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O cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anos, ar
cebispo de Buenos Aires, é o novo papa da Igreja Católi
ca, agora chamado de Francisco. Essa é a primeira vez, em 
1300 anos, que o papa não é europeu, o que surpreendeu à 
maioria dos católicos. Ele também é o primeiro papa latino- 
-americado e jesuíta. O anúncio da escolha do líder da Igreja 
Católica foi feito ontem, na quinta votação do conclave. Dos 
115 cardeais eleitores, ele obteve ao menos 77 votos. No pri
meiro pronunciamento, o papa Francisco agradeu e rezou

para agora o papa emérito Bento 16 e pediu aos fiéis que 
orassem pela missão que o novo papa recebeu. Para o mon
senhor Carlos José de Oliveira, pároco do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, foram várias as surpresas na escolha. 
"Primeiro, porque foi um conclave rápido, o que por um 
lado mostra a unidade dos cardeais que votaram", diz. "A 
surpresa permanece porque o cardeal Jorge não estava entre 
os que se tinham conhecimento através da imprensa. O fato 
de ser um argentino é uma surpresa também porque, queira

mos ou não, desejávamos um brasileiro". Para o monsenhor 
Carlos, a idade foi outro fator que chamou a atenção. "Imagi- 
návamos um papa mais jovem, entre os 60 e 70 anos". Sobre 
o papel do papa Francisco, o religioso destaca a nova evange- 
lização. "Conhecemos muito pouco desse cardeal argentino, 
agora o papa Francisco. O que se espera é a superação de 
certos problemas internos e a nova evangelização". O vatica
no informou que a primeira missa do pontificado do papa 
Francisco vai ser na terça-feira, dia 19 de março.
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SAÚDE BUCAL

Triagem de projeto 
Dentista do Bem 
ocorre na segunda

A maior triagem odontológica do 
mundo vai acontecer na segunda-fei
ra, 18 e Lençóis Paulista, assim como 
mais de 250 municípios de 10 países 
da América Latina e Portugal, vai par
ticipar. No dia, serão realizados trata
mento odontológico gratuito para ado
lescentes de baixa renda, com idade 
entre 11 e 17 anos. Na cidade, 31 den
tistas voluntários vão participar.

REGIONAL

Barra Bonita faz 
130 anos com 
festa e shows

As comemorações de aniversá
rio da cidade de Barra Bonita come
çam amanhã, com o 6° Giro Interior 
São Paulo de Ciclismo. O evento só 
vai terminar na terça-feira, mas 
nesse período a programação ainda 
traz competições de vôlei de praia, 
exposição de artesanato, orquí
deas e plantas ornamentais.

JU STIÇA

Cejusc realiza mutirão 
de DNA amanhã

O mutirão do DNA deve levar ao 
menos 23 pessoas amanhã ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos, 
anunciou a diretora do Cejusc de 
Lençóis Paulista, Sandra Mara Tra- 
monte. Ela revelou que levantamento 
nos dois cartórios cíveis aponta que 
tramitam 40 processos de reconheci
mento de paternidade. Todos foram 
convocados, mas até a quarta-feira,

23 pessoas agendaram horário para o 
exame. O exame de DNA vai custar 
R$ 105 em função de parceria fei
ta com um laboratório de Goiânia. 
Além do preço muito inferior ao de 
mercado, outra vantagem é que o re
sultado do exame sai em três dias. A 
Diretoria de Saúde cedeu uma profis
sional para coleta do material, o que 
acontecerá das 9h30 às 16h30.
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SORRISO LEGAL - Elizandra, coordenadora do projeto, em triagem realizada em Lençóis

DIA DA MULHER

ASP sorteia 
brindes em 
homenagem

O Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado pela ASP no Centro de 
Convivência da Melhor Idade. Além 
do coquetel, as associadas acompa
nharam a apresentação de um desfile 
de modas promovido pela OK Modas 
e Ótica Contente. Um espetáculo 
de stand up comedy com os artistas 
Caio Morelli e Marcus Cirillo.

PASSARELA - Funcionárias públicas 
desfilaram em festa da ASP
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Desoontração e alegria marcam festa 
em homenagem ao DIA DA MULHER

Em um clima de descon- 
tração, alegria e integração, 
mais de 500 servidoras cele
braram no dia 8 de março, 
o Dia Internacional da Mu
lher. Realizado no Centro 
de Convivência da Melhor 
Idade Deputado Ricardo 
Izar, a comemoração é um

dos principais eventos do 
calendário da ASP.

Além do coquetel, as 
associadas acompanharam 
a apresentação de um des
file de modas promovido 
pela OK Modas e Ótica 
Contente. Um espetáculo 
de stand up comedy com

os artistas Caio Morelli e 
Marcus Cirillo do circuito 
Riso com Farofa.

“Foi muito bom parti
cipar deste evento promo
vido pela ASP. Foi uma 
apresentação ótima com 
uma plateia linda e muito 
animada” comentou Cirillo.

Logo após a apresentação 
da comédia ocorreu o tradi
cional e aguardado sorteio 
de brindes.

Após o sorteio dos brin
des, a animação ficou por 
conta das associadas que 
aproveitaram a pista de dan
ça e mostraram energia e des-

contração até o fim da festa.
Para o presidente da 

ASP, Jonadabe José de Sou
za, o Jonas, a cada ano, au
menta a participação das 
associadas. “É um evento 
muito aguardado pelas ser
vidoras que tem a oportuni
dade de celebrar uma data

importante, entre amigas e 
colegas de trabalho. É um 
momento de integração, 
amizade e alegria. Quero 
destacar a importância da 
mulher não apenas no ser
viço público, mas em todos 
os segmentos da socieda
de”, afirmou.

A SP  sorteia brindes
Neste ano, com o apoio das empresas conveniadas e com recursos próprios, o 
tradicional sorteio de brindes ofereceu diversos itens de bom gosto e qualidade

BLITZ
01 Vale Compra R$ 80,00
Rua Joaquim Gabriel, 18 - 3264.6354

CHEIAS DE CHARME
01 Dia de Princesa (Cabelo, unha e maquiagem) 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 424 -  3263.1647

JORNAL O ECO
02 Assinaturas anuais
Rua Geraldo Pereira de Barros, 281 -  3269-3311

CENTER CELL
01 Celular
Rua Dr. Antonio Tedesco, 208 - Centro - 3263.6603

CÍNTIA FOTOGRAFIAS
01 Ensaio Fotográfico
Rua Anita Garibaldi, 1083 - 3263-5184

LACQUA DI FIORI
02 Brindes
Rua Doutor Antônio Tedesco 240 -  3264.4168

ÓTICA BELLA VISTA
10 Vales Brindes
Avenida 25 de Janeiro, 566 - 3264.8788

CÍNTIA FOTOGRAFIAS
01 Vale Compra R$ 50,00
Rua Anita Garibaldi, 1083 - 3263-5184

CEBRAC
01 Bolsa de Estudos (50%)
Rua Quinze de Novembro, 303 -  3264.8277

ENGLISHVILLE
Bolsa de estudos (50%)
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, 751 - 
3264.7260

VEST
01 Vale Compra R$ 100,00
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, -
3263.6804

MARRY VEST
06 Vale Compra R$ 50,00
Rua Joaquim Gabriel, 55 - 3264.6697

ÓTICAS CAROL
01 Óculos de Sol
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins 712 -  3263
4566

ÓTICA CONTENTE
01 Óculos de Sol
Rua Dr. Antônio Tedesco, 232 -  3264-3161

SENSE COSMÉTICOS
05 Brindes
Rua Sete de Setembro, 975 -  3264.6250

MÁRCIA MODAS
01 Vale Compra R$ 50,00
Rua Doutor Antônio Tedesco, 133 -  3264.8442

ANA MARIA MODAS
02 Vale Compra R$ 80,00
Rua Doutor Antônio Tedesco, 155 -  3263.3807

IDA PRESENTES
02 Vale Compra R$ 50,00 
Rua Piedade 754, - 3264.1833

Parceria entre ASP e Associação Rural 
disponibiliza ingressos para Facilpa

A Associação dos Ser
vidores Públicos (ASP) vai 
disponibilizar novamente 
aos servidores associados 
e seus familiares ingressos 
para os shows e demais 
atrações da 36® edição da 
Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de 
Lençóis Paulista (Facilpa).

A feira será realizada 
entre os dias 2 e 12 de maio,

no Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado, den
tro da programação oficial 
pelos 155 anos de Lençóis 
Paulista.

Os associados já  podem 
comprar os ingressos e di
vidir o valor em até três 
vezes pelo Cartão do As
sociado. “É uma ótima op
ção para os associados que 
pode assistir todos os sho-

ws, parcelar o pagamento 
sem comprometer sua ren
da”, completa o presidente 
da ASP, Jonadabe José de 
Souza, o Jonas.

O servidor pode optar 
por comprar o pacote de 
ingressos e dividir em até 
3 vezes com desconto em 
folha no cartão. A seguir a 
grade de programação dos 
shows da Facilpa 2013.

SHOWS DA FACILPA

02/05 - André e Matheus 
03/05 - Gustavo Lima (pago) 
04/05 - Humberto e Ronaldo 
(pago)
05/05 - Lucas Ferreira e 
Cézar e Paulino 
06/05 - Bandas Lençoenses 
07/05 - Sertanejo Raiz e 
Orquestra Boca do Sertão 
08/05 - Damares 
09/05 - Jorge e Matheus 
(pago)
10/05 - Victor e Léo (pago) 
11/05 - Munhoz e Mariano 
(pago)
12/05 - Renato Teixeira, 
Sérgio Reis e Orquestra 
Municipal de Sopros

PALAVRA DO PRESIDENTE

Colegas servidores

Realizamos no dia 8 de 
março, um dos mais tradi
cionais eventos do calen
dário da ASP: o coquetel 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Neste ano, mais de 500 as
sociadas marcaram presen
ça no evento realizado no 
Centro de Convivência da 
Melhor Deputado Ricardo 
Izar, na Cecap.

Toda a equipe da ASP 
foi mobilizada e realizou 
um belo trabalho, para ho
menagear nossas colegas 
servidoras. Em um clima 
de descontração, alegria e 
organização, as associadas 
acompanharam o belo des
file de modas, organizado 
pelas empresas convenia- 
das mostrando a qualidade 
e o acabamento das pe
ças, e a beleza e simpatia 
das modelos servidoras. 
Além do desfile, realiza
mos também o tradicional 
sorteio de brindes. Quero 
agradecer, o empenho, a 
mobilização e a participa
ção de todas as empresas 
que disseram sim ao nosso 
convite e doaram brindes 
para o sorteio. Sem a par
ticipação de nossos parcei
ros, seria inviável realizar
mos uma festa com toda 
a infraestrutura oferecida. 
Quero registrar e agrade

cer a presença da prefeita 
Bel Lorenzetti, sempre pre
sente aos eventos da ASP, 
à equipe da ASP que não 
mediu esforços para reali
zar um belo trabalho e aci
ma de tudo, as servidores 
que marcaram presença no 
evento. Tudo foi pensado 
para oferecer às associadas, 
momentos de lazer, alegria 
e descontração em uma 
mais do que especial.

Fica aqui o convite para 
que todos os associados 
participem das promoções 
e eventos realizados pela 
diretoria da ASP. Estamos 
trabalhando diariamente 
para ampliar os benefícios 
e oferecer lazer e diversão 
para todos os associados e 
seus dependentes.

Um grande abraço e 
boa leitura!

Jonadabe José de Souza 
Presidente da A S P

http://www.aspLp.com.br
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Às 15 horas de ontem (horário de Brasília) 
a fumaça branca que saiu da Capela Sistina 
indicou que a Igreja tinha um novo papa. 
Mais tarde o cardeal Jorge Mario Bergoglio 
foi anunciado como novo bispo de Roma.

s i r /

ESPORTE
Hoje, a partir das 19b, no Ginásio 

Municipal de Esportes de Pedernei
ras com eça a abertura oficial da 10^ 
Copa TV Tem de Futsal. Os jog os de 
abertura serão entre as equipes 
m asculinas de Pederneiras e Bocai
na e entre as equipes fem ininas de 
Jahu e Pirajui. A  entrada é 1 Kg de 
alim ento não perecível, exceto sal 
e açúcar, ou um produto de lim pe
za. Os produtos arrecadados serão 
doados a entidades do município.

ROUBO DE CARRO
Na noite desta terça-feira (12), 

um hom em  foi alvo de ladrões e 
teve seu carro roubado, em Lençóis 
Paulista. O fato ocorreu por volta 
das 22h, no Jardim Primavera. Se
gundo a PM, A.Z.D.S., 30, informou 
aos policiais que, ao pegar seu carro, 
que estava estacionado na rua Vi
torio Morelli, foi abordado por dois 
hom ens arm ados com revólver.

PASSEIO CICLÍSTICO
O 9° Passeio Ciclístico em com e

moração ao Dia Mundial da Água 
acontece no próximo domingo, 17 
de março, com saída às 7h30 do Par
que do Povo. As inscrições podem 
ser feitas até amanhã, na secretaria 
da Diretoria de Esportes, localizada 
no Ginásio de Esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão. O percurso 
aproximado do passeio é de 30 quilô
metros por estradas rurais e vicinais 
com destino a Lagoa dos Patos. Os 
cem primeiros inscritos recebem uma 
camiseta. A organização também vai 
disponibilizar frutas e lanches.

PREPARATIVOS - Já começou a ser montado o palco que deve receber os 
artistas voluntários para a encenação da Paixão de Cristo, em Macatuba. A 
tradição acontece toda Sexta-Feira Santa, que neste ano cai no próximo dia 29.

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.

(

FRASE
"A presen tam os levan tam en to  q ue  m ostra 
aum en to de ocorrên cias na cidade". Bel 
Lorenzetti, prefeita de Lençóis Paulista, 
sobre encontro com Secretário da 
Segurança Pública, Fernando Grella Vieira.

CB F e FPF são punidas 
por M áfia do Apito

Ju stiça co n d e n a  CBF e a F e d e ra çã o  P au lista  d e Fu
tebol por m a n ip u la re m  jo g o s  do ca m p e o n a to  b ra s i
leiro  de 2 0 0 5. O caso  ficou c o n h e cid o  com o M á fia  do 
A p ito  e, a lém  das e n tid a d e s, e n v o lv e u  tam bém  á r
bitros q u e  ap itara m  as p artid as. A  CBF terá de arca r 
com  o p a g a m e n to  de um a m ulta de R$ 20 m ilh õ e s. 
Já a FPF terá de d e s e m b o lsa r R$ 4 m ilh õ e s. A p e s a r 
do v a lo r m ilio n ário , os v a lo re s  sã o  v in te  v e z e s  m e n o 
res q ue  a m ulta d e te rm in a d a  p ela Ju stiça em  2011. Na 
é p o ca, ficou d e te rm in a n d o  q u e  a CBF te ria  q u e  p agar 
160 m ilh õ e s de re ais e a F e d e ração  
P aulista  de Futebol 6 0  m ilh õ e s.
A s e n tid a d e s re co rre ram  e c o n 
se g u ira m  d im in u ir a punição.
M e sm o  assim , 0 a d v o g a d o  da 
F e d e ração  P aulista  de futeb o l 
d isse  q u e  a e n tid a d e  va i re c o r
rer p ara te n ta r b a ix a r ainda 
m ais 0 valor.

1 Levantam en to da Serasa Experian m ostra 
que co n sum id o r procurou m ais crédito em 
fe vereiro . De acordo com o órgão, a alta foi 
de 6 ,9 % . N esse critério  de com paração, é 
a quinta alta seg uida. Esse resultad o tem 
d ire tam en te  a v e r com a d im in uição do ín 
dice de in ad im p lê n cia  e com as ta xas de 
ju ro s m ais baixas. Por região foi na Norte 
que a dem an d a do co n sum id o r por c ré d i
to m ais cresceu. Por lá, a e xp a n sã o  foi de 
13,2% . A N ordeste ficou na seg u n d a p o 
sição. O Sul do país, na terceira, seg uido 
pelo Sudeste. Onde a procura por crédito 
te ve  o m en or cre scim e n to  foi na região 
C en tro-O este do Brasil.

////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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• "Parece que os cardeais 
foram buscar o novo 
pontífice no fim do mundo".

Papa Francisco

PARA PENSAR
"Ser Santo é lutar 

contra o pecado de 
todos os dias", 

beato João Paulo II

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

A surpresa de Francisco

B.em humorado, o novo papa da Igreja Ca- 
.tólica, Francisco, disse em seu primeiro 
pronunciamento que os cardeais foram 

ao fim do mundo para buscar o novo líder 
do catolicismo mundial. De fato, sua eleição 
foi surpresa, pois quase ninguém o esperava 
como o eleito para a sucessão de Bento XVI.

Argentino e cardeal de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio faz história. Não só porque é 
o primeiro papa latino-americano e o primeiro 

jesuíta no cargo, mas, principalmente, por
que sobre seus ombros pesa uma missão 
difícil: conciliar as várias correntes que dis
putam espaço de poder na alta cúpula da 

Igreja Católica. Ao que a eleição do novo 
papa sinaliza, já desde a escolha do 
nome Francisco, é renovação. São Fran
cisco de Assis foi um contestador dentro 

e fora da Igreja, é sempre bom lembrar.
Não dá para negar que um estigma 

de Bento XVI já está quebrado, a sisudez 
alemã. A primeira aparição de Francis-

co revela um papa que sorri com facilidade, 
como sorri o povo sul-americano. E seu sorriso 
faz sentido, assim como faz sentido a América 
Latina ter seu primeiro papa na história. Esta
mos na região do planeta com o maior número 
de fiéis católicos. Além disso, universal que é, 
a Igreja Católica abre seu comando à mentali
dade multicultural que predomina na América 
Latina, sem renegar as tradições que domina
ram o Vaticano nos últimos papados, sempre 
europeus e -  mais recentemente -  alinhados 
com a corrente alemã.

De tudo isso que ainda é muito novo, o que 
de fato importa neste primeiro momento é que 
da chaminé no alto do telhado da Capela Sistina 
veio a fumaça branca em um conclave rápido. 
Após cinco votações, lá dentro foi eleito o novo 
papa para a Igreja Católica, que tem à frente 
sua enorme missão conciliadora. Só o tempo 
dirá se ele lida (e lidará) com todos os desafios 
com a maestria necessária para comandar a fé 
de bilhões de fiéis.

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

Não tem como não falar disso
O

D

<

Fernando Darcie,
30, é empresário.

N
o último sábado, os únicos dois estabe
lecimentos comerciais que funcionavam 
24 horas por dia na cidade foram proi

bidos de vender após a meia noite. O motivo, 
segundo alguém que trabalha numa dessas 
lojas, é que havia muita baderna, pois alguns 
compravam bebidas de madrugada e saíam 
por aí fazendo maluquices no trânsito.

Na tarde da segunda feira, mais um len- 
çoense foi vítima da embriaguez ao volante. 
Um jovem que andava com sua moto foi atin
gido por um veículo, dirigido por uma pessoa 
alcoolizada, que ignorou o "pare" na esquina. 
O jovem morreu pouco tempo depois, e o 
motorista está preso.

Se a informação que o funcionário me deu 
estiver correta, a coincidência é triste: logo após 
a proibição do comércio na madrugada (não só 
de bebidas, mas também delas), alguém morre 
em horário comercial vitima de embriaguez ao 
volante. É evidente que um fato não está rela
cionado diretamente com o outro, mas mostra 
como a população está mal acostumada com 
essa história de beber e dirigir; que as auto
ridades estão agindo, a meu ver, de maneira 
equivocada e omissa nesse aspecto; e que, no 
Brasil, toda fiscalização e conscientização ten

dem a ser ineficazes.
Estamos carecas de saber que pessoas (eu, 

você, seu avô) dirigem embriagadas com fre
quência; e que, apesar de bêbadas, quase sem
pre voltam para casa sem nenhum incidente.

Também sabemos que há pontos de con
centração de pessoas (em volta do lago, na 
avenida, nas baladas e em bares) cujo único 
objetivo é beber e os únicos meios de transpor
te são carros e motos, mas ao redor dos quais 
não há fiscalização. A cultura da cervejinha é, 
portanto, enraizada em nosso modo de vida. 
Achamos tudo normal, sempre convivemos 
com isso, consideramos os benefícios maiores 
que os riscos.

Mas não são. Tem muita gente morrendo 
por conta da embriaguez ao volante. É um pro
blema extremamente sério.

Há uns meses, fiz uma promessa: não be
ber nenhuma gota de álcool quando tivesse 
que dirigir. E a prova veio rápida: após o show 
em Bauru que mencionei em meu último artigo, 
fui parado pela polícia na Rondon, e solicitado 
a assoprar o bafômetro. Se eu tivesse bebido 
qualquer coisa, como costumava fazer, talvez 
estivesse preso. Ou morto. Ou com o peso de 
um homicídio para o resto da vida.

(PS: Meus sentimentos à família do 
HenriqueMucci).

CM
O

D
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Tão simples como Jesus
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo

0evangelho ou boas novas é simples, 
tão simples como Jesus. Ele é simples 
na forma e conteúdo. No seu minis
tério terreno Jesus anunciou as boas novas 
com simplicidade, demonstrando a presença 

do Reino de Deus com palavras, exemplos e 
ações, atraindo pessoas para a sua presen
ça, ensinando-as com amor. Por conta disso 
sofreu incompreensões político/religiosa da 
época. Foi morto, mas venceu a morte e está 
vivo, intercedendo junto ao Pai. Após ser mor
to encontrou com seus discípulos, ensinou-os 
a levar a mensagem da salvação até os con
fins da terra, prometendo estar com eles até 
o fim. Na festa de Pentecostes, a promessa 
se cumpriu com a descida do Espírito Santo, 
onde todos se alegraram e passaram a pre
gar o evangelho com ousadia, a exemplo de 
Pedro que apenas numa pregação converteu 
milhares de almas. A história seguiu seu cur
so, e o cristianismo cresceu e se fortaleceu, ao 
longo igrejas foram criadas com formas e ri
tos. Entretanto, com o crescimento institucio
nal as suas estruturas se tornaram complexas 
e sofisticadas, e o evangelho dotado do mais 
simples conteúdo, foi se complicando. Como 
escreveu C.S. Lewis em "Cartas de um Diabo 
ao seu Aprendiz", cuja tema fala de gluto- 
naria. Aborda o Dr. Lewis que a gula, muitas

vezes, não está no excesso de comida, mas 
na sofisticação, na exigência de detalhes ao 
ponto do filé ou o cozimento da massa. Fica 
impossível atender a paladares tão sofistica
dos. Essas pessoas, segundo o autor inglês, 
demitem cozinheiras, destratam garçons, 
abandonam restaurantes, cultivam relaciona
mentos falsos e terminam a vida sós e amar
gas. Na igreja não tem sido diferente, está 
realmente difícil de agradar a todos os gostos, 
já que a simplicidade do evangelho não tem 
provocado prazer na maioria dos cristãos oci
dentais. Compara-se a igreja a um vaso, cujo 
conteúdo deve ser o evangelho, logo se o ar 
condicionado não estiver no ponto, o som 
estiver pouco alto ou baixo, é bem possível 
que "eu não me agrade dessa igreja". Esse 
sabor sofisticado se justifica, com desculpas 
como: "busca pela excelência", "relevância e 
qualidade". O problema todo é que relevância 
e qualidade estão na simplicidade do evange
lho, que a maioria não percebe. Assim, muitos 
acabam encontrando a igreja certa, mas não 
o "evangelho certo". A sofisticação criada pela 
instituição acaba criando uma espiritualidade 
falsa no cristão. Na ótica espiritual é melhor 
um coração aquecido do que sentidos aguça
dos. O vaso deve ser de barro nas mãos do 
Oleiro que é Deus, moldando-o à Sua manei
ra. O tesouro nele guardado -  o evangelho -  é 
simples e de grande valor, mas a sofisticação 
poderá levar à ruína da fé.

Vereadores participam  
de Congresso Nacional

Os vereadores Manoel dos Santos Silva, José Santana, o Dodo, ambos do PSDB 
e Jonadabe José de Souza (PSC) participaram entre os dias 5 e 8 de março em Bra
sília, do 16° Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores e Assessores, promovido 
pelo Centro de Treinamento e Apoio Municipal. Durante o intervalo do curso, os 
parlamentares visitaram o gabinete do deputado federal Arnaldo Jardim (PPS) e do 
senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB).

Reunião
Na visita, os vereadores consegui

ram com o deputado Arnaldo Jardim, 
R$ 300 mil para recape de ruas do Jar
dim Itapuã e R$ 200 mil para a saúde, 
através do senador Aloysio Nunes.

Verbas
A postura dos vereadores foi alvo 

de elogios de alguns colegas na ses
são de segunda-feira. Os vereadores 
Anderson Prado de Lima (PV) e Nar- 
deli da Silva (PSC) parabenizaram os 
vereadores pela iniciativa. O presi
dente da Câmara, Humberto José Pita 
(PR), intitulou o vereador Manezinho, 
como o embaixador da Casa de Leis.

Renúncia
Ainda na sessão da Casa de Leis, o 

vereador Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), o Júnior Dentista, surpreendeu 
a todos ao renunciar o cargo de relator 
das duas comissões que fazia parte.

É, mas não é
No momento em que Júnior Den

tista começou a falar, por alguns se 
gundos, todos os presentes acharam 
que ele estaria renunciando ao man
dato de vereador. No entanto, ao lon
go do discurso tudo foi explicado.

Nomeados
Após a renúncia, o presidente 

Humberto José Pita (PR) suspendeu a 
sessão para que o substituto do de
mocrata fosse nomeado. Ailton Tipó 
Laurindo (PV) ficou como relator da 
comissão de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, enquanto que Jonada- 
be José de Souza (PSC) ficou com a 
comissão de Educação, Saúde, Assis
tência Social, Cultura, Lazer e Turismo.

Renúncia 2
Após as mudanças, Nardelli da Silva 

(PSC) também anunciou sua saída da 
vice-presidência da comissão de Cons
tituição, Justiça e Redação.Al é m d a re- 
núncia, Nardelli indicou José Pedro de 
Oliveira (PR), o Coroné Bentinho, para 
assumir. De pronto, Bentinho aceitou.

Cutucada
Após as mudanças, Tipó mostrou 

sua insatisfação com as atitudes de 
Júnior Dentista e Nardeli. "Eu gostaria 
de pedir aos colegas vereadores que 
todos fiquem firmes, pois senão da
qui a pouco vamos ter problema no 
funcionamento das comissões".

Espaço
Não se sabe se Tipó quis cultivar a 

sua imagem ou algo parecido. O fato 
é que ele e Bentinho ganharam espa
ço em mais duas comissões perm a
nentes da Câmara lençoense.

Protex
Por citar o vereador verde, duran

te seu discurso, Tipó disse que os di
retores e coordenadores da Prefeitura 
atendem os munícipes em sala com 
água gelada, ar condicionado entre 
outras regalias. "Depois que deixam a 
sala, eles lavam as mãos com sabone
te protex para desinfetar", criticou.

Justificativa
Nos bastidores, Júnior Dentista 

disse que está com muitos afazeres 
nos Postos de Saúde e que vai dar 
espaço aos vereadores mais novos. 
Além disso, ele afirmou que não vai 
mais entrar em bola dividida.

Reclamações
O término tardio das sessões tem 

incomodado a todos os vereadores. 
Coroné Bentinho, companheiro de 
partido de Pita, já mostrou a sua insa
tisfação e reclamou do horário.

Estou aqui!
O presidente da Casa de Leis, aliás, 

precisa tomar as rédeas dos trabalhos. 
Os legisladores vêm travando uma 
disputa de ego durante as sessões.

Atraso
Outro problema nítido é o atraso 

f^ara o início. Na segunda-feira 11, o 
trabalho dos vereadores começou com 
36 minutos de atraso. Até o momento, 
nenhuma sessão iniciou no horário.
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O jogo "God of War: 
Ascension" foi lançado 
pela Sony. Ele já pode ser 
baixado pela loja on-line, 
por R$ 149, com áudio e 
legendas em português.

Estudo do Google 
descreve perfil de 
buscas no celular

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Google apresentou nesta quarta-fei
ra os resultados de um estudo sobre o uso 
em smartphones que concluiu que 55% 
das buscas na web são convertidas em 
compras na primeira hora após a exibição 
dos resultados. A pesquisa foi conduzida 
com o Nielsen, segundo o TechCrunch. 
"Vemos esse efeito imediato no mobile 
porque as pessoas não só estão poten
cialmente mais perto no sentido físico de 
efetuar uma compra, mas também es

tão mais próximos dos momentos de 
decisão final", explica Ben Chung, 
gerente de marketing de produto 
do Google. O estudo apontou que 

^  45% das buscas realizadas em dis
positivos móveis são realizadas para 

ajudar a tomar uma decisão. A maior 
parte das pesquisas mobile (77%) são 
feitas de casa ou do trabalho, mas têm 
um propósito quando 0 usuário está em 
uma loja: é desse último local que 66% 
das buscas ajudam em decisões. Além de 
apoiarem decisões, as buscas feitas em 

I  smartphones e tablets também levam a 
outras ações, em três quartos dos casos. 

I  O usuário realiza uma segunda pesquisa 
I  em 36% das vezes, e em 25% acaba vi
I  sitando um site. As compras e as ligações 
I  telefônicas são o segundo passo de 17% 
I  e 7%, segundo o estudo.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATOMODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 05/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS CONTRATADO:
I GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de carnes bovina e de aves, embutidos e frios, para o uso no preparo 
da Merenda Escolar, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR: R$ 29.639,00 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais), semanalmente, 
de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 05 (cinco) dias após a o fatura
mento e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura 
do Contrato, vigorando a avenca até 06 (seis) de abril de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

1339030070000 1 347 11 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AREIÓPOLIS, 06 de FEVEREIRO de 2013. 

AMARILDO GARCIA FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOMODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 05/2.013 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:
I HAROLDO FERNANDO LOURENÇÃO AREIÓPOLIS - ME
Endereço: Rua Dr Pereira de Rezende, n.° 135, Centro

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 67.563.494/0001-93

OBJETO: Aquisição de carnes bovina e de aves, embutidos e frios, para o uso no preparo 
da Merenda Escolar, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR: R$ 7.984,00 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais), semanalmente, de 
acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 05 (cinco) dias após a o faturamento 
e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do Contrato, vigorando a avenca até 07 (sete) de abril de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

1339030070000 1 347 11 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AREIÓPOLIS, 07 de FEVEREIRO de 2013. AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOMODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 05/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS CONTRATADO:
I OSVALDO ADÃO GEORGETTO SUPERMERCADO - ME
Endereço: Rua Balduíno Antonio Portes, n.° 523, Centro

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 10.277.199/0001-53

OBJETO: Aquisição de carnes bovina e de aves, embutidos e frios, para o uso no preparo 
da Merenda Escolar, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR: R$ 22.872,00 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais), semanalmente, 
de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 05 (cinco) dias após a o fatura
mento e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura 
do Contrato, vigorando a avenca até 07 (sete) de abril de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

1339030070000 1 347 11 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AREIÓPOLIS, 07 de FEVEREIRO de 2013. AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

Cotidiano DESCARRILOU
Seis vagões carregados com celulose descarrilaram 
e tombaram, por volta da 1h30 de ontem, no 
quilômetro 346, no município de Lençóis Paulista.
O tráfego de trens precisou ser interrompido para a 
empresa consertar os trilhos danificados.

JU STIÇA

Mutirão de DNA deve levar 23 ao Cejusc amanhã
Coleta de material acontece das 9h30 às 16h30; resultado de paternidade sai em três dias

Carlos Alberto Duarte 
e Welinton Barros______

0 mutirão do DNA deve 
levar ao menos 23 pes
soas amanhã ao Centro 

Judiciário de Solução de Con
flitos, anunciou a diretora do 

Cejusc de Lençóis Paulista, 
Sandra Mara Tramonte. Ela 
revelou que, levantamento nos 
dois cartórios cíveis, aponta 
que tramitam 40 processos de 
reconhecimento de paternida
de, todos foram convocados,

mas até esta quarta-feira, 23 
pessoas agendaram horário 
para o exame.

O exame de DNA vai custar 
R$ 105 em função de parceria 
feita com um laboratório de 
Goiânia. Além do preço muito 
inferior ao de mercado, outra 
vantagem é que o resultado do 
exame sai em três dias.

A Diretoria de Saúde cedeu 
uma profissional para coleta do 
material que acontecerá das 
9h30 às 16h30. O mutirão de 
amanhã terá modalidade trio,

com a presença do suposto pai, 
da mãe e do filho.

Após realizar a coleta, as 
pessoas receberão número de 
conta para depósito bancário. 
Na próxima semana, o Cejusc 
vai receber via e-mail o resul
tado do exame. Posteriormente 
o laboratório enviará um relató
rio completo do exame.

Tramonte disse que ainda 
hoje as pessoas interessadas em 
participar do mutirão do DNA 
podem procurar o Cejusc para 
agendar horário para o exame

amanhã. Ela afirmou que a 
finalidade do Cejusc é social. 
Oferecer à comunidade acesso 
mais rápido e eficaz à Justiça.

A chefe do Cejusc que 
em dezembro, o mutirão da 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional 
e Urbano) teve bom índice 
de conciliação, já que das 30 
pessoas que compareceram 28 
realizaram acordo.

O Centro Judiciário de So
lução de Conflitos fica na Rua 
Anita Garibaldi, 521, Centro.

POLÍCIA

Carro de acidente com vítima fatal é incendiado

Condutor do Monza preso por embriaguez ao volante e homicídio culposo foi solto ontem

Da Redação

Na madrugada desta terça
-feira, populares revol
tados colocaram fogo no 

Monza envolvido em acidente 
que causou a morte do fotógrafo 
Henrique Mucci, 27 anos, se
gunda-feira à tarde, em Lençóis 
Paulista. O condutor do carro 
foi autuado em flagrante por 
homicídio culposo (quando não 
há a intenção de matar) e por 
embriaguez ao volante e enca
minhado ao Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Bauru. Por 
força da lei, foi liberado ontem à 
tarde. De acordo com informa
ção obtida pelo jornal O ECO, 
não cabe prisão em flagrante, 
em casos de homicídio culposo.

O acidente acontece por vol
ta das 17h40, no cruzamento das 
ruas Bandeira Tribuzi e José An
tônio Blanco, na Vila João Pacco- 
la. De acordo com testemunhas, 
Mucci trafegava pela rua Bandeira 
Tribuzi com sua motocicleta CBR 
250, de cor vermelha, quando teve 
a preferencial cortada pelo Monza, 
de cor bege, placas de Garça, que

estaria em alta velocidade. Com o 
impacto, a moto foi arremessada 
contra um alambrado, a cerca de 
dez metros de distância.

Sem prestar socorro à vítima, 
o condutor do carro, Wellington 
Luís Loriano da Silva, de 31 anos, 
tentou seguir adiante. Na fuga, ele 
quase atropelou três crianças que 
estavam na calçada, colidiu con
tra um veículo estacionado e ain
da arremessou um Corsa contra 
um poste de iluminação pública. 
O Monza só parou cerca de 40 
metros depois, ainda na rua José 
Antônio Blanco, quando invadiu 
a calçada e bateu em uma lixeira, 
que foi arrancada. O fotógrafo foi 
socorrido pelo Corpo de Bombei
ros e encaminhado inconsciente, 
mas ainda com vida, ao Pronto
-Socorro (PS) do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, onde faleceu.

O motorista do Monza, que 
teve ferimentos na boca e em 
uma das pernas, também foi 
conduzido ao PS e amarrado à 
maca depois que tentou agredir 
policiais militares, bombeiros e 
funcionários do hospital.

Após ser medicado, ele foi le-

vado à delegacia e autuado em fla
grante, sem direito à fiança. O teste 
do bafômetro revelou a presença 
de 0,70 miligramas de álcool por 
litro de ar expelido dos pulmões, 
caracterizando a embriaguez.

Depois de prestar depoimento 
ao delegado Renzo Santi Barbin, 
ele foi recolhido ao CDP de Bauru 
e liberado ontem à tarde para res
ponder em liberdade. Durante a 
madrugada, populares revoltados 
com a morte do fotógrafo atearam 
fogo no Monza que provocou o 
acidente. Apesar da ação rápida 
do Corpo de Bombeiros, o veículo 
ficou completamente destruído.

DOIS ROUBOS
A Polícia Militar registrou 

dois roubos nesta terça-feira em 
Lençóis Paulista. No primeiro 
caso, por volta das 18h, um 
homem foi rendido por dois in
divíduos quando embarcava em 
seu veículo no Jardim Primave
ra. Os ladrões seguiram com o

carro e a vítima até o acesso 
ao Distrito de Alfredo Guedes, 
onde a vítima foi abandonada e 
fugiram com o carro, um Kadet, 
com placas de Lençóis Paulista.

O segundo roubo foi regis
trado no Parque Rondon, pouco 
depois das 21h. Um indivíduo 
com capacete e armado invadiu 
um estabelecimento comercial, 
anunciou o assalto e fugiu com 
R$ 150,00. A polícia investiga 
os casos.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO
Por volta das 20h50 desta 

terça-feira houve princípio de 
incêndio em uma escola no 
Centro de Lençóis Paulista. Se
gundo o Corpo de Bombeiros, 
um curto circuito em uma das 
lâmpadas do prédio teria pro
vocado o princípio de incêndio, 
controlado com extintores por 
professores até a chegada do 
Corpo de Bombeiros. Ninguém 
ficou ferido.

C âm ara M unicipal 

I  de Lençóis Paulista i
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 049/2013
HOMOLOGA o resultado do Processo Licitatório -  Carta Convite n° 004/2013 referente a contratação de empresa para fornecimento de progra
mas de computador por licenciamento ou cessão de uso (locação) de sistemas integrados de gestão pública para a Câmara Municipal de Lençóis Paulista, tendo como vencedora a proposta apresentada pela empresa 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de março de 2013.
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 13 de março de 2013.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL HUMBERTO JOSÉ PITA PresidenteJONADABE JOSÉ DE SOUZA Vice-PresidenteMANOEL DOS SANTOS SILVA 1° SecretárioANDERSON PRADO DE LIMA 2° Secretário

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 36,98.
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SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, URBANOS E DE PASSAGEIROS DE LENÇOIS PAULISTA CNPJ 51.519.585/0001-91
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Ro
doviários, Urbanos e de Passageiros de Lençóis Paulista, através de seu Pre
sidente, convoca todos os trabalhadores RODOVIÁRIOS empregados das 
empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros, Urbanos, Suburbanos, 
Intermunicipais, Fretamento e Turismo, e os empregados das Transportado
ras de Cargas, e atividades afins, todos com direito a voto para a ASSEM
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se nos seguintes horários 
e locais, a saber:
Dia 27/03/2013, as 10h00min, em nossa subsede localizada na Avenida Pau
lista, O-57, centro da cidade de Pederneiras.
Dia 27/03/2013, as 17h00min, em nossa sede localizada na Rua Geraldo Pe
reira 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 Rei
vindicações, refrente a data-base de 01/05/2013 dos Rodoviários, compre
endendo os trabalhadores nas empresas de ônibus e empresas de transportes 
de cargas: Motoristas de ônibus, Cobradores, Agenciadores, Fiscal de tráfe
go, Borracheiro, Funileiro, Aux. De funileiro, Mecânico, Eletrecista, Aux. 
De eletricista, Aux. Mecânico, Vigia noturno, Aux. Escritorio, Serv. Gerais, 
Atendente, Faxineira, Lavador, Lubrificador, Abastecedor, Encarregado 
operacional, Aux. Operacional, Agente de vendas, Encarregado de tráfego, 
Supervisor, Auxiliar de serviços gerais, Motorista De Bitrem/Rodotrem, 
Motorista De Carreta, Motorista Truck/Toco, Motorista De Empilhadeira, 
Motorista Veículo Até 6.000 Kg, Motociclista, Ajudante De Motorista e Ar- 
rumador. 3° Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria do Sindicato, 
para dar inicio a negociação para renovação de clausulas coletivas vigentes 
ate 30/04/2013, em conjunto e/ou separadamente com os demais Sindicatos 
profissionais representativos da categoria, de forma direta ou não com os 
sindicatos patronais 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 
diretoria do Sindicato, para agir na esfera, administrativa e judicial, a fim 
de firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho, suscitar, havendo ne
cessidade o competente 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 desconta
do a titulo de contribuição associativa/assistencial, dos associados. Caso nos 
horários fixados 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 assuntos em pauta, pra toda a catego
ria. Lençóis Paulista, 05 de março de 201

JOSÉ p in t o r
sidente

http://www.uniontecnologia.com.br
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SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, URBANOS 

E DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA 
CNPJ 51.519.585/0001-91

EDITAL DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
EXERCÍCIO 2013 

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

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.260

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do município e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, II, III e IV do Código Civil Brasileiro, SERGIO DE CARVALHO e IDALINA ALVES VANNI.Ele, natural de São Paulo/SP, nascido aos 12 de julho de 1951, motorista aposentado, divorciado, residente à Rua Sete de Setembro, n° 1-31, Cohab II, Macatuba/SP, filho de JULIO DE CARVALHO e CANCIONI- LA MANFIO DE CARVALHO.Ela, natural de Santa Maria da Serra/SP, nascida aos 25 de maio de 1943, do lar, divorciada, residente à Rua Sete de Setembro, n° 1-31, Cohab II, na cidade de Macatuba/ SP, filha de SEBASTIANA ALVES GAL- VAO.Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.Macatuba - SP, 06 de março de 2013.
Priscila Corrêa Dias MendesOficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.261
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do município e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, DANILO SECOLIN e ANA KEI- LA PEREIRA DE OLIVEIRA.Ele, natural de Mineiros do Tietê/SP, nascido aos 06 de maio de 1988, educador físico, solteiro, residente à Rua Antonio Pavanello, n° 131, Macatuba VII, Macatuba/SP, filho de ADALTO SECOLIN e NATALINA DE JESUS RIZZO.Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 09 de julho de 1987, balconista, solteira, residente à Rua Antonio Pavanello, n° 131, Macatuba VII, Macatuba/SP, filha de NILSON PEREIRA DE OLIVEIRA e SÔNIA APARECIDA GRAVA DE OLIVEIRA.Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.Macatuba - SP, 06 de março de 2013.

Priscila Corrêa Dias MendesOficial

Conferencia Obra Unida da Soc.São Vicente de Paulo 
Paróquia Nossa Senhora da Piedade

DMONSTRATIDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31/12/2012

DESPESAS RECEITAS
RECEITAS
Receitas - Décima,Donativo,Eventos,Outros 11.344,00
Receitas de Aplicações financeiras 1.042,21
DESPESAS
Água e Esgotos 774,60
Combustíveis e Lubrificantes 518,52
Conservação e Reparação Bens e Instalações 1.259,11
Conservação e Reparação de Veículos 427,82
Energia Elétrica 724,89
Telefone 421,14
Multas Diversas 0,66
Despesas Diversas 330,43
Desp.Licenciamento Veículos (IPVA,Seg.Obr.etc.) 354,69
Décima ao Conselho Particular N.S.Piedade 387,47
Despesas com Assistidos 1.648,77
Cofins 31,27
Despesas Bancárias 243,78

7.123,15 12.386,21
SUPERAVIT 5.263,06

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2012

João Carlos Paccola 
Presidente

Luiz Santino Perantoni 
Tec.Cont.CRC-sp 1sp057804/O-7

C âm ara M unicipal 

% de Lençóis Paulista
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 050/2013
HOMOLOGA o resultado do Processo Licitatório -  Carta Convite n° 
005/2013 referente a contratação de empresa para fornecimento de progra
mas de computador por licenciamento ou cessão de uso (locação) de sistemas 
integrados de gestão legislativa para a Câmara Municipal de Lençóis Paulis
ta, tendo como vencedora a proposta apresentada pela empresa 4R SISTE
MAS & ASSESSORIA LTDA.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de março de 2013.
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 13 de março de 2013.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
JONADABE JOSÉ DE SOUZA 

Vice-Presidente
MANOEL DOS SANTOS SILVA 

1° Secretário
ANDERSON PRADO DE LIMA 

2° Secretário

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 40,35.

Serviço Autônomo de Água  
e Esgotos de Lençóis Paulista

EXTRATO DE CONTRATO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 

DE LENÇÓIS PAULISTA
ex t r a t o  d o  c o n t r a t o  N° 09/2013 - PROCESSO 17/13 - 
CONTRATANTE: SAAE de Lençóis Paulista - CONTRATADO: 
CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. 
VALOR: R$ 7.000,00 - ASSINATURA: 07/03/13 - OBJETO: Pres
tação de serviços técnicos especializados em organização e execução 
de concurso público - VIGÊNCIA: 03 meses - MODALIDADE: Dis
pensa de Licitação n° 04/2013.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 07/2013 - Processo 18/13 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Hipoclorito de Sódio 
na quantidade estimada de 180.000 quilos - Tipo: Menor Preço - Re
cebimento das propostas e sessão de lances: 27 de Março de 2013
- às 09:00 horas - O Edital completo e seus anexos encontram-se dis
poníveis no Setor de Licitações, a Rua XV de Novembro, n° 1.111, 
Centro, em Lençóis Paulista, ou através do site www.saaelp.sp.gov.br
- Maiores informações através do telefone (14) 3269-7700. Lençóis 
Paulista, 14 de Março de 2013. José Antonio Marise -  Diretor.

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 08/2013 - Processo 19/13 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Ácido Fluorsilícico 
na quantidade estimada de 40.000 quilos - Tipo: Menor Preço - Re
cebimento das propostas e sessão de lances: 27 de Março de 2013
- às 15:00 horas - O Edital completo e seus anexos encontram-se dis
poníveis no Setor de Licitações, a Rua XV de Novembro, n° 1.111, 
Centro, em Lençóis Paulista, ou através do site www.saaelD.sD.gov.br
- Maiores informações através do telefone (14) 3269-7700. Lençóis 
Paulista, 14 de Março de 2013. José Antonio Marise - Diretor.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 13/13

JOSÉ ANTONIO m a r is e , Diretor do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por Lei, e para efeitos de cumprimento do artigo 26 da 
Lei Federal n° 8.666/93, RATIFICA a contratação da empresa “EBA- 
RA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA”., CNPJ n° 
46.138.319/0001-89, para a prestação de serviços de reforma e ma
nutenção de conjunto motobomba de poço tubular profundo, no valor 
total de R$ 12.449,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais 
e setenta e seis centavos), cuja despesa correrá por INEXIGIBILI- 
DADE N° 03/2013, com fundamento no artigo 25, da Lei Federal n° 
8.666/93 a suas alterações posteriores.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 12 de Março de 2013.
JOSÉ ANTONIO m a r is e  

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 98,89.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPE
CNPJ 04.434.209/0001-14

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados os Srs. Proprietários de unidade 
do Condomínio Residencial Ipê, para a Assembléia Geral Ordinária que será 
realizada nas dependências do Condomínio (quiosque) situado na rua Atílio 
Pasqualinotto, 89, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo, no 
dia 22 de Março de 2013, às 18 horas em primeira convocação, com 2/3 
dos proprietários ou em segunda convocação com no mínimo 10 (dez) pro
prietários 01 (uma) hora após a primeira convocação, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:
1- Apresentar, aprovar e homologar os relatórios e contas relativas aos mê- 
ses de Março de 2012 a Fevereiro de 2013;
2- Eleição para o cargo de síndico, três (3) membros do Conselho Consul
tivo e quatro (4) sub-síndicos para o período de 01-04-2013 à 31-03-2015; 
OBS: As Chapas completas deverão ser apresentadas até às 17:00 horas do 
dia 18-03-2013, ao síndico ou Escritório Galli.
3- Mudança da taxa de condomínio e
4- Outros assuntos.

Alexandre A. Gomes de Oliveira Nascimento 
Síndico.

Lençóis Paulista, 11 de Março de 2013.

Prefeitura Municipal 

de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 029/2013 -  Processo n° 056/2013 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes e gra
xa. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lan
ces: 26 de março de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se dispo
nível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 13 de março de 2013. JOSÉ 
DENILSON n o g u e ir a  - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 030/2013 -  Processo n° 057/2013 

Objeto: Aquisição de pneus fora de estrada e agrícola. Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 26 de mar
ço de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras 
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 13 de março de 2013. JOSÉ DENIL
SON n o g u e ir a  - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 031/2013 -  Processo n° 058/2013 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização dos ser
viço de limpeza de duas Escolas. Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 27 de março de 2013 às 14:00 horas 
-  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 13 de março 
de 2012. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 54,23.

C L U B E  E S P O R T I V O  
M A R I M B O N D O

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL

Ficam os sócios proprietários convocados a comparecer a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA (art. 41 do Estatuto Social) que será realizada no 
próximo dia 26 de março de 2013, terça-feira, às 20h00min. no Salão 
Social do Clube Esportivo Marimbondo, em primeira convocação com a 
presença de metade mais um dos sócios, para apreciação e votação das contas 
do exercício de 2012, e para tratar de outros assuntos de interesse do clube.
Não havendo quorum no primeiro horário, a ASSEMBLÉIA será instalada 
às 20h30min com qualquer número de sócios presentes.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.
FAUSTO BENEDITO MORALES 

PRESIDENTE DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

ANUNCIE NO
OUTDOOR

^coiS â
RETIRAR PROPOSTA ATÉ 18/03 AS 18H

ESPO»,

DIA 19/03. AS IIH
NO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

http://www.sincovelpa.com.br
http://www.saaelp.sp.gov.br
http://www.saaelD.sD.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov
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Desde o dia i8  de fevereiro, o Setor de Saúde Bucal do 
Departamento de Saúde da Prefeitura de Pederneiras 
retomou o programa preventivo e educativo de saúde 
bucal com a entrega de kits de higiene para as crianças das 
creches, escolas e entidades assistenciais.

GAMARA

Obras do GapsAd devem começar ainda em 2013
Convênio para construção do Centro-Dia do Idoso também deu entrada na Câmara

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

D ois projetos de lei vindos 
do Executivo referentes a
novos serviços no muni

cípio deram entrada na sessão 
da Câmara de Lençóis Paulista 
de segunda-feira 11. Um deles 
autoriza celebrar convênio com 
o Governo do Estado do Estado 
de São Paulo para a construção 
do Centro-Dia do Idoso. Já o 
outro autoriza a reabrir crédito 
para o início das obras do Cap- 
sAd (Centro de Atenção Psicos- 
social Álcool e Drogas).

O Centro-Dia do Idoso fun
cionará no mesmo prédio do 
Centro de Convivência da Me
lhor Idade Deputado Ricardo 
Izar (Cecap). O projeto faz parte 
do Programa Estadual São Paulo 
Amigo do Idoso. O centro, que 
vai custar R$ 500 mil, abrigará 
cerca de 50 idosos com 60 anos 
ou mais em situação de semi- 
dependência, que não tem com 
quem ficar no período diurno e 
que estejam em situação de vul
nerabilidade social. O espaço terá 
banheiros acessíveis, espaço de 
convivência e áreas de descanso.

Ainda não há uma data para 
que as obras iniciem. "Aprovado 
o projeto, iremos encaminhar a 
documentação com o projeto da 
obra para que o convênio seja 
celebrado. Logo em seguida será 
feita a licitação para a constru-

GAPSAD -  Centro será construído próximo ao Hospital Dia; valor total de obra é de R$ 320 mil

ção da obra,", explica a diretora 
administrativa Silvia Gasparot- 
to. O projeto é semelhante ao 
de autoria do vereador Nardelli 
da Silva (PSC) vetado há alguns 
dias pela prefeita Bel Lorenzet- 
ti. "A Câmara não pode impor 
obrigações que gerem custos ao 
município. Quando foi apresen
tado o projeto do Nardelli, nós já 
estávamos pleiteando esse proje
to do governo do estado".

Já o CapsAd começará a ser 
construído ao lado do Hospital- 
Dia, no segundo semestre de 
2013, de acordo com a assesso-

ria de impressa da diretoria de 
Saúde. O convênio prevê, nesta 
primeira etapa, a liberação de 
R$ 120 mil para o projeto e a 
construção do Centro.

A indicação do recurso foi 
feito mediante pedido do ex
-vereador Carlos Paccola (PV) 
junto ao deputado Estadual José 
Bittencourt (PSD). O vereador 
Manoel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho, já fez um pedido 
ao também deputado Pedro To- 
bias (PSDB) de R$ 200 mil para 
a segunda etapa.

O CapsAd é um serviço

especializado em saúde men
tal que atende às pessoas com 
problemas decorrentes do abu
so de álcool e outras drogas em 
diferentes níveis de cuidado: 
intensivo (diariamente), semi- 
-intensivo (de duas a três vezes 
por semana) e não-intensivo (até 
três vezes por mês).

O serviço ambulatorial in
tegra uma rede de atenção em 
substituição à "internação psiqui
átrica", e que tem como princípio 
a reinserção social. O CapsAd vai 
reforçar esse trabalho que já é re
alizado pelo Hospital-Dia.

TRATAMENTO

Saúde intensifica ações contra a tuberculose
Campanha segue 
até dia 17 de março 
com orientações aos 
pacientes

Da Redação___________

Até o dia 17 de março, a 
Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista realiza 

campanha de prevenção à tu
berculose. As ações constituem 
de busca ativa de sintomáticos 
respiratórios e palestras nas sa
las de espera das unidades do 
município, e também orienta
ções nas casas visitadas pelos 
agentes de saúde.

Em 2012, foram 17 casos 
confirmados de tuberculose em 
Lençóis Paulista, segundo da
dos da Vigilância Epidemiológi- 
ca. Uma pessoa morreu vítima 
da doença.

O diagnóstico é feito pela 
rede pública. O tratamento 
para a doença também é garan
tido pelo serviço municipal de 
Saúde, de forma gratuita.

A Tuberculose é um desafio

para as organizações de saúde 
nacionais e internacionais. Em 
1993, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou a 
tuberculose como emergência 
mundial. A estimativa é de que 
um terço da população do pla
neta está infectada pelo bacilo 
responsável por desencadear a 
doença.

O contágio da tuberculose 
acontece pela aspiração do ba
cilo (Mycobacterium tubercu- 
losis ou bacilo de Koch), que é 
expelido pelo doente e perma
nece no ar por algum tempo. 
A melhor forma de evitar o 
contágio é manter os ambientes 
arejados e permitir a entrada da 
luz do Sol.

A boa notícia é que existe 
imunização contra a tuberculo
se. A vacina BCG é oferecida a 
todas as crianças logo nos pri
meiros dias de vida. Entretan
to, mesmo tomando a vacina, 
ainda há risco de desenvolver a 
doença. Por isso estar atento à 
forma de prevenção e diagnós
tico precoce são as melhores 
alternativas. (com assessoria 
de imprensa)
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EDITAL DE INTERDIÇÃOEDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FERNANDA CRISTINA PEREIRA, REQUERIDO POR DOLORES CRISTINA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO -  PROCESSO N° 0000516-74.2012.8.26.0333.O(A) Doutor(a) MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGUEN, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Macatuba, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 19/12/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de FERNANDA CRISTINA PEREIRA, declarando-o(a) abso- 
lutamenteincapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeando(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). DOLORES CRISTINA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO. Opresente edital será publicado três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Macatuba e 05 de março de 2013. Maria Cristina Carvalho Sbeguen.

Prefeitura Municipal 

1̂̂ 1.  ̂ de Lençóis Paulista ^
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei Complementar 081 de 12.03.2013.......... Dispõe sobre alterações na Lei
Complementar n.° 38, de 20 de dezembro de 2006 -  Plano de Cargos, Car
reiras e Salários.
Lei 4442 de 12.03.2013.......... Autoriza a Prefeitura do Município de Len
çóis Paulista a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido.
Lei 4443 de 12.03.2013..........Autoriza abrir crédito especial para utilização de
recursos provenientes do Governo Federal, através do Fundo Nacional de De
senvolvimento da Educação, para execução do Programa “Apoio a Creches”. 
Lei 4444 de 12.03.2013..........Autoriza a celebrar convênio com a Associa
ção Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, e abrir crédito especial 
para ocorrer com as despesas de custeio da entidade.
Lei 4445 de 12.03.2013.......... Dá denominação aos Conjuntos Habitacionais
“E” e “F” e define roteiros para as vias públicas.
Lei 4446 de 12.03.2013..........Dispõe sobre a concessão de direito real de
uso em área de terreno do Município a favor da empresa DS Part’s Distribui
dora de Peças Ltda. -  ME.
Lei 4447 de 12.03.2013.......... Fixa, nos termos do art. 37, inciso X, da Cons
tituição Federal, o índice de revisão geral anual dos vencimentos dos servi
dores do Poder Legislativo.
Lei 4448 de 12.03.2013..........Altera e suprime dispositivos da Lei Munici
pal n.° 1979, de 14.12.1987.
Decreto Executivo 119 de 12.03.2013.......... Abre, nos termos da Lei Mu
nicipal n.° 4.443, de 12.03.2013, crédito especial no valor de R$ 85.020,30 
para execução do Programa Federal “Apoio a Creches”.
Decreto Executivo 120 de 12.03.2013..........Abre, nos termos da Lei Munici
pal n.° 4.444, de 12.03.2013, crédito especial no valor de R$ 200.000,00 para 
execução do convênio a ser celebrado com a Associação Beneficente Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, visando o repasse de recursos financeiros.
Portaria 383 de 12.03.2013........... Autoriza Via Marconi Veículos LTDA. a
utilizar a Praça “Comendador Antônio Lorenzetti Filho”.
Portaria 384 de 12.03.2013........... Cessa o afastamento concedido a Sandra
Cristina Andreciolli, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 385 de 13.03.2013........... Afasta Edinaura Santos Tenório, Agente
de Serviços Gerais -  tratamento de saúde.
Portaria 386 de 13.03.2013........... Prorroga o afastamento concedido a Car-
men Silvia Lopes, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 387 de 13.03.2013........... Prorroga o afastamento concedido a Mar-
celina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 388 de 13.03.2013........... Prorroga o afastamento concedido a Ma
ria Leite da Silva Moura, Agente de Serviços Gerais.

Lençóis Paulista, 13 de março de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 73,37.

C âm ara M unicipal 

de Lençóis Paulista 4
CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Publicação de Atos Oficiais
RESOLUÇÃO N° 10/2013 -  de 12 de março de 2013 -  “Altera, suprime e 
acrescenta dispositivos ao Art. 178 do Regimento Interno da Câmara Muni
cipal de Lençóis Paulista.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 12 de março de 2013.
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 

Em 12 de março de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 30,26.

em alto e 
bom som
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A Câmara de Garça aprovou por unanimidade em 
segunda discussão, na sessão de anteontem, proposta 
de emenda à Lei Orgânica de autoria do vereador Júlio 
Marcondes de Moura Filho (PP) que extingue o voto 
secreto nas deliberações do Legislativo.

ANIVERSÁRIO

Barra comemora 130 anos com atrações
Amanhã tem Giro de 
Ciclismo e no sábado 
começam os shows 
no Centro Turístico

Sandro Alponte_______

O departamento de Cultura 
e Turismo de Barra Bo
nita corre para acertar os 
últimos detalhes no recinto da 
festa dos 130 anos do municí

pio. As atividades se concen
tram na praça Waldemar Lopes 
Ferraz, o Teleférico, no Centro 
Turístico da cidade. É ali que 
serão realizados os quatro sho- 
ws musicais que começam nes
te sábado.

Inimigos da HP abrem o 
calendário artístico. O gru
po deve levar para o palco da 
festa sucessos como 'Mudei 
por você', 'Tipo Fiona', 'Vamo 
aposta' e vários outros que fa
zem sucesso em todo o Brasil.

Mas a programação musical 
ainda tem Zé Henrique & Ga
briel (dia 17), Ricardo & João 
Fernando (dia 18) e a grande 
atração no dia do aniversário 
de Barra Bonita, Munhoz & 
Mariano, que recentemente ti
veram a música 'Camaro Ama
relo' eleita a melhor de 2011 em

eleição feita pelo programa do 
Faustão, da Rede Globo. Todos 
os shows são gratuitos.

Amanhã começa as compe
tições do 6° Giro Interior São 
Paulo de Ciclismo, com provas 
na avenida Pedro Ometto e es
tradas da região. O evento ter
mina na terça-feira, 19. Ainda 
amanhã, a partir das 19h30, 
tem sessão solene da Câmara 
de Vereadores, no Teatro Prof^ 
Zita De Marchi. Na oportuni
dade várias pessoas serão ho
menageadas com o título de 
cidadão barrabonitense.

A programação de aniver
sário traz ainda competições 
de vôlei de praia, na Praça da 
Juventude, às margens do Rio 
Tietê, a partir deste sábado, 
exposição de artesanato, orquí
deas e plantas ornamentais no 
Pavilhão de Exposições Prefeito 
Luiz Fernando Ortigosa (de 16 
a 19 de março), Encontro Na
cional do Clube Volkswagen 
SP2, também no pavilhão (de 
29 a 31 de março) e Passeio Ci- 
clístico, na Praça do Teleférico, 
no dia 24 de março.

CAVALGADA
Uma cavalgada e desfile de 

cavaleiros marcaram a aber
tura do calendário festivo dos 
130 anos de Barra Bonita. O

FOTO: DIVULGAÇÃO

PAGODE NA PRAÇA - A banda Inimigos da HP abre a agenda de shows no próximo sábado, a partir das 22h

evento ocorreu no domingo 10 
e reuniu aproximadamente 450 
cavaleiros e amazonas.

A cavalgada saiu do Sítio 
São José por volta das 11h e ter

minou no mesmo lugar pouco 
depois das 14h. O desfile pas
sou por vários bairros da cida
de e o Centro Turístico.

Um trio elétrico acompa

nhou todo o percurso com lo
cução e músicas sertanejas. "O 
evento teve menos gente do que 
o esperado por causa da chuva", 
comentou um dos organizadores

do evento, Nilson Adão Alves, o 
New Balas, locutor de rodeio.

Depois da cavalgada teve 
churrasco e show sertanejo com 
Oscar e Félix e banda de forró.



O ECO » LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2013 -Saúde CORAÇAO
A internação de mulheres por infarto nos hospitais públicos cresceu 
34% nos últimos quatro anos em todo o estado de São Paulo. 
Segundo levantamento divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 
8.570 mulheres foram internadas no ano passado com a doença, 
enquanto em 2008 ocorreram 6.395 internações.wwww

SAUDE BUCAL

Turma do Bem realiza triagem 
odontológica em Lençóis
Selecionados para o projeto Dentista do Bem terão tratamento gratuito até completarem 18 anos

Da Redacâo

Na próxima segunda-feira, 
dia 18 de março, a Turma 
do Bem - que tem o pa

trocínio da Oral-B - vai realizar 
a maior triagem odontológica do 
mundo. O evento acontecerá si
multaneamente em mais de 250 
municípios do Brasil e em 10 pa
íses da América Latina e Portu
gal. Em Lençóis Paulista, a tria
gem acontecerá na escola E. E. 
Profa. Leonina Alves Coneglian, 
no período da manhã e da tarde.

O objetivo do projeto Den
tista do Bem é identificar ado
lescentes de baixa renda, com 
idade entre 11 e 17 anos, que 
necessitam de tratamento odon- 
tológico. Os jovens seleciona
dos serão encaminhados para 
dentistas voluntários inscritos 
no programa, que farão todo o 
tratamento gratuitamente até 
que os pacientes completem 
18 anos. A expectativa é que 15 
mil jovens passem pela triagem 
no dia 18 de março.

O processo de triagem é 
bem simples e rápido: o den
tista faz um exame visual não 
invasivo da condição odontoló- 
gica de cada jovem e preenche 
uma ficha com dados sobre a 
saúde bucal e a condição so-

FOTO ARQUIVO: O ECO

TURMA DO BEM -  Elizandra Paccola Morelli, coordenadora do projeto, durante triagem realizada em Lençóis

cioeconômica da família. A 
seleção é feita por um índice 
de prioridade, que beneficia os 
adolescentes mais pobres, com 
problemas bucais mais graves e 
os mais velhos, que estão mais 
próximos do primeiro emprego.

O PROJETO
Dentista do Bem é o princi

pal projeto da Turma do Bem e 
conta com o trabalho voluntá
rio de cirurgiões-dentistas que 
atendem jovens de baixa ren
da, proporcionando-lhes trata
mento odontológico gratuito.

Atualmente, conta com a 
maior rede de voluntariado 
especializado do mundo. São 
mais de 14 mil dentistas vo-

luntários espalhados por apro
ximadamente 1.000 municí
pios dos 26 estados brasileiros 
e Distrito Federal. O projeto 
também está presente em Por
tugal e dez países da América 
Latina: Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, 
México, Panamá, Paraguai, 
Peru e Venezuela.

Consultório Odontológico
Dra. Elizandra Paccola 

Moretto de Almeida
Cirurgiã • Dentista CROSP 82240

CCínicaSanta ^ s a
: Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

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

Em Lençóis, 31 dentistas 
participam de projeto

Em Lençóis Paulista, 
esse trabalho é coordenado 
pela Dra. Elizandra Paccola 
Moretto de Almeida e de
senvolvido por 31 dentistas 
voluntários, são eles: Ana 
Maria de Oliveira Lima Leite 
Vaz, Ângela Márcia Mattos 
Jacon, César Costa Brosco, 
Cibele Cristina Gomes, Elai
ne Cristina Lourenço, Ele- 
nice Aparecida de Arruda, 
Elizandra Paccola Moretto de 
Almeida, Fabiana Chiquito 
Lopes Nunes, Felipe Tortole- 
ro Pierine, Fernanda Pachelli

Dutra, Flávia Cristina Ortega 
Atanásio, Gabriel Chiquito 
Minutti, Gabriela de Souza 
Freitas, Graziele B. da Silva 
Capelari , Gustavo Henri
que Marquizeppe, Gustavo 
Silva Siecola, Inez Apareci
da Flores da Costa, Isabela 
Andriotti, Luana Cássia da 
Silva, Luciana Maria da Silva 
Cortez, Magda Ghirotti Bre- 
ga Ming, Marcela Chiacchio, 
Maria Lucia Chiquito Minut- 
ti, Matheus Prado de Lima, 
Miguel Jorge Bruttos, Paulo 
Donizete Trabaquini (Radio-

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

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

Tel (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

doctor), Samuel de Olivei
ra Frias (Radiologia Digital 
Odontológica), Sílvia Amélia 
C. Lorenzetti Stoppa, Taísa 
Regina Conti e Vanessa Stan- 
ghini e Vivian Chiacchio, 
mas espera-se ampliar esse 
grupo para beneficiar mais 
crianças.

Segundo a coordenadora, 
em Lençóis Paulista, mais de 
50 jovens da cidade foram 
selecionados em triagens 
anteriores e já foram enca
minhados para atendimento 
odontológico gratuito.

Sobre a Turm a 
do Bem

A TdB - Turma do Bem é 
uma OSCIP (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público), fundada em 2002, 
que tem como missão mudar a 
percepção da sociedade sobre 
a questão da saúde bucal e da 
classe odontológica com rela
ção ao impacto socioambiental 
de sua atividade. O fundador 
e presidente voluntário da OS- 
CIP, Dr. Fábio Bibancos foi re
conhecido internacionalmen
te como Empreendedor Social 
pela Ashoka (www.ashoka. 
org) e pela Schwab Founda- 
tion (www.schwabfoundation. 
org) por seu trabalho à frente 
da TdB. Mais informações em 
www.tdb.org.br.

Dr Bruno de Faria Batista
CRM113.202-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

M A G ISTR A L
PH A R M A

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s
w w w .m agistralpharm a.com .br

- Descontos e Prazos especiais para fórmulas manipuladas;
- Entrega em domicílio; à
- Orçamentos por telefone, fax ou email; g
- Retirada gratuita de receitas em domicílio; ã
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e g
- Aromaterapia g
-Terapia Floral com produtos BioFIorais; g  I
- Aviamento de fórmulas em caráter de urgência g  CEh

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.ashoka
http://www.schwabfoundation
http://www.tdb.org.br
http://www.magistralpharma.com.br
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ANIVERSÁRIO NEGÓCIOS

Na terça-feira 12, quem comemorou idade nova foi Claudionor 
Dellamiura, da loja Evidence Veículos. A equipe do jornal O ECO deseja 
felicidades e muitos anos de vida ao empresário.

• SOLUTUDO
Agora, Lençóis Paulista conta com uma central de informações 
nas áreas de emprego, eventos regionais, telefones e serviços. Na 
Solutudo, além do excelente atendimento, o cliente acessa o site 
solutudo.com.br e baixa o aplicado para se informar sobre tudo que 
precisa. A Solutudo fica na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 
1277, Jardim Ubirama. Telefone (14) 3263 7251. Na foto, a equipe, 
Carolina, Milene e Guilherme.

FOTO: STUDIO A

O  Júlia, Lorena e Lívia, 
na Pizzaria Pramio 
© Donato e Lucas, 
na Pizzaria Pramio 
© Jonatan, Micaely e 
Diane, na Pizzaria Pramio 
O  Geisa, Marizolda e 
Maria Nilza, na Pizzaria 
Pramio
© Isabella e Davi, 
na Pizzaria Pramio 
© Isabella, Sueli e Ana 
Clara, na Pizzaria Pramio

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

• Felicidades 
para Maria 
Luiza pelo 
aniversario 
de 4 anos, 
comemorado 
no dia 8 de 
março. Na 
foto, ela 
posa ao 
lado dos 
pais Mário e 
Letícia.

• Laurinha
comemorou
seu
aniversário 
de 5 anos 
no dia 4 
de março, 
no Castelo 
Festolândia. 
Na foto, ela 
e os pais 
Marcilene e 
Elivelton.

CA SA SSO U TO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14) 3264-2505

R:WALTERM0RETT0,340
JD.JOÃOPACCOLA
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Hemolab
LABO RATÓRIO DE A N AL IS ES  C L IN IC A S

Horário de atendimento 
das 6h30 às I7h30

Rua Ceraldo Pereira de Barros, 
331 •  Centro •  Lençóis Paulista

FOIO: O ECO


