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Vigas de ferro foram 
descarregadas ontem no 
canteiro de obra de ampliação 
da Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa, em Lençóis 
Paulista. Por causa da chegada 
do material, parte da rua 
Pedro Natálio Lorenzetti ficou 
interditada. O prédio terá mais 
espaço para leitura, área ao ar 
livre, cafeteria e acessibilidade.
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PLANEJAMENTO - O bilólogo Carlos Perucci Júnior elaborou o plano de Macatuba

Macatuba discute 
Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos
Plano prevê vigência por 20 anos, com revisão a cada 4, e dará diretrizes de como 
os resíduos sólidos devem ser descartados; projeto está na Câmara Municipal fi5̂
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Furto de motos termina em 
apreensão de menores

A Polícia Militar apreendeu dois 
menores, um de 15 e outro de 17 
anos, após furtarem duas motocicle
tas na tarde de terça-feira, no Centro 
de Lençóis. Segundo a tenente Letí- 
cia Marestone, em fevereiro, a PM 
recuperou sete veículos furtados. A 
maioria dos crimes fora cometida 
por adolescentes. A comandante 
disse que, em Lençóis, grande parte 
das ocorrências envolvendo meno-

res está relacionada ao tráfico e por
te de entorpecentes. Para coibir os 
roubos, a PM faz planejamento es
tratégico com atuação das equipes 
de radiopatrulhamento e ações mais 
específicas das equipes da Força Tá
tica da PM da cidade e municípios 
da região. Na manhã de terça-feira, 
durante operação Saturação, a polí
cia apreendeu 1 quilo de maconha 
em Agudos. C4I

PO LÍCIA

Mecânico é 
agredido a faca e 
permanece na UTI

O mecânico O.M., 60 anos foi 
agredido com duas facadas na noi
te de terça-feira, em uma quitinete 
no Jardim das Nações. A acusada 
dos golpes - na axila e nas costas - é 
uma dona de casa de 39 anos, que 
estava acompanhada do ajudante 
geral P.A.B, 59 anos. A Polícia Mi
litar foi acionada por volta das 21h. 
Quando os policiais chegaram, a 
vítima havia sido socorrida pela 
equipe do Samu (Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência).

M A CATU BA

Homem é preso 
por abusar de 
adolescente

Um homem de 62 anos foi preso 
na terça-feira, em Macatuba, acusa
do de abusar sexualmente de uma 
vizinha adolescente, de 14 anos. Se
gundo a polícia, após uma briga, a 
menor resolveu denunciar o abuso 
ao Conselho Tutelar. Na delegacia, 
ela contou que vinha sendo abu
sada desde os dez anos e que, em 
troca, ganhava dinheiro, roupas, 
leite, pão e cestas básicas.

a l i m e n t a ç ã o  

Everton assina 
convênio de 
estufa agrícola

O Governo do Estado liberou R$ 
19 mil para a construção de uma 
estufa de hortaliças em Agudos. A 
estufa será instalada na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente e deve potencializar as ati
vidades dos pequenos empreendedo
res rurais. Segundo o prefeito Everton 
Octaviani, o investimento também 
vai ser utilizado para produção e 
qualificação dos produtores.

SA Ú D E

Umidade e suor 
pioram micoses e 
frieiras no verão

Ainda estamos no verão e um dos 
problemas que afetam a população, 
nesta época do ano, são as micoses 
e frieiras. A doença piora com as 
altas temperaturas, já que o corpo 
sua mais. Dermatologista, Marisa 
Moretto (foto) explica que, além do 
tratamento médico, é preciso adotar 
ações no dia a dia para resolver o 
problema. Andar com roupa suada, 
guardar sapatos sem limpar e usar 
toalha molhada alimentam o fungo 
e pioram estado da doença.

PRO GRAM A

São Paulo Solidário 
pode atender mil 
famílias carentes

Com o objetivo de tirar bra
sileiros da extrema pobreza, o 
Governo do Estado de São Paulo 
implantou o programa São Paulo 
Solidário. Em Lençóis Paulista, o 
projeto deve beneficiar cerca de 
mil famílias. Como ação do pro
grama, segue na Câmara projeto 
de lei que autoriza crédito de R$ 
12.442,50 para contratar profissio
nais que vão atuar no projeto.
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TECNOLOGIA
Alunos do Colégio ADV de Barra Bonita voltaram 
às aulas, neste ano, conectados com o mundo 
virtual, utilizando tablets. O objetivo do Colégio é 
proporcionar o avanço tecnológico no aprendizado 
dinâmico e interativo em todas as unidades.

mm. márcio morfIRÁ/ o Fm

c u r s in h o  g r a t u it o
Termina am anhã o prazo 

para estudantes de Agudos se 
inscreverem  no cursinho pré- 
-vestib u lar gratuito. Aluno do 
3 ° ano do Ensino Médio de 
escolas públicas, ex-alunos de 
escolas públicas com Ensino 
Médio concluído e ex-bolsistas 
de escolas particular, também 
com Ensino Médio concluído 
podem se inscrever. O proce
dimento será feito das i8 h  às 
2 ih  na Escola Estadual Coro
nel Leite que fica na rua 13 de 
Maio, 598, Centro. É necessário 
levar duas fotos 3 x 4, cópia do 
documento de identidade, do 
CPF, de um comprovante de 
residência, o histórico escolar 
e o certificado de reservista, 
no caso de homens maiores 
de 18 anos. As aulas começam 
em março.

p a l e s t r a
Na próxima segunda-feira 

o Sebrae promove a palestra 
"Lidando com a inadim plên
cia", no auditório da Acilpa. 
Alex Paixão Zavitoski, consul
tor jurídico do Sebrae vai ex
plicar a im portância da gestão 
da inadim plência, a concessão 
de créditos e os procedim en
tos de cobrança, visando o Có
digo de Defesa do Consumidor 
e o Código Civil. A palestra é 
gratuita, mas é preciso fazer 
a inscrição pelo site paelen- 
cois@ lpnet.com .br ou pelo te
lefone (14) 3264 3955, ramal 3. 
Para a inscrição é preciso CNpJ 
da em presa, nome completo e 
CPF dos participantes. A pales
tra começa às 19h e vai até às 
2 ih . O auditório da Acilpa fica 
na rua Piedade, 161.

s e l e c io n a d o s
Duas receitas, uma de Len

çóis Paulista e outra de A gu
dos foram classificadas na 
etapa do concurso Sabor SP 
que integra o Festival Gastro
nômico Sabor de SP. O prato, 
Bolinhos de Sil, de Lençóis e 
o Doce de Leite de Corte com 
frutas, de Agudos, estão entre 
os dez pratos finalistas. A m a
nhã, a chef Ana Luiza Trajano 
vai selecionar as cinco receitas 
que passarão para a fase final.

A U L A  DF c o z i n h a
Ainda sobre a programação 

do Sabor SP, am anhã terá uma 
aula de cozinha especial, das 
15h às 17h. Quem quiser parti
cipar precisa se inscrever pelo 
site w w w .sabordesaopaulo. 
com.br ou contato no Senac 
Bauru pelo telefone (14) 3321 
3199. As vagas são lim itadas 
e a aula será no Senac Bauru 
que fica na avenida Nações 
Unidas, 10 -2 2  -  Centro.

t r a n s it o  -  Por causa das obras de ampliação da Biblioteca Municipal de Len
çóis Paulista, a rua Pedro Natálio Lorenzetti ficou interditada ontem, por algumas 
horas para que vigas de ferro fossem descarregadas. Também por conta da reforma 
em andamento, a entrada de visitantes para a biblioteca deve ser feita pela rua 
Doutor Antonio Tedesco.

miu: márcio moreira/ o ICO

fer r o  v e l h o  -  Quem passa pela rua 25 de Abril se depara com carros abandona
dos. Sem rodas, vidros e com muitos acessórios e peças retiradas, os carros poluem 
a visão da rua e atrapalham quem quer estacionar no local. Além de acumular água 
e propiciar a reprodução do mosquito da dengue.

p a r t ic ip e ! - 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.
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FRASE
"Ela resolveu denunciar depois de 
uma briga ríspida do acusado com 
a família". Marcelo Bertoli Gimenes, 
sobre menina de 14 anos, vítim a de 
abuso sexual há 4 anos em  Macatuba

Quarta economia do mundo
Se o Brasil fizer direitinho a lição de casa, pode

rá ser a quarta economia do mundo ultrapassando o 
Japão até 2050. O estudo feito pela consultoria Pri- 
cewaterhouseCoopers levou em conta o PIB, Produto 
Interno Bruto de cada país, para realizar a pesquisa. O 
estudo aponta ainda que a China, atual segunda maior 
economia do planeta, deve ultrapassar os Estados Uni
dos no posto de maior economia global já em 2017. A 
Índia deve se posicionar como a terceira economia pla
netária em 2050, a frente do Brasil e do Japão. Porém, 
0 relatório alerta para riscos políticos 
e macroeconômicos que amea
çam 0 crescimento dos emer
gentes, como elevados déficits 
fiscais na índia e no Brasil. De 
acordo com 0 estudo, países 
como China, índia e Brasil de
vem ganhar importância pelos 
baixos custos de produção e 
pelo gigantismo dos seus 
mercados de consumo.

Receita Federal publica regras para a de
claração do Imposto de Renda 2013. Este 
ano precisam prestar contas as pessoas 
que ganharam mais de R$ 24.556,65 em 
rendimentos tributáveis em 2012. Também 
devem declarar os contribuintes que rece
beram mais de R$ 40 mil de rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tributados ape
nas na fonte. O prazo começa no próximo 
dia primeiro e vai até dia 20 de abril. A en
trega deverá ser feita pela internet ou em 
disquete nas agências da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco do Brasil.

Estado de São Paulo quer a manutenção 
do veto da presidente Dilma sobre a Lei 
que trata da divisão dos royalties do pe
tróleo. Hoje, as regiões produtoras ficam 
com uma fatia maior e caso o veto seja 
derrubado à tendência é de uma perda na 
arrecadação. O governador Geraldo Alck- 
min (PSDB) defendeu a redução e a uni
ficação das alíquotas interestaduais ICMS 
como forma de combater a guerra fiscal. 
Alckmin também defende que São Paulo 
seja beneficiado com uma fatia maior do 
Fundo de Participação dos Estados. Sobre 
a proposta que divide o ICMS entre os es
tados de origem e destino, no caso das 
vendas do comércio eletrônico, Alckmin 
defende mudança também gradual, o que 
evitaria perdas de dois bilhões por ano.

O governo federal pode apresentar projeto 
de lei para substituir o fator previdenciário, 
que diminui o valor da aposentadoria de 
quem se aposenta mais cedo. O texto, que 
já estaria sendo preparado, pode fazer com 
que o trabalhador fique mais tempo na ati
va, para conseguir se aposentar. Ele prevê 
que a soma entre o tempo de contribuição 
e a idade seja de 95 anos para as mulhe
res e de 105 para os homens. Enquanto isso, 
seriam adotadas fórmulas graduais para a 
concessão de aposentadorias pelo INSS. A 
principal delas e que deve servir como base 
é a 85/95, em que a soma entre o tempo 
de contribuição e a idade é de 85 anos para 
mulheres e de 95 para os homens.

mailto:paelen-cois@lpnet.com.br
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Opinião C FRA SE
• "Isso (o Plano de Resíduos Sólidos) não vai acontecer nos próximos dias, do dia para a 
noite, até porque envolve também as mudanças de comportamento da população e das 
políticas públicas".
Antonio Carlos Perucci Júnior, o Carlinhos, responsável pela Divisão do Meio Ambiente

PARA PEN SA R
"Não são as ervas más que 

afogam a boa semente, e sim 
a negligência do lavrador"

Confúcio

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

Planejando do futuro
Para que as cidades tenham um futuro 

melhor é preciso planejar ações ime
diatas que tenham reflexo em cinco, 

dez ou vinte anos. Isso acontece em todas 
as áreas, inclusive no meio ambiente. Um 
bom exemplo disso é o projeto que está 

em tramitação na Câmara Municipal 
de Macatuba que pretende criar o 
Plano Municipal de Resíduos Sólidos. 
Embora seja uma exigência legal -  
estabelecida no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, cujo um dos ide- 
alizadores é o deputado federal Ar
naldo Jardim -  é positivo que o mu

nicípio esteja discutindo a questão.
Um tema, inclusive, que ganha 

cada vez mais importância, pelo im
pacto ambiental e econômico causa

do pelo lixo. Ambiental porque lixo depo
sitado em local inadequado polui o solo e 
também o lençol freático. E econômico por 
dois aspectos: o custo de recolher esse lixo 
e fazer sua destinação correta (a constru
ção de aterros sanitários é cara e insufi
ciente para resolver a questão); e também 
o dinheiro desperdiçado com a não recicla
gem dos materiais.

Esses são apenas alguns fatores, mas 
o Plano prevê muitos outros fatores que 
precisam ser pensados no curto, médio e 
longo prazo. Tudo para que a sociedade 
atual garanta qualidade de vida para as 
futuras gerações. Uma responsabilidade 
que é dos governos por lei, mas que de
pende da iniciativa e da conscientização 
de cada cidadão.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // /^ ^ ^ ^ ^
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Problemática Global
Fernando Darcie,
30 , é empresário.

P o

J J  ^ % or mim que morram /  de fome 
ou tédio /  os miseráveis de 
plantão. /  Já foi o tempo de cul

par a Deus e a União" (Rafael Castro, So
bre a Problemática Global).

Tive a chance, há três anos, de imigrar 
para o Canadá. Já estava morando na
quele país havia um tempo, era só que
rer. Os atrativos: bons salários, seguran
ça, transporte público eficiente, limpeza, 
educação, tecnologia... Olhando esses be
nefícios, minha vida seria muito mais con
fortável por lá. Não há como argumentar: 
estamos, para ser patriótico, pelo menos 
40 anos atrasados em todos os quesitos 
se compararmos a estrutura daqui com a 
que os Canucks desfrutam.

No entanto, eu voltei porque quis. 
Senti falta da família, dos amigos e (isso é 
segredo) do caos; dessa sensação de que 
há muito a ser feito e melhorado por aqui. 
Voltei com vontade de mudar o país.

Nos primeiros meses de Brasil, sofri um 
choque cultural bem maior do que durante 
minha adaptação ao Canadá. Ah, aqueles 
carros que não paravam na faixa de pe-

destre toda vez que uma pessoa pensava 
em atravessar! Lembro-me de, certa vez, 
ter ligado para o número "como estou di
rigindo?" escrito no carro de alguma em
presa para reclamar de uma barbeiragem 
do motorista, e ter ouvido risos e piadi- 
nhas do atendente: "ô mané, quer ensinar 
a dirigir vai dar aula na autoescola!"

Foram vários os ímpetos como esse 
que tive, sempre aspirando um Brasil 
minimamente civilizado. Até que, algum 
tempo atrás, desisti. Mesmo que eu morra 
com 140 anos, não tenho esperanças de 
ter, aqui, qualidade de vida sequer próxi
ma à canadense.

Meu objetivo é viver, dentro das pos
sibilidades nacionais, bem. Tento ajudar a 
melhorar o que está ao meu alcance, tento 
ser correto esou contra toda essa palhaçada 
que acontece todos os diasna nossa frente 
e no telejornal, mas não perco mais meu 
bom humor por causa delas. Procuro ser o 
cara mais legal possível, animando a vida 
de meus amigos e familiares, e colaboran
do como posso para o bem estar coletivo. 
Mas sei que sou pequeno e a vida é veloz. 
Conformismo?Egoísmo? Pode chamar como 
quiser, rotular como convier, até me xingar. 
Mas isso me faz mais leve e mais feliz.
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Saúde e cidadania
Cláudio dell'Orto
é o presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj).

internação compulsória de adultos 
viciados em crack, estabelecida ini
cialmente na cidade do Rio de Janeiro 

e agora em São Paulo, precisa, como pres
suposto inexorável, priorizar o tratamento 
e recuperação. Não se pode imaginar que 
seres humanos dependentes dessa droga 
sejam recolhidos a instituições do Estado 
apenas para que as ruas fiquem mais boni
tas e a sociedade tenha a sensação de que 
o grave problema foi atenuado. É crucial a 
preocupação efetiva com essas pessoas, 
seu destino, condição física e emocional e 
reinserção familiar e social.

A recuperação dos flagelados pelo crack 
é muito lenta, complexa e de sucesso muito 
difícil. Os especialistas sempre alertam so
bre o alto e fulminante poder viciante dessa 
substância, que subjuga a consciência e os 
neurônios com imensa velocidade e grau de 
toxidade. Mais barato do que a cocaína, leva 
apenas 15 segundos para chegar ao cérebro 
após a inalação por cachimbo e causa efei
tos imediatos, como forte aceleração dos 
batimentos cardíacos, aumento da pressão 
arterial, dilatação das pupilas, suor intenso, 
tremor muscular, excitação acentuada e in
diferença à dor e ao cansaço. Em 15 minu
tos, surge de novo a necessidade de inalar 
a fumaça de outra pedra. Nesse curto perí
odo, a abstinência já causa desgaste físico, 
prostração e depressão profunda.

Por isso, ao tirar compulsoriamente os 
viciados das ruas é necessário ter estrutura
do todo um programa de saúde, psicologia, 
assistência social e jurídica, visando ao seu 
tratamento e à preservação de seus direitos 
de cidadania. Contudo, não se pode entender 
a medida como suficiente para solucionar o 
grave problema. É necessário tornar mais efi
caz o combate ao tráfico, bem como a cons
cientização da sociedade sobre os malefícios 
do consumo de entorpecentes. Trata-se de 
um desafio para toda a sociedade e não 
apenas para o poder público. É fundamental 
o papel dos pais, mães e responsáveis, das 
escolas e professores no esclarecimento de 
crianças e jovens e criação de uma nova cul
tura contrária às drogas e muito transparente 
quanto aos danos que causam aos indivídu
os. Conscientização e prevenção constituem
-se em providências obrigatórias para o 
combate do problema em longo prazo.

A internação compulsória, fundamentada 
no art.9° da Lei 10.261/01 e/ou no art. 1.777 do 
Código Civil, parece tornar-se uma alternati
va inevitável para tratar e atender pacientes 
dependentes do crack potencialmente capa
zes de causar mal a si próprios ou a terceiros, 
considerando a dimensão epidemiológica que 
o problema vem ganhando no Brasil. Não há 
mais como ignorar a situação e deixar essas 
pessoas abandonadas à própria sorte. O enfo
que de seu recolhimento, porém, no conceito 
e na prática, não pode, nem de longe, ter co
notação punitiva. Trata-se de uma questão de 
saúde pública e social que o Estado tem o de
ver de atender, respeitando os viciados como 
pacientes e cidadãos em situação de risco.

O embate histórico continua
Aos poucos, vai tomando forma o desenho político de Lençóis Paulista para 

os próximos anos. E o que se vê é a reedição de um embate político "pradismo x 
marisismo" que se iniciou na década de 90, invadiu o novo século e esfriou no pri
meiro mandato da prefeita Bel Lorenzeti (PSDB), quando ela derrotou o então can
didato a prefeito e hoje vereador Ailton Tipó Laurindo (PV), seguidor do pradismo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

REUNIÃO
Prefeita Bel Lorenzetti 

recebeu os vereadores 
na segunda-feira para 
discutir questões comuns 
aos dois poderes.

M ais forte
Enfraquecido no final da déca

da passada, o pradismo recuperou 
força com a eleição do sobrinho do 
ex-prefeito e segundo secretário da 
Câmara, Anderson Prado de Lima 
(PV), articulador entusiasmado da 
valorização da memória de Pradinho. 
Foi graças à intensa articulação entre 
Tipó e Prado que Humberto José Pita 
(PR) foi eleito para a presidência da 
Câmara em janeiro.

Grupo dos 5
O grupo que segue os ideais de 

Pradinho tem hoje cinco vereadores 
na Câmara: seu presidente Pita, os 
vereadores José Pedro de Oliveira 
(PR), o Coroné Bentinho, Gumercindo 
Ticianelli Junior (DEM), Tipó e Prado. 
A articulação do grupo pretende reto
mar a Prefeitura de Lençóis Paulista, 
perdida no final de 2000. O próximo 
passo, depois de ganhar a presidência 
da Câmara, é aproveitar o cargo para 
cacifar a chapa Pita/Tipó e enfrentar 
o grupo que ocupa a Prefeitura do 
Município desde 2001.

Passo atrás
Mas, o pradismo decidiu recuar 

um passo na intenção de recuperar o 
prestígio perdido no passado recen
te: Junior Ticianelli e Prado, autores de 
um projeto de lei que dava o nome do 
ex-prefeito Pradinho à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), obra que vai 
substituir o Pronto Socorro Municipal 
no atendimento à população. Junior e 
Prado recuaram momentaneamente na 
intenção de homenagear o ex-prefeito.

Fica como está!
Prevista para ser inaugurada ainda 

em 2013, a UPA deve manter o nome

do ex-provedor do Hospital Nossa 
Senhora Piedade, Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Seo Tonico, que também 
empresta seu nome ao Pronto Socor
ro. Se uma obra vem para substituir 
a outra, natural que ela mantenha a 
homenagem? Até seria, mas será que 
foi isso que fez a dupla recuar um 
passo no resgate histórico do pradis- 
mo? Os próximos lances políticos vão 
responder isso.

Visita
Na segunda-feira 18, os vereado

res de Lençóis Paulista se reuniram 
com a prefeita Bel Lorenzetti. Na 
pauta, projetos de lei a serem vota
dos, estação de tratamento de esgoto 
e relacionamento entre Executivo e 
Legislativo. Bel aproveitou a oportu
nidade para fazer a explanação de vá
rios projetos de lei que seriam apre
ciados na sessão ordinária da Câmara 
e todos puderam tirar suas dúvidas 
sobre cada um deles e também dis
cutir outros problemas e demandas 
da cidade.

Lado a lado
Na avaliação do presidente da Câ

mara, Humberto José Pita (PR) o Po
der Executivo expressou sua vontade 
de caminhar ao lado do Legislativo, 
num trabalho harmônico, mas inde
pendente.

Independência
Para ele, os vereadores saíram 

da reunião com a certeza de que vão 
administrar cada um no seu lugar, 
pensando no bem da comunidade. "A 
prefeita deixou claro que cada poder 
tem o seu papel, a sua estrutura, seus 
direitos e deveres". É isso mesmo: um 
não pode invadir a seara do outro.
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Sem alarde, Samsung com 
Windows Phone 8 é vendido 
no Brasil. Empresa foi uma 
das principais responsáveis 
pela difusão do sistema 
operacional Android.

Microsoft começa a trocar 
Hotmail pelo Outlook.com

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Olá e bem-vindo ao Outlook

A partir desta terça-feira, as contas de 
usuários do Hotmail começarão a ser mi
gradas para o novo serviço grátis de email 
da Microsoft, o Outlook.com. Segundo a 
empresa, o novo domínio soma mais de 60 
milhões de usuários que migraram desde o 
lançamento da nova versão do email gratui
to, em 2012. Uma das principais mudanças é 
a interface do serviço. De acordo com o site 
Engadget, o Outlook.com tem mais de um 
terço dos usuários vindos do Gmail, do Goo- 
gle. Conforme a Microsoft, a troca do Hot- 
mail para o Outlook.com será instantânea 
para os usuários, e os contatos, senhas e o 
endereço de e-mail serão automaticamen
te transferidos, sem alteração ou perda das 
informações. O novo serviço de e-mail traz 
novas funcionalidade ao email da Microsoft, 
como caixa de entrada integrada com redes 
sociais, permitindo receber atualizações e 
usar 0 Facebook ou 0 Twitter no email. Além 

disso, 0 Outlook.com agora terá integra
ção com 0 Skype, permitindo realizar 
chamadas de vídeo diretamente do 

^  e-mail. Outros serviços da companhia 
w  estão presentes no novo e-mail. Os 

usuários podem enviar fotos e docu
mentos pelo SkyDrive - serviço de arma

zenamento na nuvem da Microsoft - em vez 
de anexar arquivos à mensagem. 0 Outlook 
traz também um serviço web do Outlook, 
que permite visualizar e editar arquivos de 
Word, Excel e PowerPoint sem sair da caixa 
de entrada. Com 3 6 %  do mercado, o Hotmail 
é o maior serviço de e-mails do mundo, com 
324 milhões de usuários, segundo o comSco- 
re. Porém, tem perdido usuários rapidamen
te desde o lançamento do Gmail, que alcan
çou 3 1 %  do mercado em junho. O Yahoo! 
Mail se mantém praticamente estável com 
3 2 %  dos usuários de e-mails.

///////////////////////////////^ ^ ^ ^
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lA MELHOR
Nto que nunca.

Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que Já faz bem.
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QUINTA-FEIRA, 21/02
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Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEXTA-FEIRA, 22/02

m anhã ta rd e  no

Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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FASES DA LUA
FEVEREIRO

Fase
Quarto Minguante 
Lua Nova 
Quarto Crescente 
Lua Cheia

Hora
10:58 
04:21 
17:32 
17:27

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.
PLACAS DE 
AMANHÃ

9 0
« g  TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia Corpo de SAMU
Militar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar..... .3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade. . 3269-1033 Emerg Ambulância .....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ., 3269-7000 Pref de Borebi........ ..3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar..... .. 3262-1162 Conselho Tutelar.... ..3298-3036
Hospital de Agudos.. . 3262-1444 Santa Casa.............. . 3298-9200
Pref de Agudos....... .3262-8500 Ambulância..........  0800-7701192

Pref de Macatuba... . 3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar..... .3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar..... ..3284-6426
Pref de Areiópolis.... 3846-9900 Santa Casa.............. ..3283-8380

Pref de Pederneiras .. 3283-9570

Polícia BARRA
Uma mulher foi assaltada por dois jovens de bicicleta quando 
caminhava pela rua Salvador de Toledo, na tarde da segunda- 
feira 18, por volta das 14h, no Centro de Barra Bonita. De 
acordo com a vítima, os dois estavam armados com canivetes e 
aparentavam ser adolescentes.

VIO LÊN CIA

PM detém adolescentes 
tentando furtar motos
Maioria das ocorrências envolvendo menor de idade está relacionada com tráfico de drogas

Carlos A lb erto  D uarte

A  Polícia M ilitar deteve 
dois adolescentes de 
15 e 17 anos tentando 

furtar duas motocicletas na 
terça-feira à tarde, na rua 28 
de Abril, Centro de Lençóis 
Paulista. Segundo as vítimas, 
duas m ulheres que relataram 
à PM, elas estavam trabalhan
do em um estabelecimento 
comercial, quando percebe
ram que duas pessoas em bar
caram nas suas motocicletas. 
Acionaram a polícia, que con
seguiu deter os dois menores, 
residentes no Parque Rondon. 
Os menores nada declararam 
sobre a tentativa de furto de 
uma CG 150 2008 e de uma 
Honda CG 125 ano 2012. Os 
menores foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia, onde 
foram ouvidos e liberados.

A tenente Letícia Maresto- 
ne, com andante interina da 5® 
Companhia da Polícia Militar, 
disse que somente neste mês 
de fevereiro, a PM de Lençóis 
Paulista recuperou sete veí
culos furtados. Contou que 
quando atuou na Companhia 
de Jaú, identificou crianças 
de 12 anos envolvidas com 
furto de motocicletas. Disse 
que a maioria destes crimes 
é cometido por adolescentes.

A com andante contou que 
em Lençóis Paulista grande 
parte das ocorrências envol
vendo menores está relacio
nada ao tráfico e porte de 
entorpecentes. Em 2011, a 
PM registrou 84 ocorrências, 
contra 126 registros no ano 
passado. Para coibir os rou
bos, a tenente disse que a Po
lícia M ilitar faz planejamento

FOTO: DIVULGAÇÃO

TIJOLO -  Droga apreendida durante operação "Saturação", realizada pela Força Tática em Agudos

estratégico com atuação das 
equipes de radiopatrulha- 
mento e ações mais específi
cas das equipes da Força Táti
ca da PM de Lençóis Paulista 
e cidades da região.

Na manhã de terça-feira, 
durante operação "Saturação” 
realizada pela Companhia de 
Força Tática da Polícia M ili
tar (PM) em Bauru e região, 
foram apreendidos em Agu
dos dois tijolos de maconha 
pesando 1 quilo, além de 20 
porções da droga, 69 pedras 
de crack e uma balança de

precisão. Um jovem de 24 
anos foi preso em flagrante e 
um adolescente de 15 anos foi 
apreendido e encaminhado ao 
NAI (Núcleo de Apoio à In
fância) de Bauru. A apreensão 
foi realizada pelas equipes de 
Força Tática de Agudos e Len
çóis Paulista.

ATIVIDADE DELEGADA
Tenente Letícia disse que 

aguarda para o início de m ar
ço a recomposição do efetivo 
da PM de Lençóis Paulista, 
com a chegada de 12 policiais

militares, anúncio feito sema
na passada pelo tenente-co
ronel, Nélson Garcia Filho, 
comandante do 4° Batalhão 
da Polícia M ilitar do Interior.

Na próxima segunda-feira, 
oficiais do 4° BPM-I estarão 
na Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista para apre
sentar o projeto atividade de
legada. Representantes da PM 
devem usar 30 minutos antes 
da sessão ordinária para abor
dar o tema, confirmou o pre
sidente da Câmara M unici
pal, Humberto José Pita (PR).

Agressão à faca leva mecânico à UTI
O mecânico O. M., 60 

anos, foi agredido com duas 
facadas na noite de terça-feira 
em uma quitinete no Jardim 
das Nações.

A acusada dos golpes na 
axila e nas costas é uma dona 
de casa de 39 anos, que estava 
acompanhada do ajudante ge
ral P. A. B, 59 anos.

A Polícia M ilitar foi acio
nada por volta das 21h. Q uan
do os policiais chegaram, a 
vítim a havia sido socorrida 
pela equipe do Samu (Servi
ço de Atendim ento Móvel de 
Urgência).

Testemunhas contaram 
aos policiais que O. M. todo 
ensanguentado pediu socorro

na rua, enquanto um casal fu
giu do local.

A m ulher teria ido para 
a casa da mãe e o homem, 
segundo testemunhas, teria 
retornado à sua residência. 
Com as informações, policiais 
militares conseguiram deter o 
casal que foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia, onde a

mulher foi indiciada por lesão 
corporal dolosa (quando há 
intenção de matar) pelo dele
gado Renzo Santi Barbin.

Ontem à tarde, o delegado 
disse que o caso estava sendo 
investigado, não informou a 
motivação do crime e afirmou 
que solicitaria a internação da 
acusada da agressão. (CAD)

M A CATU BA

Homem de 62 anos é denunciado por abuso sexual
Suspeito foi preso na noite de terça-feira; vítima afirmou que abusos iniciaram quanto tinha 10 anos

Carlos A lberto  Duarte  
e W elinton Barros

Um homem de 62 anos foi 
preso na terça-feira à noi
te em Macatuba acusado 

de abusar sexualmente de uma 
menina de 14 anos. De acordo 
com a vítima, a violência teve 
início quando ela tinha apenas 
dez anos. O caso foi descober
to no último fim de semana,

quando o Conselho Tutelar de 
Macatuba encaminhou à Polí
cia Civil um pen drive conten
do fotos da adolescente tiradas 
há um ano na companhia do 
vizinho no quarto da casa dela. 
As imagens mostram o senhor 
tocando o corpo da garota e exi
bindo seus órgãos genitais.

De acordo com a polícia, a 
denúncia foi feita ao Conselho 
Tutelar pela própria vítima.

Na delegacia, ela contou que 
vinha sendo abusada desde os 
dez anos de idade. Os favores 
sexuais, segundo a menor, eram 
pagos com dinheiro, roupas, 
leite, pão e cestas básicas, en
tre outros produtos. Segundo o 
delegado Marcelo Bertoli Gi- 
menes, após uma briga ríspida 
entre o acusado e a família da 
adolescente, a menina resolveu 
denunciar o abuso sexual.

Na terça-feira, o mandado 
de prisão por 30 dias prorrogá
vel por mais 30, foi cumprido 
e o homem foi conduzido à 
Cadeia de Barra Bonita. Pelo 
fato do abuso ter se iniciado 
quando a vítima tinha menos 
de 14 anos, além do estupro de 
vulnerável, o acusado respon
derá por exploração sexual de 
menor, cuja pena pode chegar 
a 14 anos de prisão.

noite
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Regional LANÇAMENTO
A presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou, na terça-feira 19, a ampliação do 
programa Brasil Sem Miséria. Cada pessoa cadastrada vai ter um rendimento 
de R$ 70 por mês. A partir de março, todas as famílias extremamente pobres 
cadastradas nos programas sociais vão receber uma renda complementar 
para que seja superado o valor de R$ 70 por pessoa por mês.

M ACATU BA

Plano de Resíduos Sólidos é encaminhado à Câmara
Plano terá duração de 20 anos e dará diretrizes de como os resíduos sólidos devem ser descartados; projeto está nas comissões do Legislativo

Angelo  Neto
FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

O Plano Municipal de Geren
ciamento Integrado de Re
síduos Sólidos de Macatu- 

ba está nas mãos dos vereadores 
da cidade. O projeto de lei deu 
entrada na Câmara Municipal no 
início do mês e foi enviado às co
missões para que seja analisado. 
O plano estabelece diretrizes de 
como os macatubenses devem 
lidar com os resíduos sólidos nos 
próximos 20 anos.

Diante da aprovação do Pla
no Nacional de Resíduos Sólidos 
(lei 12.305/2010), todos os muni
cípios brasileiros devem criar 
estratégias para organizar a for
ma como cada cidade destina o 
lixo, incentivando a reciclagem 
e a sustentabilidade. Em Maca- 
tuba, o plano, coordenado pelo 
biólogo responsável pela Divi
são do Meio Ambiente, Antônio 
Carlos Perucci Júnior terá dura
ção de 20 anos, sendo revisado a 
cada quatro.

Durante vários meses, fo
ram feitas diversas pesquisas e 
análises sobre a destinação de 
resíduos sólidos da cidade (re
síduos de construção, varrição, 
saúde, domésticos, etc), além

do papel dos convênios com 
relação aos processos. As con
dições do aterro também foram 
discutidas. “Pela primeira vez, 
o município terá um caminho

seguir para que tenhamos um 
desenvolvimento e aproveita
mento sustentável desses resí
duos", lembra Perucci Júnior. A 
partir dos resultados, foi cons

tatado que Macatuba está no 
limite com relação à destinação 
correta dos resíduos.

A partir de agora, o grande 
desafio será a implantação do

consumo consciente. “O poder 
público e a população precisam 
começar a colaborar com a re
dução do lixo". Apesar da im
portância, o biólogo lembra que

GRADATIVO -  O biólogo 
Perucci Júnior afirma que o 
plano será importante para 
o município, mas lembra que 
só será implantado de forma 
gradativa

o plano deve ser implantado de 
forma gradativa. “O plano tem 
diretrizes e metas que serão im
plantadas ao logo dos próximos 
anos. Isso não vai acontecer nos 
próximos dias, até porque en
volve também as mudanças de 
comportamento da população e 
das políticas públicas", alerta.

A princípio, o projeto será 
aprovado da maneira que foi 
enviado à Câmara. De acor
do com o presidente da Casa, 
Julio Cesar Saes (PP), o plano 
foi bem elaborado e os verea
dores não pretendem propor 
nenhuma emenda. “Tivemos 
uma reunião com o Carlinhos 
(Perucci Júnior) e ele nos expli
cou minuciosamente o projeto, 
tirando dúvidas. Ele foi muito 
bem elaborado, com estudos e 
pesquisas durante anos", disse.

A expectativa na Câmara é 
de que o projeto seja votado já 
nas próximas sessões.

ALIM ENTAÇAO

Estado libera estufa 
agrícola para Agudos

FOTO: DIVULGAÇAO

ASSINADO -  Prefeito Everton Octavini assina convênio para construção 
de estufa comunitária

Everton Octaviani 
também pediu 
recursos para 
concluir teatro

Da Redação____________

Nesta semana, o governo 
do Estado liberou verba 
de R$ 19 mil para a cons

trução de uma estufa de cultivo 
de hortaliças em Agudos. O pre
feito Everton Octaviani (PMDB) 
assinou convênio na Secretaria 
de Estado da Agricultura, ao 
lado do secretário adjunto Al
berto José Macedo Filho.

A estufa, que será instala
da na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
também poderá ser utilizada 
para produção e qualificação 
de pequenos produtores do 
município. Everton, que estava 
acompanhado do secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente 
de Agudos, Abner Arruda, e 
do engenheiro civil Agostinho 
Têndolo, aproveitou a oportuni
dade para fazer outros pedidos, 
como a recuperação de estradas

por meio do programa Melhor 
Caminho, a construção de pon
tes na zona rural e uma usina 
de leite destinada a produtores 
do município.

“A estufa é de fundamental 
importância para potencializar 
as atividades dos pequenos em
preendedores rurais de Agudos. 
Todos poderão se aperfeiçoar e 
atuar de uma forma mais pre
parada no mercado. Também 
acredito que, em breve, todos 
os nossos demais pedidos serão 
atendidos", ressalta Everton.

CULTURA
Na visita a São Paulo, no iní

cio desta semana, o prefeito de 
Agudos também visitou a Secre
taria de Estado da Cultura, em 
busca de viabilizar recursos para 
a conclusão do cine-teatro da ci
dade, que passa por restauração.

Everton inscreverá o muni
cípio em mais um projeto para 
a captação de verba. O prefeito 
esteve acompanhado de José 
Mauro Napoleone, membro da 
diretoria da Adepha (Associa
ção de Defesa do Patrimônio 
Histórico de Agudos). (Assesso- 
ria de imprensa)



Administração
SOLIDARIEDADE

São Paulo Solidário promete 
atender mil fam ílias em Lençóis
Programa quer tirar brasileiros da extrema pobreza; Câmara analisa contratação de funcionários

Angelo  Neto
FOTO: FLÁVIA PLACIDEU/O  ECO

O s governos estadual e 
federal adotaram, nos 
últimos anos, estratégias 

para tentar tirar brasileiros da 
extrema pobreza. Em Lençóis 
Paulista, tramita na Câmara 
Municipal um projeto de lei 
que autoriza o Poder Executi
vo a abrir crédito especial para 
a execução do Programa São 
Paulo Solidário. O valor de R$ 
12.442,50 tem por objetivo con
tratar profissionais e capacitá
-los para atuar no programa. O 
programa ainda não tem dada 
para entrar em vigor.

O Programa São Paulo So
lidário atinge famílias que têm 
renda mensal per capita infe
rior a R$ 70, ou seja, vivem em 
extrema pobreza, segundo cri
térios utilizados pela ONU (Or
ganização das Nações Unidas). 
Em Lençóis Paulista, de acordo 
com a diretora de Assistência 
e Promoção Social, Elisabete 
Ortado Athanásio, em torno de 
mil famílias de Lençóis Paulista 
têm esse perfil e poderão ser 
atendidas pelo programa.

"Nós ainda não temos nada 
definido. A contratação dos 
funcionários é apenas o pri
meiro passo”. Ela lembra que

INCENTIVO -  Beth Athanásio reforça que programas assistenciais têm 
como objetivo incentivar as pessoas a melhorarem de vida

o Governo do Estado ainda não 
enviou detalhes sobre o progra
ma, mas espera que isso aconte
ça nos próximos dias.

O Programa São Paulo So
lidário é dividido em algumas 
etapas. A primeira etapa é a 
realização da Busca Ativa, ou 
seja, localização das famílias 
em situação de extrema pobre-

za e aplicar questionário ela
borado para conhecer melhor 
essas pessoas.

Os dados serão compilados 
e tabulados, resultando no Re
trato Social, que servirá como 
um diagnóstico das condições 
de vida da população. Nele, 
serão verificadas as privações 
da comunidade local em suas

várias dimensões: saúde, edu
cação e padrão de vida.

Para receber o benefício, 
as famílias deverão assinar a 
Agenda da Família Paulista, fir
mando compromisso juntamen
te com a Prefeitura na busca de 
superar suas mais graves priva
ções sociais. O benefício será 
transferido por meio do cartão 
único, somando recursos dos 
programas Renda Cidadã (Go
verno Estadual) e Bolsa Família 
(Governo Federal).

OUTRO NOME
O São Paulo Solidário é se

melhante ao Brasil Carinhoso, 
que integra o Bolsa Família. 
No entanto, o programa federal 
é voltado para retirar famílias 
com crianças e adolescente 
de até 15 anos. Hoje, cerca de 
120 famílias recebem o auxílio. 
"Esses programas servem como 
incentivo para que as famílias 
saiam da extrema pobreza. In
felizmente, existem casos em 
que a pessoa se acomodou. Em 
contrapartida, algumas famílias 
conseguiram melhorar de vida 
e pediram até que o cadastro na 
Assistência Social fosse cance
lado. Esse é o exemplo de que 
o objetivo foi alcançado”, alerta 
Beth Athanásio.

RELIGIÃO

Festa de São José começa no sábado
Quermesse vai de 23 de fevereiro a 19 de março e terá porco na fornalha e show de prêmios

Flávia Placideli

A  Paróquia São José inicia 
neste sábado 23 a quer
messe em honra ao santo 

padroeiro. A festa segue até o dia 
19 de março, quando acontece a 
missa solene. Na parte religiosa 
será realizada novena. Já na par
te festiva, a quermesse terá bar
racas diversas, churrasco, porco 
na fornalha e show de prêmios.

Na parte gastronômica, a 
quermesse vai oferecer diver
sas barracas, como de cachorro 
quente, espetinho de frango, 
churrasquinho, lanche de cala- 
bresa, pastel, pizza, síria, suco 
e bebidas em geral. Para as 
crianças, será disponibilizada a 
barraca de pesca.

No dia 1° de março haverá 
o Show de Prêmios a partir das 
20h, no salão de festas. As car- 
telas estão à venda com os in
tegrantes da comissão de festas 
da Paróquia São José e também 
no escritório paroquial.

Todos os sábados e aos do
mingos, durante a festa, funciona
rá o Salão do Churrasco, servindo 
churrasco completo. No sábado, 
o salão abre às 19h e aos domin
gos, no almoço, a partir das 12h.

A novena de São José terá

CONFIRA A PROGRAMAÇAO DA FESTA

1° DE MARÇO
a partir das 20h -  Show de Prêmios

3 DE MARÇO
das 11h às 16h -  Encontro de Violeiros

10 DE MARÇO
das 12h às 14h -  Porco na Fornalha

17 DE MARÇO
Domingo às 18h -  Santa Missa Solene, 
em seguida, procissão Luminosa

19 DE MARÇO
19h30 - Missa Solene de São José e 
pelos colaboradores da festa

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

inicio na sexta-feira, dia 8 de 
março, seguindo até dia 16 de 
março. E no dia de São José, 19 
de março, será realizada a mis
sa solene em hora ao padroeiro, 
celebrada também pelos cola
boradores da festa.

CONTRATA-SE
EMPRESA DO SEGMENTO DA 
ÁREA DE SAÚDE CONTRATA 

ORTODONTISTA PARA 
INÍCIO IMEDIATO.

14 3354-6646 
9718-6646

BOTUCATU

 ̂ EDTTAL DE NOTTFTCAÇÃO
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 CATXA Ec O n ÔMTCA 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 ANTONTO DOS SANTOS, 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 ECONÔMTCA 
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.

STNDTCATO DOS TRABALHADORES E EM PREGADOS RURATS 
DE LENÇÓTS PAULTSTA

EDTTAL DE COBRANÇA  
CONTRTBUTÇÃO STNDTCAL

Em  obed iência  ao artigo 605 da  CLT, com unicam os sobre o recolh im ento  da 
C ontribuição  S indical estabelecido  pelo A rtigo  578 e seguin tes conso lida
dos, D ecreto-L ei n° 1.166/71, Lei 9 .701/98. E dem ais leg islação  pertinente 
em  vigor:-
A) -  T R A B A L H A D O R  R U R A L  A SSS A L A R IA D O  -  os em pregadores 
rurais deverão  descon tar um a d iária  do salário de m arço  e e fe tuar o reco
lh im ento  até o d ia  30/04/2013, através de gu ia  oficial em itida  pelo SIN 
DICA TO  preferencialm ente  nas A gencias do B anco do B rasil S/A  , ou em  
qualquer estabelecim ento  in tegrante  do sistem a de com pensação bancaria, 
respeitando-se  a  base  territo ria l deste s indicato,o qual represen ta  o m un ic í
pio de L ençóis Paulista.
B) -  T R A B A L H A D O R  R U R A L  -  A G R IC U L T O R  FA M ILIA R  -  (peque
no p rodu tor em  regim e de econom ia fam iliar, em  sedo proprietário  ate II 
M ódulos rurais da  respectiva  região, parceiros, m eeiros, arrendatários, co- 
m odatários e outros)- deverão  e fe tuar o recolh im ento  até o d ia  30/04/2013 
no v a lo r de R$ 40 ,00  (quaren ta  reais) a través de gu ia  oficial em itida  pelo 
SIN D ICA TO  preferencialm ente  nas A gencias do B anco do B rasil S/A  ou  em  
qualquer estabelecim ento  in tegrante do sistem a de com pensação bancaria  
respeitando-se  a  base territo ria l deste s indicato , o qual represen ta  o m un ic í
pio de L ençóis P aulista .

A s guias e dem ais esclarecim entos poderão  ser so lic itadas e obtidas a través 
de em ail sercana@ ig .com .br ou  na  sede do p róprio  s indicato situado a  R ua 
C oronel Joaquim  A nselm o M artins n° 1573 -  C entro  -  Lençóis P au lis ta  -  SP 
- C E P 18682-050 -  FO N E 14-32630259

O R ecolh im ento  fo ra  do prazo estará  su jeito  as penalidades p revistas no 
artigo  600 da  CLT.

L ençóis P au lis ta  15 de Fevereiro  de 2013 -  
A m avel C oelho Vaz

Presidente  do SIN D ICA TO  D O S T R A B A L H A D O R E S R U R A IS DE 
L E N Ç Ó IS PAULISTA.

STNDTCATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, URBANOS 

E DE PASSAGETROS DE LENÇÓTS PAULTSTA 
CNPJ 51.519.585/0001-91

EDTTAL DE COBRANÇA DA CONTRTBUTÇÃO STNDTCAL 
EXERCÍCTO 2013 

Senhores Contribuintes:
O Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Rodo
viários, Urbanos e de Passageiros de Lençóis Paulista -  SINCOVELPA. Inscrito 
no (M F) CNPJ 51.519.585/0001-91; com sede na Rua Geraldo Pereira de Barros, 
n° 1036, centro, na  cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Comunica a 
todas as empresas das categorias econômicas abaixo referidas, sediadas na base 
territorial desta entidade, nos municípios de Lençóis Paulista, Areiópolis, Borebi, 
M acatuba e Pederneiras, neste Estado de São Paulo, refrente ao desconto da Con
tribuição Sindical do exercício de 2013. Dispõe o art. 579 da Consolidação das 
Leis do Trabalho: “A contribuição sindical é devida por todos aqueles que par
ticiparem  de um a determinada categoria econôm ica ou profissional, ou de um a 
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesm a categoria ou 
profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591”. Assim 
todas as empresas com trabalhadores e trabalhadoras com vínculo de emprego 
conforme discriminados no anexo do artigo 577 da CLT, do 2° Grupo -  Empresas 
de Transportes Rodoviários -  do Plano da Confederação nacional de Transportes 
Terrestres, no perímetro urbano e rural e empregado das demais empresas do 
ramo de atividade econôm ica na condição de categoria diferenciada (Art. 511, 
§ 3° da CLT), pelo presente edital, ficam NOTIFICADAS todas as firmas ou 
empresas industriais; comerciais, as micro empresas, transportadoras; empresas 
de ônibus Urbanos, Municipais, Intermunicipais e Suburbanos; serviço de Freta- 
mento; Turismo; Rodoviárias; secas e molhadas; empregadores na pessoa física 
agrícolas, que mantém empregados que estão registrados na função de m otoris
tas, operadores de maquinas motorizados, tratoristas e motoristas de empilha- 
deiras automotivas, “m otorista veículo de apoio” (consubstanciados pelos deno
minados caminhão prancha, caminhão borracheiro, caminhão munck, caminhão 
comboio/lubrificador e caminhão pipa, ônibus de transportes de pessoal) e os que 
operam as diversas máquinas agrícolas, inclusive colhedoras de cana-de-açúcar 
e que estão registrados na função de “Operador de M áquinas/ Tratorista” bem 
como os empregados que estão registrados na função de “M otorista de Transbor
do”, os quais dirigem caminhões transbordos, inclusive os tratores VT utilizados 
para transbordamento da cana-de-açúcar, independentemente do seu porte; que 
a Contribuição Sindical de 2013, será descontada de todos os trabalhadores no 
mês de M arço/2013, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -  Fica convencionado que 
a Contribuição Sindical dos empregados da categoria profissional diferenciada 
de rodoviários somente poderá ser paga conforme prevista na CLT, art. 578 e 
seguintes, corresponde a 1 (um) dia de salário do empregado de conformidade 
o que dispõe a legislação em vigor e o RECOLHIM e N t O DEVERÁ SER EFE
t U a DO a t é  o  d i a  30/04/2013. Para o fiel cumprimento das obrigações legais 
dá-se ciência aos senhores contribuintes que o recolhimento em pauta deverá 
ser efetuado nas agencia da Caixa Econômica Federal em favor do Sindicato até 
30/04/12013 mediante guia própria, em conformidade ao contido no artigo 580, 
inciso III, da CLT, a qual deverá ser solicitada junto ao respectivo Sindicato, ou 
ainda, emitida no site: www.sincovelpa.com.br. O não recolhimento no prazo 
acim a estipulado implicará nas penalidades previstas nos artigos 598, 600, 606 e 
seguintes da CLT. Outras informações poderão ser obtidas em nossa sede ou nas 
subsedes. Lençóis Paulista fevereiro/março 2013.

Cidade: Fone:

Texto do classificado:

O c lass ificado não deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  d e  linhas deste c u p o m . T odo s os cam p os são o b r ig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  dado s insu fic ien tes  o u  de  c o n te ú d o s  duv id osos . A  p ro m o ç ã o  não  é v á lid a  através de  te le fone .

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
• Serviços
• Diversos

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

mailto:sercana@ig.com.br
http://www.sincovelpa.com.br


Saúde VESTUÁRIO
Usar roupas de outras pessoas que tenham algum tipo de 
fungo transmissível pode passar a doença, assim como 
usar roupas novas sem lavá-las. Na hora de provar um 
tênis para comprar, leve uma meia de casa. Com algumas 
atitudes simples é possível prevenir certas doenças

VERÃO

Roupas suadas e sapatos fechados 
aumentam riscos de micoses
Prevenção começa em casa, mas tratamento adequado precisa ser acompanhado por médico

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

A primavera e o verão sao 
as estações do ano em 
que, por causa das altas 

temperaturas, trazem alguns 
vilões, como os fungos. Invisí
veis a olho nu, eles podem apa
recer em forma de micoses ou 
frieiras. ”É uma queixa comum 
nesse período, principalmente 
entre as pessoas que conside
ramos do grupo de risco, que 
são as que precisam trabalhar 
com sapato fechado, uniforme, 
os esportistas e pessoas que 
têm muito contato com a água, 
como cozinheiros e professores 
de natação, que normalmen
te apresentam micoses nas 
unhas”, explica a dermatologis- 
ta Marisa Moretto.

Mas todo esse risco de fun
gos no verão tem uma explica
ção. O principal alimento dele 
é o suor e a umidade. ”Todas as 
regiões de dobras, como axilas, 
virilhas, além do pé que soa 
muito em sapatos fechados e 
das mãos que ficam em contato 
direto com a água têm grandes 
chances de aumentar a doença”.

Em alguns casos, os fungos 
são transmissíveis. Por isso, não 
é recomendável dividir sapatos, 
toalhas. Em outros casos, se a

SAUDE -  Usar 
talcos e spray 
ajuda a prevenir 
micoses e frieiras; 
pés merecem 
atenção no verão

pessoa que já tem a doença e 
não cuida, pode passar a mico- 
se para outras regiões do pró
prio corpo.

O tratamento para micoses 
e frieiras, se a doença estiver no 
começo, pode ser com creme ou 
xampu, receitado por um médi
co e mais alguns detalhes diários, 
essenciais para a melhora. ”Não 
adianta só tomar remédio. É pre
ciso ter alguns cuidados, como 
depois que tomar banho, secar 
bem o corpo, principalmente en
tre o vão dos dedos dos pés. Co

locar um chinelo para ventilar e 
limpar regularmente os sapatos”, 
explica Marisa.

Se possível os sapatos de
vem ser limpos todos os dias 
ou, no mínimo, uma vez por se
mana. ”Pode colocar no vento, 
mas não no sereno, como algu
mas pessoas dizem. O sereno é 
úmido e vai ajudar a aumentar 
o fungo”, diz. Nunca guarde um 
sapato direto no armário antes 
de limpar e deixar tomar um ar. 
'Armários de roupas e calçados 
sempre precisam ser fiscaliza

dos”, alerta a dermatologista. 
'Retire os sapatos e limpe bem. 
Às vezes, o fungo está crescen
do ali. Tem que fazer esse con
trole em relação ao ambiente”.

Já em relação às micoses 
que aparecem pelo corpo, evi
te usar toalha molhada e roupa 
suada para não piorar o proble
ma. "A micose na virilha é bas
tante comum, principalmente 
entre os homens que praticam 
esporte, por conta da umidade. 
Então, evite shorts suados e 
molhados. Tomou banho, colo
que a toalha para secar”.

A limpeza do banheiro tam
bém faz a diferença na hora de 
tratar os fungos. "O fungo não 
está só na pele, mas na água 
parada no banheiro, no sapato. 
Higienize bem o box do banhei
ro, não deixe água parada e cui
dado com a umidade na casa”.

Mesmo depois do trata
mento, as dicas para cuidar da 
doença em casa precisam ser 
seguidas. "Algumas pessoas 
têm resistência baixa ao fun
go. Um mero descuido e pode 
voltar a ter a doença”, explica. 
"Usar talcos nos sapatos e spray 
para controlar o suor e o odor 
também ajudam a controlar a 
proliferação do fungo”, finaliza 
a médica Marisa.

y O dontologia Estética  
^  Periodontia  

^  Endodontia  

k  Cirurgia e implantes 

^ Próteses dentárias  
^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

CCínica

S a n ta  < ^ s a
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

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

PREVINA-SE

Onde mais aparece
O

rO
oo

No couro cabeludo

Virilhas e axilas 
(mais comum em homens)

Na pele, com manchas 
brancas (pano branco)

Embaixo dos seios da mulher

- •  Entre os dedos (frieiras)

- •  Nos pés, em forma de bolinhas

Nas unhas, que ficam brancas, 
amareladas ou podem descolar

MAGISTRAL
PHARMA

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s

w w w . m a g i s t r a l p h a r m a . c o m . b r

- D e s c o n to s  e P ra zo s  e s p e c ia is  p a ra  fó r m u la s  m a n ip u la d a s ,
- E n tre g a  e m  d o m ic í l io ;
- O rç a m e n to s  p o r  t e le fo n e ,  fa x  o u  e m a i l;  À
-  R e t ira d a  g r a tu i t a  d e  re c e ita s  e m  d o m ic í l io ;  /
-  L in h a  d e  F ito te rá p ic o s  e  p r o d u to s  n a tu ra is  e  £
-  A ro m a te r a p ia  £
- T e ra p ia  F lo ra l c o m  p r o d u to s  B io F Io ra is  ; X
- A v ia m e n to  d e  fó r m u la s  e m  c a rá te r  d e  u rg ê n c ia  i  C E

! 14 3264-1266
R U A  IG N Á C IO  A N S E L M O ,  5 9 0  

C E N T R O  -  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A /S P

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 113.202-T E O T 10487

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

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

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

Tel ( 1 4 )  3 2 5 4 - 1 5 3 7  | Cel ( 1 4 )  9 8 2 8 - 1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 6 5 ,  sala 2 | centro

(no m esm o prédio da PAME) | Lençóis Paulista

A tend im ento  na Santa Casa de M acatuba  
Tel ( 1 4 )  3 2 9 8 - 9 2 0 0

V  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Curtindo
Eliane e Caroilini, 

na Compania da 
Esfiha

veículos
Vende- Compra -  Troca -  Financia

mi.EVIDENCEMULTIMARCAS.COM

ASTRA SEDAR 
EHPRESSIOH
2002. CilIZA. COMPLETO

SOmENTE R$ 19.900,00

GOL Ml,
1990 GOSOLIIIA. RODOS DE LiOA. 

TRAUA E ALARME
SOIÍIEHTE R$11.500,00

KADET 1.8
1995, ALGDDL. RODAS DE LIGO

SORIERTE R$8.300,00

(14) 3264-1000 • 9614-3191
RUA OSUDLDO CIGGOHE. 95 

esqulDG com luclo de o. lima, 
novo AGESSO PARA GEGAP 

(PRÓRIMO AO R J)

W  Vítale
^  L a b o r a t ó r i o

» RESULTADOS DOS EXAMES WEB 
» ATENDIMENTO AOS SABADOS 

«ATENDE OS CONVÊNIOS:
UNIMED -LW ART-FUNERÁRIAS

Rua Barão Mello de Oliveira 44 
Centro - Len(óis Paulista 
3264-8880 > 3264-4432 
www.vitalelab.coni.br

ACERTOS
FOTO: DIVULGAÇÃO

Na m anhã de ontem , a 
diretoria da A sso cia çã o  
Rural de Lençóis Paulista 
recebeu os d iretores da 
Co m panhia  de Rodeios PBR. 
Na foto estão  o presidente 
da Cia, F lávio  Junqueira, o 
co o rdenado r da Facilpa, José 
Prado de O liveira, A driano  
Brosco (PBR) e Sérgio 
S iq u in e lli (Facilpa). Claro, 
a pauta do encontro é a 
grand e festa esp erad a para 
este ano.

2
I o

FOTO: O ECO

.  EVIDENCE veícu lo s
A s m elh o re s m arcas de 
carros novos e se m in o v o s 
estão  na E v id e n c e  V eícu lo s. 
Entre as fac ilid ad e s para o 
cliente, a E v id e n c e  aceita 
carro co n sig n ad o  com o 
parte do negócio , parcela a 
entrada no cartão de crédito 
e fin an cia  o restante da 
com pra. Para quem  busca 
por um carro novo ou usado 
de ótim a procedência, 
o end ereço  certo é na 
E v id e n c e  V e ícu lo s, rua 
O sw ald o Ciccone, 95 -  V ila 
A nto nieta. Telefon e (14) 
3 26 4  1000.

FOTOS: STUDIO A

O  Caio, Laura e Tiago, 
na Com pania da Esfiha 
O  A le xan d re  e João, 
na Com pania da Esfiha 
©  A na Paula e Poliana, 
na Com pania da Esfiha 
O  D ênis, Lucas e 
Reginaldo, na 
Com pania da Esfiha 
©  A nd e rson e A ndréia, 
na Com pania da Esfiha 
©  Dirceu e V era, na 
Com pania da Esfiha

FOTO: STUDIO A FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• A n a 
Lu iza , 1 
m ê s

| i

i

No dia 
19 , Izo lina 
C a rto n e  
co m p le to u  
80 a n o s. Ela 
re c e b e u  os 
p a ra b é n s  
de toda a 
fa m ília .

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

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

R:WALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

03o

H e m o la b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLiNICAS

Horário áe atenáimento 
áas 6h30 às 17h30

Rua Geraldo Pereira de Barras, 
331 ’ Centro * Lençóis Paulista

CENTRO AUTOMOTIVO

AV.9DEJULH0 ESQUINA COM 13DE MAIO 
LENÇÓIS PAULISTA -CENTRO, FONE: (14) 3264-8!

http://www.vitalelab.coni.br

