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Lojas Americanas sonda área em Lençóis
Empresa varejista que está entre as maiores do Brasil, com 465 lojas, demonstra interesse em montar unidade na rua 15 de Novembro

LENÇÓIS

Dívida ativa em 
Lençóis passa 
dos R$ 42 mi

Está na Câmara de Lençóis Paulista 
o projeto de lei do Poder Executivo que 
possibilita o reparcelamento da dívi
da ativa em até 90 meses. A matéria 
representa mais uma alternativa para 
que o contribuinte pague os valores 
devidos aos cofres do município. Na 
legislação atual, o devedor pode parce
lar a dívida apenas uma vez. O valor 
total do débito dos contribuintes com 
a Prefeitura ultrapassa a casa dos R$ 
42 milhões. O débito com a Prefeitura 
se torna dívida ativa quando o muní- 
cipe não paga os impostos durante 
o exercício ou à vista. A dívida ativa 
é lançada no final de cada ano.

MULHER

Amanhã tem coquetel 
para servidoras ®
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DESEJO - Ârea pretendida por Lojas Americanas para construção de filial em Lençóis Paulista era usada como estacionamento

A rede  de Lojas A m ericanas 
e s tu d a  a b r ir  um a filia l em  Len
çóis Paulista . A in fo rm ação  foi 
a p u ra d a  pelo  jo rn a l O EC O  d u 
ran te  o d ia  de on tem . U m a área  
na  ru a  15 de N ovem bro, na  região 
cen tra l da  cidade, foi so n d ad a  
p o r re p re se n ta n te s  d a  m egarrede, 
m as n en h u m  acordo  foi firm ado  
a inda , segundo o p ro p rie tá rio  
do te rre n o . No local funcionava 
um  estac ionam en to , que foi d e 
sa tivado  h á  alguns d ias. O jo r 
nal O EC O  en tro u  em  contato 
com  a assesso ria  de im p ren sa  da  
em presa , que não co n firm ou  e 
nem  negou a in fo rm ação .A  rede  
de Lojas A m ericanas con ta  com  
m ais de 465 estab e lec im en to s de 
vendas em  22 estados do B rasil 
e tam b ém  no D istrito  F edera l. É 
a q u a rta  m a io r em p resa  vare jista  
do país, segundo ran k in g  do Ibe- 
var em  2012.

FUTSAL

Copa Record começa 
amanhã em Lençóis
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SAÚDE DOS PÉS

Ortopedista 
dá dicas para 
escolher calçados

Entre tantos modelos de sapatos e 
estilos, um  detalhe é fundamental na 
hora de comprar um  calçado. Segun
do o ortopedista Bruno de Faria Batis
ta, o conforto deve vir em primeiro lu
gar. ”Para o uso diário dê preferência 
aos flexveis e confortáveis, que não 
deixam marcas avermelhadas nos pés, 
que representa sinal de aperto, e que 
tenha um  movimento anatômico com 
cada tipo de pé”, diz Batista.

JULGAMENTO

Homem acusado de tramar 
morte de esposa vai a júri

CONFORTO - Escolha do calçado correto evita problemas de saúde

Dois hom ens vão a jú ri popular 
amanhã, acusados de m atar um a m u
lher em 2009, no conjunto Maestro 
Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista. 
Eles foram denunciados por hom icí
dio triplam ente qualificado (asfixia, 
impossibilidade de defesa e m e
diante paga). A m ulher foi m orta 
em setembro de 2009. O m arido é 
acusado de planejar o crime e de 
contratar o outro para executar o

plano. Promotor de Justiça, H enri
que Ribeiro Varonez disse que não 
há como prever a pena. Ele espera 
que seja m aior que o homicídio 
qualificado, que é de 12 anos. O ju l
gamento tem  início às 8h30, com o 
sorteio dos sete integrantes do Con
selho de Sentença. Não há diferença 
da pena para o m andante e execu
tor. Se condenados, a pena pode 
chegar a 14 anos de prisão.
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LENÇÓIS

Faltam 500 vagas 
em creches de 
Lençóis Paulista

Segundo a Diretoria de Educação, 
500 crianças aguardam vagas em 
creches de Lençóis Paulista. Atender 
à dem anda é um  desafio para a Pre
feitura. A carência de vagas deve di
m inuir com a inauguração da creche 
do Residencial Santa Terezinha. Um 
dos motivos da dem anda extra é que 
Lençóis atende crianças de zero a cin
co anos em suas creches e não até os 
três, como prevê a Legislação.

AGUDOS

Transporte gratuito 
fica parado 3 horas © GESTAÇÃO - Prédio que vai abrigar creche com capacidade para 150 crianças segue em obras; inauguração deve ocorrer neste ano

POLÍCIA

Polícia Civil 
prende quadrilha 
em Agudos

A Polícia Civil de Agudos pren
deu, na m anhã da terça-feira 5, qua
tro hom ens suspeitos de formação 
de quadrilha especializada no as
salto propriedades rurais da região. 
Mais de 30 policiais participaram  
da operação. Eles vasculharam  re
giões rurais do m unicípio e chega
ram  até os suspeitos. Os hom ens 
estavam sendo investigados desde 
setem bro do ano passado.

TERCEIRA COLUNA

Pita quer 'carrão de 
luxo' para Câmara ©
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Cidades LIGA DE HANDEBOL
A categoria mirim estreou no Campeonato de Handebol da Liga 
de Handebol de São Manuel, vencendo no sábado, 2, o Bauru por 
23 a 17. Na competição participam também as categorias adulto e 
infantil, que vai jogar no dia 16 de março, contra o Bauru, às iohi5 
no Ginásio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, o Tonicão.

FRASE
"A gente tem atingido de 70% a 80% 
de conciliações processuais". Sandra  
M a ra  T ram o n te , chefe  do Centro  
Judiciário de  Soluções de Conflitos, 
sobre a u m e n to  da procura pe lo  Cejusc

COPA RECORD
Acontece amanhã, às 20h, a 

abertura da Copa Record de Futsal 
Feminino, que deve reunir 40 equi
pes. Estão previstas apresentações 
de dança, participação da Legião 
Feminina conduzindo as bandeiras 
das delegações, condução da pira, 
juramento do atleta e pronuncia
mento das autoridades. Após a ce
rimônia, Lençóis enfrenta Agudos, 
no ginásio Tonicão.

CMDCA
O novo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescen
te de Lençóis Paulista foi empossa
do no dia 1° de março. O encontro 
teve a presença da prefeita Bel Lo
renzetti, da diretora de Assistência 
e Promoção Social, Elisabeth Orta- 
do Athanásio, e da presidente do 
Fundo Social de Solidariedade Mu
nicipal, Maria Elena Dal Ben Pauli- 
no. O conselho tem representantes 
do poder público e da sociedade ci
vil. A advogada Telma Gutierrez vai 
presidir o conselho.

CONSELHO TUTELAR
Também no dia 1° foi escolhi

do o Conselho Tutelar de Lençóis 
Paulista, para um mandato de três 
anos. O conselho, órgão municipal 
que zela pelos direitos da criança 
e do adolescente, teve decidido 
a nova diretoria que é composta 
agora pelos seguintes membros: 
presidente Rogério Pereira Gomes, 
vice-presidente Sandra Amara To- 
nin Nelli, e secretária Maria Angeli
na Romani Malagi.

X

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

ARQUIVO PESSOAL
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Gestor am biental
Estou indignado com a falta de educação de alguns muní- 

cipes. Há algum tempo, terrenos localizados às margens da 
rodovia vicinal José Benedito Dalben vem sendo depósito de 
lixo e entulho, na saída do jardim Itamaraty. A Prefeitura tem 
feito a parte dela, mas mesmo assim acho que deveria co
locar algumas placas de proibição, notificar oficialmente os 
proprietários e dar prazos. Se o proprietário não cumprir, de- 
veriam limpar e mandar a conta independente de quem for.

José Alexandre de Andrade
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Você já teve em casa uma vitrola, um videocassete, um 
walkman e uma enceradeira? Tudo isso foi parar no lixo ou 
anda encostado num canto qualquer, não é mesmo? Então 
anote aí mais uma peça que está perto de virar museu ou 
ir parar no baú das peças fora de moda. É o computador de 
mesa, que é um trambolho perto dos notebooks, netbooks, 
tablets e smartphones. E está chegando ao mercado mais 
uma série de engenhocas que vai fazer brilhar os olhos dos 
maníacos por tecnologia. Uma delas é a câmera de alta re
solução, que tem GPS e transmite imagens para um aplica
tivo de celular. É indicada principalmente para filmar espor
tes radicais. Outra invenção é uma roupa que monitora os 
batimentos cardíacos, para quem pratica exercícios físicos. 
Quem preferir esse controle num objeto de uso mais cons
tante pode usar a pulseira com sensor, que indica até quan
to tempo o usuário dormiu na noite anterior. Tem ainda o 
relógio que recebe informações por rede sem fio do celular 
que está no bolso. Exibe junto com a hora 
certa a chegada de um e-mail, a previ
são do tempo e aceita comandos de 
voz. Outra novidade que já foi anun
ciada e que deve chegar ao mercado 
ainda este ano é 0 óculos que mostra 
imagens, mensagens e também aten
de ao seu pedido, por voz. Haja di
nheiro para comprar tudo isso.

1
O Ministério da Educação lançou um progra
ma de curso online de inglês e vai distribuir 
2  milhões de senhas. Uma versão online do 
programa Inglês sem Fronteiras, entrou no ar 
e oferece diferentes tipos de apoio para que 
estudantes de graduação e pós-graduação 
atinjam o total conhecimento da língua ingle- 
sa.As senhas serão distribuídas para alunos 
de universidades públicas e particulares que 
atingiram o mínimo de 600 pontos em alguma 
edição do Enem antes de 2009.

////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Opinião FRASE
• "A dívida ativa é lançada no final de cada ano. Por exemplo: no final de 
2012, se a pessoa não liquidou o débito desse ano, em 2013 ela já se torna 
uma dívida ativa".
Rodrigo Fávaro, coordenador do setor de Recuperação Fiscal da Prefeitura

PAR A PENSAR
"A Verdade nao 

é determinada por 
maioria de votos".

Papa Bento XVI

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

Lençóis está na lista

0 jornal O ECO traz hoje uma re
portagem que confirma a tese de 
que Lençóis está entre as cidades 

planejadas para investimento de em
presas da região. Informações obtidas 

pelo jornal confirma que mega va
rejista Lojas Americanas tem inte
resse em abrir uma filial na cidade. 
Ou seja, como diz o título, Lençóis 
está na lista. Uma seleta lista, 
diga-se.

Uma área na rua XV de novem
bro já foi sondada para a constru

ção de um prédio. Procurada, a 
Prefeitura preferiu não se manifes

tar sobre o assunto, o que a prin
cípio, já indica um sinal positivo.

Afinal, se a informação fosse infun
dada, a Prefeitura seria a primeira a 
desmentir o boato, para não criar uma 
situação desconfortável para a admi
nistração. É claro que entre a intenção e 
o fato há uma estrada a ser percorrida.

Mas apenas o interesse de empre
sas desse porte -  que geralmente to
mam decisões baseados em números e 
pesquisas -  já representa um bom sinal 
para a cidade. Em entrevista ao jornal O 
ECO, o dono da rede de supermercados 
Confiança afirmou que Lençóis está nos 
planos de expansão. Uma unidade deve 
ser construída nos próximos anos na re
gião do Jardim Europa. Vale aguardar os 
próximos capítulos dessa história.

//////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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O que fica de Chávez
Ana Carolina Costa,
estudante de jornalismo da 
Universidade Estadual Paulista "Julio 
de Mesquita Filho"

Dizer que Hugo Chávez foi um ditador 
é simplificar a complexidade por 
trás de um dos mais emblemáticos 

governos vigentes na América Latina du
rante as últimas décadas. Obviamente, 
as manobras políticas que permitiram ao 
presidente se manter no poder durante 
tanto tempo não deixam de ser questio
náveis se nos ativermos aos tradicionais 
moldes daquilo que definimos como de
mocracia. Por isso, a atitude de órgãos de 
imprensa e outros segmentos sociais que 
adotam uma visão conservadora diante 
da questão chega a ser compreensível.

O grande problema é que mais do 
que defender os valores inerentes a 
uma administração comprometida com 
uma constituição pautada nos princípios 
e práticas que protegem a liberdade 
humana e a responsabilidade cívica de 
cada um de nós, esse tipo de posicio
namento emana um pensamento de 
classe nem sempre saudável para essa 
mesma democracia.

Enquanto o presidente Chávez toma
va para si a missão de perpetuar as lições 
de Simon Bolívar e instituir o chamado 
"Socialismo do século XXI", personagens 
que, comodamente, assumiram o papel 
de protagonistas da história venezuela-

na, ao longo de séculos, foram alçados 
a uma nova realidade, com menos privi
légios ou benefícios. Seu pior pesadelo 
enfim se materializou na forma da restri
ção à participação de multinacionais na 
exploração de petróleo, da nacionaliza
ção de empresas-chave dos setores de 
energia e telecomunicações e da famosa 
reforma agrária.

E aqui surgem as considerações a 
cerca dos benefícios e malefícios de tais 
medidas. Divergentes ou não, mais ou 
menos embasados, os pontos de vista 
se somam para formar uma colcha de 
retalhos, pouco definida, que hora nos 
conduz a enxergar o legado chavista 
com o receio dos que temem a deban
dada da constitucionalidade e os efeitos 
de uma economia tão dependente do 
investimento estatal, hora acreditando 
que uma reforma social, que de fato 
coloque o povo no centro do processo 
político, é o caminho para atingirmos a 
justiça social, o pilar de qualquer socie
dade democrática.

O que acontecerá daqui para frente 
ninguém pode afirmar com certeza, mas 
tenham em mente: Hugo Chávez jamais 
foi o "palhaço" que tantas vezes tentaram 
fazê-lo parecer. Longe disso, nos despe
dimos de um líder como poucas vezes 
se viu. Odiado por muitos, mas amado 
por tantos outros, ele talvez tenha sido 
um visionário, que abriu as portas para o 
nascimento de uma nova América Latina.
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Em defesa da imaturidade
Fernando Darcie,
30 , é empresário.

Dia desses, conversando com um co
nhecido da mesma faixa etária que 
a minha, disse a ele que iria a um 

show em Bauru. Perguntei se ele tam
bém iria, pois sempre o encontrava em 
eventos deste naipe até uns anos atrás. 
A resposta foi um chute nas partes:

- Claro que não! Não tenho mais ida
de para fazer esse tipo de programa, te
nho maturidade agora.

A conversa acabou ali, mas o golpe 
me fez tirar duas conclusões: primeiro 
que meu camarada está um bocado des- 
gostoso com a vida. E segundo -  e mais 
importante -  eu não quero que minha 
idade dite o nível de diversão que eu me 
permito ter.

Maturidade é considerada algo su
perior -  como se, uma vez maduro, você 
terá que ser um adulto para sempre, não 
mais moleque. Maturidade, Vox Populi, 
é melhor do que imaturidade. "Você é 
muito imaturo" é da mesma ladainha de 
"você é um idiota". No entanto, percebo 
que quanto mais maduras as pessoas 
querem parecer, menores as chances de
las se divertirem.

Para mim, a qualidade de vida de uma 
pessoa pode ser medida pela frequência

com que ela dá gargalhadas. Quando 
você gargalha, você sorri. E quando você 
sorri, você está feliz. Portanto, naquele 
momento, apesar de todos os pesares e 
dificuldades da vida, você estará, mesmo 
que por um segundo, feliz.

Pode perceber: todas as vezes que 
você está com seus amigos, os momen
tos mais agradáveis não são aqueles 
que você fica falando sobre impostos, 
sobre política, reclamando da vida. Pelo 
contrário, os momentos "imaturos", in
fantis, os relatos de peripécias, as pia
das, o sarro; estes sim irão fazer seu 
encontro ser legal.

É claro que pessoas e gostos evoluem 
com o tempo, e que cada um é cada um. 
Não estou dizendo que devemos todos 
sair fazendo piadinha com todo mundo, e 
sei que a Terra do Nunca não existe. Que
ria só que meu amigo não se achasse ve
lho demais para ir a um show -  algo que 
eu sei que ele sempre gostou de fazer. 
Esse rótulo não faz sentido.A idade traz 
responsabilidades, stress, filhos; mas- 
creio, do fundo do coração, que ninguém 
deve deixar de permitir chorar de tanto 
gargalhar só porque isso não é coisa de 
gente madura.

E se você está nessa, juro que faz um 
bem danado tentar pegar mais leve nes
se papo de maturidade!

Pita quer gastar dinheiro 
em carrão de luxo

Presidente da Câmara de Lençóis Paulista, o médico Humberto 
Pita (PR) repete seu antecessor, Ailton Rodrigues de Oliveira, o Juru- 
na. Pita quer comprar um carro de luxo para uso da Câmara. O objeto 
do desejo é um Corolla, modelo da marca Toyota que custa mais 
de R$ 80 mil na versão luxuosa. No passado recente, Juruna tentou 
comprar o mesmo modelo. A iniciativa pegou (muito) mal junto à 
opinião pública e o ex-presidente acabou desistindo da ideia. Com 
dinheiro em caixa, Pita reacende o sonho.

Conta gotas
Há uma reunião entre os 12 

vereadores -  prevista para este 
mês -  para decidir se cada ban
cada política vai ter ou não as
sessor de confiança exclusivo. 
Há quem  resista e há quem  e x i
ja mais cargos de confiança na 
Câmara. Até lá, Pita e sua mesa 
diretora vão inchando a Câmara 
aos poucos e por conta própria.

J a n e irã o
O presidente Pita chamou 

a im prensa em janeiro para 
anunciar o corte generalizado 
na equipe herdada da gestão 
passada. Demitiu numa cane- 
tada só 13 assessores contrata
dos ou mantidos no cargo por 
Juruna. No pacotão, Pita tam 
bém anunciou a contratação de 
assessor jurídico e de assessor 
de im prensa. Eram seus dois 
prim eiros assessores.

C arnaval
Em fevereiro, foram con

tratados por Pita e sua mesa 
mais sete em cargos de con
fiança. São assessores para a 
presidência, para as atividades 
parlam entares, para o serviço 
de contabilidade, para fazer fo 
tografia dos vereadores, para 
chefiar a recepção e para o d e 
partamento de recursos hum a
nos. Além desses, foram no
meados quatro servidores de 
carreira para funções com issio
nadas: controle de patrimônio, 
chefia de segurança, secretaria 
e outras mais.

Chuvas de m arço
Chegou março e Pita abre a 

primeira sem ana do mês qu e
rendo mais gente f)araa Câma
ra. Fazem parte dos planos do 
presidente a nom eação do jor
nalista Alcimir Antonio do Car-

mo e de Sandro Rogério M a
ciel, ambos cotados para serem 
assessores dos parlam entares. 
Outra nom eação no projeto 
de Pita é Lilian Nayara Ferrari, 
que já é assessora legislativa e 
agora deve ir para o cargo de 
assessora parlamentar.

B a ta lh ã o
Tudo somado, a Câmara de 

Lençóis Paulista por vir a ter, 
pelo menos, 15 pessoas alo
cadas em cargos de comissão, 
entre servidores de carreira e 
nom eados sem concurso públi
co. São 12 os vereadores eleitos 
pelo voto popular. Gota a gota, 
a conta vai ficando salgada para 
o contribuinte pagar. De novo.

B endito  concurso
Que há a necessidade de 

gente para auxiliar os veread o 
res em suas funções, isso não 
se nega. M as, reza o bom se n 
so, a solução para preencher 
funções na adm inistração pú
blica é o bom e im pessoal con
curso. O problema do concurso 
público é que ele é im pesso
al. Ao que se insinua, nomear 
assessor escolhido a dedo sai 
mais ao gosto dos vereadores.

Fio de esp eran ça
Há um consolo para o con

tribuinte que paga essa conta 
toda. Nem todos os veread o 
res na mesa da Câmara con
cordam com as nom eações de 
mais assessores. As ind ica
ções mais recentes, por exem 
plo, têm apoio de apenas dois 
membros: o presidente Pita e o 
segundo-secretário Anderson 
Prado de Lima (PV). O tucano 
AAanoel dos Santos Silva (pri- 
m eiro-secretário) e Jonadabe 
José de Souza (PSC) são con
trários às contratações.
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Microsoft é multada 
em US$ 731 milhões 
na Europa por browser. 
Empresa é acusada por 
não oferecer opções a 
seu navegador.

CO I Usuários poderão 
controlar o S4 usando 
somente os olhos, diz site

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Galaxy S4 pode chegar ao mercado 
com recursos que vão além da tela maior 
com resolução Full HD. De acordo com o 
jornal "The New York Times", próximo top 
de linha da Samsung reconhecerá os mo- 

.E ^  vimentos dos olhos do usuário para mo
vimentar a página. A novidade poderá ser 
utilizada, por exemplo, para a leitura de 

— ^  textos. De acordo com o jornal, uma fon
te que garantiu já ter usado o S4, revelou 
que uma das funções dessa nova tecnolo
gia é, justamente, movimentar a barra de 
rolagem da Internet. O novo top de linha 
da Samsung vai "traduzir" a direção do 

olhar e mexer a tela naquela rota -  nor
malmente, para baixo, quando se está 

lendo uma notícia, por exemplo. Ou
tro indício da chegada desse recurso 

é que a Samsung registrou, nos Esta
dos Unidos, duas patentes de tecnolo

gias para "monitoramento de olhar". Por 
isso, a expectativa é de que os próximos 
lançamentos da fabricante venham equi
pados com a ferramenta. O Galaxy S3, ali
ás, tem uma tecnologia "semelhante", que 
mantém a tela sempre ligada enquanto 0 
usuário estiver olhando para ela. Dessa 
forma, é esperado que o Galaxy S4 venha 
equipado com uma evolução desse recur- 

^  so. Porém, até agora nenhum detalhe foi 
^  confirmado pela Samsung, exceto que o 

próximo top de linha será apresentado no 
^  próximo dia 14, durante o evento Unpa- 
^  cked, em Nova York.
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Xo que nunca.

Sistema de gestão para a sua empresa
fazer melhor o que já  faz bem. (14) 3263-3637
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QUINTA-FEIRA, 07/03 NASCER E PÔR-DO-SOL: i ^ 6h14 t ^ 18h38

t 3 3 ° ^  j  5mm 
1 ^ 2 1 ° ^  ^ ^ 80%

74%
35%

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

SEXTA-FEIRA, 08/03

csáí.

m anhã tarde noite

NASCER E PÔR-DO-SOL:

f 3 3 ° ^  ^ . 2mm 
1 ^ 2 1 ° ^  ^ ^ 80%

4 C l l8h 37

^ R 35 t̂

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

FASES DA LUA
MARCO

Fase Dia
Quarto Minguante 4 
Lua Nova 11
Quarto Crescente 19 
Lua Cheia 27

Hora
18:54
16:52 
14:28 
6:29 

N o  h o rá r io  de  
v e rã o , s o m a r u m a  

h o ra  às fa s e s  da  lu a .

SAMU

1 9 2
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar...... 3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi.......... 3267-8900

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

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa.................3298-9200
Ambulância.......... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar...... 3284-6426
Santa Casa................. 3283-8380
Pref de Pederneiras .. 3283-9570

Regional AÇÕES
As ações da Petrobras registraram forte valorização ontem. A 
empresa havia anunciado na véspera um aumento de 5% no 
preço do diesel nas refinarias, válido a partir de ontem. O diesel é 
o combustível mais usado no Brasil, respondendo por entre 45% e 
50% do consumo total. As ações tiveram alta de 15%.

ECONOMIA

Projeto de lei possibilita 
reparcelamento de dívida ativa
Valor total do débito 
de contribuintes 
ultrapassa os 
R$ 42 milhões

A n g e lo  N e to ___________

0 contribuinte que possui 
dívida ativa com o muni
cípio de Lençóis Paulista 

ganhará uma nova oportunidade 
para poder pagar seus débitos. 
Está em tramitação na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista 
um projeto de lei, vindo do Exe
cutivo, que permite o reparcela- 
mento dos débitos fiscais regis
trados em dívida ativa, ou seja, 
em cobrança judicial. Atualmen
te, a dívida ativa em Lençóis Pau
lista ultrapassa os R$ 42 milhões.

O débito com a Prefeitura 
se torna dívida ativa quando o 
munícipe não paga os impostos 
durante o exercício ou à vista. “A 
dívida ativa é lançada no final de 
cada ano. Por exemplo: no final 
de 2012, se a pessoa não liquidou 
o débito desse ano, em 2013 ela 
já se torna uma dívida ativa", ex
plica o advogado Rodrigo Fávaro, 
coordenador do setor de Recupe-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

VALOR - Dívida ativa em Lençóis Paulista ultrapassa a casa 
dos R$ 42 milhões; projeto de lei possibilita o reparcelamento

ração Fiscal da Prefeitura.
Essa dívida pode ser parcela

da em 90 meses, sem a possibi
lidade de reparcelamento. Caso 
não seja pago, o débito volta ao 
estado original, com multa, juros 
e uma cláusula penal de 2% de 
débito. Posteriormente, quando 
estiver no estágio judicial, a pes
soa recebe a visita de um oficial 
de justiça para fazer a penhora 
de bens.

“O nosso objetivo com essa 
lei é possibilitar mais uma alter
nativa para que o contribuinte 
pague as dívidas. Essa lei dá 
uma nova oportunidade para

que, se a pessoa não pagar, pos
sa fazer o reparcelamento desde 
que ela já tenha pago ao menos 
50% do parcelamento anterior", 
lembra Fávaro.

Um artigo do projeto diz que 
a dívida parcelada ou reparcela- 
da não descarta a possibilidade 
de penhora, arresto ou bloqueio 
de bens dos contribuintes. “Se a 
pessoa assumir o compromisso 
com a Prefeitura e aceitar pa
gar a dívida, o bem continuará 
penhorado, mas não haverá ne
nhum ônus para ele".

De acordo com a lei fiscal do 
município, o devedor não pode

O PERFIL DA DIVIDA ATIVA 
EM LENÇÓIS PAULISTA

R$ 42.679.067,90
é o to ta l em dívida ativa.

R$ 35.989.059,18
se referem a débitos do cadastro 

m obiliário  que estão em dívida ativa.

R$ 6.690.008,72
se referem a débitos do cadastro 

im obiliário  que estão em dívida ativa, 
que se referem a 7.793 imóveis.

se livrar dessa condição. “Feita 
a penhora, o bem não vai ser le
vado a cabo, ou seja, a leilão ou 
alienado, mas vai ficar constrito 
até que seja quitada a dívida e 
finalizado o parcelamento", com
pleta Fávaro.

Durante o parcelamento ou 
reparcelamento, não há incidên
cia de juros e multa. Existe ape
nas a correção monetária anual, 
o chamado índice de IPCA (Ín
dice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo) acumulado no 
ano. O projeto foi aprovado em 
primeira votação na sessão da 
segunda-feira 4.

AGUDOS

Transporte público fica paralisado por três horas
Estudantes e 
trabalhadores 
atrasam e perderam 
compromissos

W e lin to n  Barros________

Quem precisou usar on
tem pela manhã o trans
porte coletivo, que é 

gratuito em Agudos, teve que 
esperar ou ir para escola ou tra
balho caminhando. Isso porque 
os ônibus que rodam a partir 
das 6h não saíram da garagem 
da Prefeitura.

Estudantes, idosos e traba
lhadores ficaram sem o trans
porte das 6h às 9h30, horário 
em que geralmente os pontos 
estão cheios de usuários à es
pera do serviço. Algumas pes
soas reclamaram que perderam 
horário de trabalho, consultas 
médicas e alunos chegaram 
atrasados nas escolas.

O coordenador do serviço 
de transporte coletivo gratuito

iS
& !

Você teve algum prejuizo devido a interrupção do transporte público?

“Logo no início da manhã faltou ônibus 
sim. Porém, depois das nove já voltou ao 
normal. O serviço é muito bom, deve ter 
parado por problemas mecânicos mesmo."

José Carlos da Cruz

“ Eu tive que ir à pé para a escola, cheguei 
atrasada e quase perdi a prova que tinha 
na primeira aula. Quase não consegui 
fazer a prova. Eu pego dois ônibus por 
dia, os veículos estão ruins mas são os 
usuários mesmo que destroem."'

Gabriela Vieira

“Para mim não deu nenhum problema, 
estou acostumada a andar à pé, vim pro 
centro caminhando mesmo. Muita gente 
reclamou, tem gente que leva as crianças 
para a escola, outros que vão trabalhar, 
para algumas pessoas fez muita falta."'

Antonia Maria da Silva

de Agudos, Carlos Alves, disse 
em entrevista ao O ECO que as 
fortes chuvas que atingiram a 
cidade, na noite de terça-feira 5, 
impediram que equipes de mecâ
nica fizessem a manutenção dos 
ônibus, realizada diariamente.

“Nós fazemos a manutenção 
preventiva nesses ônibus todas 
as noites. Infelizmente, na noite 
de terça-feira paramos para fazer 
a manutenção e caiu uma chuva 
muito forte no nosso município. 
Os nossos mecânicos não conse
guiram trabalhar para fazer esta

manutenção, o que foi feito hoje 
(ontem) de manhã", explica Alves.

Procurado pela equipe, 
o prefeito Everton Octaviani 
(PMDB)pediu desculpas aos 
usuários do transporte. “Eu 
gostaria de me desculpar com 
o cidadão agudense. O serviço 
de ônibus gratuito é a menina 
dos olhos da administração, um

projeto que temos muito orgulho 
de falar por onde passamos, por
que proporciona uma economia 
fantástica aos agudenses. Pro
blemas como esse ocorrem em 
outras cidades e até em empre
sas privadas que cobram pela 
passagem. O nosso compromis
so de oferecer esse serviço à po
pulação continua", disse.

Marmoraria Lençóis LTDA -  ME, toma publico que requereu na CETESB 
a renovação da licença para atividade de marmoraria, sito a Rua Marechal 
Dutra n° 284 -  Vila Ubirama, CEP 18.683-440, Lençóis Paulista - SP

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista 4 V

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2013 -  de 05 de março de 2013 -  “Con
cede Título de Cidadão Lençoense ao Sr. José Augusto de Mattos Filho.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 05 de março de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 05 de março de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de março de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 30,24.

ESTRUTURAS METALICAS PORTONI LTDA torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia N° 7001855 e requereu a Licença de Instalação 
para Fabricação de Estrutura Metálicas à Rua Humberto Alves Tocci, 942, 
Dist. Industrial I, Lençóis Paulista-SP.

M e G A & A Z A R
PARA REALIZAÇÃO DO MEGA BAZAR EM PROL DA C aPELA

S an ta  A na  e S ã o  J o a q u im , e st a m o s  a r r ec a d a n d o  

ROUPAS, SAPATOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS.

Local de arrecadação:
Rua G uaraciaba, 4 7 9 ,  Jd . Iramaraty 

(14) 3263-6258 • 9629-0706 • 9126-5928
SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MaRÇO

m anhã tarde noite
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Polícia MENORES DO TRAFICO
A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Agudos apreendeu, na terça-feira 5, por 
volta das 18h, três menores com 40 pedras de crack prontas para a venda e 15 pedras 
sem estar embaladas, na rua Hilário Ramos, vila Vienense. Após denúncias, os policiais 
chegaram ao local e surpreenderam os menores embalando drogas. Eles foram levados 
à delegacia e depois conduzidos ao Núcleo de Atendimento a Infância de Bauru.

JULGAMENTO

Homem acusado de encomendar morte de esposa vai a júri
Crime ocorreu em 
2009 e julgamento é 
amanhã, com dois no 
banco dos réus

Carlos A lb e rto  D u arte

J andir Garcia de Freitas 
Filho, 32 anos, e Kléber 
Márcio Gomes, 33 anos, 

serão julgados amanhã no Fó
rum  de Lençóis Paulista. Os 
dois são acusados da morte de

Elizabete Ferreira, 26 anos, 
em 2009, no Conjunto Habi
tacional Maestro Júlio Ferrari.

Segundo apurou a Polícia 
Civil, Jandir, marido da víti
ma com quem tinha um filho, 
teria encomendado a morte 
da esposa ao colega de traba
lho porque queria morar com 
a amante no imóvel do casal. 
Em troca, Kléber, acusado de 
cometer o crime, receberia um 
veículo no valor de R$ 5 mil. 
Elizabete Ferreira foi encon
trada pela polícia, já sem vida,

com sinais de estrangulamen
to, em sua residência na noite 
de 6 de setembro. O crime foi 
esclarecido quatro dias depois.

Na época, a polícia traba
lhou com diversas hipóteses 
para o crime, uma delas que 
a mulher teria sido morta por 
engano ou vítima de latrocí
nio (roubo seguido de morte).

O delegado Luiz Cláudio 
Massa, que comandou as in
vestigações, contou à época 
que o fato que mais chamou 
sua atenção foi um dia após o

enterro da vítima, o marido 
comparecer à Delegacia de 
Polícia acompanhado de um 
advogado.

Em depoimento, Jandir 
disse que havia vendido seu 
veículo para Kléber, mas ain
da não tinha recebido o valor 
referente ao pagamento do 
carro. A hipótese de latrocínio 
foi descartada.

Massa decidiu realizar le
vantamento na empresa onde 
Jandir e Kléber trabalhavam. 
Descobriu que no dia do cri

me, Kléber saiu antes do ho
rário habitual e Jandir havia 
falsificado o ponto do com
panheiro, como se ele tivesse 
trabalhado até 0 hora. Um 
cinto encontrado pela polícia 
em uma casa vizinha à da 
vítima também ajudou a elu
cidar o crime. Ao ver o cinto 
em poder da polícia, a mulher 
de Kléber achou que o marido 
tinha sofrido acidente de tra
balho. Kléber foi interrogado 
e confessou o crime com de
talhes. Kléber disse à polícia

que o colega vinha reclaman
do que o relacionamento com 
sua esposa estava ruim, que 
ele tinha uma amante e que
ria se 'livrar' da mulher para 
ficar com a casa e morar com 
a amante no local. Em troca 
pelo crime, Kléber ficaria 
com o Voyage de Jandir, no 
valor de R$ 5 mil. Os dois te- 
riam arquitetado o plano para 
executar o crime. A vítima es
tava na cozinha e foi estrangu
lada. Em seguida, o acusado 
acionou a Polícia Militar.

DESARTICULADA

Quadrilha que roubava propriedades 
rurais é detida em Agudos
Acusados eram 
especialistas 
em roubos de 
gado e café

W e lin to n  Barros________

A Polícia Civil de Agudos 
desarticulou uma quadri
lha na manhã da última 

terça-feira 5. O bando é acusado 
de praticar assaltos em proprieda
des rurais do município e também 
da região. Mais de 30 policiais par
ticiparam da operação que percor
reu a zona rural da cidade.

Delegado responsável pelo 
caso, Jader Biazon disse que a Po
lícia Civil investigava a quadrilha 
havia mais de cinco meses. “Essa 
investigação vem desde setembro 
de 2012, nós conseguimos apurar 
que eles cometeram vários crimes 
de roubo na região. Em razão da 
gravidade dos crimes cometidos, 
resolvemos solicitar a decretação 
da prisão temporária", disse.

Quatro homens suspeitos de 
integrar a quadrilha foram presos 
e um ainda está foragido. Todos 
os acusados são moradores de 
bairros rurais de Agudos. Além de 
praticar roubos na cidade, segun
do a investigação, eles realizavam 
furtos em municípios como Gália, 
Ubirajara, São Manuel e Avaí.

De acordo com o delegado, o 
grupo utilizava armas de grosso ca
libre e um caminhão para realizar 
os assaltos, veículo de propriedade 
do mentor da quadrilha. Geral
mente, roubavam produtores de 
café e vendiam os produtos em 
outras cidades. Os integrantes do 
grupo são acusados do furto de 
gado em outras cidades da região.

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Ato da Mesa n° 048/2013 
Data: 06/03/2013 
Processo: Portaria n° 006/2013
Homologa o procedimento licitatório Carta Convite n° 003/2013 do tipo me
nor preço referente a aquisição de veículo, tendo como vencedora a proposta 
apresentada pela empresa Mori Motors Comércio de Veículos Ltda._______

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de março de 2013. Na página A5.
Valor da publicação R$ 24,92.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO

Contrato n° 018/2013; DATA ASSINAT: 01/03/2013; CON
TRATADO: Ocas -  Organização Cristã de Ação Social; CNPJ: 
50.848.316/0001-06; ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, n° 732, 
bairro Centro, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: geren
ciamento do atendimento médico a toda população; VALOR: R$ 
5.027.835,00 (cinco milhões e vinte e sete mil e oitocentos e trinta 
e cinco reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: Dis
pensa n° 007/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXIV, da Lei 
Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/03/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Muni
cipal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram con
feridas por lei, ratifica a contratação da Ocas -  Organização Cristã 
de Ação Social: CNPJ: 50.848.316/0001-06, para o gerenciamento 
do atendimento médico a toda população, VALOR: R$ 5.027.835,00 
(cinco milhões e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 
007/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXIV da Lei Federal 
n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 1° de março de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de março de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 52,51.
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Administração
m in : MARCIO MOREIRA/O ICO

SAG JOSE
Amanhã tem início a novena em hora a São José, às 
i9h30. O tema será ”José, homem de fé". No sábado, a 
quermesse recomeça com grande variedade de pratos 
e petiscos disponíveis. O almoço de domingo tem o 
tradicional Porco na Fornalha. Os convites estão à venda.

LENÇÓIS PAULISTA

Quinhentas crianças 
aguardam vagas em creches

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Creche do Santa 
Terezinha deve 
reduzir a demanda 
reprimida

Carlos A lb e rto  D u arte

Dados da Diretoria de Edu
cação apontam que 500 
crianças de zero a três 

anos aguardam vagas em creches 
de Lençóis Paulista. O índice 
deste ano é 60% menor que no 
ano passado, quando 800 crian
ças estavam na fila por uma vaga.

A ampliação da creche Lúcio 
de Oliveira Lima e a reorganiza
ção de vagas nas escolas infantis 
reduziu a demanda reprimida 
no início de 2013. Em entrevista 
ao ECO 90.1 Notícias, a diretora 
de Educação, Lucinara Barbosa, 
disse que reduzir a demanda re
primida por vagas em creches é 
um dos desafios dos próximos 
quatro anos. ”Foi um pedido da 
prefeita Bel Lorenzetti”, afirmou, 
ao revelar que está em andamen
to estudo de reorganização de 
vagas, que nas creches de Len
çóis tem um diferencial. Atende 
crianças de zero a cinco anos e

não até os três, como prevê a 
Legislação. O município tem 12 
creches com 1.440 crianças.

”A falta de vagas em creches 
não é problema somente de Len
çóis Paulista”, alertou a diretora 
de Educação, ao apontar estudo 
que mostra que no Brasil apenas 
16,91% das crianças de zero a 
três anos estão em creches. No 
Estado de São Paulo, o índice de 
ocupação é maior: 26,37%.

Para baixar a demanda re
primida, Lucinara não descarta 
nenhuma possibilidade e admite 
até parcerias para reduzir as fi
las de espera. Ela deve se reunir 
hoje com a prefeita Bel Lorenzet- 
ti (PSDB) para apresentar resul
tados de um estudo da diretoria, 
cujo teor não revelou.

Lucinara contou que este 
será inaugurada a creche do 
Residencial Santa Terezinha, o 
que deve reduzir ainda mais a 
demanda. Para o ano que vem, 
há planos de construir uma cre
che na Vila Repke, que depende 
de recursos da Prefeitura. Juntas, 
as duas unidades devem atender 
250 crianças.

SOCIAL
Se, por um lado, a fila de es

pera é um problema, por outro 
as crianças que frequentam as 
creches municipais têm trata
mento diferenciado. ”As creches 
aqui têm aquele lado social”, ex
plica Lucinara, ao destacar a ali
mentação diferenciada, o profes
sor 1, chamado de educador de 
creche, implantado desde 2010 e 
inédito na região, além dos cerca 
de 150 funcionários para cuidar 
em período integral das crianças.

Por causa do apelo social, as 
creches não param no período 
de férias escolares. Sabendo da 
necessidade de algumas crian
ças, as férias dos pequeninos são 
programadas de acordo com a 
dos pais, já que é fundamental as 
crianças permanecerem por um 
período também na companhia 
dos familiares.

Segundo a Diretoria de Edu
cação, nas creches as crianças 
são recebidas com café da ma
nhã, tomam um lanche antes do 
almoço, a refeição do meio dia, 
são servidas com café da tarde e 
se alimentam novamente antes 
de voltarem para casa. ”São os 
nossos alunos mais caros”, diz 
a diretora, ao revelar que outro 
estudo avalia o custo de cada 
criança ao município.

DEMANDA -  Creche no bairro Santa Terezinha vai atender cerca de 150 crianças; obra deve ser entregue este ano

MULHER

ASP realiza coquetel am anhã
Noite terá show e 
sorteio de brindes 
oferecidos pelos 
comerciantes

Da Redação_________

Em comemoração ao 
Dia Internacional da 
Mulher, a Associação 

dos Servidores Públicos 
(ASP) promove amanhã o 
coquetel do Dia da Mu
lher. O evento tem início às 
19h30 e acontece no Centro

de Convivência de Melhor Ida
de Deputado Ricardo Izar, que 
fica na Avenida Carlos Drum- 
mond de Andrade, 275 no bair
ro da Cecap.

As servidoras associadas 
devem retirar seus convites 
entre os dias 1° e 8 de março, 
na sede administrativa da ASP, 
situada na rua César Giacomi- 
ni, 241, na Vila Santa Cecília 
(próximo ao Corpo de Bombei
ros), das 8h às 18h. O acesso 
será permitido apenas para as 
associadas que apresentarem o 
convite na portaria.

Além do coquetel, o even-

to terá desfile de modas e 
o sorteio de vários brindes 
como celular, bolsa de es
tudo profissionalizante e de 
inglês, ensaio fotográfico, 
kits de perfumes e cosméti
cos, mais de 20 vales para 
compra de roupas e o já tra
dicional Dia de Princesa.

A servidora sorteada 
ganha um look completo 
(blusa, saia ou calça e calça
do) das empresas parceiras 
e também um dia no salão 
de beleza, em que a mulher 
realizara corte de cabelo, 
manicure e maquiagem.

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO PROPOSTA; Convite 001
2013; PROC: 001/2013; ÓRGÃO: Câmara Municipal de Macatuba; OB
JETO: CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do Convite, os quais darão 
atendimento às áreas contábil/financeira e de folha de pagamentos da Câ
mara Municipal. A Câmara Municipal de Macatuba torna público, para os 
efeitos do art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que a Comissão Especial de Lici
tações, reuniu-se nesta data para julgar as propostas atinentes ao processo 
em referência, deliberando, da análise das mesmas a vista das exigências do 
edital e depois de verificada a compatibilidade dos preços com a pesquisa re
alizada pela Administração, considerar aceitáveis as propostas apresentadas, 
classificando-as da seguinte forma: em primeiro lugar, a da empresa Conam 
Consultoria em Administração Municipal Ltda., no valor de R$ 42.000,00, 
em segundo lugar, a da empresa Cecam Consultoria Econômica, Contábil e 
Administrativa Municipal S/S Ltda., no valor de R$ 56.400,00 e em terceiro 
lugar, a da empresa MV&P Tecnologia em Informática Ltda., no valor de R$ 
66.000,00. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitações, Rua Mato Grosso, 3-30, Jardim Panorama, nos horários 
de expediente.

Macatuba, 05 de março de 2013.
Vereador Júlio César Saes -  Presidente

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 024/2013 -  Processo n° 044/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A). 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
19 de março de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponí
vel 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, 06 de março de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 025/2013 -  Processo n° 045/2013 

Objeto: Registro de preços para serviços de sonorização de eventos 
oficiais realizados pela Prefeitura. Tipo: Menor preço -  Recebimen
to das propostas e sessão de lances: 19 de março de 2013 às 10:00 
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 Paulis
ta, 06 de março de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 43,05.

a s s o c ia ç ã o  d a  m u l h e r  u n im e d
DE LENÇÓIS PAULISTA 
CNPJ:05.938.338/0001-02

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(Em Reais)

ATIVO 2012 2011
Ativo Circulante R$ 10.572 R$ 2.380
Ativo não Circulante R$ 4.709 R$ 4.757
Realizável a Longo Prazo R$ 3.559 R$ 3.200
Participação em Outras Empresas R$ 3.345 R$ 3.200
Bancos R$ 214 R$ 0,00
Imobilizado R$ 1.150 R$ 1.557
Moveis e Utensílios R$ 1.150 R$ 1.557
Total do Ativo R$ 15.281 R$ 7.137

PASSIVO 2012 2011
Patrimônio liauido R$ 15.280 R$ 7.137
Valores do Patrimônio Liquido R$ 7.137 R$ 9.488
Patrimônio Social R$ 6.546 R$ 6.546
Reservas R$ 2.942 R$ 591
Resultados R$ 8.143 R$ (2.351)
Superavit/Deficit do Exercício R$ 8.143 R$ (2.351)
Total do Passivo R$ 15.280 R$ 7.137

Demonstração do Resultado do Exercício 
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

Receitas Brutas 2012 2011
Doações Recebidas R$ 34.595 R$ 16.928
Receitas de Eventos R$ 447 R$ 460
Superávit Bruto R$ 35.042 R$ 17.388
(-) Despesas Administrativas R$ (26.715) R$ (19.628)
(-) Despesas Financeiras R$ (188) R$ (111)

Receitas Financeiras R$ 4 R$ 0,00
(-) Resultado Financeiro Líquido R$ (184) R$ (111)
Superávit Líquido do Período R$ 8.143 R$ (2.351)

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2012 
Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro 

Presidente
CPF:096.246.078-85

João Paulo Oliver Ramos 
Técnico Contabilidade 

TC CRC: 1SP288403/0-9

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista


Saúde TRATAMENTO
Uma nova técnica está sendo testada no Instituto de Psiquiatria do 
Hospital de Clínicas de São Paulo para tratar pacientes com depressão. 
Segundo especialistas, o tratamento deve substituir medicações em 
pacientes que não têm resposta aos remédios ou apresentam efeitos 
colaterais. Cinquenta pessoas serão selecionadas nesta fase de teste.

SAUDE DOS PES

Escolha do calçado certo evita dores e problemas de saúde
Dica vale para mulheres e homens; ortopedista recomenta ficar descalço para descansar os pés

Priscila Pegatin
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Ir até uma loja para escolher 
um par de calçados é fácil, 
principalmente para as mulhe

res. A dificuldade vem na hora 
de optar entre um sapato confor
tável ou bonito. ”Busco primeiro 
pelo conforto e depois pela be
leza. Não adianta ter um sapato 
bonito que depois vai prejudicar 
o pé”, diz Marcilene do Vale, 
depiladora. ”No meu caso, não 
posso só usar rasteirinha porque, 
por ser muito reta, me dá dor 
nas costas. Procuro comprar um 
calçado com pelo menos cinco 
centímetros de salto para usar 
diariamente”. E a preocupação 
de Marcilene é válida. ”Usar o 
sapato adequado vai evitar dores 
no dia a dia e o desenvolvimento 
de doenças, como joanete, unha 
encravada, esporão calcâneo, 
metatarsalgia (dor na parte fron
tal do pé), neuromas e entorses”, 
explica o ortopedista Bruno de 
Faria Batista.

Como o mercado de calça
dos é amplo, com diversidade de 
formatos, alturas do salto e quali
dade dos sapatos, fica mais fácil 
escolher o sapato ideal para cada 
tipo de pé. ”Para o uso diário, dê 
preferência aos flexíveis e con
fortáveis, que não deixam mar
cas avermelhadas nos pés, que 
representa sinal de aperto, e que

SAUDE -  Ao escolher um calçado, leve em consideração o conforto e flexibilidade no pé

tenha um movimento anatômico 
com cada tipo de pé, seja cavo, 
plano ou normal”, diz Batista, 
que ressalta: ”é importante tam
bém diversificar o calçado, não 
usar o mesmo todo dia. Assim 
a pessoa evita micoses, odores, 
além do desgaste do calçado que 
pode passar despercebido e cau
sar outras doenças”.

No caso das mulheres que 
precisam, por causa da profissão, 
trabalhar de salto, o ortopedista 
faz um alerta. ”O uso constante 
do salto alto pode causar um en
curtamento muscular na região

posterior das pernas, dores mus
culares, além de exigir bastante 
dos tendões e ligamentos, poden
do até provocar inflamação nos 
tendões”, explica. ”Já na região 
lombar, ocorre um aumento da 
curvatura (hiperlordose), po
dendo levar a uma sobrecarga 
da musculatura dessa região. 
Além da parte vascular, o uso 
excessivo do salto pode diminuir 
a contração muscular e, com 
isso, o retorno venoso, podendo 
provocar um edema nas pernas”. 
Por isso a importância de dar um 
descanso para os pés, como por

exemplo, andar descalço.
Segundo o ortopedista, o pé 

é tão vivo quanto as coxas, per
nas e braços e andar descalço vai 
manter os músculos ativos, as 
articulações móveis e as juntas 
saudáveis. ”O pé dentro do cal
çado fica 'enjaulado', com pouca 
possibilidade de se mexer”, diz. 
”Para quem não gosta do contato 
direto com o chão, pode colocar 
meias, por exemplo, só é preciso 
cuidado com os idosos, que ten
dem a escorregar mais, por isso 
para eles é indicado andar de sa
patos antiderrapantes”.

ORTOPEDISTA DA DICAS E AVISOS SOBRE O USO DE CADA TIPO DE CALÇADO
FOTO ARQUVO: O ECO

P^TAFORMA - aumenta o risco 
de quedas, tira a estabilidade da 
caminhada, reduz a mobilidade 
e altera a forma de apoio, que é 
esperada no andar normal;

SALTO ALTO COM BICO FINO
-  segundo o ortopedista, muda 
a estrutura e a forma de andar, o 
bico comprime os dedos, encurta 
os músculos da batata da perna, 
aumenta a lordose lombar e favorece 
as cãibras nos pés e nas pernas;
Salto baixo com bico redondo - é melho? 
que o alto já que o bico arredondado é 
indicado para os tipos de dedos;

SAPATO TIPO DE BONECA -
apesar de ser pouco flexível, como 
ressalta Batista, ele não apresenta 
problemas, pois é confortável e tem o 
bico redondo e não tem salto;

BOTA DE CANO ALTO COM 
SALTO - o perigo do salto, como 
orienta o ortopedista é o aumento 
no risco de quedas, já que tira a 
estabilidade dos pés;

BOTA DE CANO BAIXO SEM 
SALTO -  é o mais indicado. O cano 
baixo protege mais contra torções em 
relação ao calçado que não é bota 
nem tem salto;

SAPATO SOCIAL DE HOMEM
-  oferece pouca flexibilidade. É 
preferível usar um sapatênis para 
quem caminha ou fica em pé por 
muito tempo;

SAPATÊNIS - é melhor que o sapato 
social, porque o cadarço ajuda a fazer 
o ajuste com o tamanho dos pés e é 
mais flexível. Também absorve mais o 
impacto do dia a dia;

TÊNIS COM SOLADO ALTO -
além de prejudicar a pisada, não 
favorece os pés. Segundo Batista, o 
problema está entre a distância do 
calcanhar em relação ao chão;

TÊNIS PARA CORRIDA E 
CAMINHADA - não pode ter 
um amortecedor muito grande, 
no máximo, de 2 a 3 cm de 
altura, mas também não pode ter 
palm ilha reta. Precisa ser flexível 
e confortável; Para caminhadas, 
use am ortecedor - na hora de 
escolher um sapato para caminhar 
ou correr, é fundam ental perceber 
se ele tem amortecedor. "Quando 
caminha, o corpo recebe impacto. 
No dia a dia, am ortecer essa 
pressão é im portante, ainda mais 
para quem corre ou caminha por 
m uito tempo ou para quem está 
começando".

Consultório Odontológico
Dra. Elizandra Paccola 

Moretto de Almeida
Cirurgia • Dentista CROSP 82240

CCínica
S a n ta  ^ s a

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

Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365
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M A G IS T R 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 a g is t r a lp h a r m a .c o m .b r

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas;
- Entrega em dom icílio ; à
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; £
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; £
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e £
- Arom aterapia £
-Terapia Floral com produtos B ioF Io ra is ; £  I
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência §  CEh

Dr Bruno de Faria Batista!
CRM113.202-TEOT10^

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 Tet: 3263.6006

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

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

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

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tel (1 4 ) 3 2 9 8 -9 2 0 0

V  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Acontecendo
Fabiana e Willian, 
marcando 
presença na 
Pizzaria Hábil

W  Vitale
^  Laboratório

» RESULTADOS DOS EXAMES WEB 
» ATENDIMENTO AOS SABADOS 

«ATENDE OS CONVÊNIOS:
UNIMED - LWART - FUNERARIAS

Rua Barão Mello de Oliveira 44 
Centro - Lençóis Paulista 
3264-8880 • 3264-4432 
www.vitaielab.coni.br

S A N T ^L A R A
Materiais Elétricos

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL
M ANGUEIRA LED 

• R$ 7 ,25  por m etro  
m a n g u e ir a  LUM INO SA  

•R $ 4 ,0 9  por m etro

; Avenida Bt 
Centro

>: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Pastor Natalino, 260

FINAL
rnin: d iv u l g a ç ã o FOTO: DIVULGAÇÃO

No domingo 3, aconteceu a final do Campeonato Society do Jardim América. A equipe de Avaré superou o Palestra e sagrou-se campeã da 
competição. Na foto à esquerda estão o coordenador de Esportes Adolfo Martini, o diretor de Esportes José Lenci Neto e o vereador Francisco de 
Assis Naves, o Chico Naves, que fizeram a entrega das premiações aos atletas. Na foto à direta, o vice-prefeito José Antonio Marise entrega o 
troféu aos integrantes da equipe campeã.

FOTO: O ECO

• ELETROMAX
A Eletromax está no 
mercado há mais de 
um ano com o que há 
de melhor em materiais 
elétricos. A loja trabalha 
com poste padrão pronto, 
fios, cabos elétricos e 
materiais elétricos para 
indústria. A Eletromax fica 
na rua Machado de Assis, 
327 - Centro. Telefone (14) 
3263 5859. Na foto, Ribeiro 
e Carneiro.

FOTOS: STODIO A

o  Cleide, Júnior, Juliano e 
Antonio Carlos, na Hábill 
O  Daiana, Raíssa, Thiago e 
Rebeca, na Hábill 
© Cristiane e Rafael, na 
Hábill
O  Cida, Pra. Silvana, 
Valdemar e Luís, na Hábill 
© Daiana e Gerson, na 
Hábill
© Eduardo e Vitor, na 
Hábill

FOTOS: STODIO A lOIOS: STODIO A

• Doce da 
minha vida, 
Manuela a 
mamãe ama 
muito você.

• Lavínia, 3 
meses

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 ACAB AM EN TO

R :W A LTE R  M 0 R ETT0 ,3 4 0  
JD .JO ÃO  PACCOLA

03o

Hemolab
L A B O R A T Ó R IO  D E  A N Á L IS E S  C L IN IC A S

Horário áe atenáimento 
áas 6h30 às 17h30

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

CENTRO AUTOMOTIVO

AV.9DEJULH0ESQUINAC0M 13DEM AI0 
LENÇÓIS PAULISTA -CENTRO, FONE: (14) 3264-8!

http://www.vitaielab.coni.br

