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Grupo Lwart cresce 2,5%
R$ 1,00

e projeta 2013 ainda melhor
Faturamento das empresas chegou a R$ 750 milhões; crescimento do PIB deve impulsionar negócios neste ano
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São m uitas as vacinas disponí
veis no Brasil para evitar doenças, 
com o difteria, febre am arela e téta
no. Na infância, é o período da vida 
em  que se tom a m ais vacina (foto). 
M as na idade adulta e terceira ida
de tam bém  é fundam ental m anter 
a carte irinha atualizada. Nas un i
dades de saúde é possível tom ar 
as vacinação e evitar doenças de 
graça. Levar a carte irinha é funda
m ental, afinal é um  docum ento com 
registro de todas as doses.

REGIONAL

Carnaval muda 
horários nas 
Prefeituras

Por causa do feriado de C arna
val, na terça-feira, as Prefeituras 
da região terão horários de atendi
m ento diferenciados. Em Lençóis 
Paulista, o expediente no Paço M u
nicipal e nos dem ais setores adm i
nistrativos é norm al até am anhã e 
retorna na quarta-feira 13, a p artir  
do meio-dia. O  serviço de coleta 
de lixo e as creches funcionam  no r
m alm ente na segunda-feira 11 e na 
terça-feira 12 será in terrom pido. O 
SAAE confirm a que vai m an ter suas 
equipes de plantão nos dias 11 e 12 
de fevereiro e a D iretoria de Saúde 
antecipou os agendam entos.

FÁBRICA - Lwart Lubrificantes inaugurou nova linha de produção no final de 2012

FUNCIONALISMO

Associação inaugura no 
sábado Grêmio Recreativo

O G rupo Lwart registrou fatu
ram ento de R$ 750 m ilhões, valor 
que representa um  acréscim o de 
2,5% em  relação a 2011. Entre as 
em presas do G rupo, a que apresen
tou m aior crescim ento em  2012 foi 
a Lwart Lubrificantes que, com  R$ 
262 m ilhões, registrou aum ento de 
6% no faturam ento com parado ao 
ano anterior. A Lwarcel Celulose, 
em presa que representa o m aior 
faturam ento no G rupo, registrou o 
total de R$ 381 m ilhões, se m an 
tendo em  linha com o ano anterior. 
A Lwart Q uím ica, em presa que 
produz im perm eabilizantes para 
a construção civil para o m ercado 
B2B e que tam bém  atua no setor de 
varejo, som ou R$ 107 m ilhões, o 
que representa um  aum ento de 5% 
no m esm o período de 2011. Segun
do o d iretor-presidente do G rupo 
Lwart, Carlos Renato Trecenti, o 
crescim ento no ano passado ficou 
abaixo da expectativa. "2012 foi um  
ano de dificuldades e desafios, a
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Será no sábado a inauguração  
do G rêm io  R ecreativo dos Servi
dores P úblicos, da A ssociação de 
Lençóis Paulista. O espaço pos
sui qu iosques, lanchonete , play- 
ground, sala de jogos, p isc ina , 
cam pos de fu tebo l, salão de fes
tas e um  lago para  pesca. C erca 
de 2 m il associados e fam iliares

VIDA NA RUA 

Lençóis se mobiliza 
contra mendicância ®

devem  d esfru ta r do G rêm io . Para 
a inauguração  está confirm ada a 
p resença  de au to ridades e, após, 
te rá  festiv idades com  m úsica, en 
tre ten im en to , baile  de C arnaval 
com em orativo  à no ite  e m atinê 
na segunda-feira. O espaço ocupa 
nove a lqueires e fica na en trad a  do 
d istrito  de A lfredo G uedes.

A N IM A IS

Ação do canil vacina 
cães e gatos 0

econom ia b rasileira não se desen
volveu como esperávam os e não al
cançam os os resultados desejados. 
O Brasil cresceu bem  m enos que 
o previsto e sentim os este efeito 
nos m ercados em  que atuam os", 
ressalta. No entanto, Carlos Rena
to considera 2012 um  ano positivo 
para  o G rupo  de m aneira geral. No 
final do ano, a Lwart Lubrificantes 
iniciou a produção do óleo básico 
do G rupo  II, colocando em presa 
em  posição de destaque por ser a 
única do País a conseguir dar este 
salto tecnológico. Já  a Lwarcel re
cebeu a licença am biental para um  
futuro projeto de am pliação que vai 
quadrup licar a capacidade de pro
dução. U m  investim ento previsto 
de R$ 2 bilhões. T recenti acredita 
que 2013 será um  ano m elhor to
m ando por base a perspectiva de 
m aior crescim ento do Brasil e tam 
bém  um  cenário in ternacional m ais 
favorável às áreas de atuação das 
em presas do G rupo.

Tráfico
PESADO
Uma operação da Polícia Civil ontem 
deteve um menor com um tijolo de 
maconha na vila Contente. A ação 
começou por volta das 6h30. Durante 
mandato de busca e apreensão 
em uma residência do bairro, foi 
localizado um tijolo de maconha 
que pesou 350 gramas. O menor foi 
encaminhado à delegacia e liberado 
logo em seguida aos responsáveis. 
Em outra residência, no jardim das 
Nações, foi localizada a quantia 
de 3 gramas de crack e mais uma 
porção de maconha. Foi elaborado 
boletim de ocorrências de porte 
de entorpecente. O proprietário da 
droga foi ouvido e liberado.
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PASSEIO DOS IDOSOS
A abertura das atividades de 2013 do 
grupo Bem Viver, de Borebi, começou com 
passeio na Lagoa dos Patos. Cerce de 50 
idosos participaram. O grupo desenvolve 
atividades para garantir o convívio social.

FRASE
"A decisão que tomamos de perfuração 
destes poços vai reduzir muito o custo do 
SAAE José Antonio Marise, vice-prefeito, 
diretor do SAAE, ao anunciar a intenção de 
setorizar a distribuição de água
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RECICLAGEM - O número de materiais recolhidos pela coleta seletiva mostra que 
os lençoenses estão adquirindo o hábito de separar o livro reciclado. A atitude aju
da o meio ambiente e o trabalho dos catadores.
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DESABOU - Na quarta-feira a tarde parte do muro do cemitério municipal despen
cou. O local foi interditado na parte de dentro. A equipe do Jornal O ECO registrou 
o incidente.

\ _____ \ \ _____ \

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG. I I

VACINAÇÃO
O Canil Municipal de Lençóis Paulis

ta está imunizando cães e gatos contra 
a raiva. Proprietários de animais que 
perderam a última campanha devem ir 
até o Canil para atualizar a vacinação 
dos animais. O Canil fica na avenida 
Prefeito Nicolau Paccola, 2690. A vaci
nação é das 7h30 às iih  e das ighgo 
às i6h30.

OPORTUNIDADE
O Setor de Assistência Social de 

Borebi está com inscrições abertas 
para cursos de capacitação profissio
nal. Para fevereiro e março serão ofe
recidos os cursos de pintor de obras, 
início dia 16 de fevereiro a 16 de março, 

sempre aos sábados, das 8h às i2h; e 
depilação, de 25 deste mês até i°  de 
março, de segunda a sextas-feiras das 
i3h às i7h. Os interessados devem ir 
até o Centro de Referência da Assis

tência Social que fica na Avenida Tira- 
dentes, 628. Para outras informações 
ligue (i4) 3267 8906.

INTERDITADO
Um trecho da avenida Pedro 

Ometto, em Barra Bonita já foi inter
ditado para montagem do palco que 
vai receber as atrações do Barra Folia 
20i3. A estrutura fica próxima a Pra
ça Dr. Tatinho, na Orla Turística e até 
o dia i3, quarta-feira de cinzas não 
haverá trânsito de veículos no local. 
Os desvios seguem sinalizados e nos 
dias de carnaval, também haverá in
terdição próxima a Praça da Juventude 

e ao Barra Bonita Shopping, local de 
concentração e desfile das escolas de 
samba e blocos.

LIMPEZA
Para combater o mosquito da den

gue, a Prefeitura de Pederneiras está 
realizando a limpeza de praças, terre
nos e vias públicas. Na terça e quarta
-feira, a limpeza foi feita nos bairros Al
vorada e Altos da Alvorada. O objetivo 
é também conscientizar a população 
para manter a cidade limpa.

POLÍCIA
Na terça-feira a polícia de Peder

neiras registrou o furto de um note- 
book e um aparelho de som na Vila 
Paulista, no período da manhã. Já no 
Jardim Marajoara, à noite, os ladrões 
arrombaram a porta da cozinha e le
varam R$ 500 que estavam em uma 
casa. A polícia investiga os casos.

Novas regras para casas noturnas
A Câmara dos Deputados prepara projeto sobre a prevenção 

de incêndios em estabelecimentos como casas noturnas. A co
missão criada por causa da tragédia na boate Kiss, em Santa Ma
ria, no Rio Grande do Sul, realizou a primeira reunião nessa terça
-feira. Ficou definido que o grupo terá duas linhas frentes: uma 
vai acompanhar as investigações e identificar os erros que leva
ram à morte de 238 pessoas até agora e outra vai ouvir especia
listas. Os deputados querem criar uma legislação mínima nacional 
sobre o assunto sem tirar o poder dos estados e municípios, que 
são os responsáveis pelas normas 
de combate a incêndios. O co
ordenador do grupo, deputa
do Paulo Pimenta, disse que 
essas regras já existem há 
mais de 100 anos em al
guns países, mas no Brasil 
não há padrão nem para as 
saídas de emergência. Por 
causa da tragédia em San
ta Maria, alguns deputados já 
apresentaram, em separado, 
propostas sobre a se
gurança em casas 
noturnas.

INSS muda as regras para o pedido de auxílio- 
-doença. Agora, quem tem a concessão nega
da vai precisar esperar 30 dias para solicitar o 
benefício novamente. Mas quem tiver um fato 
novo, como piora no quadro de saúde ou no
vos exames ou comprovantes da incapacidade 
para o trabalho, tem direito de fazer uma rea
valiação antes de um mês.

Outra mudança é que o novo exame pode ser 
feito pelo mesmo perito que negou o benefí
cio da primeira vez. Antes, o segurado podia 
agendar nova perícia a qualquer momento e o 
atendimento tinha de ser feito por um médico 
diferente. Segundo o INSS, a intenção é agilizar 
a fila de perícias, evitando que o mesmo traba
lhador passe pelo exame várias vezes seguidas 
e tire, assim, a oportunidade de quem espera o 
primeiro atendimento.

O carnaval deve movimentar, ao todo, 5 bilhões 
e 700 milhões de reais no País. A estimativa é 
do Departamento de Estudos e Pesquisas do 
Ministério do Turismo. Entre o próximo sábado, 
dia 9 de fevereiro, e Quarta-feira de Cinzas, dia 
i3, deverão ser registradas aproximadamente 
seis milhões e duzentas mil viagens no Brasil. 
Turistas brasileiros e estrangeiros devem se 
movimentar por todo o território brasileiro, mas 
os destinos mais procurados serão Rio de Janei
ro, Salvador e Recife.

Vem aí...

PROCESSO SEIETIVO 2013
Nova turma do Projeto Formação de Líderes

Aguardem!
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O pinião FRASE
• "O Hospital Tereza Perlat, de Jaú, clínica mais 
próxima, está com lista de espera de mais 70 
pessoas (adultos) com mandados judiciais".
Beth Athanásio, diretora de Assistência Social

PARA PENSAR
"Creia em si, mas 

não duvide sempre 
dos outros".

Machado de Assis

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

Violência e a 
questão das drogas
0 jornal O ECO traz hoje mais uma ma

téria que trata da preocupação do 
Poder Público com a questão das 

drogas, principalmente, quando o assunto 
está relacionado aos moradores de rua. A 
Prefeitura realiza, em parceria com a Po
lícia Militar, ação para diminuir o proble
ma da mendicância em Lençóis Paulista. 

Muitos dos que circulam pelas ruas da 
cidade não são moradores, mas aqui 
se estabelecem pela facilidade em 
conseguir recursos para sobreviver, 

seja pelos programas municipais de 
assistência seja, através da esmola 
dada pela população -  gesto conde
nado pela Polícia Militar.

A questão central é que a grande 
maioria desses moradores de rua já 
está em um estágio avançado de de

pendência de álcool e drogas e, na 
abstinência, acabam ficando violen

tos, ameaçando a ordem pública e cometen
do pequenos delitos. Aí chegamos ao moti
vo deste editorial: a questão da internação 
compulsória, que seria válida não apenas 
para essas pessoas, mas também para de
pendentes químicos com CPF e endereço 
fixo, residentes em Lençóis, que acabam 
entrando na criminalidade para alimentar o 
vício. A diretora de Assistência Social, Beth 
Athanásio admitiu que é preciso pensar no 
tema. Mobilizar Prefeitura, Ministério Públi
co, Polícia Militar e Saúde em busca de uma 
solução integrada. É preciso começar a pen
sar em um fundo para custear essas inter
nações, assim como é feito com o Fundo da 
Criança e do Adolescente.

Investir apenas em repressão sem le
var em conta o problema de saúde pública 
representado pela dependência química é 
enxugar gelo. É preciso combater a origem 
do problema e não apenas seus efeitos.

////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Será a Guarda?
Marcos Norabele,
psicólogo, escritor e diretor de rh da 

Prefeitura de lençóis Paulista

Na semana do Ano Novo, minha irmã 
foi assaltada a três quadras de casa. 
Como cidadão, desejo também uma 

cidade mais segura. Neste momento, é 
apresentada a Guarda Municipal Armada 
como solução, tendo a GCM de Botucatu 
como modelo. Será esta mesmo uma so
lução eficaz? Diante disso, sem aprofundar 
questões técnicas, proponho algumas re
flexões. Alguém se lembra que já tivemos 
uma Guarda Municipal Armada? Ela foi cria
da pela lei 1892, de 25/11/1986. Sua atuação 
foi tão questionada pela Câmara da época e 
sofreu diversas ações judiciais por sua atu
ação que, em 1989, a gestão Ézio Paccola/ 
José Prado de Lima sabiamente desarmou a 
mesma e a adequou para atuar nos limites 
da Constituição Federal, que é de vigilância 
patrimonial. Quanto a Botucatu, inegável 
que os índices apontam que se tornou uma 
cidade mais segura a partir de 2009. Mas 
será que foi por causa da Guarda Municipal? 
Três notícias nos ajudam a contextualizar 
melhor: 1 -"Folha de São Paulo, 06/02/2011 
-  Botucatu investe em câmeras para conter 
crimes (www1folha.uol.com.br/fsp/coti- 
dian/ff06022011.htm.). A matéria aponta a 
colocação de câmeras nas principais vias da 
cidade e o uso de helicóptero da Polícia Mi
litar, que pousa em frente à Catedral. Não 
se fala aqui em atuação da Guarda Civil, ou 
melhor, por que essas medidas, se a Guarda 
Civil é tão eficiente para combater o crime? 
2 - Estado de São Paulo, 06/03/2011- Bo- 
tucatu vira exemplo de cidade que ven-

ceu o crime (www.estadao.com.br/noticis/ 
impresso,botucatu-vira-exemplo-de-cida- 
de-que-venceu-o-crime) "A matéria aponta 
que, em 2008, a cidade era muito violenta 
e que naquele ano o PCC explodiu ali uma 
delegacia." Lembremos que em 2008, Bo- 
tucatu já possuía a Guarda Civil e, segundo 
matéria do Estadão, não era uma cidade se
gura. A matéria segue apontando que, após 
o ataque, houve uma mudança da política 
de segurança com melhor atuação da Po
lícia Militar trabalhando em conjunto com a 
GCM e com troca de comando da Polícia Ci
vil." A matéria demonstra que a redução da 
criminalidade decorreu da melhor atuação 
da Polícia Civil e Militar em reação ao alto 
índice de criminalidade em 2008 (quando já 
havia a Guarda Civil) e ao ataque do PCC. 3 
-  Jornal da Cidade de Bauru, 21/01/2011 -  Nú
mero de crimes cai em Botucatu. A matéria 
registra queda da criminalidade a partir de 
2009, destacando a união de forças das po
licias Civil e Militar, GCM, Ministério Público 
e Poder Judiciário. Aponta ainda o trabalho 
com motivação dos policiais (civil e militar) 
e que em 2009 houve troca de comando da 
Polícia Militar na cidade. Importante para a 
reflexão é que a matéria da Folha de São 
Paulo traz um dado relevante, informan
do que Botucatu possui um Policial Militar 
para cada 1.027 habitantes. Lençóis possui 
em torno de 63 mil habitantes e atualmente 
conta com 41 policiais. Buscando a propor
cionalidade com Botucatu, Lençóis deveria 
ter pelo menos 60 policiais. Neste sentido, 
e na lógica das matérias citadas, será a 
Guarda Municipal que dá bons índices de 
segurança para Botucatu ou isso decorre 
do efetivo da Polícia Militar mais adequado?
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Errar
Fernando Darcie,
30, é empresário.

Não há nada mais humano do que 
errar, já diz o velhíssim o ditado. A 
longo prazo, nosso aprendizado é 

consequência das vezes que nos equi
vocam os. Adquirimos mais experiência 
vivendo situações difíceis, muitas vezes 
decorrentes de nossos próprios erros 
(quem nunca enfiou o dedo na tomada?), 
do que quando estam os no bem bom. 
Mas, no prazo imediato, a reação mais 
comum ao erro é dar um tapa na própria 
testa e fechar os olhos para lamentar a 
própria burrice.

Tenho tentado readquirir uma caracte
rística que a década que vivi em São Paulo 
acabou esmorecendo em meu comporta
mento: rir dos erros que cometo. A capital 
é intolerante com erros: se você erra no 
trânsito, tomará buzinada, chute no re
trovisor e xingo dos outros motoristas. Se 
esquece sua carteira na padaria,tem que 
fazer B.O., tirar documentos novos, can
celar cartões e coisa e tal.

Não é divertido errar nem em Lençóis,

mas felizmente ainda temos uma margem 
maior para equívocos por aqui: ontem me 
distraí ao volante e quase bati o carro em 
outro na esquina de casa. Abanei, pedi 
desculpa, e o motorista sorriu e nem quis 
me matar; seguiu seu caminho. E a cartei
ra que esqueci na Trigal na segunda feira 
foi devolvida à minha mãe em minutos. 
Não preciso nem falar o quanto sou atra
palhado, por isso rir de acontecimentos 
como esses -  ao invés de estapear minha 
própria cabeça -  tem me feito muito bem!

Chegou o ponto deste artigo: há três 
meses, minha namorada Carol achou uma 
gatinha na rua, conforme relatei por aqui. 
Ela é toda preta, se chama Maizena, dorme 
bastante e é uma exímia caçadora de in
setos. Há três meses, repito, ela está aqui, 
morando no meu quintal. Mas no último 
sábado alguns amigos repararam em duas 
bolinhas que a Maizeninha tem entre as 
pernas. Sim, minha gatinha é macho! E por 
três meses eu e a Carol a tratamos como 
fofinha, lindinha, melequinha, e agora te
mos que acostumar a chama-la (o) de ami- 
gão, garoto, safadão...

Que erro!

Segurança pública ou eleições de 2016?
O tema de segurança pública está extrapolando a preocupação no 

campo da segurança pura e simples. Virou questão de ordem política. 
Toda vez que algo de interesse está para ser anunciado, procura-se re
percussão em veículos de mídia regional. Por que será? Além disso, quem 
trabalha empenhadamente para criar a guarda municipal armada deveria 
trabalhar também para solucionar de forma imediata outro problema da 
segurança: buscar aumento do efetivo da Polícia Militar. Declaração do 
próprio comando da polícia admite que há defasagem de policiais. Ou 
será que essa questão tem menor repercussão?

Tráfico
Para o vereador Francisco de 

Assis Naves (PSDB), o problema 
da criminalidade está ligado di
retamente ao consumo de dro
gas. Ele defendeu a iniciativa e 
disse que não se pode esperar 
pelo apoio das esferas de gover
no federal e estadual para com
bater este problema social.

Concordo 1
André Paccola Sasso (PSDB), 

o Cagarette, também concorda 
com os colegas. Ele disse que a 
Polícia Militar conta com viaturas 
suficientes para atender à popu
lação, mas falta pessoal. O vere
ador afirmou que o déficit hoje é 
de 17 policiais no município.

Concordo 2
Emerson Coneglian (PSDB) 

afirmou que até pode ser favo
rável à guarda municipal, mas 
que apenas isso não vai resolver 
o problema. Para o tucano, é ne
cessário melhorar a qualidade da 
iluminação pública e o sistema 
de monitoramento por câmeras.

Encontro
Reunião ontem à noite defi- 

niria espaços na bancada tuca- 
na na Câmara. Vereadores iriam 
escolher - junto com o coman
do político do partido - quem 
seriam o líder da bancada para 
representador o quinteto no Le
gislativo e o líder da prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), no papel de 
interlocutor entre o Executivo e 
os aliados no Legislativo.

Oposição forte
Os vereadores Manoel Fabia- 

no Ferreira (PSDB), o Manezinho, 
e Antonio José Biliazzi(P M DB), o 
Zezinho, ficaram com a presidên
cia das comissões permanentes 
mais importantes d^Câm a raMu- 
nicipal de Barra Bonita. Manezi
nho presidirá as comissões de 
Constituição, Justiça e Redação

e Zezinho comanda as de Finan
ças, Orçamento e Contabilidade. 
Ambos são oposição ao prefeito 
Guilherme Belarmino (PP).

M ais  importantes
As duas comissões são con

sideradas as mais importantes 
porque, obrigatoriamente, ana
lisam todos os projetos que tra
mitam pela Casa. As comissões 
de Obras, Serviços Públicos, Pla
nejamento, Solo e Ecologia e a 
de Educação, Saúde, Assistência 
Social, Cultura, Lazer e Turismo 
emitem pareceres apenas a pro
jetos pertinentes às suas áreas.

Só dois
Um projeto de autoria do pre

sidente da Casa de Leis da Bar
ra, Jairo José Mesquiato (PRB), 
pretende reduzir o número de 
títulos de cidadão barraboniten- 
se concedidos pelos vereadores 
para apenas dois por ano. Atual
mente, não há lei que discipline a 
quantidade de honrarias. O pro
jeto foi aprovado para ser avalia
do pelos demais vereadores.

Suplente
O empresário Ariovaldo Ari 

Gabriel (PSD) foi empossado na 
terça-feira 5, vereador no lugar 
de Clodoaldo de Almeida (PRB), 
o Cláudio do Açougue, que re
quereu licença por tempo inde
terminado para integrar a equipe 
de governo do prefeito Guilher
me Belarmino (PP).

Terceiro mandato
Gabriel recebeu 325  votos na 

última eleição e era o primeiro 
suplente da coligação PSD-PRB. 
Ele retorna à Câmara depois de 
nove anos. Foi vereador entre 
1989 e 1992 pelo PTB e entre 
2001 e 2004 pelo PFL (atual DEM). 
'^Tenho muitos contatos políticos 
em São Paulo e espero que isso 
ajude a trazer recursos para a ci
dade", disse o novo vereador.
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A Sony vai anunciar o 
sucessor do console 
Playstation 3 em 
um evento que será 
realizado no dia 20, 
em Nova York.

Apple pode ser proibida de 
usar marca iPhone no Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO

-I O Instituto Nacional da Propriedade Intelectu
al (Inpi) concedeu, nesta terça-feira, à Gradiente 
direito de uso da marca iPhone no Brasil. A em
presa fez o registro do nome em 2000, mas só 
conseguiu garantir a propriedade após realizar 
o lançamento do seu smartphone -  o Gradien
te Iphone -  em dezembro do ano passado. Com 
a decisão, a Apple, que fez o pedido de registro 
em 2007, pode ser impedida de vender apare
lhos com esse nome no Brasil. Para continuar a 
comercializar seus smartphones por aqui, a com
panhia americana será obrigada a entrar em um 
acordo com a rival brasileira -  que deve cobrar 
um valor para garantir 0 uso contínuo da marca. 
Nos Estados Unidos, a Apple foi obrigada a entrar 
em acordo com a Cisco, que detém os direitos de 

uso do nome iPhone naquele país. A decisão 
deveria ser publicada nesta terça-feira na 

Revista da Propriedade Intelectual, cuja 
publicação foi adiada para 0 próximo dia 

13. A Apple e a Gradiente ainda não se pro
nunciaram sobre a decisão.

R ápidas
^  MERCADO - A Dell anunciou o fechamento de 
^  capital em um acordo de US$ 24,4 bilhões. A 
^  companhia deixa de operar no mercado de ações 

de capital aberto e passa a mãos privadas, após 
^  recorrentes perdas de mercado para a Lenovo e 
^  outros produtores de computadores. A concor- 
^  rência com os tablets também contribuiu para a 

queda de receitas da companhia.

Tecnologia  da I n fo r ma çã o
www.uniontecnologia.com.br A
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Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tuteiar...... 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

II
A gudos
Conselho Tuteiar........3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos ......... 3262-8500

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

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

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

A d m in istração CLASSIFECAÇÃO
Hoje, acontece a última rodada da primeira 
fase da Copa Cidade do Livro. Guache 
enfrenta o AFL e Açaí Futsal recebe 
a Prefeitura de Itapuí. Os dois jogos 
acontecem no Tonicão, a partir das 20h30.

d r o g a d iç ã o

Operação tira 9 moradores das ruas
Comunidade não deve ajudar essas pessoas, orienta a polícia; diretora de assistência social 
admite unir forças para providenciar a internação compulsória de adultos em situação de rua

FOTO ARQUIVO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

AÇÃO -  Não existe ação específica para internação compulsória de dependentes, mas órgão municipal iniciou atividades com moradores de rua

Carlos A lberto  Duarte

A  diretoria de Assistência 
e Promoção Social, com 
apoio da Polícia Militar, 

realizou duas operações para 
retirar moradores das ruas de 
Lençóis Paulista. Oito foram 
encaminhadas para sua cidade 
de origem e uma foi internada. 
A ação procurou identificar 
as pessoas e encaminhá-las às 
suas cidades de origem. Além 
disso, Elisabeth Ortado Atha- 
násio, diretora da pasta, admi
tiu unir forças com a Saúde, o 
Ministério Público e Polícia 
Militar para promover a inter
nação compulsória de adultos, 
a maior dificuldade atualmente.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, a diretora disse que já 
é realizado um trabalho sema-

nal com moradores de rua e 
admitiu que só através da união 
de forças de todos é possível 
buscar alternativas para inter
nação compulsória de adultos 
em casos específicos.

Beth disse que, durante as 
ações, oito pessoas foram con
duzidas para suas cidades de 
origem, inclusive São Paulo. 
A diretora contou que todas as 
quartas-feiras, no Creas (Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social), instalado à 
rua Anita Garibaldi, acontece 
um café da manhã e uma ro
dada de conversas para manter 
esses moradores fora das ruas.

“Nesses encontros, con
seguimos encaminhar uma 
pessoa para o Lar dos Desam
parados", revelou a diretora, 
ao afirmar que embora pareça

pouco, tirar uma pessoa da 
rua é uma missão significativa. 
Esses encontros, com acompa
nhamento de assistente social 
e psicólogo, ocorrem há três 
meses. A diretora explicou a 
Prefeitura ainda não possui um 
programa específico para inter
nar adultos. Ela disse inclusive 
que seria necessário criar um 
fundo - assim como existe o 
Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente -  que seria usado 
para financiar programas volta
dos a esse público e também à 
internação dessas pessoas.

A diretora também admitiu 
a dificuldade para encontrar 
hospitais e clínicas apropriadas 
para a internação dos depen
dentes químicos.

“O Hospital Tereza Perlat, 
de Jaú, clínica mais próxima,

está com lista de espera de mais 
70 pessoas (adultos) com man
dados judiciais", contou.

NÃO INCENTIVE
O sargento feminino Maria 

Luiza Belato disse que as pes
soas foram encaminhadas à sua 
cidade de origem. Em um dos 
casos, que um motorista de ôni
bus se recusou a transportar um 
pessoa de Areiópolis, um poli
cial acompanhou este morador 
de rua em um veículo fornecido 
pela Assistência Social.

O objetivo da ação é coibir 
a permanência de desocupados 
nas ruas de Lençóis Paulista. 
“O que a gente pede é que a 
comunidade não colabore com 
essas pessoas que já estão re
cebendo apoio da Assistência 
Social", pediu Belato.

TRATAMENTO

Caps AD será implantando em 2014
Diretoria de Saúde busca complementação de recursos para construir o prédio que vai 
abrigar o Caps AD; centro deve reforçar o atendimento a dependentes de álcool e drogas

Carlos A lberto  Duarte

0 diretor de Saúde, Már
cio Santarém, disse 
que o Caps AD (Cen

tro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas) deverá ser 
implantado em Lençóis Pau
lista até meados do primeiro 
semestre de 2014. Para que 
isso ocorra, Santarém aguar
da a liberação de R$ 120 mil 
do governo. A outra parte da 
verba do mesmo valor já foi 
liberada. Santarém disse que 
o centro vai reforçar o aten
dimento realizado pelo Am-

bulatório de Saúde Mental e 
Hospital Dia Vereador Nica- 
nor Pereira de Godoy, que já 
trabalham com dependentes 
de drogas e álcool, problema 
verificado com a maioria dos 
moradores de rua.

“Precisamos buscar a ou
tra parte da verba com nossos 
deputados", disse, ao acres
centar que o prédio vai custar 
R$ 300 mil, ou seja, a direto
ria deverá investir outros R$ 
60 mil na construção. O Caps 
AD é considerado grande re
forço no tratamento da depen
dência, já que mantém clínico

geral, enfermeira, psiquiatra, 
psicóloga para acompanhar 
viciados em drogas e bebidas.

No local, os dependen
tes fazem várias atividades, 
trabalhos em grupo e podem 
permanecer por um período 
no centro com terapia ocupa- 
cional. O custo mensal de ma
nutenção será de R$ 50 mil, 
estima o diretor de Saúde.

OUTRO REFORÇO
Márcio Santarém afirmou 

que outro reforço no combate 
à dependência será implanta
do no ano que vem, em Len-

çóis Paulista: o Nasf (Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família), 
que contempla municípios 
com mínimo de oito equipes 
do programa Saúde da Famí
lia. “Essa oitava equipe será 
instalada em abril na Unida
de de Saúde que será inaugu
rada no Jardim Caju", con
tou, ao revelar que seis meses 
após, o Ministério da Saúde 
contempla o município com 
o Nasf, composto por equipe 
multidisciplinar itinerante. 
“O Governo Federal libera R$ 
20 mil para manutenção do 
programa", concluiu.

http://www.uniontecnologia.com.br


P olítica BRIGA
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB- 
RN), baixou o tom do discurso e disse ontem que não existe 
possibilidade de a Casa "confrontar o mérito" da decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que determinou a perda do mandato dos 
quatro deputados condenados no julgamento do mensalão.

LEGISLATIVO

Segurança pública vira debate na Câmara
Presença de comerciantes na 
primeira sessão ordinária de 2013 fez 
com que vereadores abordassem a 
segurança em discursos

A ngelo  Neto

A  primeira sessão ordinária 
da Câmara de Lençóis 
Paulista em 2013, na se

gunda-feira 4, teve diversos assun
tos em pauta. O principal e que 
gerou debate político foi seguran
ça pública. Praticamente todos os 
assentos da Casa foram tomados 
por comerciantes da cidade, inte
ressados em acompanhar o posi
cionamento dos vereadores sobre 
o tema. Com a Câmara cheia, 
parlamentares aproveitaram os 
requerimentos relacionados à se
gurança para discursar.

Recentemente, várias ocor
rências de roubos e furtos a esta
belecimentos comerciais foram 
registradas na cidade. O delegado 
titular Luiz Cláudio Massa chegou 
a convocar a imprensa para admi
tir o problema. Na época, com a 
prisão de alguns acusados, Mas
sa acreditava que as ocorrências 
iriam diminuir. A partir desses 
problemas, comerciantes chega
ram a se reunir com a prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB) para solicitar a 
criação de uma Guarda Civil ar
mada, custeada pelo município.

Em um dos requerimentos 
apresentados na sessão da segun
da-feira, vereadores do PR e do 
PV pediram estudo sobre a viabi

lidade da guarda municipal, con
forme querem os comerciantes. 
Outro parlamentar que apresen
tou requerimento relacionado à 
segurança foi André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete. O vereador 
quer ação do poder público e pro
vidências da Polícia Militar para 
combater a alta nas ocorrências 
de roubos e furtos na cidade.

Nardeli da Silva (PSC) fez 
discurso em que comemorou a 
participação dos comerciantes 
na sessão. "Todos os setores es
tão representados. Isso é muito 
importante, é o desejo da comu
nidade. O problema das drogas 
existe e está ligado à segurança, 
não podemos fechar os olhos”, 
acrescentou.

Primeiro secretário da mesa, 
Manoel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho, defendeu solução 
rápida para o problema. Para ele, 
a redução das ocorrências come
ça com o aumento do efetivo po
licial. Manezinho anunciou que já 
contatou o coronel Benedito Ro
berto Meira, na Secretaria de Se
gurança Pública do Estado, para 
reivindicar maior efetivo para a 
PM local. "Pedi ao deputado Pe
dro Tobias (PSDB) para agendar 
reunião com o coronel Meira 
para depois do Carnaval”, avi
sou. Sobre a atividade delegada

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Repasse de R$ 500 mil para construção 
de creche dá entrada na Câmara

PARTICIPAÇÃO -  Interessados na criação da Guarda Municipal armada, comerciantes lençoenses acompanharam a primeira sessão ordinária do ano

(pagamento de horas extras para 
policiais militares permanecerem 
em serviço no horário de folga), o 
vereador tucano disse que houve 
um erro na lei estadual e que está 
sendo corrigido. Ele disse que 
Lençóis deve ser uma das primei
ras cidades paulistas a contar com 
o programa.

Ainda sobre a segurança, 
vale lembrar que Lençóis foi 
contemplada com duas viaturas 
e mais duas motos da ROCAM 
para atuarem em parceria com 
a Força Tática local.

Durante a sessão de 
segunda-feira, foi lido o 
projeto de lei n° 4802, que 
autoriza o Poder Executivo 
a reabrir crédito especial 
no valor de R$ 500 mil para 
utilização do saldo residual 
do convênio celebrado com

a Secretaria de Estado da 
Educação, visando à cons
trução de creche no bairro 
Santa Terezinha.

Outro projeto que foi 
apresentado é a concessão 
do recinto de exposições José 
de Oliveira Prado (Facilpa) à

Associação Rural de Lençóis 
Paulista. Em outras oportuni
dades, o assunto gerou polê
mica entre os parlamentares.

Ambos os projetos foram 
encaminhados às comissões 
e devem voltar à pauta nas 
próximas sessões.



C otid iano DIVERSIDADE
Além de servir de entretenimento e descanso 

para as famílias, o Grêmio Recreativo da 
Associação dos Servidores Públicos, que será 
inaugurado no sábado 9, conta com diversidade 
de animais silvestres soltos.

BENEFICIO

Associação dos servidores inaugura espaço de lazer
Festa de inauguração será realizada no sábado; local tem várias opões de entretenimento para o servidor público municipal e seus familiares

A n g e lo  N e to
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  Associação dos Servido
res Públicos de Lençóis 
Paulista inaugura no 

sábado 9, às 14h, o Grêmio 
Recreativo dos Servidores Pú
blicos, em Alfredo Guedes. Na 
ocasião, haverá uma cerimô
nia com a presença de várias 
autoridades do município e, 
logo em seguida, a festividade 
com música e entretenimento 
a todos os servidores que par
ticiparem das festividades. No 
período da noite, será realizado 
um baile comemorativo e, no 
dia seguinte, uma matinê de 
carnaval que será repetida na 
segunda-feira 11.

O espaço de nove alqueires, 
localizado próximo à entrada do 
distrito, conta com nove quios
ques, lanchonete, playground, 
sala de jogos, piscina, campo 
de futebol, salão de festas e um 
lago. "Estamos soltando no lago 
em torno de 750 pacus e 750 
pintados para que os servidores 
possam desfrutar. É uma área 
muito grande, onde poderemos 
atender a todos os servidores”, 
afirma o presidente da ASP, Jo- 
nadabe José de Souza.

Souza explica que o siste
ma de utilização será seme
lhante ao de outros centros de 
lazer. "Somente os quiosques 
terão agendamentos. Após a 
utilização, o associado terá 
que esperar três meses para 
dar oportunidade a outras pes
soas. No entanto, esse servidor 
poderá desfrutar dos outros lo
cais”, lembra.

A associação criou um regu
lamento interno com o objetivo

???? - Grêmio Recreativo da Associação dos Servidores Públicos conta com várias opções de lazer; local será inaugurado no sábado 9

de manter a ordem no espaço. 
"Os acompanhantes que não 
forem associados irão pagar 
uma taxa simbólica. Quem for 
pescar e quiser levar os peixes, 
paga um valor inferior ao de 
mercado”, avisa.

O presidente conta que está 
ansioso para a inauguração. "É 
uma opção de lazer para os cer
ca de 2 mil associados levarem 
a família e se divertirem com 
muita segurança. Tenho certeza 
que será um sucesso e que dará

muito certo. Será muito legal”. 
Ele convida todos os associados 
para comparecerem à inaugu
ração e conhecerem o espaço. 
"Gostaria de convidar todos os 
servidores para comparecerem 
para a inauguração. Levem a fa
mília para conhecer o espaço”.

O Grêmio Recreativo dos 
Servidores Públicos de Len
çóis Paulista fica no Recanto do 
Café, próximo à ponte do Rio 
Lençóis, na entrada do distrito 
de Alfredo Guedes.

FRASE
M Á R IIO  MOREIRA/O  ECO

"É uma opção de lazer 
para os cerca de 2 mil 
associados levarem a 
fam ília e se divertirem  
com muita segurança. 
Tenho certeza que será um 
sucesso e que dará muito 
certo".
Jonadabe José de Souza, 
presidente da Associação 
dos Servidores Públicos de 
Lençóis Paulista.

Associado 
já conta 
com vários 
benefícios

Os lençoenses que 
já fazem parte da Asso
ciação dos Servidores 
Públicos já cotam com 
diversos benefícios. 
Um deles, inclusive, 
serve de modelo para 
cidades da região. É 
o Cartão de Crédito. 
"M uitas associações 
da região vêm nos pro
curar para saber como 
funciona o cartão. O 
funcionário tem  a op
ção de com prar três, 
quatro, cinco vezes no 
cartão da associação e 
tem  o desconto”, lem 
bra Souza.

Além do cartão, a 
associação é convenia- 
da com a Unimed e 
outras clínicas particu
lares. "Os valores de 
consultas e exames são 
bem acessíveis. Temos 
também dois planos 
odontológicos que aju
da a manter a saúde bu- 
cal dos associados”.

Durante o ano, a 
associação realiza di
versas festas em datas 
comemorativas como 
forma de garantir o en
tretenimento e a união 
entre os servidores.

REGIONAL

Região tem horários diferenciados no Carnaval 2013
Agudos mantém 
serviços normais; 
Borebi, Lençóis e 
Macatuba alteraram

A n g e lo  N e to ______________

A s prefeituras das cidades 
da região terão horários 
diferenciados no feriado 

de Carnaval. Nos quatro dias de 
folia, alguns serviços das admi
nistrações municipais sofrerão 
alterações, enquanto que outros

não funcionarão, voltando ape
nas na Quarta-feira de Cinzas. 
Outros serviços trabalharão em 
sistema de emergência.

Em Lençóis Paulista, o expe
diente no Paço Municipal e nos 
demais setores administrativos 
é normal até amanhã e retorna 
na quarta-feira 13, a partir do 
meio-dia. O serviço de coleta de 
lixo e as creches funcionam nor
malmente na próxima segunda
-feira 11, mas na terça-feira 12 
será interrompido. O Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos 
(SAAE) mantém plantão dias 11

e 12 de fevereiro.
A Diretoria de Saúde vai ante

cipar o agendamento de viagens 
para pacientes com consultas, 
exames e outros procedimentos 
médicos. Amanhã, serão realiza
dos agendamentos para os dias 9 
a 13. Na quarta-feira de cinzas, o 
expediente volta ao normal. Os 
agendamentos são realizados na 
rua José Paulino da Silva, 147, 
ao lado do Almoxarifado.

Já em Macatuba, O Paço 
Municipal e os Postos de Saúde 
não funcionarão entre os dias 9 
e 11. Na quarta-feira 13, ambos

os locais reabrem a partir das 
12h. O serviço de coleta de lixo 
será interrompido no sábado 9, 
domingo 10 e terça-feira 12, vol
tando a normalidade na segun
da-feira a partir da quarta-feira 
13. A Farmácia do Povo terá 
plantão especial entre os dias 
9 e 11, das 9 às 11h. Na terça
-feira de carnaval, o serviço per
manecerá fechado, voltando na 
quarta-feira 13, a partir das 12h.

Em Agudos, de acordo com 
a assessoria de imprensa, to
dos os serviços realizados pela 
Prefeitura funcionarão normal

mente na segunda e terça-feira. 
Em Borebi, todos os serviços da 
Prefeitura não operarão nos qua

COMUNICADO

LOURIVAL PACCOLA 

ME, torna público que reque
reu da CETESB a renovação 
de Licença de Operação para 
AGUARDENTE DE CANA- 
-DE-AÇUCAR (PADRONI
ZAÇÃO DE AGUARDEN
TE) FABR., à Rua Cel. Joa
quim A. Martins , 530 - Cen
tro, Lençóis Paulista/SP.

tro dias de Carnaval, voltando à 
normalidade na quarta-feira de 
cinzas, a partir das 12h.

CON7RA7A-SE
EMPRESA DO SEGMENTO DA 
ÁREA DE SAÚDE CONTRATA 

ORTODONTISTA PARA 
INÍCIO IMEDIATO.

14 3354-6646 
9718-6646

BOTUCATU

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Texto do classificado:

O class ificado n ão  deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  de  linhas deste  c u p o m . Todos os ca m p o s  são o b rig 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, c lass ificados c o m  da d o s  insu fic ien tes  o u  de  c o n te ú d o s  d uv id osos . A  p ro m o ç ã o  não  é vá lid a  através de  te le fone .

• Veículos
• Imóveis ^
• Novos/Usados • Diversos

• Empregos
• Serviços

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



S aúde CAMPANHA
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista vai distribuir 5 mil preservativos para 
prevenir a Aids e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Um veículo da diretora fará a 
distribuição gratuita do material nos bailes populares que acontecerão nos bairros e 
no Centro de Convivência da Melhor Idade. A ação faz parte da Campanha A Vida é 
Melhor sem Aids -  Proteja-se. O apoio é do Ministério da Saúde.

IM UNIZAÇÃO

Vacina em dia é sinônimo de saúde
Crianças são as que mais tomam vacinas, mas adultos e idosos precisam atualizar a carteirinha; 
para eles, as mais importantes são contra difteria e tétano, tríplice viral e febre amarela

Priscila Pegatin________

Durante toda a vida, as 
pessoas são obrigadas a 
tomar diversos tipos de 

vacinas para se proteger contra 
doenças, como difteria, febre 
amarela, tétano. Cada imuni
zação tem uma duração e man
ter a carteirinha de vacina em 
dia é sinônimo de mais saúde. 
Afinal, isso evita doenças. ”A 
vacina é importante porque nos 
imuniza contra doenças que es
tão no nosso meio, doenças pe
rigosas e contagiosas”, explica a 
enfermeira da vigilância epide- 
miológica de Lençóis Paulista, 
Josiane Maria de Souza.

O período da vida em que é 
necessário tomar mais vacinas é 
a infância. ”Até completar cinco 
anos de idade são várias, como 
a de Hepatite B, que toma já na 
maternidade, ao nascer. Depois 
tem a BCG, que imuniza con
tra a tuberculose e depois vai 
tomando outras, como a que 
protege da difteria, coqueluche 
e rotavírus”.

Já em idade adulta, as vaci
nas mais importantes são contra 
difteria e tétano, tríplice viral e 
febre amarela. ”Contra difteria 
e tétano deve ser tomada a cada 
dez anos. A vacina contra febre 
amarela também é importante 
ser tomada porque passamos a 
ser zona endêmica. Deve ser to
mada a cada dez anos também 
e os adultos têm a tríplice viral, 
que é a vacina do sarampo”.

Na terceira idade, a imuni
zação mais comum é a da in- 
fluenza. ”Tem todos os anos e 
é a única que deve ser tomada 
na época da campanha, porque 
depois não fica disponibilizada 
em estoque nas unidades de 
saúde”, alerta. A vacina contra 
influenza e a da febre amarela 
são as únicas que têm contrain- 
dicação para quem tem aler
gia a ovo. ”Durante a infância 
e até na vida adulta, a única 
contraindicação para qualquer 
vacina é não tomar quando está 
com febre, vômito ou diarreia. 
É melhor esperar passar, tomar 
um remédio indicado pelo mé
dico para melhorar e depois re- 
agendar ou ir até uma unidade 
de saúde para tomar”.

Apesar dos adultos serem 
os que mais fogem da vacina,

CALENDÁRIO DE 
VACINAÇÃO DO ADOLESCEMTE

oacinâ ^ i i D O S E S

Hepatite B 1°dose

Dt (Dupla tipo adulto) 1°dose

Febre amarela Reforço

SCR (Tríplice viral) Dose única

1 Henatite B 112° dose

Hepatite B 3° dose

]  dT (Dupla tipo adulto) 12° dose
dT (Dupla tipo adulto) 3° dose

"j dT (Dupla tipo adulto) reforço

Contra Hepatite B 
Contra Difteria e tétano 
Contra Febre Amarela 
Contra sarampo, 
caxumba e rubéola 

]| Contra HepatitêT
Contra Hepatite B 

LÇontra difteria e tétano |

Febre amarela

Contra difteria e tétan°
I Contra difteria e tétan°l  
rÇontra difteria e tétano |

CALENDÁRIO DE
VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO

dT (Dupla tipo adulto) f  dose 
Febre amarela Dose inicial
SCR (Tríplice viral) Dose única

D O S E S  I D O E N Ç A S  E V 1TA D AS_

[Dois meses após a f  dose 
I contra difteria e tétan° . 
Quatro meses após a f  dose 
contra difteria e tétano 

| A cada dez anos, por toda 
I a vida_________ _________ _

60 anos ou mais

dT (Dupla tipo adulto) [ 2° dose

dT (Dupla tipo adulto) 3° dose

dT (Dupla tipo adulto) reforço 
I Febre amarela I reforço 
Influenza Dose anual
Pneumococo Dose única

Contra difteria e tétano
Contra febre amarela
Contra sarampo, caxumba e rubéola

1 Contra difteria e tétano J
Contra difteria e tétano

1 Contra difteria e tétano 1
1 Contra febre amarela 1

Contra influenza ou gripe
Contra pneumonia causada pe|o pneumococo

segundo a enfermeira Josiane, 
a população de Lençóis é bem 
consciente na procura por man
ter a carteirinha em dia. ”Tem 
grande procura, principalmente 
de crianças. Os únicos atrasos 
que acontecem são justificados. 
Os adultos, como fogem um 
pouco, são sempre orientados 
em palestras de empresas”.

Outro ponto importante na 
hora de tomar a vacina é levar

a carteirinha. ”A carteirinha é 
um documento. Ela é importan
te para a vida inteira. Se tem a 
carteirinha velha, rasgada, não 
pode jogar fora, tem que guar
dar, porque lá tem a data que 
tomou a vacina, o número do 
lote”, explica. Quem perdeu a 
carteirinha deve procurar pela 
unidade de saúde do bairro. 
”Tem que ir onde sempre to
mou as vacinas e avisar que

*Fonte -  Ministério da Saúde

perdeu. Nas unidades têm a 
ficha espelho em que fica mar
cada as vacinas desde infância. 
Se não tiver esse espelho, a 
pessoa tem que fazer um novo 
esquema de vacinação e uma 
nova carteirinha”, finaliza. To
das as vacinas, com exceção da 
influenza, que só é aplicada em 
época de campanha, estão dis
poníveis nas unidades de saúde 
das cidades.

^  O dontologia Estética

I TurmadoBem * ^  PO riO dO ntla

• *  ^  Endodontia

k  Cirurgia e implantes 

^  P róte ses dentárias  

^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

a zL ía
CRM 101130

D erm ato log ia
* Clinica 
"Estética

Laser
Cirúrgica

Rua Geraldo Pereira de Barros, 398 - Centro - Tel.: (14) 3263-0466 
Lençóis Paulista - SP | Macatuba - (14) 3298-9200

CCínica

Santa <^sa
r

Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 
RPG - Pi lates - Psicoterapia

m '
m

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

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 ;  à
- 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;  M
- 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 ís  ; X  I
- 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  CEh

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

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
D R . C A R L O S A U G U S T O  H U E B

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

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

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

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

V  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ

PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br


S ociedade SO ALEGRIA
Willian e 
Franciele, na 
Pizzaria Hábil

* Sistema Tintometrii
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciaike

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais

R. Cel J. A. Martins. 1045  
F: 3 2 6 3 -2 4 1 4  

R. 7 de Setem bro, 1227  
F: 3 2 6 3 -4 8 8 8  

R. Luiz V az Pinto, 61 9  
F; 3 2 6 4 -4 0 0 0

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

S A N T ^ L A R A
0 - Materiais Elétricos

Lâmpada econôm ica  
Osram

10W >R$6,S6  
16W * R$8,06 
23W> R$10,36

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

VISITA ILUSTRE
FOTO: DIVULGAÇÃO

O prefeito de Macatuba, 
Tarcísio Abel, e o secretário 
de Esportes, Fabrício José 
Gino Pereira, receberam 
Roderlei José Pachani na 
semana passada, no Paço 
Municipal. Ele é secretário 
do ministro do Esporte Aldo 
Rebelo. Os macatubenses 
fizeram alguns pedidos de 
diretrizes para estreitar a 
relação entre o governo 
federal e o município, 
através de projetos 
na área esportiva.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

2
I o
| Ü
| ur

.  MARCENARIA PLACCA
Atuante no mercado há 
três anos, a Marcenaria 
Placca trabalha com mão de 
obra jovem e qualificada, 
ferramentas modernas 
e sempre oferecendo 
diversidade de produtos.
Na Marcenaria Placca, os 
ambientes planejados são 
apresentados em projetos 
3D. Peça seu orçamento.
A Marcenaria PÍacca fica 
na avenida José Antônio 
Lorenzetti, 254, no Jardim 
São João. Se preferir, ligue. O 
telefone é (14) 9185 9110.

FOTOS: STUDIO A

o  Francisco, Raíssa e 
Nair, na Pizzaria Hábil 
© Cláudia e Áurea, 
na Pizzaria Hábil 
© Danny e Fabiana, 
na Pizzaria Hábil 
O  Jones, Marjorie e Isaac, 
na Pizzaria Hábil 
© Djone e Giovana, 
na Pizzaria Hábil 
O  Kaique e Jaque, 
na Pizzaria Hábil

FOTO: STUDIO A FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Maria 
Clara 
Barbosa 
Radicchi, 
que, com 
ajuda de 
seus pais, 
apagou 
a velinha 
do seu 
primeiro 
aniversário 
no dia29 
de janeiro. 
Parabéns!

• O
cabeleireiro
Luiz
Augusto 
Soares 
aniversaria 
hoje e 
recebe os 
parabéns 
de todos os 
amigos e 
clientes!

RiWALTER M 0R ETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

CD

Fone: (1 4 )  3 2 6 4 3 6 1 3  
Celular: 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  de Novembro, 
06 - Centro

em alto e 
bom som

mailto:coresvivas@lpnet.com.br

