veis por organizar todo o cálcio 
do organismo. Se elas têm qual
quer tipo de desvio, pode jogar 
muito cálcio na urina", diz. "Por 
outro lado, se a pessoa tiver áci
do úrico, se ingerir carne e não 
metabolizar direito, vai formar 
cálculo, se tiver uma hiperaci- 
dez renal pode fazer formação 
dos cristais e cálculo, se tiver 
uma hiperabsorção intestinal de 
cálcio também pode ter cálculo".

Os pacientes com hiperab- 
sorção intestinal são os únicos 
que precisam fazer dieta para 
tratar a doença. "Tem pessoas 
que o intestino não consegue

POUCO SAL -  São inúmeras as causas do cálculo renal; Pascoal Cortez alerta 
que alimentação balanceada com pouco sal ajuda a evitar problema

dosar a quantidade de cálcio 
que precisa entrar no sangue. 
O sangue absorve o necessário 
para o organismo e o resto sai 
pela urina. Esse paciente é o 
que tem que fazer dieta além do 
tratamento para não ingerir ali
mentos com cálcio", diz. "Todo 
mundo era para ter cálculo, só 
que temos uma substância no 
organismo que evita que tenha
mos cálculo. Das pessoas que 
têm cálculo, 90% têm esse pe
queno problema na substância 
que é menor", explica Pascoal.

Diagnosticada a doença, 
Pascoal explica que a função

do médico é ajudar a eliminar 
o cálculo, seja através de me
dicamento ou de cirurgia. "De
pois fazemos exames de urina, 
sangue e sabemos qual a causa 
do cálculo", diz. "A maioria que 
tem o problema com a substân
cia receito uma fórmula para 
evitar a formação de cálculo". O 
urologista ainda ressalta que a 
pedra dentro do rim não causa 
dor, a dor só vem quando ela 
desce para o canal da urina.

Junto e depois do tratamento, 
Pascoal explica que o paciente 
deve se preocupar com a preven
ção da doença, bebendo água.

PREVENÇÃO

Beber água é melhor remédio para cólica renal
Como explica o urologista 

José Pascoal Cortez, em medi
cina se fala muito em preven
ção e diagnóstico precoce para 
fazer o tratamento correto e dar 
qualidade de vida ao paciente. 
Seguindo essa linha, o primei
ro passo para a prevenção, por 
parte do paciente, é ingerir 
muita água. "Até mesmo para

quem tem predisposição para a 
doença, a água ajuda a prevenir 
a doença. Um litro de água, no 
decorrer do dia, é o suficiente. 
Em dias quentes pode tomar 
mais, porque aumenta o suor", 
orienta Pascoal. "Com a água, 
o paciente previne a formação 
de cálculo, infecção urinária 
principalmente na mulher e a

ingestão de líquido está rela
cionada inclusive, com outras 
especialidades médicas".

Outra dica fácil é a ingestão 
de suco de limão. "A limonada 
é uma forma de prevenção. O 
suco de laranja também, mas 
ele engorda. Então, mais indi
cada é a limonada para o resto 
da vida", diz. "A limonada é

uma receita gostosa, pode colo
car adoçante quem preferir e é 
melhor que refrigerante", diz o 
urologista, que finaliza: "através 
do ultrassom de vias urinárias é 
possível saber se o paciente tem 
ou não pedras no rim, mas é 
desnecessário caso a pessoa não 
tenha dor. O mais indicado é a 
prevenção ". (PP)

CUIDADO COM O SAL
Um vilão da pressão arterial, doenças renais e cardiovasculares 
é o sal. O brasileiro consome, segundo o Ministério da Saúde, 
uma média de 12 gramas de sal nas refeições, quando o 
recomendado é de 4 a 5 gramas. Para diluir todo o sódio, a 
cada 9 gramas o corpo precisa de um litro de água.
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Sociedade VALE OURO
Maria e João Batista 
comemoraram bodas 
de ouro no dia 30
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Oferecemos 
serviços gerais de 
caminhão Munk

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

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

PRESENÇA
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Coordenador da 
Associação Rural 
de Lençóis Paulista,
José Oliveira Prado 
acompanhou de perto 
a posse do prefeito 
de Macatuba, Tarcisio 
Matheus Abel (PP), na 
terça-feira i°  de janeiro. 
A cerimônia foi marcada 
por sorrisos e muitos 
abraços.

FOTO: O ECO

.  HABITARE IMÓVEIS
A Habitare imóveis, localizada 
na rua Geraldo Pereira de 
Barros, 1.029, conta com 
duas corretoras e um corpo 
administrativo para dar 
atendimento especializado.
O diferencial da imobiliária 
está em imóveis exclusivos, 
projetados e construídos 
pelas arquitetas. Acesse o site 
www.habitarelp.com.br e faça 
uma visita.

FOTOS: CINTIA FOTOGRAFIAS

O  Guilherme foi batizado 
dia 23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade 
© Daniel foi batizado dia 
23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade 
© Felipe foi batizado dia 
23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade 
O  Marcos Pietro foi batizado 
dia 23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade 
© João Pedro foi batizado 
dia 23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade 
O  Maria Victória foi batizada 
dia 23, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

• João Otávio 
Laureano 
completou 
os 7 anos 
de vida 
na quinta- 
feira 27 e 
recebeu o 
comprimento 
da mãe 
Adriana, 
e dos 
familiares

• Parabéns 
para
Bernardo 
pelo 2° 
aniversário, 
comemorado 
junto com 
seus pais e 
amigos
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