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Bento XVI é uma pessoa de extrema 
humildade, diz monsenhor Carlos
No Ano da Fé, pároco do Santuário Nossa Senhora da Piedade comenta a renúncia do papa; Cerco de Jericó começou ontem à tarde Ü5>
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Sem
barreiras
Começou ontem, com missa às 15h, 
o 14° Cerco de Jericó do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. Neste 
ano, o tema é "Senhor, desatai 
os nós, derrubai as muralhas e 
aumentai a nossa fé". As missas 
vão acontecer até o dia 19, 
completando sete dias e sete noites 
de orações ininterruptas, tendo 
celebrações às 6h, 15h e às 19h30. 
Apenas no domingo a programação 
é diferenciada, com missa das 
crianças, procissão eucarística 
aérea e benção para os jovens.
Hoje haverá benção da medalha do 
Espírito Santo.

FOLIA 2013

Barra Bonita recebe 50 mil; em Lençóis, Carnaval vai aos bairros
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LOTADO - População lotou avenida Pedro Ometto em Barra Bonita EMBALADO - Grupo paulistano Samba da Vela agitou foliões lençoenses

Foliões de Barra Bonita lota
ram a avenida principal da cida
de nos quatro dias de festa, que 
começou no sábado à tarde, com 
roda de samba, e terminou na 
madrugada da quarta-feira, com 
show da banda Matéria Prima. 
Um dos destaques deste ano foi 
a escola de samba Desequilíbrio. 
Dois blocos também desfilaram 
para alegria dos foliões. Em Len
çóis Paulista, o novo formato do 
Carnaval foi aprovado pela admi
nistração e pelas cerca de quatro 
mil pessoas que estiveram presen
tes nos cinco dias de folia em dife
rentes bairros da cidade. O ponto 
alto foi o show do grupo Samba da 
Vela, na Concha Acústica.
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MACATUBA

Cidade registra 
três casos de 
dengue

A diretoria de Saúde de Macatu- 
ba confirmou três casos de dengue 
na manhã de ontem, sendo que mais 
um paciente com suspeita da doença 
aguarda resultado do exame. Segundo 
a pasta, todos os casos confirmados até 
o momento foram contraídos de outras 
cidades. Como medida de prevenção 
será feito o trabalho de bloqueio. Já 
foram feitas a nebulização no Centro 
da cidade e no Jardim Planalto. C4I

VIOLÊNCIA

Polícia investiga agressão 
de menor contra o pai

Uma adolescente de 15 anos es
faqueou o próprio pai, no sábado 
9, no Jardim Caju. Segundo rela
tos da polícia, a menina (que estava 
nervosa) não conseguiu relatar o 
motivo da agressão. A vítima C.S., 
41 anos, disse aos policiais que não 
conversava com a filha havia quatro 
dias devido a uma briga. O pai da 
adolescente foi levado ao Pronto-So
corro e já recebeu alta. Vizinhos e

parentes disseram que o comporta
mento do pai com as filhas sempre 
foi muito rígido. "Quando entrei na 
residência, ela estava na cozinha 
com outra faca na mão. Eu conver
sei e consegui acalmá-la após dez 
minutos. Ela se desfez da faca, mas 
não conseguia me dizer o que havia 
ocorrido", lembra a sargento Be- 
latto, que atendeu à ocorrência. A 
Polícia Civil investiga o caso. ^ 4̂

PREVENÇÃO - A pílula é segura, desde 
que receitada por médico, diz Calixto

SAÚDE

Ginecologista 
explica o uso de 
anticoncepcional

O medicamento que é utiliza
do para evitar a gravidez foi alvo 
de uma polêmica envolvendo um 
estudo francês. Apesar de tra
zer inúmeros benefícios, ingerir 
a pílula sem orientação médica 
pode trazer problemas para a saú
de. Ginecologista, Calixto Felipe 
Hueb ressalta a importância de um 
acompanhamento médico e de se 
evitar a banalização da pílula. Q )
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PEDIDOS
O prefeito de Pederneiras, Daniel Camargo, se encontrou com 
o secretário estadual da educação, Herman Jacobus Cornelis 
Voorwald, em Ourinhos. O prefeito solicitou ampliação de salas 
de aula, repasse para merenda escolar, construção de uma 
creche pré-escola e três novos ônibus escolares.
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FRASE
"Tem que haver preocupação da Polícia Militar, da 
Polícia Civil, Conselho Tutelar e diretores de escolas, 
para realizarmos campanhas direcionadas aos 
adolescentes", tenente-coronel Nelson Garcia Filho, 
comandante do 4° BPM-I.

TREINOS FUTSAL
Os treinos de futebol no Vagu- 

lão começaram na semana passada, 
Nascidos de 1997 a 2001 treinam às 
quartas e sextas-feiras das 8h às 
ioh30 ou no período da tarde das 
i4h às i7h, Às quintas-feiras, o treino 
é para nascidos de 2002 a 2005 das 
i4h às i7h,

POLÍCIA
No domingo, às i3hi0, uma esco

la de idiomas foi furtada no Centro da 
cidade, Segundo o boletim de ocor
rência, uma das televisões foi levada 
por dois rapazes quando clientes e 
funcionários de uma padaria viram 
a cena e ligaram para a polícia, que 
conseguiu deter um dos acusados 
que já estava dominado por uma das 
testemunhas. O outro teria fugido 
para o túnel da Vila Contente, onde 
também foi preso. A televisão não foi 
encontrada,

AULAS DE XADREZ
Neste ano, a rede municipal de 

ensino de Agudos vai oferecer aulas 
de xadrez como conteúdo optativo 
na disciplina de educação física, A 
iniciativa faz parte de um projeto de 
lei aprovado neste mês na Câmara. 
A Secretaria Municipal de Educação 
é o responsável por capacitar os 
professores para o ensino do xadrez 
considerado importante aliado no 
processo de aprendizagem de crian
ças e adolescentes, por desenvolver 
o raciocínio lógico, reflexão, decisão, 
leitura, melhorando o desempenho 
dos alunos em todas as disciplinas, 
especialmente matemática,

CULTURA
Começa na sexta-feira i5, a ex

posição "Drummond -  Testemunho 
da experiência humana" na Bibliote
ca Municipal Professor Gama e Silva 
de Agudos. Cerca de i6  painéis sobre 
o poeta e cronista, além de textos e 
ilustrações vão ficar em exposição 
até o dia 22, de segunda a sexta
-feira das 7h às i7h. A iniciativa tem 
parceria do Banco do Brasil, Funda
ção Banco do Brasil, Associação dos 
Amigos da Casa de Rui Barbosa, Pre
feitura de Agudos e Secretaria de 
Educação da cidade. A exposição faz 
parte do Projeto Memória criado em 
i997 pela Fundação Banco do Brasil 
com o objetivo de preservar e resga
tar a vida, o pensamento e a obra da
queles que marcaram e contribuíram 
para a transformação social e cultura 
brasileira.

PEDERNEIRAS
A Prefeitura de Pederneiras rea

liza na próxima segunda-feira i9  um 
pregão destinado à contratação da 
empresa para a prestação de servi
ço de arbitragem na cidade. No total, 
serão i050 partidas de futebol e fut- 
sal promovidas durante o exercício 
de 20i3. Porém, os serviços serão 
solicitados de acordo com as necessi
dades do Departamento de Esportes.

COLISÃO - Uma motociclista ficou levemente ferida após a moto que conduzia, 
uma CG— 150, colidir com um carro na rotatória de acesso ao jardim Caju, próximo 
à Etec "Cidade do Livro". Após o acidente, a motorista foi socorrida por uma unida
de do Corpo de Bombeiros e levada até o Pronto Socorro.
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DIVERSÃO - No domingo de Carnaval, dezenas de crianças puderam aproveitar 
as brincadeiras oferecidas na praça da Concha Acústica no período da tarde. A ini
ciativa era parte do Carnaval em Família -  Cidade do Livro, organizado pela Dirtoria 
de Cultura
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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. I

Fim do horário de verão
Após quase quatro m eses, o horário de verão 

terminará à zero hora do domingo i7. Os brasileiros 
que moram nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
do Brasil, além do Estado do Tocantins, terão que 
atrasar o relógio em uma hora. O principal objetivo 
do horário de verão é aliviar as redes de transm is
são de energia nos períodos do dia em que o consu
mo é mais intenso, principalmente das i8 h  às 2 ih . A 
expectativa da ONS (Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) era economizar R$ 282 milhões. O valor é 
5 6 %  maior que os R$ i8 0  milhões economizados no 
ano passado. O motivo é a menor necessidade de 
acionamento das usinas térmicas, que custam mais 
caro para gerar energia do que as hidrelétricas.

Desde 2008, um decreto presidencial estabele
ce datas fixas para o início e térm ino do horário de 
verão. Antes, anualm ente, era publicado um de
creto para definir o período da mudança. De acordo 
com o decreto, a m udan
ça no horário ocorre
rá, todos os anos, no 
terceiro domingo de 
outubro e terminará 
no terceiro domin 
go de fevereiro. Se 
a data coincidir com 
o domingo de Car 
naval --co m o  ocor
rera em 20 12—, o final 
do horário de verão é 
transferido para 
o próximo do
mingo.

Brasil desenvolve projeto para deci
frar o DNA da cocaína apreendida no 
País. A pesquisa científica vai perm i
tir que a polícia seja informada sobre 
a origem da droga, ou seja, em qual 
país ela foi cultivada e também onde 
foi refinada.O diretor-geral da Polícia 
Federal, Leandro Daiello, explica que 
o projeto ainda é de longo prazo.

A medida vai contribuir para reforçar 
as estratégias no combate ao tráfico 
de drogas. Dados da Polícia Federal 
mostram que, em 20 i0 , quase 60 por 
cento da droga confiscada no País v i
nha do narcotráfico boliviano.Recen- 
temente, o Brasil renovou os acordos 
com a polícia da Bolívia para a troca 
de informações e tratamento mútuo 
de agentes.

Uma super tempestade solar pode 
atingir a terra a qualquer momento. O 
alerta foi feito pela Academ ia Real de 
Engenharia do Reino Unido. Apesar de 
ainda incerto, tem causado preocupa
ção ao redor do mundo e, sobretudo, 
nas redes sociais. A previsão assus
ta porque os cientistas só vão saber 
disso 30 minutos antes, o que torna 
im possível qualquer tipo de alerta 
para a população. Segundo o autor 
do estudo, uma tempestade dessas 
dim ensões ocorre a cada i 5 0  anos. A 
tal tempestade pode afetar linhas de 
transm issão de energia e do setor de 
telecomunicações.
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I Coleta e Rerrefino
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

www.lwartlubrlficantes.com.br
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Opinião C FRA SE
• "Barra Bonita sai melhor do que entrou 
no Carnaval de 2013".

Antonio Marcos Gava Júnior, diretor de 
Turismo do município

PARA PEN SA R
"A arte de viver é simplesmente 

a arte de conviver ... simplesmente, 
disse eu? Mas como é difícil"

Mario Quintana

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

Mais três roubos em Lençóis
O

Jornal O ECO traz a notícia de mais 
j três roubos registrados neste fi

nal de semana prolongado. Duas 
padarias -  uma inclusive, alvo de di

versos crimes nos últimos meses 
-  e uma pizzaria foram as vítimas 
da vez. Os crimes reforçam a dis

cussão de segurança pública que 
tomou corpo nos últimos meses 
em Lençóis Paulista. As autori
dades já admitiram a situação de 

aumento da criminalidade e es
tão se mexendo. Alguns propondo 

a criação de um novo serviço -  a 
guarda civil armada. E outros -

como é o caso da prefeita Bel Lorenzet- 
ti -, trabalhando pelo fortalecimentos 
das forças de inteligência e prevenção 
já constituídas no município. Leia-se: 
Polícias Civil e Militar, nesta ordem. No 
sábado, O ECO noticiou que comandan
te do 4 ° Batalhão da Polícia Militar do 
Interior, tenente-coronel Nelson Garcia 
anunciou a vinda de mais 12 policiais 
para Lençóis após reivindicação da pre
feita diante defasagem do policiamen
to local. Vamos aguardar para ver se a 
chegada desses novos policiais será su
ficiente para reduzir os índices criminais 
em Lençóis Paulista.

//////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Carnavais Antigos
Fernando Darcie,
30, é empresário

O s carnavais de antigamente são 
repetidamente anunciados, por 
um bocado de gente, como bem 

melhores do que os de hoje. As razões 
são diversas: a música piorou; o samba 
e as marchinhas deram lugar ao ser
tanejo, o axé e o funk; as brincadeiras 
inocentes e os confetes viraram promis
cuidade e bebedeira; os abadás procla
maram a segregação social na festa po
pular. Tem os trombadinhas, a muvuca, 
as brigas, o xixi na rua, e por aí vai.

Há algum tempo, vi uma entrevista 
com um senhor, estudioso da história do 
carnaval, de seus setenta e lá vai cace
tada na TV. Solicitado a comparar a folia 
antiga com a atual, esse senhor falava 
exatamente isso: afirmava que, nos anos 
1940 ou 1950, os carnavais eram "de ver
dade", enquanto os de hoje não passam 
de baderna, perderam o sentido. E por 
todos esses motivos ele mesmo não caía 
mais na folia. A questão foi repetida a 
uma mulher da mesma idade e, se bem 
me recordo, integrante de alguma liga 
de escolas de samba. A resposta dela 
me fez tirar dez quilos de demagogia da 
minha própria análise que fazia dos car
navais -  eu também, mesmo com menos

repertório, acreditava que os carnavais 
do século XX eram "melhores":

- Carnaval bom é carnaval que você 
se diverte em boas companhias, que 
você está de bem com a vida. E isso 
normalmente acontece quando se é 
jovem e livre. Tudo ali é novidade, é 
motivo para diversão; os compromis
sos da vida não pesam tanto e a dispo
sição é a maior possível. Nós já temos 
certa idade, filhos, responsabilidades e 
bico de papagaio. Não podemos nem 
nos permitir cair na folia com a mes
ma intensidade que fazíamos aos 20 
anos. Portanto, carnaval bom ou ruim 
é uma interpretação individual daquele 
momento; e nós, antigos, costumamos 
relembrar com saudade não só a folia 
de antigamente e suas particularida
des, mas em especial nossa disposição 
e liberdade, grandes responsáveis por 
termos gostado tanto daqueles carna
vais. Com certeza, os senhores de 1950 
juravam que o carnaval de 1920 é que 
era bom, e os jovens de hoje sentirão, 
em 2040, saudades desse carnaval que, 
para nós, foi cheio de indecência e mú
sica ruim, mas para eles foi o mais cheio 
de juventude e disposição que viveram 
na vida. Reclamar é inveja.

Aproveitemos e recordemos, mas 
entendamos cada época e cada folião.
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Será a Guarda? 2
Marcos Norabele
é psicólogo, escritor e diretor de rh 
da Prefeitura de Lençóis Paulista

0assunto Guarda Civil Municipal per
manece na pauta. Em artigo anterior, 
questionei se esta corporação é re

almente responsável por índices de segu
rança obtidos por determinada cidade da 
região, e para isto usei matérias produzidas 
pelo jornais: Folha de São Paulo, Estado de 
São Paulo e Jornal da Cidade de Bauru, que 
comentaram o assunto demonstrando que 
a razão é outra: o efetivo da Polícia Militar. 
Aprofundando um pouco mais a questão, 
temos que a Lei Federal 10.826 (Estatuto 
do desarmamento) no inciso IV do artigo 6° 
dispõe que é permitido o porte de arma para 
"os integrantes das guardas municipais dos 
Municípios com mais de 50.000 e menos de 
500.000 habitantes, quando em serviço". A 
lei foi sancionada pelo ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, "o que disse que não sa
bia de nada", em 22 de dezembro de 2003.

Ao sancionar a lei, desta forma, o ex
-presidente, mostrou pouca preocupação 
com a vida destas pessoas. Para clarificar o 
que o texto dispõe, vamos a um hipotético 
exemplo: supondo que a Guarda Civil Muni
cipal armada tenha sido criada, e o guarda 
armado esteja em trabalho na rua XV de 
Novembro. Durante todo dia ele, de posse 
do instrumento intimidador (arma), enfren
ta os agentes do crime, e não raro entra em 
atrito com eles. Notemos que este guarda 
armado, muito embora trabalhe na XV de 
novembro, provavelmente more num bair-

ro afastado do centro da cidade. Ao final do 
expediente, conforme determina a lei san
cionada pelo presidente Lula, "o que não 
sabia de nada", o guarda deve ir à Base da 
Guarda e devolver a arma que deverá ser 
guardada em lugar seguro, e apenas com a 
cara e a coragem voltar para sua casa longe 
da rua XV de Novembro. Tal situação não 
expõe esta pessoa à ação daqueles que ele 
enfrentou durante o dia? Pode alguém que 
lutou pela segurança durante o dia ser ex
posto à insegurança durante a noite? Mas 
protegido por todo um esquema de segu
rança, "o que não sabia de nada", talvez 
não soubesse (ou talvez soubesse, quem 
sabe?) o quanto exposto deixou o pobre 
guarda municipal armado de dia e desar
mado de noite. Tal situação deve levar a 
duas situações: 1 -  O guarda municipal fará 
vistas grossas quando reconhecer eventu
ais conhecidos do bairro praticando algum 
ato ilícito, por que sabe que sofrerá retalia
ção quando estiver desarmado ou 2 -  En
frentará a situação e será retaliado quando 
estiver desarmado.

Não devemos nos esquecer que mes
mo policiais militares, que têm autorização 
para o porte de arma todo o tempo, recen
temente foram alvo de ataques. Quanto 
mais o será o pobre guarda municipal de
sarmado a caminho de casa. Esta situação 
me preocupa, por que, numa eventual 
fatalidade, não poderei dizer a família do 
guarda morto "eu não sabia de nada", por 
que de fato sabia e estou compartilhando 
minha preocupação com os cidadãos len- 
çoenses para que também saibam.

Projeto eleva valor transferido para a Liga 
Lençoense de Futebol Amador

Devido ao feriado de Carnaval, a segunda sessão ordinária da Câmara Munici
pal de Vereadores de Lençóis Paulista foi transferida para ontem. Entre as maté
rias que deram entrada para serem lidas, uma pode trazer certa discussão entre 
os membros do Legislativo. Foi enviado um projeto do Executivo que autoriza a 
proceder o aditamento do convênio celebrado com a LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador), visando elevar o valor da transferência de recursos financeiros 
no exercício de 2013 de R$ 60 mil para R$ 90 mil.
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POLÊMICO
Projeto de repasse 

para a LLFA já foi alvo de 
polêmica entre os verea
dores de Lençóis Paulis
ta. Novo projeto permite 
o aditamento no valor de 
R$ 30 mil em relação à 
previsão anterior.

Contratação
O reforço no caixa da LLFA, de 

acordo com o projeto, é para a con
tratação de monitores esportivos 
que atuarão no Projeto e Inventivo 
à Prática Esportiva e Futebol.

Lembrando...
Vale lembrar que os projetos de 

repasse à LLFA já geraram polêmicas. 
O vereador Jonadabe José de Souza 
(PSC) levantou uma denúncia de que 
a entidade não estaria registrada em 
cartório. O problema foi confirmado, 
mas logo em seguida a Liga regulari
zou a situação.

Fiscalizador
Após a regularização, Jonadabe 

afirmou que não era contrário ao re
passe para a LLFA. Ele votou a favor 
do repasse, mas repetiu uma frase 
que virou jargão entre os edis. "Meu 
voto será fiscalizador".

Apoio
Outro projeto vindo do Executivo 

que daria entrada ontem autoriza a 
abertura de crédito especial no valor 
de R$ 85 mil para utilização de recur
sos provenientes do Governo Federal, 
através do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação. Ou seja, ver
ba para o Programa 'Apoio a Creche'.

Denominação
Também deu entrada ontem um 

projeto de lei dos vereadores Gumer- 
cindo Ticianelli Junior (DEM), o Júnior 
Dentista, e Anderson Prado d eLima 
(PV) que dá denominação 'Unidade 
de Pronto Atendimento Prefeito José 
Prado de Lima (Pradinho)'.

Adiantado
A vontade de Prado em home

nagear o tio já havia sido adiantada 
pela Terceira Coluna. O ex-prefeito 
de Lençóis Paulista, Pradinho mor
reu em outubro, aos 59 anos, quan
do se recuperava de uma cirurgia.

Publicado
O PSDB publica hoje, no jornal O 

ECO, edital que convoca todos os fi
liados para a eleição do diretório mu
nicipal no dia 17 de março, às 9h, no 
Centro Municipal de Formação Profis
sional Ideval Paccola. No mesmo dia, 
serão eleitos por voto direto e secre
to os membros da Comissão Executi
va Municipal.

Ninho
O documento vem assinado pelo 

atual presidente do PSDB de Lençóis 
Paulista, Marcos Lini. Procurado pelo 
jornal O ECO, Lini afirmou que não 
pretende disputar o comando do par
tido pelos próximos anos. Questiona
do se ele poderia ou não disputar a 
reeleição -  afinal ele foi vice-presi
dente e presidente nas duas últimas 
eleições -,  ele afirmou que precisaria 
consultar o estatuto.

Comando
Caso Lini realmente não dispute -  

seja por força do estatuto ou vonta
de de passar o bastão, a presidência 
do partido que governa Lençóis Pau
lista nos últimos 13 anos ficará vaga. 
Nesse caso, é fácil imaginar que dois 
r^omes despontam como favoritos 
para ocupar o cargo: a prefeita Bel 
Lorenzetti ou o vice-prefeito José 
Antonio Marise.
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Nasa descarta impacto 
do asteroide DA14 
com a Terra. Previsão 
é que asteróide passe 
amanhã a apenas 27 mil 
quilômetros do planeta.

Estudo confirma: meteorito 
extinguiu os dinossauros

FOTO: DIVULGAÇÃO

o |

Um estudo publicado nesta quinta-feira na 
revista Science pretende pôr um ponto final na 
discussão sobre qual foi o evento que levou à ex
tinção dos dinossauros. Há pelo menos 30 anos, a 
comunidade científica discute se a queda de um 
meteorito no México levou à grande extinção que 
aconteceu no final do período Cretáceo (período 
entre 145 e 65,5 milhões de anos atrás), há cerca 
de 66 milhões de anos, e causou o sumiço de to
dos os dinossauros não avianos (os dinossauros 
avianos, os pássaros, estão bem vivos por aí até 
hoje). Os novos dados obtidos pelos pesquisa
dores da Universidade de Berkeley, nos Estados 
Unidos, são os mais precisos até agora e mostram 
que o meteorito atingiu a Terra há 66.038.000 
anos, pouco antes da extinção. Segundo os cien
tistas, essa coincidência entre a data dos dois 
eventos mostra que eles, de fato, estão relacio
nados e que 0 impacto foi decisivo para a extin
ção em massa. O primeiro pesquisador a propor 
que a queda de um meteorito poderia ter levado 
à morte dos dinossauros foi Luis Alvarez, profes

sor de Ciência Planetária da Universidade de 
Berkeley, ainda em 1980. Dez anos depois, 
cientistas descobriram a cratera Chicxulub 

'  ^  no litoral mexicano. Com 177 quilômetros 
w  de largura, ela foi apontada como 0 prová

vel local de queda do meteorito.

Rápidas
- EM MISSÃO - O robô Curiosity utilizou pela pri
meira vez sua furadeira para perfurar uma rocha 

^  do planeta Marte, retirar uma mostra dela e ana- 
^  lisá-la, anunciou a Nasa neste sábado. Segundo 
^  John Grunsfeld, responsável pela missão, trata- 
^  -se do "feito mais importante" desde a chega- 
^  da do Curiosity a Marte. A Nasa estima que as 

amostras de rochas, extraídas de um buraco de 
^  1,6 centímetro de diâmetro e de 6,4 centímetros
^  de profundidade, darão indícios sobre ambientes 
^  que foram úmidos há muito tempo no planeta.
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QUINTA-FEIRA, 14/02 NASCER E PÔR-DO-SOL: | t 7 h 0 4  í^ 1 9 h 5 5

15mm fUR76% 
*80% ^̂ ^ 35%* 2 0 ° C

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

SEXTA-FEIRA, 15/02 NASCER E PÔR-DO-SOL: i g Í 7h°4 i ^ 19h54

t 3 1 ° ^  ^ . 15mm 

1 2 2 ° ^  ^ ^ 8 0 %
(uR 67%42%

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

FASES DA LUA
FEVEREIRO

Fase D ia
Quarto Minguante 3 
Lua Nova 10
Quarto Crescente 17 
Lua Cheia 25

H ora
10:58 
04:21 
17:32
17:27 

No horário de

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

193
S A M U

192
Políc ia  
M il ita r

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

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

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

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

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

Polícia EMBRIAGUEZ
Uma pessoa foi autuada por embriaguez ao volante em Macatuba, na madrugada da terça- 
feira 12. Em patrulhamento pelo Centro, policiais se depararam com o veículo transitando com 
os faróis apagados e solicitaram sua parada. E.A.O., 37 anos, não obedeceu e tentou fugir, 
mas foi abordado. Ele passou pelo teste do bafômetro que acusou 0,85 mg/l de álcool no 
sangue. Após ser conduzido à delegacia, o rapaz pagou a fiança de R$ 700 e foi liberado.

VIOLÊNCIA

Menina de 15 anos esfaqueia o próprio pai
Menor ficou nervosa e precisou ser acalmada; ela não conseguiu relatar os motivos da agressão

A ngelo  Neto
FOTO A R Q U IV O : O ECO

Uma menina de 15 anos 
esfaqueou o próprio pai 
na noite de sábado 9, no 

Jardim Caju. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil. 
A garota não conseguiu explicar 
aos policiais o motivo da agres
são e aparentava muito nervo
sismo após a ação. A vítima 
sofreu perfurações próximas 
à costela, que não chegaram a 
atingir órgãos internos.

Por volta das 23h30, a Po
lícia Militar foi acionada para 
atender a uma ocorrência de 
esfaqueamento. Ao chegar no 
local, a vítima C.S., 41 anos, 
se encontrava sentada e san
grando, próxima à residência. 
Ele disse aos policiais que não 
conversava com a filha ha
via quatro dias devido a uma 
briga. Ao tentar se aproximar 
para tentar restabelecer o diá
logo, a menina pegou uma faca 
que estava no sofá e desferiu 
um golpe na costela. O ho
mem disse ainda que tentou 
se defender, mas foi atingido 
novamente no braço esquerdo. 
Ele conseguiu tomar a faca da 
acusada e a jogou no quintal.

NERVOSA -  De acordo com 
a sargento Belato, menina 
acusada de esfaquear o 
próprio pai não conseguiu 
relatar os motivos da agressão

De acordo com a sargento 
Belatto, que atendeu à ocorrên
cia, a menina se mostrou muito 
nervosa e não conseguiu relatar 
os motivos da agressão. “Quan
do entrei na residência, ela esta
va na cozinha com outra faca na 
mão. A minha preocupação na
quele momento era evitar que 
ela provocasse ferimentos nela 
mesma ou então em mim. Eu 
conversei e consegui acalmá-la 
após dez minutos. Ela se desfez 
da faca, mas não conseguia me 
dizer o que havia ocorrido", 
lembra.

O pai da adolescente foi 
levado ao Pronto-Socorro e já 
recebeu alta. Vizinhos e paren
tes disseram que o compor
tamento do pai com as filhas 
sempre foi muito rígido. A Po
lícia Civil investiga as causas 
do esfaqueamento e trabalha 
com várias hipóteses. O tio da 
menina ficou responsável pela 
guarda da menina até que o 
caso seja esclarecido.

Lençóis registra três roubos em um dia
Três roubos foram regis

trados na segunda-feira 11, em 
Lençóis Paulista. Em todos os 
casos, os bandidos armados 
entraram nos estabelecimentos 
comerciais, anunciaram o as
salto e, até o fechamento desta 
edição, não haviam sido locali
zados. Duas ocorrências foram 
registradas no intervalo de meia 
hora, em duas padarias.

A primeira ocorrência acon
teceu em uma padaria no par-

que Rondon. Um homem arma
do entrou no estabelecimento 
comercial por volta das 18h e 
anunciou o assalto. Ele fugiu na 
garupa de uma moto preta com 
cerca de R$ 70 em dinheiro re
tirados do caixa. A proprietária 
acionou a PM que, diante das 
características passadas, reali
zou buscas, mas não conseguiu 
encontrar os suspeitos.

Meia hora após o primeiro 
caso, um segundo roubo seme-

lhante ocorreu em outra padaria, 
desta vez no jardim Itapuã. Um 
homem armado, alto, vestido de 
jaqueta, blusa e capacete pretos 
entrou no local e anunciou o as
salto. Ele fugiu sentido Centro, 
na garupa de uma moto com a 
placa levantada, levando cerca 
de R$ 60 em dinheiro. A Polícia 
Militar foi acionada, mas ainda 
não conseguiu deter os acusados.

O último assalto ocorreu no 
final do dia, em uma pizzaria lo-

calizada no Centro. Por volta das 
23h30, dois rapazes, um deles 
armado, vestidos com camisetas 
e bermudas, invadiram o local e 
anunciaram o assalto. Eles fugi
ram a pé sentido SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
com uma quantia em dinheiro 
não contabilizada. A proprietária 
disse que um dos acusados fez 
um disparo na rua. Os policiais 
compareceram no local, mas 
não encontraram os suspeitos.

Civil de Pederneiras faz 
grande apreensão de droga Homem é preso por 

furtar trilho do trem
A Polícia Civil de Pederneiras 

apreendeu, na manhã de sexta-feira 
8, mais de dois quilos de drogas, 
entre crack, maconha e cocaína. 
Após trabalho do setor de inteli
gência e investigação, os policiais 
estiveram em uma residência loca
lizada no bairro Vicente J. Minguili.

Como o acusado não se en
contrava no local, todo o trabalho 
de busca e apreensão foi acom
panhado pela mãe de R.A.R., de 
21 anos. Durante as buscas foram

encontradas 714 gramas de maco
nha (13 tabletes), 907 gramas de 
cocaína (22 porções) e 680 gramas 
de crack (30 pedras).

Também foram apreendidas 
uma balança de precisão e um te
lefone celular. A polícia se dirigiu 
até o local de trabalho do acusado, 
onde o deteve. Ele confirmou que a 
droga encontrada em sua casa era 
de sua propriedade. O jovem foi 
preso em flagrante e encaminhado 
à cadeia pública de Avaí. (AN)

Um homem foi preso 
em flagrante na m adru
gada de terça-feira 12. O 
curioso é que N.A.N., 46 
anos, foi detido furtando 
trilhos de trem, no Centro 
de Lençóis Paulista. Após 
receberem denúncias dos 
vigias da linha férrea, po
liciais militares fizeram 
campana no local e deti-

veram o acusado, às 3h50. 
Em uma residência aban
donada, onde o rapaz mo
rava, a PM encontrou 60 
trilhos de 100 quilos cada 
e barras de ferro com 30 
quilos. Há indícios que ele 
possa ter problemas men
tais. Ele deu várias versões 
sobre o caso, mas acabou 
confessando o crime.

MACATUBA

Diretoria de Saúde confirma 3 casos de dengue
Pacientes já fazem tratamento e passam bem; segundo a diretoria, os casos são importados

W elinton Barros_______

A  diretoria de Saúde de 
Macatuba confirmou 
três casos de dengue na 

manhã de ontem. Outro pa
ciente com suspeita da doença 
aguarda resultado do exame.

Segundo a pasta, todos os ca
sos confirmados até o momento 
são importados, ou seja, as pesso-

as contraíram a doença em outras 
cidades. A Diretoria informou à 
reportagem de O ECO que o tra
balho de bloqueio e nebulização 
já foram feitos no Centro da cida
de e no Jardim Planalto, região 
onde moram os três pacientes. 
Os doentes passam bem.

A diretoria já informou que 
estuda a possibilidade de um 
mutirão contra a dengue em

toda a cidade, que deve ser con
firmado na próxima semana. 
Equipes do Controle de Vetores 
formada por cinco funcionários 
e agentes do Programa de Saú
de da Família intensificam as 
ações de combate à dengue.

REGIÃO
Nos municípios de Areió- 

polis e Borebi, até o momento,

não foram registrados casos da 
doença. Em Agudos, existem vá
rias notificações de suspeita, mas 
até o fechamento desta edição a 
Secretaria de Saúde ainda não ha
via contabilizado os números de 
doentes confirmados. Na semana 
passada, em Bauru, em um úni
co dia foram registrados 54 casos 
de dengue. 256 moradores da ci
dade já tiveram dengue este ano.

manha tarde noite

manha tarde noite
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Cotidiano RENUNCIA
Antes de Bento XVI, o Papa Gregório XII, em 1415, foi o 
último a renunciar ao cargo. Na época, o anúncio da saída do 
cargo foi para encerrar uma disputa com um candidato rival à 
Santa Sé e a Igreja Católica vivia uma grande crise, chamada 
de Grande Cisma do Ocidente, que durou de 1378 a 1417.

RELIGIÃO

Monsenhor repercute renúncia do papa Bento XVI
Brasil pode ser 
o primeiro país a 
receber o novo 
pontífice, na JM J

Priscila Pegatin

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

Cardeal brasileiro é um 
dos nomes cotados

“ O
papa Bento XVI é 

luma pessoa de ex
tremas humildade, 

simplicidade e inteligência. Um 
homem extremamente tímido. 
Nunca desejou ser papa e mos
trou isso agora. A vida dele sem
pre foi acadêmica. Ler, estudar, 
lecionar. Sempre sonhou em vol
tar para a Alemanha e viver com 
o irmão. Tem uma visão clara dos 
acontecimentos, percepção muito 
simples, dado aos pequenos ges
tos, um homem disciplinado”. É 
assim que o monsenhor Carlos 
José de Oliveira, que conhece o 
papa Bento XVI, o descreve após 
o histórico anuncio feito por ele, 
na segunda-feira 11, de que irá 
renunciar ao cargo.

Em carta lida numa reunião 
de cardeais, o Sumo Pontífice 
anunciou que deixa o papado 
no dia 28 de fevereiro. A notícia 
ganhou grande destaque em todo 
mundo entre católicos e também 
não seguidores do cristianismo 
sediado em Roma.

"O impacto é muito grande, 
exatamente porque ninguém es
perava a renúncia do Papa. Não 
cabe ou não cabia na nossa ca-

A torcida é grande para a 
escolha de um papa brasilei
ro e um dos nomes mais co
mentados é do cardeal de São 
Paulo. "Odilo Pedro Scherer 
tem 63 anos. É alguém muito 
respeitado no mundo inteiro 
entre os cardeais por vários 
motivos. O primeiro, que 
trabalhou como padre, como 
monsenhor, no Vaticano, du
rante mais de uma década. É 
cardeal de uma das maiores 
cidades do mundo. Claro, 
é um nome em evidência e 
um homem que já mostrou a 
competência em dirigir uma 
grande metrópole, que é São 
Paulo”, diz o monsenhor

Carlos José de Oliveira.
Outros dois cardeais 

brasileiros, com mais de 75 
anos, também são possíveis 
nomes, mas talvez a idade 
comece a ser um ponto im
portante. "O cardeal dom 
Claudio Hummes acredita 
que um dos pontos que se 
levarão em conta é a ques
tão da idade do Papa, mas 
é muito difícil avaliar. O 
nome do cardeal de Milão 
também desponta porque 
o papa Bento sempre que 
pode expressou, falando ou 
por gesto, que gostaria que 
esse fosse o sucessor. Mas é 
impossível prever”, finaliza. IGREJA -  Monsenhor Carlos comenta a renúncia do Papa e considera 

grande a possibilidade do novo representante da Igreja vir ao Brasil

beça a possibilidade de o Papa 
renunciar, mesmo que isso esteja 
contemplado no Código de Di
reito Canônico da Igreja (lei da 
Igreja), onde se diz, em apenas 
duas linhas, que o Papa pode re
nunciar”.

As únicas pessoas que sa
biam da decisão, segundo a im
prensa mundial, eram o bispo 
secretário do Papa, o irmão e o 
cardeal secretário do Papa. "O 
irmão George sabia há vários me

ses. Entende-se, uma relação fra
terna. Os demais, há apenas al
guns dias. Todos os outros foram 
colhidos de surpresa, inclusive os 
cardeais que estavam na reunião 
com o Papa”, diz o monsenhor.

Segundo o Papa, no discurso 
de renúncia, o motivo de abrir 
mão da função é porque os tem
pos atuais exigem uma força cor
poral, espiritual e mental que ele 
não possui mais. Então, preferiu 
a renúncia para o bem da Igreja.

"Da forma como aconteceu, a 
gente pode dizer que é a primeira 
vez na história. Tivemos outros 
casos de renúncia, mas em situa
ções bem particulares, diferentes 
da nossa. Como o Papa já disse, a 
função termina no dia 28 de feve
reiro, às 20h, porque é o horário 
normal de terminar o trabalho do 
Papa”. Apesar de ser um homem 
conservador, a atitude do Papa, 
segundo o monsenhor Carlos, 
mostra a inteligência que tem.

RELIGIÃO

Católicos se reúnem no Cerco de Jericó
Na abertura, ontem, 
Santuário recebeu 
centenas de fiéis; 
missas seguem hoje

Priscila Pegatin________

Começou ontem, na quarta
-feira de cinzas, com a missa 
das 15h, o 14° Cerco de Je- 

ricó do Santuário Nossa Senhora 
da Piedade. Serão sete dias e sete 
noites ininterruptas de oração 
com missas, adorações e terços. 
Neste ano, o tema do Cerco é "Se
nhor, desatai os nós, derrubai as

CALENDARIO DE MISSAS E BENÇAOS ESPECIAIS

DIA ............. ..................................... ...............
H o je m is s a s  à s  6 h , 1 5 h  e  1 9 h 3 0 b e n ç ã o  d a  m e d a lh a  d o  E s p í r ito  S a n to

A m a n h ã m is s a s  à s  6 h , 1 5 h  e  1 9 h 3 0 b e n ç ã o  d e  e s c a p u lá r io

S á b a d o m is s a s  à s  6 h , 1 5 h  e  1 9 h 3 0 b e n ç ã o  d a  m e d a lh a  d e  S ã o  B e n to

D o m in g o m is s a s  à s  6h , m issa  e  b e n ç ã o  p a ra  as  
c r ia n ça s  à s  9h , p ro c issã o  e u c a rís tic a  a é re a  às 
10h , m is s a  e  b e n ç ã o  pa ra  os jo v e n s  à s  1 8 h 3 0

b e n ç ã o  á g u a  e  c h a v e s  d e  c a r ro s  e 
c a s a s

S e g u n d a m is s a s  à s  6 h , 1 5 h  e  1 9 h 3 0 b e n ç ã o  d a  m e d a lh a  m ila g ro s a

T e rça m is s a s  à s  6 h , 1 5 h  e  1 9 h 3 0 b e n ç ã o  d o  te r ç o  e  N o s s a  S e n h o ra  
D e s a ta d o ra  d o s  N ó s

muralhas e aumentai a nossa fé”.
São esperados centenas de 

fiéis todos os dias. "O mais boni
to e importante do Cerco é que 
a pessoa não vai rezar o tempo

todo, mas sempre alguém esta
rá frente a Jesus rezando pelas 
intenções dela”, explica o mon
senhor Carlos José de Oliveira. 
"Através do Cerco, foram muitas

graças e milagres alcançados du
rante tantos anos. São missas e 
momentos de orações especiais”.

Neste ano, houve a alteração 
de um dos horários de missa. A 
celebração das 3h será às 6h. As
sim haverá missas todos os dias 
às 6h, 15h e 19h30, com exceção 
do domingo que tem programa
ção especial com a missa das 6h, 
missa e benção para as crianças 
às 9h, procissão eucarística aé
rea às 10h e missa e benção para 
os jovens às 18h30. O Cerco de 
Jericó do Santuário termina no 
dia 19, com a missa de benção 
do terço de Nossa Senhora Desa- 
tadora dos Nós, às 19h30.

"Quanto maior a inteligência, 
maior é a humildade que nasce 
da vontade de buscar o essencial 
e não a si mesmo”, diz.

Ainda segundo o monsenhor, 
faz parte da cerimônia a entrega 
do anel de Papa, chamado Anel 
de Pescador, que será quebrado. 
Os apartamentos onde vive serão

lacrados e só o próximo Papa po
derá entrar. "O cardeal camerlen- 
go, Tarcisio Bertone, procederá 
aos preparativos para o conclave 
e a eleição do novo Papa”, diz. 
"O anúncio será feito através do 
sinal de fumaça. Se a votação não 
resultar em eleição, a fumaça é 
preta. Quando resultar em uma 
eleição, a fumaça é branca”.

A previsão é que antes da 
Páscoa seja escolhido um novo 
Papa. "Quando um Papa morre, 
tem mais ou menos 20 dias, no 
máximo, até o início do conclave. 
Com o anúncio, temos um tempo 
maior para os cardeais medita
rem, refletirem e se conhecerem 
mais um ao outro. Espero e dese
jo que seja um conclave rápido”, 
diz o religioso local.

Um dos motivos de maior 
comentário no Brasil era a vinda 
do papa Bento XVI ao país para 
a Jornada Mundial da Juventu
de, onde mais de 150 lençoenses 
devem participar. "Pode frustrar 
por um lado. Por outro, teremos 
a oportunidade, se de fato acon
tecer, de sermos o primeiro país 
visitado pelo novo Papa. Existe 
a grande possibilidade de que o 
Papa participe da JMJ, porque 
se tornou uma tradição. O Papa 
tem estado presente, mas isso não 
quer dizer que deva estar presen
te”, finalizou.



Regional AGUDOS
A 4^ edição do Baila Cristo, da comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Agudos, reuniu 
dezenas de jovens que participaram de um Carnaval animado com 
músicas religiosas. O evento chamou a atenção dos jovens para a 
Campanha da Fraternidade e a Jornada Mundial da Juventude.

CARNAVAL 2013

50 mil participam do Barra Folia
Festa teve início 
no sábado à tarde 
e só terminou na 
madrugada da quarta

Sandro A lponte________

O Barra Folia, Carnaval 
popular de Barra Boni
ta, atraiu cerca de 50 

mil foliões nos quatro dias 
de festa, segundo informou a 
organização do evento. A festa 
teve início no sábado à tarde, 
com roda de samba, e term i
nou na madrugada da quarta
-feira, com show da banda Ma
téria Prima.

A escola de samba Dese
quilíbrio foi um dos destaques 
da folia. Mesmo reclamando 
de alguns problemas na orga
nização, no desfile do sábado 
à noite, a escola foi para rua 
e deu show de simpatia e em- 
polgação. O enredo que contou 
a história do cantor sertanejo 
filho do município, Belmonte 
(Paschoal Todareli), da dupla 
Belmonte e Amaraí, agradou o 
público. E a bateria 'Nota 10' 
do mestre Ivanil de Paula pôs 
todo mundo para sambar.

Quem também animou os 
foliões foram os blocos. Desta
que para o Galo Caipira e Leão 
do Morro, que chegaram até a 
trazer algumas alas. “No ano 
que vem, vamos trabalhar para 
sermos escola de samba", dis
se Jamil Rodrigues, do Leão. 
“Acho que o Carnaval da cida
de foi resgatado".

O balanço final do Barra 
Folia foi positivo, segundo o 
diretor de Turismo do municí
pio, Antonio Marcos Gava Jú

lOIO: DIVULGAÇÃO

LOTAÇAO -  Avenida Pedro Ometto ficou cheia de foliões durante os quatro dias de festa

nior. “Barra Bonita sai melhor 
do que entrou no Carnaval de 
2013. E isso graças ao empenho 
do prefeito (Guilherme Belar- 
mino), dos demais diretores da 
administração e dos funcioná
rios públicos que não mediram 
esforços para que em pouco 
mais de 20 dias a gente pudes
se organizar uma grande festa 
para a cidade e região", disse 
Gava. “Foi um Carnaval de re
percussão estadual, com vários 
pontos positivos e pequenas fa
lhas que vamos corrigir para o 
Carnaval do ano que vem".

De acordo com ele, apro
ximadamente dois mil foliões 
desfilaram pela Pedro Ometto 
e os hotéis estiveram cheios 
de turistas.

DE FORA
Marlene Monreal veio de 

São Paulo para curtir o Carna
val de Barra Bonita. Brincou 
no clube (na AABB) e acom-

FOTO: DIVULGAÇAO

EDITAL
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados por este Edital, todos 
os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira -  PSDB, 
neste município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 17 
de março de 2013, com início às 09:00 horas e encerramento às 12:00 horas, 
na Avenida Lázaro Brígido Dutra, n° 101, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
a) - Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal que será cons
tituído de 33 (trinta e três) membros e de 11 (onze) suplentes;
b) - Eleição, por voto direto e secreto, de 6 (seis) delegados e igual número 
de suplentes à Convenção Estadual;
c) - Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) mem
bros efetivos e igual número de suplentes.
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Execu
tiva Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Con
selho Fiscal, em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por este 
edital para às 12:10 horas, sendo o início do credenciamento dos suplentes 
às 12:00 horas, no mesmo local.
Informamos que no dia 05 de março de 2013 (05/03/2013), das 08:00 às 
12:00 horas a Comissão Executiva manterá plantão na rua Ignácio Anselmo, 
n° 688, sala 2, piso superior, para protocolar o requerimento para o registro 
de chapas completas. obedecendo o artigo 25 § 7° dos Estatutos do Partido.

Lençóis Paulista/SP, 13 de fevereiro de 2013.
Presidente da Comissão Executiva Municipal 

Marcos José Lini

BELEZA NA AVENIDA -
Um dos destaques do Barra Folia 

foi o resgate da tradição dos 
blocos e escolas de samba que 
desfilaram pela avenida Pedro 
Ometto. A passista da escola 
Desequilíbrio -  que contou a 
história do cantor Belmonte, 

da dupla Belmonte e Amaraí -  
mostrou que tem samba no pé.

panhou o desfile das escolas e 
blocos. “Adoro a Barra e a festa 
está maravilhosa", disse ela. 
“Aqui a gente pode brincar sem 
se preocupar com violência".

Moacir Siqueira e a esposa 
Ana, também escolheram Bar
ra Bonita para passar o Carna
val. O casal que é da cidade 
de Rio Claro veio para ficar 
na casa de amigos. “Trabalho 
com pessoas que são aqui da 
cidade e nos convidaram para 
vir pra cá. Não me arrependo 
em nada. A festa está bastante 
animada e a cidade é muito 
acolhedora", disse ele. “Acho 
que já tenho compromisso as
sumido para o ano que vem 
de novo".

Na AABB (Associação Atlé
tica Barra Bonita) foram cinco 
noites e duas matinês de folia. 
Aproximadamente 15 mil pes
soas passaram pelo clube e se 
divertiram ao som da Banda 
Batuque Pop.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jovem, você que já  completou ou virá completar 18 anos no ano de 2013, compareça a 
Junta Militar mais próxima de sua residência, no período de 2 de Janeiro à 30de Junho 
de 2013, munido da Certidão de Nascimento, comprovante de residência, 2 fotos 3x4 
recente e a importância de R$ 2,40 para o pagamento da Taxa Militar.

“Serviço Militar”
A segurança do Brasil em nossas Mãos.

 ̂ EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Co
marca de Macatuba-SP, vem pelo presente, na forma como autorizado pela Lei Federal n° 
9.514/1997, artigo 26, § 4°, e em razão do requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDE
RAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede em Brasilia/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, 
lotes 3/4, credora do contrato de financiamento imobiliário n° 803286059083, garantido por 
alienação fiduciária firmado em 27/11/2009 e registrado sob o R. 2 da matrícula n° 13 deste 
Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Vereador Antonio Paulino de Moraes, n° 6-10 -  
Jardim Planalto, nesta cidade de Macatuba-SP, NOTIFICAR o devedor fiduciante daquele 
contrato, NATAL ANTONIO DOS SANTo S, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório e 
assemelhados, portador do RG n° 32.542.781-1-SSP/SP e do CPF n° 288.473.798-73, resi
dente e domiciliado na cidade de Macatuba-SP, na Rua Vereador Antonio Paulino de Moraes, 
n° 610, para que compareça ao Cartório de Registro de Imóveis de Macatuba-SP, sito à 
Rua Rio de Janeiro, n° 09-35, Centro, no horário de funcionamento, compreendido das 9:00 
às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publicações deste edital, a fim de dar 
cumprimento às obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos,
correspondentes às prestações n°s 29, vencida em 27/04/2012; 30, vencida em 27/05/2012; 
31, vencida em 27/06/2012; 32, vencida em 27/07/2012; 33, vencida em 27/08/2012; 34, 
vencida em 27/09/2012; 35, vencida em 27/10/2012; 36, vencida em 27/11/2012 e 37, vencida 
em 27/12/2012, cujos valores estão sujeitos a atualização monetária, juros de mora e demais 
encargos legais devidos que se vencerem até a data do efetivo pagamento, de acordo com 
a planilha apresentada pela credora juntamente com o requerimento da notificação, acres
cendo-se ao montante devido, ainda, as despesas de cobrança já  realizadas, inclusive as da 
publicação do presente edital. Nesta oportunidade, fica o notificado cientificado, também, que 
o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consoli
dação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do Artigo 26, § 7°, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludi
da. Dou fé. Macatuba/SP, 08 de fevereiro de 2013. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Oficial.

FOLIA

Carnaval em Lençóis Paulista 
reúne cerca de 4 mil pessoas

l " |O  MÁRCIO MOREIRA O | io

SUCESSO -  Novo formato levou Carnaval para bairros; foto 
mostra baile no Centro de Convivência da Melhor Idade, na Cecap

Nos evento, não 
foi registrada 
nenhuma 
ocorrência policial

Angelo Neto________

Onovo formato do Car
naval em Lençóis Pau
lista foi aprovado pela 

administração e pelas cerca 
de 4 mil lençoenses que es
tiveram presentes nos cinco 
dias de folia em diferentes 
bairros da cidade. Apesar 
da chuva, o principal even
to ficou por conta do Show 
Ascendeu a Vela, com grupo 
Samba da Vela, de São Pau
lo, que animou os presentes 
na noite de sexta-feira 8, na 
Concha Acústica.

De acordo com o diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo, 
o “Carnaval da Família na Ci
dade do Livro" foi aprovado 
e provavelmente será man
tido nos próximos anos. “As 
pessoas participaram mais, 
devido à proximidade com 
suas residências. O número 
de pessoas que participa
ram foi maior que nos anos 
anteriores, em torno de 600 
pessoas por evento". Para o 
diretor, o novo formato trouxe 
mais comodidade e facilidade 
para os lençoenses se dirigi
rem até os locais onde foram

realizadas as festas. “Nós 
estamos conseguindo fazer 
um Carnaval cada vez mais 
próximo da comunidade, um 
Carnaval da família. É claro 
que vamos sentar e fazer um 
balanço para no próximo ano 
melhorarmos mais ainda.

Bernardo afirma que não 
houve ocorrências policiais, o 
que anima ainda mais a admi
nistração para que o formato 
seja repetido. “Estamos fazen
do um balanço, mas já entra
mos em contato com a polícia 
e os bombeiros e as ocor
rências foram praticamente 
zeradas. A nossa sensação 
é de dever cumprido. Com 
certeza, em 2014 teremos um 
Carnaval ainda melhor".

Nas matinês, nas quadras 
das escolas e no Centro de 
Convivência do Idoso, o proje
to Criança Feliz distribuiu cer
ca de 14 mil picolés aos parti
cipantes. Além disso, o projeto 
recebeu as crianças para as 
atividades como maquiagens, 
máscaras e brincadeiras. “Foi 
um trabalho louvável, que 
valeu muito a pena ter reali
zado", lembra o diretor. Ele 
ainda diz que uma pesquisa 
informal realizada durante a 
folia confirmou o sucesso do 
evento. “Quem participou, 
sem dúvida alguma, vai vol
tar o ano seguinte. O saldo é 
muito positivo, com certeza", 
completa o diretor.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.253 

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III e IV do Código Civil Bra
sileiro // GILSON PINHEIRO DE FREI
TAS e AMANDA CRISTINA NEVES //. 
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
15/05/1985, açogueiro, solteiro, domicilia
do na Rua Equador, n° 1-016, Santa Rita, 
Macatuba/SP, filho de JOSÉ APARECIDO 
PINHEIRO DE FREITAS e LUZIA DE 
FATIMA RAVANHAN PINHEIRO.
Ela, natural de Pederneiras/SP, nascida aos 
05/05/1990, balconista, solteira, domicilia
da na Avenida Brasilio Artioli, n° 171, Jar
dim Panorama, Macatuba/SP, filha de JOSÉ 
NEVES e MARIA SUELI BONIFÁCIO 
NEVES.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 13 de fevereiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.252 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresen
taram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
itens I, II, III e IV do Código Civil Brasileiro 
// JORAIR JOSÉ PIRES e FRANCIELE 
APARECIDA REINHOLD //.
Ele, natural de Siqueira Campos/PR, nasci
do aos 26/09/1983, serviços gerais, divor
ciado, domiciliado na Rua Antonio Ugu- 
cioni, n° 150, Jardim Bocayuba, na cidade 
de Macatuba, Estado de São Paulo, filho de 
JORDINO DOMINGOS PIRES e GER- 
TRUDES MARIA DA CRUZ PIRES.
Ela, natural de Botucatu/SP, nascida aos 
25/09/1992, do lar, solteira, domiciliada na Rua 
Antonio Ugucioni, n° 150, Jardim Bocayuva, 
na cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, fi
lha de VALTER REINHOLD FILHO e MA
RIA APARECIDA PEREIRA REINHOLD. 
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei. Edital a ser afixa
do nesta Serventia.

Macatuba - SP, 06 de fevereiro de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial
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Saúde FUMO
Pesquisa realizada nos Estados Unidos diz que mulheres que fumam pouco, incluindo 
aquelas que fumam apenas um cigarro por dia, dobram as chances de morte súbita 
em comparação às que nunca fumaram. Das 315 mortes súbitas registradas durante 
o estudo, 75 ocorreram entre mulheres que ainda fumavam, 148 entre mulheres que 
tinham parado de fumar e 128 entre pessoas que nunca fumaram.

MULHER

Uso de anticoncepcional 
deve ter orientação médica
Sem restrição no Brasil, pílula é vendida sem receita; ginecologista alerta sobre contraindicação

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/OECO

A pílula anticoncepcional, 
existente há pouco mais 
de 50 anos, foi respon

sável por uma das maiores mu
danças na vida das mulheres, 
separando a fertilidade da sexu
alidade. ”Foi a libertação da mu
lher, porque antes elas viviam 
com a preocupação de engra
vidar. Foi uma revolução, uma 
euforia entre elas”, explica o gi
necologista Calixto Felipe Hueb.

Porém, há poucos dias, a 
França declarou que até abril 
deste ano, uma das pílulas mais 
consumidas, inclusive entre as 
brasileiras, Diane 35 e todos os 
genéricos do medicamento vão 
deixar de ser vendidos no país.

A medida foi adotada após 
quatro mortes de usuárias das 
pílulas nos últimos 25 anos. 
Apesar de o Brasil não ter ne
nhum registro de morte asso
ciada à pílula e não ter feito 
nenhuma restrição, o assunto 
causou receio entre as mulhe
res que utilizam esse e outros 
anticoncepcionais.

”Foi uma proibição que pe
gou todo mundo de surpresa. O 
Diane 35 é uma pílula que mui
ta gente toma. É uma pílula ba
rata”, conta o ginecologista que 
defende uma análise mais pro
funda sobre a proibição do me
dicamento. ”Será que a pílula foi 
usada de maneira correta? Será 
que foi o médico que receitou?”.

Hueb ressalta que qualquer 
pílula pode ter efeito colateral,

FRASE

í

ROTINA -  Pílula deve ser ingerida todo dia no mesmo 
horário; colocar o celular para despertar ajuda a lembrar; 
medicamento deve ser usado com descrição médica

como trombose nos membros 
inferiores, varizes, por isso, o 
uso do anticoncepcional deve 
ser acompanhado por um médi
co. ”O grande problema hoje é 
a banalização da pílula. A pílula 
é um medicamento usado para 
a mulher não ficar grávida, mas 
é comprado de qualquer jeito 
nas farmácias”, diz. ”A gente 
vê meninas de 15 anos toman
do uma pílula porque a amiga 
toma. Ela não sabe dos efeitos, 
se a pílula é boa para ela ou 
não. A pílula tem que ser usada 
caso a caso. Com essa história 
da pílula na França, o contra- 
ceptivo deve ser visto com mais 
cuidado. Ver o custo-benefício, 
aquela que pode tomar e aquela 
que não pode”.

Apesar das contraindica-

ções das pílulas, Hueb diz que 
o medicamento traz vários be
nefícios às usuárias. ”A pílula 
começou com uma dosagem 
de hormônio alta para inibir a 
ovulação, mas os efeitos cola
terais também eram maiores, 
tinham mais problemas. À me
dida que foram estudando, e a 
pílula é um dos medicamentos 
mais estudados do mundo, fo
ram diminuindo a quantidade 
de hormônio, capaz de fazer a 
mulher não engravidar”, expli
ca. ”A pílula é um anticoncep
cional maravilhoso, que evita a 
gravidez, diminui cólica mens- 
trual, regula menstruação, tem 
pílulas que melhoram a tensão 
pré-menstrual, inibem a mens
truação com uso contínuo, di
minui incidência de doenças de

"Com essa história 
da pílula na França, 
o contraceptivo deve 
ser visto com mais 
cuidado. Ver o custo 
x benefício, aquela 
que pode tomar 
e aquela que não 
pode".
Calixto Felipe Hueb, 
ginecologista

ovário, assim como o câncer de 
ovário e de endométrio”.

Entre o uso da pílula, Hueb 
relembra que existem vários ti
pos. ”Hoje tem pílula do jeito 
que imaginar. As injetáveis, por 
exemplo, podem ser aplicadas 
todos os meses ou a cada três 
meses e são muito utilizadas, 
mas muita gente não sabe dos 
efeitos”, alerta. ”Tem que ter 
um farmacêutico competente 
para aplicar, para não deixar 
resto do remédio na seringa. O 
remédio libera uma quantidade 
de hormônio diariamente e tem 
os mesmos efeitos da pílula”.

Esse tipo de contraceptivo é 
muito procurado pelas mulhe
res que trabalham fora. ”Tem 
sido usado pelas mulheres mo
dernas que não querem mais 
saber dos sintomas da TMP 
(Tensão Pré-Menstrual), lem
brando que tem que analisar o 
custo x benefício, já que a inje
ção trimestral, por exemplo, é 
só progesterona e engorda”.-

Pílula tem restrição médica
Apesar de a pílula ser um 

dos métodos contraceptivos 
mais utilizados, o ginecologis
ta Calixto Felipe Hueb explica 
que é preciso analisar o custo- 
-benefício para tomar o medica
mento. ”A mulher que tem ten
dência para trombose não deve 
tomar a pílula, deve usar outro 
método anticoncepcional. Se 
ela tem diabetes, pressão alta, 
também deve evitar”, diz. ”O

médico tem que ter a função de 
escolher o que é o melhor para 
o paciente e acabar com essa 
banalização da pílula. Nada 
pode ser comprado de maneira 
indiscriminada”.

Outra preocupação do gi
necologista é quanto ao uso 
correto do medicamento. ”Tem 
meninas que pergunto que hora 
toma a pílula e elas falam que 
tomam na hora de ir deitar,

mas cada dia vai dormir em 
um horário. O ideal é colocar o 
celular para despertar e tomar 
a pílula sempre no mesmo ho
rário”, explica. ”É um remédio 
que tem horário para tomar. 
Caso esqueceu, assim que lem
brar tome”.

Sobre interromper o uso 
do medicamento, Hueb explica 
que o único risco é de gravidez. 
Já sobre o início do uso da pílu-

la, o ginecologista explica que 
foi antecipado. ''Antigamente, 
depois de dois anos de mens
truação começava a tomar a 
pílula. Hoje, começa uma anti- 
concepção no começo da vida 
sexual ou no momento que pos
sa corrigir algo com o uso da pí
lula”, diz. 'Lembrando sempre 
de ter uma orientação médica 
para saber o custo x benefício 
da melhor pílula”, finaliza.

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 1 1 3 .202 -T E O T 10487
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F: 3263-2414 

R. 7 de Setembro, 1227 
F: 3263-4888 

R. Luiz Vaz Pinto, 619 
F; 3264-4000

e-mail: coresvivas@lpnet.com.br

Vitale
Laboratório

» RESULTADOS DOS EXAMES WEB 
» ATENDIMENTO AOS SABADOS 

«ATENDE OS CONVÊNIOS
UNIMED - LWART-FUNERÁRIAS

Rua Barão Mello de Oliveira 44 
Centro - Lençóis Paulista 
3264-8880 >3264-4432 
www.vitalelab.com.br

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

LAMPADA ESPIRAL
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BRASFORT

A p r o v e it e !
Loja 1: Avenida Brasil, 583 - 

Centro
Fone: (14) 3269-1057

Loja 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

SOB CHUVA
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Nem a chuva que caiu na 
noite de domingo, durante 
o show do grupo Samba 
da Vela, conseguiu diminuir 
o ânimo da prefeita Bel 
Lorenzetti, que aparece na 
foto com marido João Carlos 
Lorenzetti e com o diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo. 
A banda agradou às pessoas 
que gostam de um bom 
samba.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

.  PATETA AGUA E GAS
Há 17 anos, o Pateta Água 
e Gás oferece as melhores 
marcas e produtos em água, 
gás, vinhos, suporte para 
galão, sucos, bebedouro 
elétrico e capa para gás.
Na compra de um gás, o 
cliente ganha um brinde. O 
Pateta Água e Gás fica na 
rua Doutor Antonio Tedesco, 
608. Telefones (14) 3264 
3031 ou 3263 0302. Na foto, 
Alan, César, Ana Flávia, 
Teresinha, Pateta e Rodrigo.

FOTOS: STUDIO A
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o  Ana Giulia, Thamara, 
Giovanna e Camila, 
no Carnaval do Clube 
Marimbondo 
©  Ana Lívia, Marcele e 
Laís, no Carnaval do Clube 
Marimbondo 
©  Ana Paula, Júnior e 
Poliana, no Carnaval do 
Clube Marimbondo 
©  Elaine, Gustavo, 
Giovane e Edine, no 
Carnaval do Clube 
Marimbondo 
©  Sophia e Vilma, no 
Carnaval do Clube 
Marimbondo 
O  Edvan, Nicolas e 
Andresa, no Carnaval do 
Clube Marimbondo

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

• Mamãe 
Amanda 
com seu 
filhote 
Rafael

• Parabéns à 
Caroline pelo 
aniversário 
comemorado 
no dia 4 
de janeiro. 
Abraços 
de seus 
familiares e 
amigos do 
Studio A

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

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14) 3264-2505

R:WALTERM0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

.9DEJULH0ESQUINAC0M13DEMAI0
LENÇÓIS PAULISTA- : (1413264-8989

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
http://www.vitalelab.com.br

