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ASP EM AÇÃO

Para comemorar 
Dia da Mulher, 
ASP faz coquetel

O evento, já tradicional da ASP, 
acontecerá no dia 8 de março, 
para servidoras associadas que re
tirarem  os convites na sede da en
tidade. Além do coquetel, o evento 
terá desfile de modas e o sorteio 
de vários brindes - como celular, 
bolsa de estudo profissionalizante 
e de inglês, ensaio fotográfico, kits 
de perfum es e cosméticos -, mais 
de 20 vales para compra de roupas 
e o já tradicional Dia de Princesa. 
As servidoras associadas devem 
retirar seus convites entre os dias 
1° e 8 de março, na sede adm inis
trativa da ASP.

BARRA BONITA

Projeto leva Prefeitura 
para os bairros ®

O adeus do Papa
A partir de hoje, o papa Bento XVI se torna papa 
emérito da Igreja Católica. Ontem, diante de mais de 
200 mil pessoas, o bispo de Roma, Joseph Ratzinger, 
cumpriu sua última agenda pública antes da renúncia 
marcada para hoje, às 20h. Depois disso, ele segue 
para o retiro espiritual. O conclave para a escolha do 
novo sucessor de Pedro acontece nos próximos dias.

PEDERNEIRAS

Prefeitura 
abre estágio 
para 18 setores

Alunos de segundo e tercei
ro ano de nível superior, de 18 
áreas, têm  até o dia 15 de março 
para se inscrever no program a de 
estágio da Prefeitura de Peder
neiras. A inscrição é gratuita. Se
lecionados devem traba lhar por 
30 horas sem anais para receber 
bolsa auxílio de R$ 400, acresci
da de Vale Transporte e Cartão 
A lim entação. C lassificados irão 
com por cadastro reserva e não 
necessariam ente cham ados para 
assum ir a vaga. A prova está m ar
cada para o dia 24 de março, a 
p a r tir  das 9h. C )

SAÚDE

Higiene é fundamental 
para manicure ®

Região descumpre decisão da Anvisa
Venda de álcool líquido 92,8 GL deveria ter cessado em 29 de janeiro, mas produto ainda é encontrado em supermercados; indústria contesta decisão Q
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PERIGO - Vasos de flores são criadouros do mosquito transmissor da dengue

LENÇÓIS

Mais três casos 
de dengue são 
confirmados

A Diretoria de Saúde de Lençóis 
Paulista confirmou mais três casos im
portados de dengue. No total, a cidade 
registrou seis casos da doença neste 
ano. Diretor de Saúde explica que, 
como neste período do ano há ocor
rência de chuvas quase que diaria
mente, é importante que a população 
verifique regularmente residências e 
quintais em busca de recipientes que 
possam gerar acúmulo de água.

MACATUBA

Terrenos baldios 
são notificados C)
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LENÇÓIS

Polícia Civil 
investiga caso de 
sequestro e roubo

Um casal de namorados foi ví
tima de um sequestro relâmpago 
seguido de roubo na madrugada de 
ontem, no Jardim Maria Luiza 4. Os 
assaltantes fugiram para a região de 
Avaré com documentos pessoais e 
celular do casal. Ainda na mesma 
madrugada, uma mulher foi apre
endida por tráfico de drogas na Vila 
Mamedina e uma moto recuperada 
na avenida Padre Salústio.

AGUDOS

Mãe usa os filhos 
de 4 e 7 anos para furto

Na segunda-feira, duas crianças 
foram flagradas por um funcioná
rio de um supermercado colocando 
produtos em uma caixa de papelão 
e levando para fora da loja. Segundo 
a Polícia Militar, as crianças de 4 e 7 
anos eram usadas pela mãe de 25 anos 
para cometer os furtos. Questionados 
pelas policiais, as crianças disseram 
que tudo era uma brincadeira. Em re
vista ao veículo, os policiais encontra

ram biscoitos, sanduíches congelados 
e ovos de páscoa. Produtos de higiene 
pessoal, uma chapinha e um secador 
de cabelos também foram encontra
dos no interior do carro. A jovem não 
tinha passagens pela Polícia. Ela foi 
autuada em flagrante por furto qua
lificado e corrupção de menores. A 
mulher foi encaminhada à cadeia de 
Pirajuí. As crianças foram deixadas 
aos cuidados da avó materna.

CAPITÃO - Coordenador Ézio falou sobre 
a atividade delegada aos vereadores

SEGURANÇA

Atividade delegada 
está emperrada 
em São Paulo

O capitão Ézio Carlos Vieira de 
Melo, coordenador operacional inte
rino do 4° Batalhão da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, esteve em 
Lençóis Paulista para palestrar sobre 
a implantação da atividade delegada. 
Segundo ele, devido a divergências so
bre o assunto no meio jurídico, o pro
cesso de implantação estacionou em 
várias cidades do Estado de São Pau
lo, incluindo Lençóis Paulista.
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ASP promove coquetel para 
comemorar Dia da M ulher
Noite festiva será no dia 8 de março com sorteio de vários brindes

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, a 
Associação dos Servidores 
Públicos (ASP) promove o 
já tradicional e esperado co
quetel do Dia da Mulher. O 
evento acontecerá no dia 8 
de março, sexta-feira, a par
tir das 19h30, no Centro de 
Convivência de Melhor Ida
de Deputado Ricardo Izar, 
que fica na Avenida Carlos 
Drummond de Andrade, 275 
no bairro da Cecap.

As servidoras associadas 
devem retirar seus convites 
entre os dias 1° e 8 de março, 
na sede administrativa da

ASP, situada na rua César 
Giacomini, 241, na Vila San
ta Cecília (próximo ao Cor
po de Bombeiros), das 8h às 
18h. O acesso será permitido 
apenas para as associadas 
que apresentarem o convite 
na portaria.

Além do coquetel, o 
evento terá desfile de modas 
e o sorteio de vários brindes 
como celular, bolsa de estu
do profissionalizante e de 
inglês, ensaio fotográfico, 
kits de perfumes e cosmé
ticos, mais de 20 vales para 
compra de roupas e o já tra
dicional Dia de Princesa.

A servidora sorteada ga
nha um look completo (blu
sa, saia ou calça e calçado) 
das empresas parceiras e 
também um dia no salão de 
beleza, em que a mulher rea
lizara corte de cabelo, mani- 
cure e maquiagem.

“É um evento muito gran
de e também muito bem or
ganizado. Vale a pena pres
tigiar e também apoiar, pois 
a visibilidade que a empresa 
consegue é muito boa.” afir
ma Amaral, proprietário da 
Marry Vest e parceiro da ASP.

Outra atração do even
to será o artista lençoense

Recanto do Café é o novo 
grêmio recreativo da ASP

Desde o dia 9 de feve
reiro, os servidores e seus 
dependentes contam com 
um novo espaço para la
zer e realização de confra
ternizações. Um evento, 
seguido de show musical 
marcaram a inauguração 
do Grêmio Recreativo da 
Associação dos Servidores 
Públicos (ASP), localizado 
no Recanto do Café, bair
ro de Alfredo Guedes. O 
evento que teve início às 
13h foi aberto aos associa
dos e seus dependentes.

A diretoria da ASP 
realizou várias melhorias 
no espaço que conta com 
quiosques, lanchonetes, 
playground, sala de jo
gos, piscina, campo de 
futebol, salão de festas e 
lago para pesca.

O sistema de uso será 
o mesmo utilizado por ou
tros espaços de lazer exis
tentes em Lençóis Paulista 
e na região. “Este é um

O Grêmio Recreativo da 
Associação dos Servidores 
Públicos conta com ampla 
e diversificada estrutura 
para oferecer lazer aos 
associados

sonho antigo que agora esta
mos conseguindo realizar. São 
mais de 2 mil servidores que 
passam a contar com um novo 
espaço. Vamos oferecer toda

infraestrutura para nossos 
associados e seus depen
dentes”, comemora o pre
sidente da ASP, Jonadabe 
José de Souza, o Jonas.

Animação marca primeiro Carnaval da ASP

Apesar da chuva, a pri
meira edição do Carnaval 
da ASP recebeu um bom 
público, nos dias 10, 11 e 12 
de fevereiro. Realizado no 
Grêmio da ASP (Recanto do 
Café) o evento passa a inte
grar o calendário de promo
ções da ASP.

Com música ao vivo e 
animação de DJs, os servi
dores que marcaram pre
sença nos bailes também 
conheceram o novo espaço 
que será utilizado para as 
atividades de lazer, esportes 
e eventos sociais.

Além de praça de alimen-

tação, oferecendo porções, 
bebidas e salgados, a orga
nização do evento montou 
uma programação especial 
para as crianças, com brin
quedos e monitores especia
lizados para acompanhar as 
atividades. Confira algumas 
fotos do evento.

Cristiano Paccola, que fará 
ilustrações e caricaturas das 
convidadas durante o coque
tel. “O coquetel em comemo
ração ao Dia Internacional 
da Mulher já faz parte do ca
lendário de eventos promo
vidos pela ASP desde 2008, 
já se tornou tradição entre 
as servidoras associadas. 
Esta é uma data extrema
mente importante que deve 
ser valorizada cada vez mais. 
E é isso que estamos fazendo 
com nossa festa, melhorando 
a estrutura e a organização a 
cada ano. E claro buscando 
os melhores brindes para se
rem sorteados entre as servi
doras.” informou Jonadabe 
José de Souza, o Jonas, pre
sidente da ASP.

Mais informações sobre 
o evento podem ser obti
das pelo telefone 3264-8998, 
3264-1517 ou pelo e-mail 
atendimento@asplp.com.br.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegas servidores

Fechamos, a partir 
deste mês, uma parceria 
junto ao Jornal O ECO, 
para veicularmos quin
zenalmente as notícias, 
informações, promoções 
das empresas convenia- 
das e o trabalho desen
volvido pela Associação 
dos Servidores Públicos. 
Este espaço é mais uma 
iniciativa da ASP para 
levar ao conhecimento 
dos associados o traba
lho desenvolvido pela 
Diretoria e equipe da 
Associação.

Os benefícios, dicas 
para utilização racional 
do cartão ASP, cober
tura dos eventos reali
zados, enfim, todas as 
informações relaciona
das aos servidores vão 
receber um destaque 
especial. Este espaço e 
o informativo da ASP, 
editado mensalmente, 
são dois importantes 
canais de comunicação 
entre a Associação e os 
servidores. Quando re
ceber seu informativo,

leia as notícias, fique 
por dentro das realiza
ções e benefícios que a 
ASP leva aos associados 
e seus dependentes.

Dos mais de 2,2 mil 
servidores, pelo menos 
1.800 são associados. É 
um número expressi
vo, que aumenta nos
sa responsabilidade e 
o compromisso de de
senvolver um trabalho 
com qualidade.

Um grande abraço e 
boa leitura!

Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP

http://www.aspLp.com.br
mailto:atendimento@asplp.com.br
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MATERIAIS
Foram produzidos mais de 3,6 mil itens na Fábrica de Tubos, 
entre os meses de janeiro e fevereiro, assim como 197 
toneladas de massa asfáltica para tapa-buracos. A produção é 
utilizada pelas Diretorias de Obras e Infraestrutura e Agricultura 
e Meio Ambiente de Lençóis Paulista, para obras na cidade.
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'ANDAR E VOAR'
Terminam amanhã as ins

crições para o Projeto Andar e 
Voar de Pederneiras que ofere
ce cursos gratuitos de pintura 
em tela, pintura em tecido, de
senho, violão, teclado, violino e 
ballet para crianças a partir dos 
cinco anos, dança do ventre, a 
partir dos 10 anos e dança de 
salão, street dance e axé. As 
inscrições ou rematrículas de
vem  ser feitas no Centro Cultu
ral Izavam Ribeiro Macário (an
tiga Estação Ferroviária), na rua 
Prudente de Morais, S -211, final 
da Avenida Paulista. O atendi
mento é das 8h às 16h30. Os 
documentos necessários para 
inscrição são RG ou RA, CPF, 
comprovante de endereço e te
lefone para contato.

PREFEITURA NOS BAIRROS
O projeto Prefeitura nos 

bairros, de Barra Bonita, reuniu 
mais de 100 pessoas na escola 
Professor Alberto Arradi, no So
nho Nosso II. O objetivo é levar 
a um único local todos os aten
dimentos oferecidos pela ci
dade, como saúde, assistência 
social, Conselho Tutelar, Educa
ção, Gestão ambiental. Somen
te no Sonho Nosso II, primeiro 
local a receber o projeto, mo
radores de 16  bairros da Barra 
participaram. Entre os serviços, 
o mais procurad o foi do D e
partamento de Saúde, com 25 
atendimentos.

FRASE
"A Polícia Militar é a última linha de defesa contra 
o entorpecente. A participação da comunidade 
é fundamental para combater esse problema 
Roberto Trujilo Júnior, comandante do pelotão da 5  ̂
Cia., sobre encontro com diretores de escolas

RECICLAGEM -  Arrecadação de lixo reciclável dos bairros próximos ao Cen
tro está sendo separada na rua Nelo Lini, bairro Morumbi. Vale lembrar da 
importância da separação antecipada do lixo pelos moradores. Isso facilita o 
trabalho dos coletores.

X X

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.
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Brasil é líder de custos 
extras para trabalhador

O Brasil é o país do mundo com os maiores "custos ex
tras" para cada trabalhador com carteira assinada. É o que 
sugere uma pesquisa elaborada por uma rede internacio
nal de contabilidade e consultoria em 25 países. Segundo 
o levantamento, os empregadores brasileiros pagam mais 
de 5 7 %  do salário anual de um trabalhador em impostos e 
contribuições sociais.

Para se ter ideia, um funcionário com salário anual de cer
ca de R$ 60 mil chega a um custo extra de R$ 34,5 mil para 
a empresa. Já os empregadores ao redor do mundo pagam, 
em média, 2 2 ,5 %  em custos extras para um 
empregado com salário anual do mesmo 
valor. A pesquisa considerou dados de 
25 países, incluindo os membros do G7, 
como os Estados Unidos, Reino Unido,
França, Alemanha, Itália, Canadá e japão. E 
ainda as economias emergentes, como 
0 Brasil, Rússia, índia e China.

1 Mais de 262 milhões de celulares estão em 
funcionamento no Brasil. O número foi atingido 
em janeiro, quando quase meio milhão de novas 
linhas entrou em atividade. O balanço é da Ana- 
tel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Se
gundo os dados, hoje há cerca de 133 telefones 
celulares para cada 100 habitantes do país. O Dis
trito Federal tem a maior concentração, com te- 
ledensidade de 219, ou seja, mais de duas linhas 
por pessoa. O menor número de linhas móveis 
é do Maranhão, onde a proporção não chega a 
uma por habitante: são 90 celulares para cada 
grupo de 100 pessoas. A modalidade pré-paga 
ainda domina no país: corresponde a 8 0 %  das 
linhas. Apenas 2 0 %  dos celulares são de conta e 
só 22 por cento têm internet banda larga.

/// ///// ///// ///// ///// //// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ^ ^ ^ ^
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Opinião i FRA SE
• "A única m an e ira  de a ca b a r com  a tra n sm issã o  da 
d oen ça é e x te rm in a r os criad ouros do m osquito".

PARA PEN SA R
"Enquanto eu tiver perguntas 

e não houver respostas...
M á rc io  S a n ta ré m , d ire to r  d e  S a ú d e  d e  Lençó is continuarei a escrever".

P a u lis ta C la rice  L is p e c to r

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

Será a repetição do caso das sacolinhas?

O jornal O ECO traz hoje reportagem que 
trata da proibição da venda, pela An- 
visa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), do álcool líquido com pureza de 
9 2,8 % . A proibição vale desde o dia 29 de 
janeiro, mas nossa reportagem encontrou 

diversos supermercados da região bur
lando a lei e vendendo abertamente o 
produto. Como é de costume as Vigi
lâncias Sanitárias dos municípios -  a 
quem caberia fiscalizar a venda irre
gular -,  ainda estão aguardando uma 
regulamentação da questão que, só 
para variar, demorou mais do que o 

desejável. Os supermercados tiveram 
120 dias para se adequar. Será que 

esse tempo não foi suficiente para 
os órgãos municipais orientassem e

fiscalizassem o comércio?
Na outra ponta, os produtores do álco

ol que agora é o alvo da proibição estão 
ingressando na Justiça para garantir o di
reito de vender os produtos. Eles alegam 
que o governo deveria ter promovido 
campanhas para evitar acidentes, assim 
como ocorre com medicamentos, e não 
proibir a venda do produto.

A APAS (Associação Paulista de Su
permercados) também deve entrar na 
questão e orientar que os supermercados 
mantenham a venda do produto porque 
também vai ingressar com uma ação.

Pelo jeito, a novela da proibição da 
distribuição das famigeradas sacolinhas 
plásticas vai se repetir agora com o álcool 
líquido 9 2 ,8 % .

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

Tenho reparado um fenômeno que, 
uma década atrás, era impensável: 
o movimento de muitos lençoenses 

ausentes de volta para a terrinha. Pesso
as que se mudaram daqui por N motivos 
(os principais: estudos em faculdades dis
tantes e falta de oportunidades de em
prego) e que, agora, retornam a Lençóis 
com bagagem, experiência e bons proje
tos. Mas que, principalmente, estão can
sados da dura rotina que vivem nos gran
des centros, e procuram aqui a qualidade 
de vida que nenhum alto salário compra 
e que nenhum shopping oferece. O movi
mento contrário continua; há ainda mui
ta gente puxando o carro. No entanto, o 
aumento das oportunidades de estudo e 
emprego na região, aliado ao alto custo 
de vida em cidades grandes, parece ter 
diminuído este fluxo. Não tenho e nem 
sei se existem estatísticas sobre o assun
to, mas vendo números de crescimento 
do Censo do IBGE, creio que exista mais 
gente chegando do que partindo.

Em 2000, passei no vestibular e me 
mudei para São Paulo. À época, o cus
to de vida era praticável para um jovem 
universitário. Lembro que pagava R$

7,80 por quilo num restaurante meia 
boca perto de onde morava -  um apar
tamento de dois quartos dividido com 
mais três pessoas. Em 2011, voltei para 
Lençóis pagando quase 300 reais para 
estacionar o carro próximo ao trabalho!

Cito aqui dez vantagens e desvanta
gens de se morar em uma grande cidade:

Grandes centros têm boas opções de 
lazer; as novidades acontecem lá; há op
ções de comércio para todos os gostos e 
bolsos; há serviços de todas as espécies 
funcionando 24h; os salários são mais 
altos; há muita gente interessante para 
conhecer; há restaurantes de todos os ti
pos; há mais oportunidades de negócio e 
de emprego; há cursos de tudo; sua vida 
não será monitorada por fofoqueiros.

No entanto, qualquer saída de casa 
em grandes centros significa gastar di
nheiro; o transporte público é ruim; o 
trânsito lhe tira quase todo o horário 
livre; o ambiente de trabalho é muito 
competitivo; paga-se caro para fazer 
muitas coisas que se faz de graça por 
aqui; seus amigos moram longe; a cri
minalidade é tensa; há filas pra qualquer 
coisa; as pessoas são mais fechadas; 
crianças não brincam na rua e, pela mi
nha experiência, viver em cidade grande 
custa o triplo do que em Lençóis.
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Jesus, verdadeiro paladino da justiça
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Em Lucas 4:18/19 diz: "O Espírito do 
Senhor é sobre mim, pois que me 
ungiu para evangelizar os pobres. 

Enviou-me a curar os quebrantados de 
coração, a pregar liberdade aos cativos, e 
restauração de vista aos cegos, a pôr em 
liberdade os oprimidos, a anunciar o ano 
aceitável do Senhor". Jesus é o Messias 
ungido de Deus para anunciar e esta
belecer o seu Reino, composto, basica
mente de amor e justiça. No Antigo tes
tamento foi escrito: "...Pratiques a justiça 
e ames a benignidade, e andes humil
demente com teu Deus"(Miquéias 6:8). 
Em todos os tempos a justiça sempre 
foi alvo do ser humano, principalmente 
pelos desafortunados, esquecidos, mar
ginalizados e injustiçados. Lucas em seu 
Evangelho mostra o contraste entre dois 
grupos de pessoas. Um composto "pelas 
grandes multidões que seguiam a Jesus", 
os pobres, que a qualquer custo queriam 
declará-lo rei(Jo 6:15). O outro era com
posto por soberbos, ricos e poderosos 
que se opunham a Jesus. Estes despre
zavam os pobres e buscavam posições 
de poder nas sinagogas. Desde o pas
sado, Deus sempre se posicionou como 
sendo de justiça e misericórdia: "agiu 
valorosamente e dissipou os soberbos", 
"depôs do trono os poderosos e elevou 
os humildes", "encheu de bens os famin

tos e despediu vazios os ricos". O certo é 
que Jesus em seu ministério terreno veio 
para cumprir os propósitos do Deus-Pai, 
olhando atentamente aos mais neces
sitados, pois, poucos se dispuseram a 
defender esse grupo de pessoas. Assim 
foi naquela época e ainda assim aconte
ce em nossos dias. É comum os pobres 
precisarem de um atendimento médico, 
exames, internações, cirurgias e medi
camentos sem acesso a esses serviços, 
e chegam a falecer nas filas de espera. 
De outro lado, os mais abastados finan
ceiramente gozam desses atendimentos 
facilmente. Somente Jesus poderia des
cer a esta terra, esvaziado de sua glória, 
como defensor dos fracos e oprimidos 
pelo sistema que imperava naquele 
tempo, e ainda hoje. É a misericórdia de 
Deus em ação para estabelecer a justiça 
e, portanto, favorecer a estes, mas, ao 
mesmo tempo, desfavorecer os sober
bos, ricos e poderosos por possuírem 
tanto quanto o dinheiro poderia e, ain
da, pode comprar. A vinda do esperado 
Messias, espalhando justiça, nada mais 
é do que o preâmbulo do Reino de Deus 
que podemos viver, mesmo que ainda 
não em sua plenitude. Certo é que, ne
nhum outro morreria para salvar a hu
manidade, onde muitos não merecem, e 
nem viria espontaneamente como ser
vo, ao invés de rei. Aliás, Jesus é o único 
justo capaz de estabelecer verdadeiro 
reino de justiça, pelos injustiçados.

Sessões com término tardio 
deixam Tipó insatisfeito com Pita

As sessões às 19h nem bem começaram e já existem parlamentares 
insatisfeitos com a postura do presidente da Câmara, Humberto José Pita 
(PR). Em conversa de bastidores, a reportagem de O ECO flagrou Ailton 
Tipó Laurindo (PV), aliado de Pita, reclamando que o republicano deveria 
antecipar as sessões quando a pauta se apresentar extensa. Vale lembrar 
que todos os vereadores se mostraram favoráveis ao novo horário de 
trabalho. Na segunda-feira, a Polícia Militar realizou uma apresentação 
o que atrasou o início da sessão. Para Tipó, Pita deveria ter adiantado a 
sessão, pois estava sabendo da palestra.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Insatisfação
Tipó se mostrou des

contente com Pita na 
última sessão; vereador 
do PV quer que o tra
balho dos legisladores 
seja antecipado quando 
a pauta tiver grande nú
mero de projetos e pos
síveis discussões.

Modelo
Tipó vem sendo o braço direito 

de Pita na condução das sessões. 
O republicano pede opiniões em 
praticamente todas as decisões na 
Câmara ao vereador verde.

Tarde
Na sessão que aconteceu na 

segunda-feira 25, o diretor de Fi
nanças, Julio Antônio Gonçalves, 
apresentou as metas fiscais do 3 ° 
quadrimestre de 2012. Também 
foi ministrada uma palestra sobre 
atividade delegada. Resultado: o 
trabalho dos vereadores terminou 
por volta das 23h30.

Pavão
A postura dos vereadores na 

sessão foi o que chamou mais a 
atenção. Aproveitando a presença 
de autoridades militares, os parla
mentares levantaram novamente 
o assunto da segurança pública.

Centro das atenções
E parece que o ambiente en

corajou Anderson Prado de Lima 
(PV). O vereador fez questão de 
interromper por alg unsse  gundos 
o seu discurso para que todas as 
atenções fossem voltadas ele.

Constrangeu
Prado conseguiu o que queria. 

O silêncio constrangeu André Pac-

cola Sasso (PSDB), o Cagarete, que 
conversava com Nardelli da Silva 
(PSC) outro assunto. O que os ve 
readores conversavam, ninguém 
sabe, ninguém ouviu.

Pedido
Prado estava realmente ani

mado diante das autoridades. Ele 
aproveitou outro momento para 
fazer um pedido. "Gostaria de pe
dir o mínimo de respeito dos ve 
readores quando um companheiro 
está discursando", alardeou.

Reajuste
Em Macatuba, os projetos de 

reajuste para o prefeito, vice e ve 
readores serão mesmo votados. 
Após reunião, o setor jurídico da 
Câmara decidiu que os membros 
dos Poderes Executivo e Legislati
vo podem ser considerados servi
dores públicos.

Erro novamente?
O jornal O ECO trouxe na últi

ma edição que desde 2005 há um 
erro de interpretação por parte 
dos presidentes da Casa de Leis. 
Prefeito, vice e vereadores são 
agentes políticos e, portanto, não 
devem receber o reajuste anual 
(^omo servidores públicos. Se hou
ver questionamento jurídico, os 
políticos podem até ter que devol
ver dinheiro.
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Oi recebe mais três 
multas da Anatel por 
descumprir acordos. 
Total em fevereiro 
já ultrapassa R$
40 milhões

Adobe Photoshop Touch agora 
está disponível para smartphones

FOTO: DIVULGAÇÃO

- I A Adobe já oferecia seu Photoshop Express 
para edições simples de imagem, com efeitos, fil
tros e bordas. Mas se você quer algo mais avan
çado, agora é possível usar o Photoshop Touch 
-  antes restrito a tablets -  também em smartpho
nes. A versão do Photoshop Touch para iPhone 
e Android tem praticamente as mesmas funções 
da versão tablet, porém reajustadas para telas 
menores. O app oferece as principais funções do 
Photoshop: ele lida com camadas, insere efeitos 
profissionais, e permite aos usuários retocar fo
tos. Ele pode editar imagens de até 12 megapi- 
xels. Além disso, o Photoshop Touch tem ferra
mentas específicas para dispositivos móveis. A 
Seleção de Rabisco permite selecionar uma área 
precisa da imagem com 0 dedo, mesmo sem de
marcá-la com muita precisão. E você pode usar a 

câmera do seu aparelho para preencher a área 
de uma camada. Você também pode abrir 

os arquivos do celular (ou tablet), com ca- 
^  madas e tudo, e editá-los no PC ou M ac 
^  basta usar a Adobe Creative Cloud, que 

funciona com 0 Photoshop CS5 ou superior. 
O Photoshop Touch para iPhone 4S/5, iPod 

Touch 5th gen e smartphones Android 4.x está 
disponível por US$ 5 (cerca de R$ 10).

I Rápidas
s  - INVASÃO - Hackers usaram uma falha no leitor 
^  de PDFs Adobe Reader para atacar diversas en

tidades governamentais e instituições de todo o 
^  mundo na semana passada. Pesquisadores da fa- 
^  bricante de antivírus Kaspersky publicaram nesta 
^  quarta-feira os ataques realizados pelo malware 
^  chamado de MiniDuke. A empresa identificou 59 
^  vítimas em 23 países, incluindo o Brasil.

///////////̂ /////////////////̂ ^̂^

Polícia GARRUCHA
Um adolescente foi apreendido após a polícia 
constatar que ele costumava levar uma garrucha 
para escola onde estudava, em Botucatu. O fato 
ocorreu há uma semana, mas só foi divulgado 
apenas ontem à imprensa. A polícia investiga o caso.

LENÇÓIS

Polícia investiga sequestro e roubo a casal de namorados

Menor é detido ao 
tentar roubo; mulher 
procurada por 
tráfico é capturada

Carlos Alberto Duarte

A polícia investiga sequestro 
relâmpago seguido de rou
bo registrado na madruga

da de ontem em Lençóis Paulista. 
De acordo com informação de 
uma das vítimas, ele estava acom
panhado da namorada por volta 
das 2h na região do Jardim Maria 
Luiza 4, proximidades da escola 
do SESI, quando o casal foi abor
dado por quatro indivíduos, um 
deles armado.

O casal foi rendido e mantido 
no interior do carro, um Celta, 
que transitou pela cidade por 
alguns minutos. Os assaltantes 
disseram que não fariam mal às 
vítimas e se apossaram de docu
mentos pessoais, celular e conta
ram que seguiriam com o carro 
para a região de Avaré. Até o fe
chamento desta edição, o veículo

Q UIVO : O ECO

RELÂMPAGO -  Casal é feito refém e bandidos levam carro da vítima; Polícia Civil investiga caso

não havia sido localizado.
O pai do jovem procurou o 

jornal O ECO para reclamar que 
não encontrou viatura da Polícia 
Militar para comunicar o crime. 
Reclamou da falta de segurança na 
cidade, mas em momento algum 
se referiu que teria tentado comu
nicar o crime via 190 ou na sede 
da 5  ̂ Companhia da Polícia Mili
tar, onde há um policial de plantão 
durante 24 horas todos os dias. O 
crime foi registrado na Delegacia

de Polícia de Lençóis Paulista.
Também na madrugada desta 

quarta-feira, equipe da Força Tá
tica apreendeu uma mulher pro
curada pela Justiça por tráfico de 
drogas. Ela foi detida em atitude 
suspeita nas proximidades de um 
trailer, na Vila Mamedina.

Ao pesquisar os dados da 
mulher no sistema da Prodesp 
(Companhia de Processamen
to de Dados do Estado de São 
Paulo), os policiais descobriram

que ela era procurada pela Jus
tiça. A mulher foi encaminhada 
à Delegacia de Polícia.

Ainda na madrugada de quar
ta-feira, equipe da Força Tática 
recuperou uma moto CG Titan 
prata ano 2001, nas imediações da 
avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado. A vítima alegou que o 
veículo havia sido furtado. A PM 
fez campana para deter o suspeito 
de furto, mas ele conseguiu fugir. 
A moto foi entregue à vítima.

Adolescente de 14 anos é detido em tentativa de roubo
Um adolescente de 14 

anos foi apreendido pela For
ça Tática da Polícia Militar de 
Lençóis Paulista na madruga
da de terça-feira, após tentati
va de roubo a uma residência 
na Vila Contente. Outros dois 
menores conseguiram fugir da 
polícia pelos fundos do quin-

tal da residência. O menino 
de 14 anos, já conhecido dos 
meios policiais, também ten
tou correr, mas foi detido e 
confessou o crime.

Contou aos policiais que 
tinha informação de que havia 
dinheiro na residência da ví
tima, uma comerciante. Disse

que a barra de ferro apreendi
da seria utilizada para arrom
bar a residência.

A faca, segundo o menor, 
seria utilizada para intimidar 
a vítima, caso ela reagisse. No 
quintal da casa, os policiais apre
enderam também três capuzes.

Para concretizar o crime, o

adolescente disse que convidou 
outros dois menores: um mo
rador do Jardim Primavera e o 
outro residente em Macatuba.

O menor infrator foi enca
minhado à Delegacia de Polícia, 
por volta das 4h30, onde os ob
jetos para o crime foram apre
endidos e ele liberado aos pais.

AGUDOS

Mulher é presa após usar os filhos para furtar supermercado
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W elinton Barros_______

Um caso inusitado de furto 
aconteceu em Agudos na 
noite da segunda-feira, 

por volta das 22h. A Polícia Mi
litar foi acionada para atender a 
uma ocorrência em um super
mercado, situado à rua Cleo- 
phano Pitaguary, no centro da 
cidade, em frente ao Batalhão 
da Polícia Militar.

Duas crianças, uma de 4 anos 
e outra de 7 anos, foram flagradas 
por um funcionário do estabele
cimento, colocando produtos em 
uma caixa de papelão e levando 
para fora da loja. As caixas foram 
colocadas dentro de um veículo 
que estava no estacionamento.

Segundo a PM, uma jovem 
de 25 anos, mãe dos meninos, 
estava usando os filhos para 
furtar os produtos do supermer-

cado. Em revista ao veículo, os 
policiais encontraram biscoitos, 
sanduíches congelados e ovos 
de páscoa. Produtos de higiene 
pessoal, uma chapinha e um se
cador de cabelos também foram 
encontrados no interior do carro. 
A mãe, que não teve a identidade 
revelada, foi presa no local.

Questionados pelos policiais, 
as crianças disseram que tudo se 
tratava de uma brincadeira, o

que indica que eles foram indu
zidos pela mãe e subtraíram as 
mercadorias como se estivessem 
realmente brincando.

A jovem que não tinha 
passagens pela Polícia. Ela foi 
autuada em flagrante por furto 
qualificado e corrupção de me
nores. A mulher foi encaminha
da a cadeia pública de Pirajuí. 
As crianças foram deixadas aos 
cuidados da avó materna.

http://www.uniontecnologia.com.br


Administração REFORÇO
O capitão Ézio Carlos Vieira de Melo confirmou que 
os 12 novos policiais que trabalharão em Lençóis 
Paulista chegam, provavelmente, em meados de 
abril. Ele explica que a escola está em fase final de 
conclusão de curso.

DOENÇA

Lençóis contirma mais três 
casos importados de dengue

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/0 ECO

Diretor de Saúde 
pede ajuda da 
população; Bauru tem  
mais de 600 casos

Da Redação

A  Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista confir
mou ontem mais três 

casos importados de dengue. As 
pacientes, moradoras na Cecap, 
voltaram de viagem a outro Es
tado apresentando os sintomas. 
Em 2013, a cidade confirmou

seis casos da doença, sendo cin
co importados e um autóctone. 
Quinze exames apresentaram 
resultado negativo e outros sete 
aguardam diagnóstico.

O diretor de Saúde, Márcio 
Santarém, mais uma vez pediu 
o apoio da população no com
bate à dengue, para eliminar os 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da doença.

Como neste período do ano 
há ocorrência de chuvas quase 
que diariamente, é importante 
que a população verifique regu
larmente residências e quintais 
em busca de recipientes que

possam gerar acúmulo de água.
”O momento é de cautela 

já que outras cidades da região 
vivem surto da doença como, 
por exemplo, Bauru", disse 
Santarém. Ele lembrou que a 
Diretoria de Saúde realizou um 
mutirão histórico, que recolheu 
toneladas de entulho e mate
riais que poderiam acumular 
água. Além disso, a Diretoria de 
Meio Ambiente tem serviço de 
coleta de inservíveis permanen
te à disposição da população. 
"A única maneira de acabar 
com a transmissão da doença 
é exterminar os criadouros do

mosquito", conclui o diretor.

PREOCUPA
Em menos de 24 horas, 

Bauru confirmou mais 54 
casos de dengue. Até o final 
da manhã de ontem, o total 
de vítimas neste ano era de 
639. Terrenos baldios aban
donados é o grande problema 
em Bauru. Os locais servem 
de depósito de lixo e de cria- 
douros da larva do mosquito 
transmissor Aedes aegypti. O 
mosquito se desenvolve entre 
três e 15 dias e pode se des
locar por até um quilômetro.

SEGURANÇA

Lençóis recebe palestra 
sobre atividade delegada
Convênio entre 
Prefeitura e Estado 
de São Paulo está 
firmado desde 2010

Angelo Neto__________

O capitão Ézio Carlos Viei
ra de Melo, coordenador 
operacional interino do 

4° BPMI, esteve na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista 
na segunda-feira 25, para fa
lar sobre a atividade delegada. 
Desde o ano de 2010, o municí
pio já tem uma lei que regula
menta a atividade. No entanto, 
devido a alguns questionamen
tos em âmbito estadual, o an
damento da implantação em 
várias cidades emperrou.

De acordo com Vieira, após 
a criação da Atividade Delegada, 
surgiram opiniões divergentes so
bre a o assunto no meio jurídico. 
"Houve um questionamento se 
o policial militar poderia realizar 
essa atividade ou não. É legal? Ele 
pode trabalhar em sua hora de 
folga?". Diante disso, o governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB) encaminhou à 
Assembleia Legislativa, no final 
de 2012, um projeto de lei comple
mentar que regulariza a situação.

"O projeto está em fase de 
ajustes, com algumas emendas 
dos deputados e logo será vota
do na Assembleia", afirma. Com 
a aprovação, a expectativa é de 
que o secretário de Segurança 
Pública assine o convênio para

que Atividade Delegada comece 
a operar em alguns municípios 
do Estado, inclusive Lençóis 
Paulista. Vieira ainda disse que 
a cidade de Agudos é a única da 
região que está com a situação 
"um pouco mais adiantada".

O projeto de lei regulamenta 
por completo a atividade delega
da, o que traz maior conforto em 
algumas decisões. "Com a re
gulamentação, o policial militar 
poderá realizar a atividade com 
total respaldo". Vieira não acredi
ta que o trabalho sobrecarregue 
o PM. "O policial militar pode 
aderir ao serviço durante mês 
e trabalhar o limite máximo de 
80 horas/mensais, respeitando 
o limite mínimo de descanso". 
No caso dos policiais ostensivos
-  aqueles que trabalham na rua
-  apenas os que têm a chamada 
"folga gorda" de 48 horas poderá 
exercer a atividade.

A Atividade Delegada, que 
surgiu em 2009 na cidade de 
São Paulo, é realizada de acordo 
com as necessidades do municí
pio. Apenas a Capital paulista e 
Mogi das Cruzes têm o convênio 
em pleno funcionamento. Para o 
capitão, a atividade se reflete em 
um ganho, já que transmite uma 
sensação maior de segurança à 
população. "Se alguém da popu
lação pedir ajuda a um policial 
que está em atividade delegada, 
o PM não deixa de ser policial 
24h por dia e pode intervir. O ca
ráter preventivo de coibir o crime 
vai acontecer automaticamente e 
para a população o que importa é 
a sensação de segurança".

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

LEGAL -  Para o capitão Vieira, atividade delegada passa por ajustes

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 
URBANOS E DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA

Assembleia Geral Extraordinária
O Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários, Urbanos e de passageiros de Lençóis Paulista, através de seu 
Presidente, convoca todos os trabalhadores empregados das empresas de 
plantio, colheita e transporte de cana de açúcar, todos com direito a voto para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a realizar-se no seguinte 
horário e locai, a saber:
Dia 08/03/2013, as 17h00min, em nossa sede localizada na Rua Geraldo 
Pereira de Barros, n° 1.036, centro, na cidade de Lençóis Paulista.
A fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1° aprovação da ata de 
assembleia anterior; 2° apresentação, discussão e aprovação do rol de Reivindi
cações, refrente a data-base de 01/04/2013 dos trabalhadores dos empregadores 
na pessoa física agrícola de plantio, colheita e transporte de cana de açúcar, Mo
torista e os que operam as diversas máquinas agrícolas, inclusive colhedoras de 
cana-de-açúcar e que estão registrados na função de “Operador de Máquinas/ 
Tratorista” bem como os empregados que estão registrados na função de “Mo
torista de Transbordo”, os quais dirigem caminhões transbordos, inclusive os 
tratores VT utilizados para transbordamento da cana-de-açúcar, os empregados 
que estão registrados na função de “Motorista Veículo de Apoio” (consubstan
ciados pelos denominados caminhão prancha, caminhão borracheiro, caminhão 
munck, caminhão comboio/lubrificador e caminhão pipa, ônibus de transportes 
de pessoal). 3° Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria do Sindicato, 
para dar inicio a negociação para renovação de clausulas coletivas vigentes ate 
31/03/2013, de forma direta ou não e/ou através de mediação ou solução arbitral. 
4° Decidir sobre o calendário da negociação, bem como, seus rumos, inclusive 
sobre a deflagração estado de greve e greve. 5° Autorizar e conceder poderes a di
retoria do Sindicato, para agir na esfera, administrativa e judicial, a fim de firmar 
acordo ou convenção coletiva de trabalho, suscitar, havendo necessidade o com
petente dissídio coletivo econômico perante o Tribunal do Trabalho, bem como, 
instaurar o dissídio de greve. 6° Deliberar a mantença da assembleia em caráter 
permanente ate o final do processo negocial, para deliberações que se fizerem 
necessárias. 7° Fixar o percentual a ser descontado a titulo de contribuição as- 
sociativa/assistencial, dos associados. Caso no horário fixado acima não houver 
“quorum” a assembleia realizar-se-á em segunda convocação, uma hora após, 
com os presentes, cujas deliberações terão plena validade, reativamente aos as
suntos em pauta, pra toda a categoria. Lençóilb Paulista, 25 de fevereiro de 2013.

TOR 
esidente

PERIGO -  Vasos de plantas que podem acumular 
água são propícios para proliferação de mosquito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS: 01/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA |

Endereço: Rua 13 de Maio, n.° 20-51
Cidade: Bauru -  SP
CNPJ: 44.991.685/0001-50

1 - OBJETO: Contratação de empresa para execução pavimentação asfáltica, guias 
e sarjetas e sinalização viária em vias urbanas do município, localizado a Rua Papa 
João Paulo II e Avenida Vicente Lourenção, Bairro Nosso Teto, com fornecimento 
de material, equipamentos, mão de obra com respectiva ART, sendo que o objeto de
verá ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memoriais descriti
vos, planilhas de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, em anexo, 
que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é relativa ao Processo n.° 
2585.0370422/2011 e Convenio 763342/2011, firmado entre a Ministério das Cidades/ 
CAIXA e o Município de Areiópolis.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 90 (noventa) dias, 
iniciando-se no dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2.012 (dois mil e doze) e com 
término em 30 (trinta) de março de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado 
nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 28 de dezembro 2.012.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS: 02/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I J. F. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -  EPP |

Endereço: Rua Pedro Natalio Lorenzetti, n.° 838
Cidade: Lençóis Paulista -  SP
CNPJ: 01.229.799/0001-55

1 - OBJETO: Contratação de empresa para construção de Pólo de Academia da Saúde, 
localizado a Rua Dr Pereira de Rezende esquina com Rua Dr João Abílio Gomes, Bair
ro Centro, com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra com respectiva 
ART, sendo que o objeto deverá ser executado de acordo com os projetos e/ou antepro
jetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e preços orientativos e crono- 
grama físico, em anexo, que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é de 
acordo com as portarias de n.° 1.401, de 15 de junho de 2011 e n.° 3.164, de dezembro 
de 2011 do Ministério da Saúde.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 60 (sessenta) dias, 
iniciando-se no dia 25 (vinte e cinco) de dezembro de 2.012 (dois mil e doze) e com 
término em 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser 
prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 21 de dezembro 2.012.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE: 17/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I HELVIO JOSÉ MAZZINI - ME I

Endereço: Rua Antonio Brandi, 190, Vila Paccola
Cidade: Lençóis Paulista -  SP
CNPJ: 14.394.644/0001-16

1 - OBJETO: contratação de empresa no ramo de construção civil para construção de 
Praça Pública e Parque Público, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, N.H. Com. 
José Zillo, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos e Preços Orientativos em anexo, que 
faz parte integrante deste Edital de Licitação - Obra relativa ao Contrato de Repasse n.° 
0327191-25/2010/MTUR/CAIXA - Programa Turismo Social no Brasil, firmado entre 
a Caixa e o Município de Areiópolis.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 90 (noventa) dias, 
iniciando-se no dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2.012 (dois mil e doze) e com 
término em 30 (trinta) de março de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado 
nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 28 de dezembro 2.012.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL

grátis!
Nome: RG:

Cidade: Fone:

Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

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



Cotidiano EDUCAÇAO
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu mudar a vigência da Lei do Piso 
Nacional dos Professores da Rede Pública. Embora tenha sido editada em 
2008, ficou definido que a lei só pode ser considerada a partir da data 
na qual o Supremo confirmou sua legalidade, em abril de 2011. Haverá 
impacto direto na programação orçamentária dos estados e da União.

POLEMICA

Região descumpre proibição e vende álcool líquido
Anvisa determinou que produto deveria ser retirado de prateleiras do comércio no dia 29 de janeiro; alguns mercados mantém venda normalmente

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Desde o dia 29 de janeiro, a 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 

proibiu a venda do álcool líquido 
com mais de 54° Gay Lussac, ou 
seja, 46,3 INPM -  medida que 
classifica o grau alcoólico das 
substâncias líquidas -  por ser alta
mente inflamável. A proibição da 
venda é válida para todo Brasil 

Apesar da restrição, o produ
to ainda pode ser encontrado em 
alguns supermercados de Lençóis 
Paulista e região. "A informação 
que recebemos do vendedor é 
que podem recorrer à restrição 
e prorrogar por mais 180 dias", 
disse Fábio Aparecido Flávio, 
gerente de um supermercado no 
qual o álcool líquido de 92,8° GL, 
proibido segundo a Anvisa, estava 
à venda na segunda-feira, quando 
a equipe do Jornal O ECO fez o 
levantamento. "Na loja de Maca- 
tuba, retiramos o produto porque 
a Vigilância Sanitária avisou, mas 
aqui ainda não ocorreu nenhuma 
notificação", argumenta. O des
respeito à proibição pode render

ATENÇAO -  Apesar de restrição, comércio mantém álcool na prateleira

multa que vai de R$ 2 mil a R$ 
1,5 milhão.

Em outras três redes de su
permercados da cidade, mesmo 
sem a fiscalização da Vigilância 
Sanitária do município, o produto 
não está mais à venda. "Quando 
a lei entrou em vigor, recebemos 
a ordem da direção para retirar 
o álcool líquido que estava fora 
da especificação", explica Márcio 
Aparecido Crisóstomo, gerente 
de uma loja que tem o produto 
na graduação de 46,2 INPM e 46 
INPM, ou seja, dentro da norma.

Em nota, a Vigilância Sanitária 
de Lençóis Paulista, setor respon-

sável pela fiscalização, informou 
que aguarda determinação da 
Secretaria Estadual da Saúde para 
retirar o produto do mercado e 
que a orientação para os estabe
lecimentos que comercializam o 
álcool líquido no grau proibido é 
de que tirem o produto da área de 
vendas e mantenha em estocado 
em condições de segurança.

Apesar do álcool líquido com 
alto poder inflamável ainda estar 
no mercado, os consumidores 
precisam ficar atentos. A medida 
visa diminuir os riscos de aciden
tes domésticos, no qual, a maioria 
acontece com crianças.

Consumidores reclamam da norma
A proibição da venda do álco

ol líquido com mais de 54° GL foi 
justificada pela Anvisa como uma 
forma de reduzir os acidentes e 
queimaduras geradas pelo produ
to de alto poder inflamável. A de
cisão desagrada as donas de casa. 
"Usava para limpar o chão e para

acender a churrasqueira. O álcool 
gel não gosto muito", disse Lívia 
Monzani, dona de casa.

Renata Soares, vendedora, diz 
que precisa encontrar uma alter
nativa para limpar a casa. "Para 
limpar, era melhor o com mais 
teor de álcool. Vou ter que achar

outra coisa", conta.
Para Márcio Aparecido Crisós

tomo, gerente de supermercado, a 
recusa dos clientes pelo álcool 
com teor mais baixo influencia 
na venda. "Não tem saído tanto o 
álcool líquido que está de acordo 
com a norma", finaliza.

Confusão entre donos de supermercado tem explicação
Mesmo com a proibição da 

venda, confirmada pela Anvisa, 
alguns proprietários de super
mercados ainda tem dúvida 
sobre ter ou não o produto. O 
motivo é porque em 2002, a 
Anvisa publicou a medida que 
proibia a fabricação, exposição

à venda ou entrega ao consumo, 
do álcool acima de 54° GL, mas 
após a publicação, uma entida
de do setor obteve uma decisão 
judicial para continuar comer
cializando o produto.

No ano passado, o Tribunal 
Regional Federal da 1® Região

concedeu a aplicação imediata 
da medida e a Anvisa propôs 
um prazo de 180 dias para a 
adequação do setor, mas o pra
zo terminou no dia 28 de janei
ro deste ano, segundo informa
ções divulgadas pela Anvisa, ou 
seja, a proibição é válida.

Macatuba sai na frente e fiscaliza proibição
Após a publicação da me

dida pela Anvisa, a Vigilância 
Sanitária de Macatuba, no dia 
29 de janeiro passou em cerca 
de 50 estabelecimentos, entre 
supermercados, mercearias e lo
cais onde era vendido o produto, 
orientando os comerciantes.

"Pedimos para retirar o álco-

ol líquido que foi proibido pela 
Anvisa e explicamos o que era 
permitido. Todos aceitaram bem 
a medida", diz Márcia Aparecida 
da Silva, coordenadora da Vigi
lância Sanitária da cidade.

Mesmo depois da orientação, 
funcionários da Vigilância retorna
ram aos estabelecimentos avisados

para confirmar se realmente o pro
duto não estava mais à venda. "É 
uma medida que está há mais de 
dez anos em discussão, mas agora 
realmente está valendo", finaliza.

BARRAE IGARAÇU 

Três mercados 
vendem álcool 
irregular
M ercados  
têm aviso da 
Anvisa fixado na 
gôndola

Sandro Alponte

Em Barra Bonita e Iga- 
raçu do Tietê, dos dez 
supermercados e mer

cados visitados pela repor
tagem do jornal O ECO, 
três ainda comercializavam 
o álcool etílico de alta gra
duação, ou seja, acima de 
54° GL, na quarta-feira 
pela manhã. Um em Igara- 
çu e dois em Barra Bonita.

Já em dois dos que 
cumprem a decisão, além 
de não vender o produto, 
a gerência do estabele
cimento fez questão de 
afixar comunicado da An- 
visa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) que 
informa sobre a proibição 
da venda.

A funcionária pública 
Andréa Quirino, questiona
da pela reportagem, disse 
que desconhecia, mas que 
achava justa a decisão. "É 
um álcool com teor muito 
alto. Nós mulheres usa
mos para a limpeza e esse 
outro aqui (de graduação 
48° GL) é o suficiente para 
limpar", disse ela. "E se o 
marido quiser para acen
der a churrasqueira, pega 
um pouquinho no posto de 
combustível".

A Vigilância Sanitária 
de Barra Bonita, através 
da assessoria de imprensa, 
comunicou que, segundo 
a Vigilância de Bauru, a 
fiscalização deve ser feita 
a partir de 27 de março e, 
por isso, ainda não tomou 
nenhuma medida na cida
de. Já a equipe de Igaraçu 
do Tietê não foi encontrada 
para falar sobre o assunto.

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  A R E IO P O L IS

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 02/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I TOCA DO DRAGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

Endereço: Rua Dr Pereira de Rezende, n.° 38, Centro
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 44.527.182/0001-29

OBJETO: Aquisição de combustível para uso da Frota Municipal sendo: 16.000 (de
zesseis mil) litros de óleo diesel comum e 13.000 (treze mil) litros de gasolina comum. 
VALOR: R$ 72.071,00 (setenta e dois mil, setenta e um reais), que será pago quinze
nalmente, até 15 (quinze) dias após a entrega e faturamento da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura 
deste instrumento, vigorando a avença até 10 (dez) de abril de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
P  ■ Despesa Econômica_____ 1__ Nome da Categoria Econômica

339030010000 159 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 466 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 538 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 841 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 1091 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

AREIOPOLIS, 11 de JANEIRO de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

PEDERNEIRAS

Fabricantes contestam proibição da Anvisa

Fabricante afirmou 
que indústria vai 
entrar na Justiça 
contra decisão

Da Redação___________

A  proibição da fabricação 
e comercialização de ál
cool líquido com gradu

ação acima de 92,8 GL em todo 
território nacional deve render 
polêmicas. Fabricantes desses 
produtos estão recorrendo à Jus
tiça para conseguir revogar esta 
norma técnica da Anvisa, por 
meio de mandados de seguran
ça. Em Pederneiras, supermer
cados também foram flagrados 
pelo jornal O ECO vendendo 
irregularmente o produto.

Segundo Moisés de Freitas 
Bueno, químico responsável 
pela Mega Química, empresa 
pederneirense fabricante des
te produto e do álcool em gel, 
alguns fabricantes já consegui

ram o mandado e reverteram a 
decisão em primeira instância.

Ele afirmou que a empresa 
seria favorável à proibição, mas 
não concorda com a maneira 
como isso foi feito pelo Governo 
Federal. Por isso, deve seguir o 
mesmo caminho dessas empre
sas para garantir a continuidade 
da produção e comercialização 
do álcool 92° GL.

Para o químico, primeiro 
deveriam ser esgotadas as alter
nativas para diminuir os índices 
de acidentes e queimaduras 
geradas pelo álcool líquido. "A 
Anvisa alega que a medida visa 
reduzir o número de acidentes 
e queimaduras, além de evitar 
a ingestão acidental do produ
to por crianças. Porém, este 
acidente poderia ser evitado se 
houvesse campanhas educativas 
orientando sobre o seu uso cor
reto. Na maioria dos casos, isso 
só acontece porque o cidadão 
não sabe manusear o produto", 
defende. E completa: "proibir é 
mais fácil do que educar".



Regional PREPA RA TIV O S
Para comemorar os 130 anos da Estância Turística de Barra Bonita, 
estão programados shows musicais, eventos esportivos e atividades 
cívicas. "Estamos preparando uma grande festa para celebrar o 
aniversário da cidade", disse o diretor de Cultura e Turismo, Marcos 
Gava. O aniversário da cidade será no dia 19 de março.

IGARAÇU DO TIETE

Doméstica espera há oito anos por casa
Mulher sorteada reclama da demora para 
entrega do imóvel; Prefeitura promete resolver

Sandro Alponte

O jornal O ECO foi procu
rado por uma empregada 
doméstica de Igaraçu do 

Tietê que reclama, que há oito 
anos, foi contemplada com uma 
casa através de programa habita
cional da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) e até agora não rece
beu o imóvel. Ele pediu sigilo do 
nome, pois teme que algo aconte
ça e ela perca a sua casa.

A mulher contou que nin
guém da CDHU e da Prefeitura 
informa o motivo da demora 
para a conclusão das obras e qual 
o prazo para a entrega da casa. 
"Nós estamos sendo desprezados 
porque ninguém diz nada. Não 
sabemos quando vamos poder 
nos mudarmos para a nova resi
dência", lamenta. "Há oito anos

fui sorteada e achei que logo me 
mudaria para a minha casa. Só 
que, até hoje, nada", continua 
com certa tristeza.

A empregada afirma que, a 
princípio, as moradias seriam 
feitas no sistema de mutirão. 
"A gente pagava em torno de R$ 
180 para uma pessoa ir lá fazer 
o serviço nos finais de semana. 
Depois, parou esse sistema e a 
Prefeitura assumiu a constru
ção. Mas, até hoje, nada. A obra 
já começou e parou diversas ve
zes. Agora está lá, parada e nin
guém nos procura para dizer o 
que vai acontecer".

A reportagem foi até o local e 
pôde observar que a situação das 
casas é distinta uma das outras. 
Enquanto algumas estão com te
lhado e até vidros (apesar de que
brados), outras não têm cobertura.

A reclamação dos vizinhos

das 232 casas também é cons
tante. "Aqui vem de tudo. Gen
te para usar droga, para fazer 
sexo, rapaziada para ficar com 
som alto ouvindo música, racha 
de carros, é uma bagunça", diz 
Pedro Malaquias. "Essas casas 
estão sem portas e por isso en
tra gente a hora que quiser".

REUNIÃO
Procurado pelo O ECO, José 

Luiz Ricci, o Zequinha, diretor 
de Obras de Igaraçu do Tietê, 
informou que entrou em con
tato com a diretoria da CDHU 
em Bauru e uma reunião deve 
acontecer ainda esta semana 
para tratar da conclusão das 
obras das casas populares.

"Vamos sentar e tentar en
contrar um jeito rápido e efi
ciente para acabar com essa si
tuação. Existem vários motivos 
que fizeram com que a obra não 
fluísse", comentou Zequinha. 
"Começou com mutirão, depois 
a Prefeitura teve que contratar

FOTO: SANDRO ALPONTE/O  ECO

empresa para fazer o serviço, 
em seguida, não deu certo e 
chamou pedreiros. Tudo isso 
fez com que a obra parasse".

De acordo com o diretor de 
Obras, o prefeito Carlos Alber

to Varasquim (PMDB), o Bu
cho, determinou empenho total 
para resolver a questão. "Vamos 
ter que resolver o problema de 
casa por casa porque, cada uma 
está em uma situação", expli

cou Zequinha.
Em contato com a CDHU 

Bauru, a reportagem foi informa
da de que realmente haverá reu
nião com a Prefeitura de Igaraçu 
do Tietê ainda esta semana.

MACATUBA

Servidores terão reajuste de 7,2% a partir de março
Projeto de lei foi votado e aprovado em regime de urgência pelos vereadores; valor total corresponde a 6,2% da inflação mais 1% de aumento real

Angelo Neto

Os vereadores de Macatuba 
aprovaram o projeto de lei 
que revê os vencimentos dos 

servidores públicos dos Poderes 
Executivo e Legislativo do muni
cípio, das autarquias e fundações 
públicas municipais. O reajuste 
para 2013 será de 7,2% e começa a 
valer a partir do dia 1° de março. A 
matéria foi enviada para a Câmara 
em regime de urgência pelo prefei
to Tarcísio Matheus Abel (PP).

O aumento deve-se à Revisão 
Anual Geral, que foi instituída 
pela lei 2093/2005. O valor total 
é composto por 6,2%, referentes 
à reposição da inflação do ano 
passado, mais 1% de aumento real 
nos vencimentos. Apesar de haver 
uma queda de 0,8% em relação a 
2012, o valor do aumento está pre
visto na Lei Orçamentária de 2013, 
atendendo o limite de despesas 
com pessoal.

"Essa revisão é muito impor
tante para os servidores para que

eles não tenham a perda real em 
relação ao ano anterior. O reajuste 
só não foi maior devido à época 
do ano que não é muito propícia. 
Além disso, estamos tendo muita 
cautela com alguns assuntos por 
causa da queda do orçamento", 
afirma Tarcísio.

O prefeito fez questão de lem
brar que vai lutar para que o ser
vidor público seja valorizado cada 
vez mais. Tarcísio, que viajou a 
Brasília com uma comitiva de 
prefeitos da região, retorna hoje. A

expectativa é de que ele sancione a 
lei nos próximos dias.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade. Alguns servidores 
públicos foram até a Câmara para 
acompanhar a sessão. Mesmo as
sim, os vereadores não utilizaram 
a palavra para falar sobre o assun
to. O presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Macatuba, 
Djair Aparecido da Silva, o Dedê, 
foi procurado para comentar o re
ajuste, mas preferiu não se mani
festar no momento.

F T MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CAUTELA - Para Tarcísio, reajuste é importante para valorizar a classe

PEDERNEIRAS

Abertas inscrições para contratação de estagiários
Prova acontece no 
dia 24 de março

Da Redação

A  partir de 5 de março, es
tarão abertas as inscrições 
para 18 áreas de estágio 

de nível superior. O processo 
seletivo visa ao preenchimento

de cadastro de reserva e tem va
lidade de um ano. A prova será 
realizada dia 24 de março, às 9h.

"A Prefeitura, todos os anos, 
contrata dezenas de estagiários 
que trabalham cada um na sua 
área, trocando experiências, tra
zendo novas idéias e aplicando o 
que aprendem na universidade", 
diz o prefeito de Pederneiras Da
niel Pereira de Camargo (PSB).

As inscrições são gratuitas 
e ficarão abertas até o dia 15 
de março no Departamento de 
Administração, localizado na 
Travessa Anchieta, S-55, em ho
rário comercial. Entre as áreas 
disponíveis, estão Administra
ção de Empresas -  Logística, Ar
quitetura, Ciências Contábeis, 
Ciências Computação/Análises 
Sistemas/Tecnólogo Informáti

ca, Direito, Enfermagem, Enge
nharia Civil, Educação Artísti
ca, Educação Física, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Pedago
gia, Propaganda e Marketing, 
Psicologia, Relações Públicas, 
Serviço Social e Turismo

Vale destacar que os classi
ficados em cada área de está
gio irão compor o cadastro de 
reserva, ou seja, não serão ne

cessariamente chamados para 
assumir uma vaga de estágio.

O candidato aprovado no 
processo seletivo deverá estar 
cursando, na data da convoca
ção, o segundo ou terceiro ano 
de faculdade, de acordo com o 
curso escolhido pelo candidato 
e conforme consta em edital.

Para os que assumirem uma 
das vagas de estágio, a carga ho

rária será de 30 horas semanais e 
a bolsa auxílio oferecida pela Pre
feitura será de R$ 400, acrescida 
de Vale Transporte de R$ 96,78 e 
Cartão Alimentação de R$ 225,00.

O edital completo e a ficha 
de inscrição estão disponíveis 
no Depto de Administração 
ou no site www.pederneiras. 
sp.gov.br. Outras inforamações 
pelo telefone (14) 3283 9570.

http://www.pederneiras


Saúde MEDICAMENTOS
O consumo de remédios genéricos tem aumentado no país. Pesquisa 
do Instituto Datafolha em 12 capitais brasileiras sobre o perfil dos 
consumidores em farmácias particulares aponta que 6 8 %  dos 
entrevistados têm o hábito de comprar medicamentos genéricos e 
2 5 %  dizem adquirir somente remédios de marca.

BELEZA

Higiene deve ser primeiro 
critério para escolher manicure
Esterilizar alicate e espátula evita doenças como hepatites e Aids; lixa e palito são unitários e descartáveis

Priscila Pegatin______
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Frequentar salões de beleza 
para fazer as unhas é um 
hábito para diversas mu

lheres e homens. Geralmente, 
os critérios para escolher o 
profissional ou o salão são mais 
estéticos -  aquela manicure que 
tira bem a cutícula, que faz dese
nhos bonitos -  do que de saúde. 
Mas, segundo especialistas, esta 
deveria ser a primeira preocupa
ção na escolha da manicure.

”Não esterilizar, não jogar 
fora itens descartáveis é anti-hi
giênico e irresponsável porque 
pode propagar doenças que, às 
vezes, até a própria pessoa não 
sabe que tem", alerta Terezinha 
Santos, professora de manicure 
da Efac (Escola de Formação 
Profissional da Beleza).

Uma simples passagem para 
fazer o pé ou a mão em uma ma- 
nicure, que não segue os padrões 
de higiene, pode expor a cliente a 
doenças como hepatite A, B e C, 
Aids, além de infecções naturais 
do ambiente. ”Para evitar esses 
problemas com a saúde das clien
tes, as manicures devem adotar 
alguns cuidados como, após usar 
a lixa e o palito, se desfazer deles, 
seja entregando para a cliente le
var embora, pois esses materiais 
devem ser unitários, ou quebran
do, na frente da cliente e jogando 
no lixo", explica. "Sempre falo 
para a cliente ver quebrar, para 
realmente passar credibilidade 
ao trabalho, até porque é muito 
conveniente utilizar o material 
em outras pessoas".

Já os alicates de unha e as 
espátulas devem passar por um 
processo de esterilização a cada 
nova mão e pé feitos. "A esteri
lização só é válida se o aparelho 
tiver o termostato (que mantém 
a temperatura de um deter
minado sistema). O correto é 
deixar a 170°C por 1 hora ou 
160°C por 2 horas", diz.

A esterilização pode ser feita 
tanto a cada atendimento ou no 
final do dia, caso a manicure te
nha a quantidade suficiente de 
instrumentos para utilizar nas 
clientes. "Juntar os alicates, lavar 
em água corrente com sabão neu
tro e escovinha, depois embalar e

higienização -  Esterilizar alicate e espátula, na manicure, são fundamentais para evitar problemas de saúde

Cuidados também são válidos em casa
Fazer as unhas em casa 

nem sempre é sinônimo de 
boa higienização. Dividir os 
materiais com outros mem
bros da família e não limpar 
também pode ajudar na pro
liferação de bactérias. "Cada 
um tem que ter o seu kit, 
lavar muito bem com água e

colocar para esterilizar", orienta a 
especialista. "Isso pode ser feito, 
ao final do dia, desde que a ma- 
nicure tenha um compartimento 
escrito material contaminado, 
para alertar qualquer pessoa que 
possa entrar no salão e, por aca
so, pegar um alicate para tirar 
uma pelinha, o que é comum 
acontecer quando se faz amizade 
com as clientes", ressalta. Após a 
esterilização, os alicates e espátu
las devem ser guardados no alu
mínio até o próximo uso.

Outro procedimento que Te- 
rezinha explica que precisa de 
atenção das clientes é o uso de 
recipiente com água para colocar 
as mãos e os pés. "Não se usa 
mais fazer a mão e o pé em imer
são, porque a cliente vai chegar 
com o pé com poeira, porque até 
chegar ao local vai andar na rua

sabão o alicate e a espátula, 
passar álcool para diminuir 
as bactérias", explica Te
rezinha Santos, professora 
de manicure da Efac. "Se 
não higienizar e fizer um 
ferimento, pode se infectar 
com algum tipo de bactéria 
do ambiente, caso não esteja

e depois vai ficar todo o tempo na 
mesma água, não é bom", diz. "O 
indicado é esfoliar o pé e a mão 
para tirar as células mortas e en
trar com hidratação. Depois usar 
spray com água, assepsia com 
álcool e começar o procedimento 
como o amolecedor de cutículas 
que pode ser aplicado com algo
dão e até colocar luvas nas mãos, 
se for o caso".

A toalha, utilizada para 
apoiar as mãos e retirar o exces
so do amolecedor de cutículas, 
também deve ser utilizada por 
apenas uma cliente. "A toalha 
deve ser armazenada em saco 
plástico, após lavar e passar. A 
manicure deve abrir na frente 
da cliente o saco plástico onde 
guarda a toalha, para saber que 
ninguém usou antes".

Algumas clientes já preo-

bem imunologicamente, vai 
inflamar". Segundo a profes
sora, em casa, a esterilização 
é mais pelo fato das bactérias 
e não tanto pela transmissão 
de doenças. A toalha, uti
lizada para fazer as unhas, 
também precisa ser lavada e 
passada com frequência.

cupadas com esses cuidados e 
também com a possibilidade de 
pegar doenças no salão acabam 
levando de casa o material para 
fazer a unha. "Não é o indicado, 
porque o material vai ficar ex
posto e, às vezes, várias pessoas 
na casa utilizam, o alicate pode 
estar cego, então o indicado é 
procurar por um profissional 
que faça os procedimentos".

Apesar de os procedimentos 
serem o indicado para qualquer 
manicure, a maioria ainda não 
adotou as práticas. "A cliente 
deve procurar pelo profissional 
que faz tudo isso. A maioria não 
faz porque acredita que aquele 
modo de fazer as unhas, realiza
do há anos, fica bom. Mas tudo 
vem se aprimorando e isso aca
ba sendo um diferencial para 
conquistar as clientes".
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Dra. Ellzandro Paccola 
Morettode Almeida

Cirurgia • Dentista CROSP 82240

^ Odontologia Estética 
>> Periodontia 
^ Endodontia 
\ 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

MAGISTRAL
PHARMA

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

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas; f
- Entrega em dom icílio ; X
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; /

- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; # 1 2 1
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e g  I I ^ O O
- Aromaterapia X  ,
-Terapia Floral com produtos B ioF Io ra is ; Ê  R U A  IG N Á C IO  A N S E L M O , 5 9 0
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência X C E N T R O  - LEN Ç Ó IS  PA U LISTA /SP

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

Tel (14) 3 2 6 4 -1 5 3 7  | Cel (14) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65, sala 2 | centro

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

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

Dr Bruno de Faria Batista
1113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6 -5 4Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

rV PameLab
/  Laboratório de Análises Clínicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

-DMA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Chopp gelado
Luís e Erika aproveitaram 
a noite e saborearam 
um belo chopp do Bar 
do Português

^  Vitale
^  Laboratório

» RESULTADOS DOS EXAMES WEB 
^» ATENDIMENTO AOS SABADOS 

«ATENDE OS CONVÊNIOS:
U N IM ED -LW A R TJ FUNERÁRIAS

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

SANT^LARA
Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL

MANGUEIRA LED 
• R$ 7,25 por metro 

m a n g u e ir a  LUMINOSA 
•R$4,09 por metro

A p ro ve ite !

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

SEGURANÇA INTELIGENTE
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/OECO

Os comandos da Polícia 
Militar de Bauru e Lençóis 
Paulista participaram de 
audiência pública na Câmara 
M unicipal na segunda-feira 
25. O objetivo do encontro 
foi falar sobre a atividade 
delegada, em que PMs 
podem trabalhar no horário 
de folga. Na foto estão 
capitão Ézio Carlos Vieira 
de Melo, coordenador 
operacional interino do 
4 ° BPMI, tenente Letícia 
M arestone e tenente 
Roberto Trujillo Júnior, 
ambos da 5^ Cia da PM.

FOTO: O ECO

I  w
2

Io10
l u

r
• CAFE DO FEIRANTE
Franquia atuante há mais 
de 10 anos no mercado, 
com 27 unidades pelo Brasil 
e há um ano em Lençóis 
Paulista. O Café do Feirante 
oferece variedades em 
queijos frescos, bolos, pão 
com linguiça, m ates gelados 
e outras delícias, além  do 
atendim ento qualificado e 
acolhedor. O Café fica na 
Rua Doutor Antônio Tedesco, 
612 - Centro. Telefone (14) 
3263 4933.

FOTOS: STUDIO A

O  Carol, Sara, Jaque 
e Gabriela, no Bar do 
Português
O  Carol e Bruno, no Bar 
do Português
©  Luciana e Danilo, no Bar 
do Português 
O  Bento, Beto, Lyndorfo 
e Silvano, no Bar do 
Português
©  Claudiana e Paulo, no 
Bar do Português 
©  Eder Furlan, Cristiane 
e Cleber, no Bar do 
Português

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Rosi M aciel 
a n iv e rsa rio u  
ontem  e 
recebe os 
parabéns 
de seus 
filho s Denis 
e D en ise, e 
fa m ilia re s.
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• O pequeno 
Izaac nasceu 
no dia 21, 
para a alegria 
dos pais e 
todos os 
fam iliares. 
Parabéns!

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O l U S T R U Ç A O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14) 3264-2505

R:WALTERM0RETT0.340 
JD.JOÃO PACCOLA

03o

Hemolab
LABORATÔFIIO DE ANÁLISES CLINICAS

Horário de atendimento 
das 6h30 às I7h30

Rua Geraldo Pereira de Barras, 
331 •  Centro •  Lençóis Paulista

I.9DEJULH0 ESQUINA COM 13DE MAIO
LENÇÓIS PAULISTA- !: (14) 3264-8989

e m  a l t o  e  
b a n i s o n i

http://www.vitalelab.com.br

