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MEDIÇÃO DO TERRENO - Técnico de empresa terceirizada pela Gás Brasiliano faz levantamento topográfico nas ruas de Lençóis Paulista
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Ligaçao
DIRETA

LENÇÓIS

Mais três são diagnosticados com dengue
A D ireto ria  de Saúde divulgou 

ontem  a inform ação de que m ais 
três m oradores de Lençóis Paulis
ta  con tra íram  dengue. Ao todo , a 
doença já  som a 15 casos só neste 
ano . O s pacien tes d iagnosticados 
m ais recen tem en te  são do Jard im  
das Nações, Vila U biram a e Núcleo

H abitacional Luiz Z illo . A té agora, 
em  2013, foram  40 laudos negativos 
e m ais 14 pacien tes aguardando 
os resu ltados dos exam es. Segun
do D ireto ria  de Saúde, a situação 
segue con tro lada no m unicíp io , 
quando  com parada à  p resença  da 
dengue em  cidades da região . O

O local onde será construída 
a rotatória de acesso ao 
viaduto que liga o Jardim  
América à Vila Cruzeiro 
já  começou a receber 
as equipes de obras da 
Prefeitura. As ruas próximas 
ao local foram interditadas, 
sinalizando os desvios e 
orientando os motoristas.

Gasoduto vai 
abastecer a 
área urbana
Técnicos em topografia fazem levantamento de 
trajeto para que ramal de gás natural chegue aos 
consumidores fora do Distrito Empresarial O

EVENTO LAZER

Domingo tem Lago da ASP recebe
encontro de motos 400 quilos de peixe
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DROGA

PM prende 
jovem acusado de 
tráficar na Cecap

A equipe da Força Tática p ren 
deu  um  jovem  de 23 anos na tarde de 
ontem , acusado de tráfico de drogas 
na C ecap. D urante patrulham ento, 
ao perceber a presença da polícia, o 
jovem  tentou fugir depois de se des
fazer de um  folha de papel com oito 
pedras de crack, sete porções mais 
dois tijolinhos de m aconha e R$ 105 
em  dinheiro (foto). O  acusado foi en
cam inhado à  cadeia da região.

PEDERNEIRAS

Civil identifica 
corpo encontrado 
carbonizado

A Polícia Civil de Pederneiras 
abriu  inquérito para  investigar a 
m orte de um  jovem de 21 anos que 
foi encontrado carbonizado dentro 
de seu veículo, um  Gol de cor prata, 
com placas de Pederneiras na sexta
-feira 5. O  carro foi encontrado ain
da em cham as pelo C orpo de Bom
beiros em um a vicinal no Núcleo 
Antonio Faciollo. O  nom e da vítim a 
não foi divulgado pela polícia.

UNIVERSIDADE

Inscrições para 
bolsa terminam 
amanhã

O program a social Bolsa U ni
versidade custeia  50% do valor da 
m ensalidade  do curso de g radu
ação, até o lim ite  de R$ 310. Em 
Lençóis, a Facol está credenc iada  
no program a. Em troca, o benefi
ciário  deve desenvo lver a tiv idades 
du ran te  os finais de sem ana em  es
colas estaduais ou m unicipais, de 
acordo com  área  de estudo  ou suas 
hab ilid ad es acadêm icas. C )
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TEMPO
QUINTA-FEIRA, 11/04

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

A o n o p  tarde e à noite
T30„C /mR 92% 
*18"C  ^̂ ^ 48%

O
SEXTA-FEIRA, 12/04

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 

A o o o p  tarde e à noite
T32„C /mR 88% 
419"C LUR 53%

CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Aplicativo para tablets substitui 
livro didático; objetos em 3D 
criam sensação de game

Fechamentô r̂ 
desta edição: f
20h40 ^

0 _ E ( ^

LEVAM VOCE PARA CONHECER SEU IDOLO 
NO CAMARIM DA FACILPA 2013

•5s / /  RECORTE ■■
ESTE CUPOM ,E 

DEPOSITE .■ NAf 
URNA NO JORNAL-

 ̂ í*ife,O': ECO PARA 
PARTICIPAR DA 

PROMOÇÃO.

Sorteio dos nomes será pelo Facebook da rádio Ventura FM e cupom impresso no jornal O ECO
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ASP: 2 2  anos atendendo  
associados e dependentes

PALAVRA DO PRESIDENTE

Associação sempre 
disponibilizando 
bons serviços e 
representando o 
servidor

São mais de 690 convênios, 1,8 
mil associados e 100 atendimen
tos diários. Os números indicam a 
evolução da ASP, uma das mais re
presentativas associações classistas 
da região. Diariamente, a equipe 
da ASP - composta por sete fun
cionários - realiza inúmeros aten
dimentos que incluem pagamento 
de empresas/fornecedores, forne
cimento de guias para a Unimed, 
procedimentos para a manuten
ção do cartão ASP, agendamento 
e informações sobre a utilização 
do Recanto do Café, contatos te
lefônicos, organização das festas e 
eventos sociais e esportivos. É um 
trabalho que exige organização, 
rapidez, eficiência e planejamento.

Todos os meses, a ASP forma
liza novos convênios para levar 
aos associados e seus dependentes,

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RECANTO -  Novo grêmio recreativo da ASP, em Alfredo Guedes, é sucesso de público

mais opções de compra e prestação 
de serviços em todos os segmentos.

Os convênios mantidos pela 
ASP somam hoje 639 empresas 
e prestadores de serviços que in
cluem postos de gasolina, lojas de 
confecção, agropecuárias, peças 
automotivas, mercados, super
mercados, lojas de brinquedos,

padarias, comércio em geral, pla
no de saúde, plano odontológico e 
provedor de internet.

Neste ano, a ASP completa 
em outubro 22 anos de fundação. 
Nesta rica trajetória, a entidade 
cresceu no tamanho, na importân
cia e na representatividade. Pelo 
trabalho desenvolvido ao longo

de todos esses anos, a ASP rece
beu Moção de Aplausos em março 
de 2013, da Câmara de Vereadores.

Para os servidores que ainda 
não conhecem o Recanto da ASP, 
novo grêmio da Associação, faça 
seu agendamento todo dia 15 de 
cada mês para dias da semana e 
no dia 1°, para os finais de semana.

Colegas servidores

O Recanto do Café, novo 
grêmio da ASP, é uma con
quista que merece ser cele
brada por todos nós. Mesmo 
diante das inúmeras dificul
dades, contatos quase que di
ários e vários desafios, fomos 
superando todos os obstácu
los em direção a este sonho.

Afinal, administrar um es
paço com mais de 80 mil me
tros quadrados requer plane
jamento, bom senso, equilíbrio 
e força de vontade. Foram vá
rias reuniões e contatos para 
viabilizar uma proposta que 
fosse interessante para ambas 
as partes: ASP e o proprietário.

Depois, o levantamento 
de custos para iniciar as vá
rias melhorias para melhorar 
a infraestrutura já existente 
no local. Em seguida a exe
cução das melhorias e seus 
eventuais contratempos que 
toda grande obra exige. O tra
balho não está concluído. A 
diretoria deu apenas o primei
ro passo.

Sabemos que o espaço 
pede mais melhorias e va
mos continuar empenhados 
em trabalhar no sentido de 
executar de forma contínua, 
essas melhorias, tendo como 
principal objetivo atender os

servidores associados e seus 
dependentes. As grandes re
alizações têm início com um 
pequeno passo. Já demos esse 
passo e vamos continuar ca
minhando.

Em 2013, a ASP vai com
pletar em outubro, 22 anos de 
fundação. Quero reverenciar 
e enaltecer o trabalho iniciado 
naquele 28 outubro de 1991, 
quando os servidores se reu
niram e pensaram em uma 
associação que atendesse seus 
colegas e familiares. Passado 
tantos anos, vamos continuar 
caminhando, celebrando as 
conquistas do presente e pla
nejando o futuro.

Um grande abraço!

Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP

ASP -  A550CIACÃ0 DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

APRESENTA:

õanda
ESTILO IDEAL
P agode e S ertan e jo

t r a g a  a  s u a  f a m íl ia  e  a m ig o s
PARA UMA AGRADÁVEL PESCARIA 

NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO ATODA POPULAÇÃO
terça a domingo das 9 às 19 horas

N O V O S  P E IX E S !
mais de 400kg de peixes adicionados.

200kg 200
TILÁPIAS PACÚS

Sábado  
2 0 /a b r i l  
as 21hs

Associados Grátis 
Não Associados: 
Mulher: R$ 7,00  

Homem: R$ 10,00»
Aberto a toda a população

RECANTO DO CAFE
Rua 7  de Setembro, 100  
Distrito de Alfredo Guedes

INFORMAÇÕES: 
14 3E 64 .8998  

14 3E 63.I5 I7

http://www.aspLp.com.br


Cidades CANCHA DE BOCHA
Para a entrega das obras de reforma da Cancha de Bocha 
Adelino Lazari, no sábado, às i3h, terá início um torneio com 
a participação de 11 cidades da região. Os participantes vão 
disputar o troféu Odail Lazari. O evento integra a programação 
oficial pelos 155 anos de Lençóis Paulista.

HORÁRIO DO COMERCIO
Hoje, às i9h30 acontece no Te

atro Municipal de Barra Bonita uma 
audiência pública para discutir o 
novo horário do comércio da cida
de. Durante a audiência, o Depar
tamento Jurídico da Prefeitura vai 
apresentar a nova lei proposta pelo 
prefeito Guilherme Belarmino, já 
que segundo ele, a legislação que 
rege este assunto está ultrapassada. 
A lei atual estabelece que os comér
cios funcionem das 8h às 18h, com 
intervalo de 2 horas para descanso 
e refeição, permanecendo fechados 
aos domingos e feriados nacionais e 
municipais, com algumas exceções, 
como bancas e restaurantes.

OBRAS
A Prefeitura de Lençóis Paulista 

está implantando mais um ramal 
de galerias no Parque Rondon. Nes
ta semana, equipes da Diretoria de 
Obras e Infraestrutura iniciaram as 
obras para a colocação de 180 me
tros de rede na rua Gino Augusto 
Antonio Bosi, a partir do cruzamento 
com a rua Carmino Pietraróia.

INTERDITADO
Foi interditado ontem o trecho 

da avenida Arthur Balsi que faz a li
gação com os bairros Ponte Alta e 
Estiva, em Barra Bonita. Segundo o 
diretor do Departamento de Plane
jamento e Obras Públicas, engenhei
ro Munir Arradi, foram constatados 
problemas estruturais no local. A 
"Ponte do Balan", como é conhecida, 
já havia sido interditada parcialmen
te no mês passado e o trânsito de 
ônibus e caminhões estava proibido. 
Mesmo assim, os veículos pesados 
continuaram passando pela ponte, o 
que comprometeu ainda mais a es
trutura. Ainda não há previsão para 
a reabertura para os veículos.

PROIBIDO -  Ontem, por descuido ou engano, um motorista com carro adesivado de 
idoso estacionou em frente a uma garagem, na rua Geraldo Pereira de Barros. Apesar 
do local ter sinalização para não estacionar, a pessoa pode ter confundido com as vagas 
destinadas a idosos. O resultado foi uma multa por estacionar em local proibido.

PARTÍCIPE! - 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 vacina protege contra a gripe". 
Josiane M a ria  de  Souza, e n fe rm e ira  
da V ig ilância  Epidem iológica, sobre  
vacinação contra g ripe  que com eça  
s e g u n d a -fe ira  15

Nota Fiscal Eletrônica supera expectativa
Os prestadores de serviços já emitiram quase 6,4 mil notas 

eletrônicas. O número supera expectativa do setor de finanças 
da Prefeitura de Lençóis Paulista. O sistema foi disponibilizado 
no site da Prefeitura (www.lencoispaulista.sp.gov.br) no dia 15 
de janeiro. Desde 1° de abril, os prestadores de serviços que 
atendem a Prefeitura devem emitir as notas eletrônicas. Os 
demais terão até o dia 1° de julho para adotar o sistema. De 
acordo com o Setor de Tecnologia da Informação, alguns ajustes 
estão sendo feitos no sistema, de acordo com a solicitação dos 
prestadores de serviços, mas são pequenos detalhes. O sistema 
funciona de acordo com o planejado.

A emissão é simplificada. Os prestadores cadastrados no 
município têm acesso com senha, através dos escritórios de 
contabilidade. Os prestadores que não têm senha podem so
licitar que a Prefeitura Municipal vai enviar por e-mail. Não é 
necessário novo cadastramento, já que é 
utilizada a inscrição existente nos cadas
tros da Prefeitura Municipal. Com 0 novo 
sistema adotado pela Prefeitura Munici
pal de Lençóis Paulista, os prestadores 
de serviços náo têm obrigação de fazer 
a declaração eletrônica, eliminando um 
processo que antes era feito após a 
emissão da nota fiscal comum.

No Brasil, 105 mil trabalhadores domésticos já 
têm o FGTS recolhido pelos empregadores. O 
número corresponde a 1,5% dos quase 7 mi
lhões de profissionais que atuam em residên
cias como babás, arrumadeiras, cozinheiras, 
motoristas, entre outros serviços.

Por enquanto, os depósitos são facultativos, pois 
a norma ainda depende de regulamentação do 
governo. Os interessados em aderir à nova regra 
devem fazer o registro no Cadastro Específico do 
INSS, o CEI, na categoria empregador doméstico.

Por falta de vagas, adolescente com a interna
ção decretada pela Justiça de Lençóis Paulista 
não foi para a Fundação Casa na segunda-feira 
8. Ele foi apreendido com droga com dois maio
res e liberado após ser ouvido na Delegacia.

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

Impermeabilizantes
que protegem e 
valorizam o seu 
patrimônio

www.lwartquimica.conn.br CIPIAK K L W A R T
IMPERMEABILIZANTES impermeabilizantes

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lwartquimica.conn.br


Opinião FR A SE
• "Essa ramificação é muito importante para a nossa cidade. O gás 
natural é uma matriz energética limpa e barata, trazendo redução 
de custos e proporcionando o desenvolvimento das empresas". 
Altair Toniolo, o Rocinha, diretor de Desenvolvimento de Lençóis

PARA PENSAR
"Creio no riso e nas 

lágrimas como antídotos 
contra o ódio e o terror" 

Charles Chaplin

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

Um futuro diferente

Oanúncio da chegada do gás natural 
como matriz energética para abas
tecer os parques industriais lenço- 

enses é um marco histórico no desenvol
vimento do município. Não tem volta a 
inovação que essa conquista representa 
nos setores produtivos locais. A extensão 
em ramais que serpenteiam pelo períme
tro urbano até chegar -  inicialmente - às 
grandes empresas consumidoras que es

tão fora do Distrito Empresarial, com 
toda certeza, é uma virada de página 
neste capítulo da história.

Gás natural na porta de sua planta 
industrial é antigo objeto do desejo e 
tem sido esperança acalentada pelo 
empresariado há muito tempo. No 
final do mês, ao fazer seu balanço fi

nanceiro, a empresa chega sempre à 
mesma conclusão: produzir demanda 

energia e energia tem custo alto.
Eis que chega a esperança ou a

possibilidade de um futuro melhor para a 
classe empresarial. Energia limpa, abun
dante e a preços mais acessíveis (se não 
de imediato, a longo prazo). No extremo da 
linha de produção, a disponibilidade do gás 
natural combustível representa oxigênio 
para a empresa respirar aliviada no dispu
tado campo da competitividade produtiva.

É de se esperar que haja mais bene
fícios a médio ou longo prazos, mudando 
também o cotidiano de famílias e a rotina 
das donas de casas. Pelo trajeto que dese
nha o sub-ramal do gasoduto, não vai levar 
muito tempo para que o combustível abas
teça fogões de outras fontes consumido
ras, como edifícios residenciais, padarias, 
supermercados, restaurantes, etc. Chegará 
o dia em que o gás consumido na residên
cia entrará em nossas casas como hoje 
chegam a água, a energia elétrica, o tele
fone e a tevê por assinatura. O futuro será 
diferente, não tem como escapar disso.

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

I
magine três situações:

- Você vai renovar sua carta de moto
rista. Porém, descobre que precisa daque

le comprovante de votação. Sem ele, não 
tem como. Você revira gavetas, mas não o 
acha. Por fim, recorre à Justiça Eleitoral, que 
já está fechada e só abre depois do feria
do. Só que o prazo para a renovação vence 
hoje, e sem esse papel você não consegue, 
e você queria viajar e não vai poder dirigir. 
Daí você se lembra daquela multa que to
mou no radar e se esqueceu de pagar; mais 
papeis para correr atrás. Tá enrolado.

- Você faz uma compra no carnê em 
uma loja. Doze suaves parcelas. Mas, por 
engano, paga a sexta ao invés da quinta 
e segue adiantado até o final. Um belo dia 
de sol, ao tentar usar seu cartão de crédi
to, descobre que ele está bloqueado. Fica 
indignado, mas vai ao banco e é informa
do que cancelaram seu limite porque seu 
nome está no Serasa. Acontece que você 
não se lembra de dever para ninguém, e 
sai à procura do culpado, pois caloteiro 
você não é. Finalmente percebe a lamban
ça com o carnê. Corre à loja, mas a cobran
ça já foi terceirizada para uma empresa de

Aracajú, e o valor da dívida já dobrou com 
os juros. Daí você liga no o8oo, espera, es
pera e nada. E não dá para fazer compras 
ou para sacar dinheiro no banco, pois seu 
cartão está bloqueado. Tá enrolado.

- Vocês se separam. Entretanto, sem
pre se veem, pois existe uma história e 
até um resto de amor. Mas não conse
guem conviver no mesmo espaço, e vo
cês sabem disso. Até dormem juntos, po
rém antes do almoço acabam brigando de 
novo. Têm ciúmes se o outro segue sua 
vida, se arranja uma paquera, até se sai 
com amigos. Estão separados, mas não se 
desvinculam. Estão enrolados.

Engraçada a nossa ambiguidade brasilei
ra, essa subjetividade que nos torna, a todo 
tempo, pessoas enroladas por conta de pelo 
menos alguma coisa em nossas vidas -  das 
mais simples às mais sérias. No Brasil, são 
tantos os obstáculos que nos impedem de 
"andar na linha" (leis, burocracia, emotivi
dade, entre outras) que todo mundo teria 
um motivo para ser chamado de bandido.

No entanto, é tanta lengalenga até um 
veredito, uma "definição definitiva" que 
acabamos por ficar grande parte de nossas 
vidas em cima do muro, dependendo de 
combinações de fatores e de boas vontades 
para nos desenrolar.

Bendita és tu entre as mulheres
O
D

<

Marcos Aparecido de Toledo________
é advogado, empresário e teólogo.

Em poucas passagens bíblicas Deus 
enviou anjos diante de pessoas, es
pecialmente para dizer que se trata

va de pessoa abençoada. No evangelho 
de S. Lucas vimos Deus, por meio de anjo, 
transmitindo algo sublime à Maria: "E ex
clamou com grande voz, e disse: Ben
dita és tu entre as mulheres, e bendito 
o fruto do teu ventre"(Lucas 1:42). Seja 
como for, a verdade é que Deus mandou 
o anjo dizer que ela se tratava de pes
soa abençoada. Essa palavra veio a Maria 
num momento em que ela nem estava 
esperando e diferenciou-a das demais 
mulheres (bendita entre as mulheres). 
Sem sombra de dúvidas Maria foi uma 
mulher extremamente abençoada e o Es
pírito de Deus estava sobre ela. Nenhum 
de nós viria a existir sem uma delas ter 
dado a luz. Eu sou homem e não posso 
dizer como é ser mulher, mas posso di
zer o quanto sou abençoado por mulhe
res como a minha mãe, minha esposa, e 
outras tantas que foram e são bênçãos 
em minha vida. O motivo de Deus ter en
viado anjo para comunicação da mater
nidade é porque Maria não seria mãe de 
um simples mortal, ao contrário, abrigaria 
em seu ventre o filho de Deus, o próprio

Deus esvaziado de toda a Sua glória, se 
fazendo carne para habitar entre nós, Je
sus Cristo, o Messias e Salvador da huma
nidade. E, para isso, seria bem aventura
da entre todas as mulheres. Como lição 
ainda, podemos aprender que Deus tem 
derramado graça sobre a vida de mulhe
res desde sempre, até os nossos dias. No 
Evangelho de S. Marcos fala de mulheres 
que serviam a Jesus. As primeiras pes
soas a vê-Lo ressurreto foram mulheres. 
Por mais sublime que seja a paternidade 
é impossível imaginá-la sem a presença 
e participação de uma mulher. Imagino 
o que deva ser o papel de mãe, apenas 
imagino. Fomos feitos por Deus para 
ocuparmos papéis bem claros que são 
igualmente importantes, ainda que te
nham destaque diferente em momentos 
diferentes. A benção que Deus concede 
a algumas mulheres, certamente homem 
algum alcançará. Há algo sobrenatural na 
paternidade, mas há algo sobrenatural na 
maternidade. Hoje, as estatísticas dizem 
existir mais mulheres do que homens, 
há várias conjecturas e teorias para isso, 
eu tenho as minhas. Mas, sinceramente 
prefiro crer que se trata de apenas uma 
estatística. Sejamos gratos às mulheres, 
principalmente àquelas que Deus colocou 
em nossas vidas, mas, que todas sejam 
igualmente abençoadas.

Vereadores aprovam veto da 
prefeita sobre emenda de Jonadabe

A Câmara de Lençóis Paulista aprovou o veto parcial da prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) sobre uma emenda do vereador Jonadabe José de Souza (PSC) ao projeto 
de lei que dá em concessão administrativa o Recinto de Exposições José Oliveira 
Prado à Associação Rural. Nela, Jonadabe incluía as entidades religiosas entre as 
que podiam usufruir gratuitamente de um espaço no local. Apenas ele e Ailton Tipó 
Laurindo (PV) foram contrários ao veto.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Discordo
Jonadabe discordou do 

veto da prefeita; o verea
dor tentou explicar quais 
eram suas intenções com a 
emenda durante a palavra 
livre.

Sem entender...
Único a concordar com Jonadabe, 

Tipó não foi muito coeso nas suas pala
vras. Ele disse que entendia as intenções 
do vereador do PSC, mas que o mesmo 
não havia deixado claro isso na emenda. 
Se Tipó concorda que a emenda estava 
confusa, por que foi contrário ao veto?

Solitário
Aos poucos, o candidato a prefeito 

derrotado nas eleições de 2oo8 come
ça a ficar isolado na Câmara. Alguns 
requerimentos e indicações que an
tes continham os nomes de Humberto 
José Pita (PR), José Pedro de Oliveira 
(PR), o Coroné Bentinho e de Anderson 
Prado de Lima (PV), agora tem apenas 
os nomes do companheiro verde.

Abertura da CEI
O assessor jurídico da Câmara de 

Lençóis Paulista, Antônio Carlos Rocha, 
revelou ao jornal O ECO que ainda não 
recebeu o pedido de parecer da comis
são de Ética e Decoro Parlamentar so
bre o pedido de abertura de CEI contra 
o vereador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho.

D ifíc il acred ita r
Na última sessão, Prado reagiu às 

publicações do jornal O ECO sobre o 
racha na Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar. "Como pode haver um 
racha, se nem ao menos foi dado um 
parecer sobre as denúncias? Até o mo
mento, estamos trabalhando e con
versando para que caminhemos rumo 
ao mesmo desfecho", desferiu.

Tecnologia
Smartphone? Computador de 

mesa? Notebook? Pelo jeito, nada dá

conta do volume de trabalho desen
volvido pelo parlamentares lençoen- 
ses. Conversas de bastidores apontam 
que alguns estão interessados em 
comprar - com dinheiro público, claro 
- tablets para auxiliar nos trabalhos do 
Legislativo. Aja dinheiro!

Reinado
Nada contra os nobres vereadores, 

que já têm um carrão de luxo à dispo
sição e, talvez em breve, uma nova 
sede administrativa modernosa. Afi
nal, o que seria do rei sem carroagem 
e palácio. Só faltam o cetro e a coroa.

Recurso
Jonadabe e Manezinho estiveram 

ontem em São Paulo. Na Capital, se 
reuniram com o assessor do deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS), Sérgio 
Murilo. Ele confirmou o repasse de R$ 
300 mil para recapeamento das ruas 
do Jardim Itapuã.

Visitas
Os dois vereadores ainda estiveram 

no CEPAM (Centro de Estudos e Pesqui
sas de Administração Municipal) e no 
Palácio dos Bandeirantes, onde foram 
recebidos pelo governador de São Pau
lo, Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo sub
secretário da Casa Civil, Rubens Cury.

A gradecido
Moção de Congratulações em nome 

de todos os vereadores de Lençóis Pau
lista parabenizou os profissionais de 
imprensa pelo Dia Internacional do Jor
nalista, 8 de abril. Foi enviada aos pro
fissionais de O ECO cópia do documento 
assinado pelo presidente Pita, em nome 
dos demais vereadores. A equipe de O 
ECO agradece a deferência.
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FERTILIDADE
Morre aos 87 anos Robert 
Edwards, pioneiro da 
fertilização in vitro

Com cara de game, app para 
tablets em 3D substitui livro 
didático no Rio

FOTO: DIVULGAÇÃO

o |  Enquanto as telas sensíveis ao toque 
(D ^ e aplicativos parecem ganhar de profes- 
2 ^  sores e lousas cobertas de giz o cabo de 

guerra pela atenção de alunos em sala de 
aula, uma empresa paulista assumiu que 
tablets e smartphones fazem parte do 
material escolar e transformou em negó
cio a criação de conteúdo para estes apa- 

^  relhos. Segundo Felipe Rezende, cofunda- 
3 1  dor e diretor-executivo da EvoBooks, uma 

espécie de "editora e estúdio digital", 0 
negócio central nasceu como uma forma 
de ensino que utilizasse na sala de aula a 
experiência de vida dos alunos, permeada 

pela tecnologia, para facilitar 0 aprendi
zado. "É bom ter interatividade, mas 
não dá para esquecer que o objetivo 
é passar um currículo". Aplicativo da 

^  EvoBooks exibe conteúdo didático 
em 3D e em alta resolução para levar 

experiências dos alunos com games à 
sala de aula. Por isso, os programas pos
suem a estética dos games, mas 0 con
teúdo didático de matérias como Física, 
Química, Biologia, Flistória e Geografia. 
Foram desenvolvidos em 3D e qualida
de de imagem em HD para atenderem à 
exigência de quem está acostumado com 

^  jogos e filmes ultrarrealistas, diz Rezende. 
D iferentem ente da sisudez na forma de 
comercialização de livros didáticos, o app 
pode ser baixado como qualquer outros 

^  nas lojas da Apple, Google e M icrosoft d i
retamente nos aparelhos dos alunos.

Tecnologia da Inform ação
www.uniontecnologia.com.br J
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Lençóis P au lis ta  B orebi
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

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

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

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

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

Polícia DISTRAÇAO
O motorista de um caminhão morreu na manhã da terça-feira 9, após colidir contra 
a defensa metálica do acostamento na rodovia Castelo Branco (SP 280), no km 
196 mais 300 metros, em Pardinho. Segundo a Polícia Rodoviária, a companheira 
do condutor, que estava com ele no veículo, contou que ele se distraiu tentando 
espantar uma abelha na cabine e por isso teria perdido o controle.

TRAFICO

Força Tática apreende crack e cocaína em Agudos
Homem comercializava entorpecentes em frente à própria casa; "clientes" conseguiram fugir

W e lin to n  Barros________

A  equipe da Força Táti
ca da Polícia Militar 
de Agudos prendeu em 

flagrante, na segunda-feira 8, 
R.A.C, 26 anos. Segundo os po
liciais, ele comercializava dro
gas em frente à sua residência, 
na avenida Manoel da Costa, no 
Parque Pampulha.

Com ele foram encontrados 
20 papelotes de cocaína, 56 pe
dras de crack e R$ 16 em di
nheiro. Os policiais faziam pa- 
trulhamento pelo local, quando 
observaram que o acusado 
estaria entregando algo a um 
motociclista, que ao perceber 
a presença dos policiais conse
guiu fugir do local.

O acusado, ao perceber que 
seria abordado, jogou um paco
te no chão contendo 10 pedras 
de crack e 20 papelotes de coca
ína. Durante revista pessoal, os 
policiais encontraram no bolso 
da bermuda de Cunha a quantia 
em dinheiro e mais seis pedras 
de crack, uma delas em sua

FOTO: PAULO FRANCO

NA CUECA -  Polícia prende jovem em flagrante comercializando drogas; pedra de crack foi encontrada na cueca

cueca. Os policiais efetuaram 
buscas nas proximidades da 
residência, onde encontraram 
outro pacote em uma cerca de 
madeira, em frente à residência.

No saco plástico foram encon
tradas 40 pedras de crack.

O rapaz, que já era conhe
cido dos meios policiais pelo 
mesmo crime, foi levado à De-

legacia de Polícia, onde foi feita 
a prisão em flagrante por tráfico 
de drogas. Ele foi encaminhado 
ao CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Bauru.

PEDERNEIRAS

Polícia Civil identifica corpo de jovem carbonizado
Carro foi encontrado 
pelos bombeiros 
ainda em chamas no 
Antonio Faciollo

W e lin to n  Barros________

A  Polícia Civil de Peder
neiras abriu inquérito 
para investigar a morte 

de um jovem de 21 anos que 
foi encontrado carbonizado 
dentro de seu veículo, um Gol 
de cor prata, com placas de Pe
derneiras, na sexta-feira 5. No 
entanto, a polícia não divulgou 
o nome da vítima para não 
atrapalhar as investigações. O 
carro foi encontrado ainda em 
chamas pelo Corpo de Bombei
ros em uma vicinal no Núcleo 
Habitacional Antonio Faciollo.

O corpo foi encontrado to
talmente carbonizado e encami
nhado ao IML (Instituto Médico 
Legal), de Pederneiras. Após 
exame necroscópico, os médi
cos legistas identificaram uma 
perfuração em uma das coxas do 
rapaz, provavelmente provocada 
por disparo de arma de fogo.

O delegado titular de Pe
derneiras, Eduardo Herrera dos 
Santos, disse que a polícia tra
balha com a hipótese de homi
cídio. “Nós fomos até o local e 
percebemos que o corpo estava 
bastante carbonizado, o que difi
cultou a identificação. Junto aos 
destroços do veículo, os legistas 
encontraram os documentos da 
vítima. O fogo acabou destruin
do totalmente o veículo e tam
bém o corpo. Nós localizamos 
um projétil de arma de fogo, o 
que nos faz trabalhar principal
mente com a hipótese de homi
cídio", explica o policial.

Apesar da suspeita de ho
micídio, o delegado afirma que 
nenhuma hipótese pode ser des
cartada. Ele afirma ainda que as 
investigações seguem, mas não 
revelou outros detalhes que pos
sam atrapalhar os trabalhos.

V O CE EM DIA C O M  O  IPTU
L E N C O IS  M E L H O R A N D O  

T O D O S  O S  D IA S  P A R A  V O C Ê

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

V E N C IM E N T O  D IA  
1 5  D E  A B R IL

http://www.uniontecnologia.com.br


COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA -  SICOOB CRED-ACILPA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Lençóis 
Paulista — SICOOB Cred-Acilpa, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, con
voca os associados, que nesta data são de número 754 (setecentos e cinqüenta e quatro), em con
dições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no auditório da 
Acilpa, por absoluta falta de espaço em sua sede social, à Rua Piedade, 161, Centro de Lençóis 
Paulista -  SP, no dia 24/04/2013, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instala
ção, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convo
cação: às 18:00 com a presença de 2/3 dos associados; 2) em segunda convocação: às 19:00 com 
a presença de metade mais 1 dos associados; 3) em terceira convocação, às 20:00 com a presença 
de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
1. Prestação de Contas do 1° e 2° semestres do exercício de 2012, compreendendo o Relatório da 
Gestão, o Demonstrativo de Sobras e o parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Externa.
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social -  FATES.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Constituição de Fundo de Reserva de Expansão;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 11 de abril de 2013.
João Luiz Boarato 

Presidente do SICOOB Cred-Acilpa

Nota: Conforme determina a Resolução CMN 3.859/10, em seu artigo 30, as Demonstrações Con
tábeis do exercício de 2012, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, 
estão a disposição dos associados na sede da Cooperativa.

r

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autôno
mo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem 
como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do 
art. 59 da Lei Orgânica do Município, torna públi
co os seguintes atos oficiais:
Portaria n° 37/2013 de 05/04/13 - Torna sem 
efeito a Portaria n° 26 de 26 de fevereiro de 2013.

Portaria n° 38/2013 de 10/04/13 -  Exonera, a pe
dido, Mariana Rossi Pola da função de Agente da 
Administração Pública Municipal.
Errata: A Portaria n° 33, publicada na edição do 
Jornal O Eco de 21 de Março de 2013 página A4,
contêm incorreções. Onde se lê: “Portaria n° 
33/2012” leia-se “Portaria n° 33/2013” .

Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013.
José Antonio Marise

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 31,56.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.265

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais da sede do município e comarca de Macatu- 
ba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documen
tos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro // AIITON RODRIGUES DA SILVA e 
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 16 de fevereiro de 
1984, pedreiro, solteiro, domiciliado à Rua Maria Beltramin, 
n° 314, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filho de SEBASTIÃO 
RODRIGUES DA SILVA NETO e VERA LUCIA MEN
DES.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 22 de maio de 
1983, doméstica, solteira, domiciliada à Rua Francisco Oli
va, n° 105, Residencial Vale Verde, Macatuba/SP, filha de 
ELSO ANTONIO DE OLIVEIRA e ROSA DE JESUS 
OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.

Macatuba - SP, 05 de abril de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO

Eleição da Nova Diretoria
A Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lençóis Paulista e região, 
situada na rua Cel. Joaquim Gabriel, 1167, nesta cidade, convoca os senhores associa
dos para assembleia geral extraordinária, nos termos do artigo 15° do estatuto social, 
para eleição da nova diretoria que será realizada no dia 30 de abril de 2013, das 8:00 às 
13:00 horas. As chapas concorrentes deverão ser registradas por escrito, junto a secre
taria da associação dos aposentados, pensionistas e idosos de Lençóis Paulista e região, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias antes da eleição.
A nova diretoria será formada por:
-Presidente; -Secretário Geral; -Secretário de finanças; -Secretário p/ educação /cultura 
/comunicação /imprensa; -Secretário para atividades sociais, esportes e lazer; -Secretá
rio para previdência e movimento social; -Secretário para assuntos jurídicos e serviços. 

Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013 
Getulino Araujo - Presidente.

COMUNICADO
MANTELLI & MANTELLI DE LENÇÓIS PAULISTA LTDA -  ME, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 7004540, válida 
até 04/04/2016, para Pintura em produtos metálicos e serviços de jateamento, 
sito à Rua Ásia, 285, Distrito Industrial em Lençóis Paulista -  S/P.

A EMPRESA R.M RODRIGUES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., 
torna público que recebeu da CETESB a licença de operação de n° 070112392 
para Fabricação de Máquinas e Equipamentos de uso especifico, sito à Rua 
Luiz Conti, n° 100, Distrito Industrial Luiz Trecenti Lençóis Paulista/SP.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

É fácil! É grátis!
Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

Recorte o  c upom  e  en tregue na recepção do Jornal O  Eco, na rua G eraldo Pereira d e  Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Munici
pal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferi
das por lei, para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.° 
8.666/93, ratifica a contratação da empresa PROESTE SERTANEJO POP 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., com registro no CNPJ/MF sob n.° 
17.314.491/0001-48, para apresentação musical da dupla “André & Ma- 
theus”, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja despesa correrá 
através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 008/2013, Processo 
n° 087/2013, com fundamento no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
ratifica a contratação da empresa VANESSA CRISTINA CAZON - ME, 
com registro no CNPJ/MF sob n.° 13.186.583/0001-39, para apresentação 
musical da cantora gospel “Eliane Silva”, no valor de R$ 34.000,00 (trinta 
e quatro mil reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N.° 005/2013, Processo n° 030/2013, com fundamento 
no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 07 de fevereiro de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
ratifica a contratação da empresa A.H. NACBAR EVENTOS - ME., com 
registro no CNPJ/MF sob n.° 14.987.967/0001-46, para apresentações ar
tísticas: da cantora “Damares” no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais), e dos cantores “Sérgio Reis” e “Renato Teixeira” no valor de R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), cuja despesa correrá através da INE
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 009/2013, Processo n° 088/2013, 
com fundamento no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93 e 
suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

AUDIÊNCIA PUBLICA

A Prefeitura convida para a Audiência Pública de apresentação do plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Municí
pio de Lençóis Paulista.

Data: 19 de Abril de 2013 (Sexta-feira)
Horário: 09h30
Local: Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
Rua Anita Garibaldi, 821 -  centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme 
artigo 61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst- 
-TCU n° 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 033/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CONTRATADO: Es- 
trutuarte Locações Ltda - ME; CNPJ: 02.505.720/0001-34; ENDEREÇO: 
Avenida Francisco Lopes Barbosa, s/n.° Km 1,5 Margem Direita, município 
de Iacanga/SP; OBJETO: locação, montagem e desmontagem de tendas tipo 
pirâmide para o evento da Facilpa 2013, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, 
n° 300, durante a realização dos eventos comemorativos do aniversário da ci
dade, no período de 02 a 12 de maio de 2013; VALOR: 41.970,00 (quarenta e 
um mil, novecentos e setenta reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODA
LIDADE: CONVITE n.° 015/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei 
Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 11/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 034/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CONTRATADO: Be- 
nedicto Machado Sonorização - ME; CNPJ: 05.507.311/0001-65; ENDERE
ÇO: Rua Budapeste n.° 266, município de Avaré/SP; OBJETO: locação de 
sonorização e iluminação para mega shows no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, n° 300, durante a realiza
ção dos eventos comemorativos do aniversário da cidade, no período de 02 a 
12 de maio de 2013; VALOR: 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais); 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE n.° 016/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
11/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 035/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CONTRATADO: Nigro 
Terceirizações e Serviços Ltda - ME; CNPJ: 10.653.606/0001-80; ENDERE
ÇO: Rua Santo Antônio n.° 652, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação 
geral de banheiros e sanitários para o evento da Facilpa 2013, sito à Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, n° 300, durante a realização dos eventos comemorativos 
do aniversário da cidade, no período de 02 a 12 de maio de 2013; VALOR: 
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) 
dias; MODALIDADE: CONVITE n.° 017/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, 
II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 11/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 036/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CONTRATADO: RGJ 
Eventos e Locações Ltda - EPP; CNPJ: 02.758.232/0001-39; ENDEREÇO: 
Avenida Adolfo Pinheiros, n.° 760, município de Santo Amaro/SP; OBJETO: 
locação, montagem e desmontagem de baias para os cavalos para evento da 
Facilpa 2013, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, n° 300, durante a realiza
ção dos eventos comemorativos do aniversário da cidade, no período de 02 
de maio a 12 de maio de 2013; VALOR: 14.400,00 (catorze mil e quatrocen
tos reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE n.° 
013/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 11/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 037/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CONTRATADO: Gra- 
boski Advogados Associados; CNPJ: 04.313.315/0001- 4; ENDEREÇO: Rua 
Fioravante Spósito n.° 483, município de Adamantina/SP; OBJETO: contra
tação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria na área de Educação; VALOR: 58.200,00 (cinquenta e oito mil e du
zentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 
018/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 11/04/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 078/2013; DATA ASSINAT: 01/04/2013; CON
TRATADO: Drogaria Ortega Ltda.; CNPJ: 00.630.165/0001-47; ENDERE
ÇO: Rua José do Patrocínio, n° 425, Município de Lençóis Paulista/SP; OB
JETO: registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição, 
em caráter emergencial, de medicamentos e materiais médicos não previstos 
na lista de padronização da Diretoria Municipal de Saúde para atender ao 
“Programa Especial de Atendimento à Saúde”, conforme Lei Municipal n° 
2.980/2001; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
033/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 11/04/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 094/2012; DATA AS
SINAT: 18/02/2013; CONTRATADO: Editora e Tribuna Lençoense Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.° 95 Box B36 E, município 
de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 11.205.621/0001-28: OBJETO: prorroga
ção da vigência da ata de registro de preços; VIGÊNCIA: 1 (um) mês; 
MODALIDADE: PREGÃO N° 071/2012; FUNDAMENTO: Art. 15, § 
3° III, da Lei Federal n.° 8.666/93 e Decreto Executivo 392/2005, DATA 
PUBLIC: 11/04/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 011/2012; DATA ASSINAT: 01/02/2013; 
CONTRATADO: Propagare Serviços e Publicidade Ltda - ME; ENDERE
ÇO: Rua Libero Badaró n.° 714, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 
03.915.509/0001-52: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 
006/2009; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 11/04/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 196/2012; DATA ASSINAT: 22/02/2013; 
CONTRATADO: Almeida e Leonel Projetos Ltda - ME; ENDEREÇO: 
Rua 15 de Novembro, n.° 753, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 
13.831.411/0001-70: OBJETO: acréscimo nos serviços; VALOR: 3.459,06 
(três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos); MODA
LIDADE: CONVITE N° 051/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1° 
da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 11/04/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 170/2012; DATA AS
SINAT: 28/02/2013; CONTRATADO: Petronac Distribuidora Nacional de 
Derivados de Petróleo e Álcool S/A; ENDEREÇO: Avenida Senador Ono- 
fre Quinam, n.° 763, município de Paulínia/SP; CNPJ: 02.123.223/0001- 
71: OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata 
de registro de preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 132/2012; FUNDA
MENTO: Art. 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 
11/04/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 076/2012; DATA 
ASSINAT: 28/02/2013; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito 
Lençóis Paulista Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001-52: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 069/2012; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 11/04/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 171/2012; DATA 
ASSINAT: 26/03/2013; CONTRATADO: Ciapetro Distribuidora de Com
bustíveis Ltda; ENDEREÇO: Rua Orlando Bergamo, s/n, município de 
Guarulhos/SP; CNPJ: 01.466.091/0006-22: OBJETO: recomposição do 
equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de preços; MODALI
DADE: PREGÃO N° 132/2012; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da Lei 
Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 11/04/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 076/2012; DATA 
ASSINAT: 27/03/2013; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito 
Lençóis Paulista Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001-52: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 069/2012; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 11/04/2013.

Lençóis Paulista, 09 de abril 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais 
atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas proprie
dades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação 
desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 11 de Abril de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Nataelito Vidal da Silva Rua Argemiro Paccola 
L19 Q P Joao Paccola 23048/2324

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 346,57.



Regional NACIONAL
Número de casos suspeitos de dengue no país mais que triplicou 
do começo do ano para cá em relação ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as suspeitas 
de dengue aumentaram 279% de janeiro a março. As notificações 
recebidas em todo o país passaram de 167 mil para 635 mil.

TRANSMISSÃO

Lençóis Paulista confirma mais três casos de dengue
São 11 casos importados e quatro autóctones; até ontem foram registradas 69 notificações

Carlos A lb e rto  D u arte

A  Diretoria de Saúde con
firmou ontem mais três 
casos de dengue em 

Lençóis Paulista. Somente este 
ano, o município tem 15 casos 
da doença, sendo 11 impor
tados e quatro contraídos na 
cidade. Os casos confirmados 
esta semana são de moradores 
do Jardim das Nações, Ubira- 
ma e Núcleo Habitacional Luiz

Zillo. A moradora das Nações, 
de 45 anos, contraiu dengue na 
cidade. O  morador do Jardim 
Ubirama, de 60 anos, viajou à 
praia e o homem de 25 anos 
do Núcleo Luiz Zillo reside 
também em Agudos, segundo 
a Diretoria de Saúde, que nesta 
quarta-feira recebeu mais três 
notificações (suspeitas) de den
gue. Até esta quarta-feira fo
ram 69 notificações da doença, 
sendo 15 casos positivos, 14

exames aguardam resultados 
e 40 exames deram resultado 
negativo.

Em comparação à cidades 
da região, a situação está con
trolada em Lençóis Paulista, 
mas os moradores não podem 
se descuidar com os criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, tanto 
fora quanto dentro de casa. 
Reservatórios de geladeira, 
trilhos de box de banheiro,

calhas e entroncamento de ár
vores são locais de procriação 
do mosquito. "A Diretoria de 
Saúde está fazendo sua parte, 
através dos agentes comunitá
rios de Saúde que orientam os 
moradores diariamente”, disse 
Roberto Godoy, da Vigilância 
Epidemiológica. Ele explicou 
que o índice de breateau me
dido recentemente é de 1.3, in
ferior ao 1.4 medido no mesmo 
período de 2012.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CONSCIENTIZAÇÃO - População precisa fazer 
sua parte não jogando lixo em locais inapropriados

SAÚDE

Agudos se mobiliza para o dia de combate à dengue no sábado
Campanha irá mobilizar diversos setores da comunidade no combate ao mosquito Aedes aegypti; o município já registrou 46 casos da doença neste ano

W e lin to n  Barros

A  Secretaria Municipal 
de Saúde de Agudos 
irá realizar neste sába

do uma campanha de combate 
à dengue em toda a cidade. O 
"Dia Municipal de Combate à 
Dengue”, irá mobilizar volun
tários da comunidade e agentes 
de saúde que irão ajudar na

eliminação de criadouros do 
mosquito no município.

Só neste ano, a secretaria já 
registrou 46 casos da doença, 
sendo 43 autóctones - contraídos 
no município - e apenas três im
portados de outra cidade. Todos 
os casos já foram analisados e os 
pacientes passam bem.

Neste sábado, a população 
poderá colaborar com a cam

panha colocando na calçada 
todo material inservível que 
possa acumular água, com ex
ceção para materiais conside
rados entulhos.

Os agentes da Prefeitura e 
voluntários passarão nas casas 
para orientar os moradores sobre 
os riscos da doença e como com
bater o mosquito transmissor, o 
Aedes aegypti.

A secretária de Saúde, Marli 
Rondina Arantes, disse que toda 
equipe estará nas ruas para aju
dar a população. "Nossa equipe 
estará a postos para orientar a 
população, vamos fazer nebuli- 
zação, visitas e vamos atuar for
temente nos bairros onde temos 
confirmações de casos”, explica.

Segundo ela, a colaboração 
dos moradores fará toda a dife

rença no combate ao mosquito. 
"Nós pedimos à população que 
ajude, estamos precisando de 
voluntários para nos ajudar nesta 
ação, todos são bem vindos. Vale 
lembrar que o combate começa 
dentro de casa”, finalizou.

SERVIÇO
Voluntários interessados em 

participar do mutirão contra a

dengue devem entrar em conta
to pelo telefone (14) 3262 2383. 
Os participantes receberão um 
certificado de voluntariado. 
O cadastro pode ser feito até 
amanhã, das 8h às 16h. As ati
vidades do "Dia Municipal de 
Combate à Dengue” no sábado 
começam às 7h, em frente à 
escola municipal Coronel Leite 
no centro da cidade.

Prefeitura Municipal 
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 4458 de 9.04.2013...........Dispõe sobre a concessão de direito real de uso
em área de terreno do Município, localizada no Distrito Empresarial Luiz 
Trecenti.
Lei 4459 de 9.04.2013...........Autoriza o Executivo Municipal a receber em
doação, com encargos, de Renato Aparecido Argentino e Outro, um terreno 
urbano com área de 2.142,34 m̂ , localizada na Gleba F, denominada Chácara 
Prata.
Lei 4460 de 9.04.2013...........Autoriza abrir crédito especial para ocorrer
com as despesas de desenvolvimento do Projeto “Trânsito Seguro e Cultura 
da Paz”.
Lei 4461 de 9.04.2013...........Autoriza reabrir crédito especial para utiliza
ção do saldo residual do convênio celebrado com o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria da Educação, visando a aquisição de equipamentos 
para a creche no bairro Santa Terezinha, através do Programa “Ação Educa
cional Estado/Município/Educação Infantil”.
Lei 4462 de 9.04.2013...........Autoriza reabrir crédito especial para ocor
rer com as despesas de desenvolvimento do Projeto “Saúde Sim, Violência 
Não”.
Lei 4463 de 9.04.2013...........Dá denominação ao próprio público municipal
localizado no Jardim Itamaraty.
Decreto 151 de 9.04.2013...........Autoriza a reabertura do crédito especial
nos termos da Lei Municipal 4461, de 9.04.2013, no valor de R$ 155.270,94, 
para ocorrer com as despesas de aquisição de equipamentos necessários ao 
funcionamento da creche no Bairro Santa Terezinha.
Decreto 152 de 9.04.2013...........Autoriza a reabertura do crédito especial
nos termos da Lei Municipal 4462, de 9.04.2013, no valor de R$ 19.346,00, 
para ocorrer com as despesas de desenvolvimento do Projeto “Saúde Sim, 
Violência Não”.
Decreto 153 de 9.04.2013...........Abre, nos termos da Lei Municipal 4460,
de 9.04.2013, crédito especial no valor de R$ 30.000,00 para ocorrer com as 
despesas de desenvolvimento do Projeto “Trânsito Seguro e Cultura da Paz”.
Decreto 154 de 9.04.2013.......... Retifica dispositivo do Decreto Executivo
n.° 134 de 20.03.2013.
Portaria 487 de 9.04.2013..................Concede licença gestante a Denise Go
mes Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 488 de 9.04.2013................. Afasta, para tratamento de saúde, Nor-
seman Capellari, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 489 de 9.04.2013..................Afasta, para tratamento de saúde, Cé
lia Joana Rodrigues Morais, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 490 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Adalgima Aparecida Vieira Sant’Anna, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 491 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Márcia Leite de Oliveira, Monitor de Creche.
Portaria 492 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Ângela Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 493 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Maria Edite Duarte da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 494 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Vera Lúcia Giglioli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 495 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Sebastião Leite Baraunas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 496 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Fernanda Expedita Moreira, Vigilante.
Portaria 497 de 9.04.2013..................  Prorroga o afastamento concedido a
Lídia Aparecida Vieira de Oliveira, Agente Escolar.
Portaria 498 de 9.04.2013..................Prorroga o afastamento concedido a
Luiz Sérgio Moreira, Agente Escolar.
Portaria 499 de 9.04.2013..................Autoriza a Igreja Evangélica Pentecos-
tal Caminho da Paz a utilizar a Praça “Antonio Carlos Nelli”.
Portaria 500 de 9.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Silmara Cristina Ghirotti Lopes, Professor de 
Ensino Fundamental II.
Portaria 501 de 9.04.2013..................Convalida o afastamento concedido,
para tratamento de saúde, a Alzira Schmoller, Professor Substituto de Ensino 
Fundamental I.

Lençóis Paulista, 10 de abril de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de abril de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 89,32.



Economia DISTRIBUIÇÃO
Terminou na última semana, a construção de 
uma central de distribuição do gás natural no 
Distrito Empresarial. As válvulas do local irão 
controlar o fornecimento da matriz energética 
para o ramal do próprio distrito e da cidade.

c o m b u s t ív e l

Gás natural deve passar pelo Centro de Lençóis
Profissionais de topografia realizam estudos na cidade para que a ramificação do gasoduto chegue a três indústrias fora do Distrito Empresarial

RUAS E AVENIDAS PELA QUAIS DEVE PERCORRER A RAMIFICAÇÃO DO GASODUTO

TRAJETO DO RAMAL DO GASODUTO PELO PERÍMETRO URBANO DE LENÇÓIS
1 - Ponto de saída, na rua África, e segue pela LEP-060 (rodovia Juliano Lorenzetti); 2 - 
passagem inferior pela rodovia Marechal Rondon; 3 - segue pela rua Adriano Anderson 
Foganholi; 4 - segue pela rua Argentina; 5 - segue pela rua Aristeu Rodrigues Sampaio;
6 - segue pela avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola; 7 - passagem inferior pelo viaduto 
da rodovia Osny Matheus, seguindo pela rua Rio Grande do Sul; 8 - segue pela rua Princesa 
Isabel até a rua Nove de Julho; 9 - o ramal se subdivide em linhas que vão abastecer regiões 
distintas da cidade; 10 - segue pela rua 9 de Julho; 11 - segue pela rua Coronel Virgílio Rocha;
12 - segue pela rua Ignácio Anselmo até a ZABET, na avenida Brasil; 13 - segue pela avenida 
25 de Janeiro; 14 - segue pela rua Gabriel de Oliveira Rocha; 15 - segue pela rua Ana Neri até a 
LUTEPEL, servindo também à FRIGOL.

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

A n g e lo  N eto

O gasoduto que percorre as 
margens da rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300) 

deverá se ramificar em uma rede 
que percorrerá as ruas e avenidas 
de Lençóis Paulista. Técnicos em 
agrimensura da Topoline Topo
grafia, empresa terceirizada que 
presta serviços à Gás Brasiliano 
(concessionária responsável pela 
distribuição do gás natural no 
Centro-Oeste Paulista) terminam 
esta semana os estudos na cidade

para a elaboração do projeto.
A Topoline consultou recen

temente a Diretoria de Obras e 
Infraestrutura e o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Lençóis Paulista) e definiu o me
lhor trajeto para as tubulações, 
levando em consideração as 
instalações subterrâneas - como 
rede de esgoto, água, telefonia 
e galerias de águas pluviais. "A 
empresa está realizando este le
vantamento topográfico, que vai 
culminar em um projeto técnico 
para apresentar à Prefeitura",

lembra o diretor de Desenvol
vimento, Geração de Emprego 
e Renda de Lençóis Paulista, Al- 
tair Aparecido Toniolo.

A implantação do ramal será 
não destrutiva, sem a necessida
de de grandes obras. No entanto, 
Toniolo acredita que haverá uma 
grande movimentação na cidade. 
"Com esse método não há neces
sidade de 'rasgar' as ruas. Faz-se 
apenas uma intervenção sub
terrânea. No entanto, tem que 
interromper o trânsito no local, 
além de movimentar máquinas e

equipamentos", antecipa.
Informações obtidas pelo 

jornal O ECO junto à empresa 
terceirizada dão conta que a rede 
seguirá pela avenida Prefeito Já- 
como Nicolau Paccola, passando 
embaixo da rodovia Osni Mateus 
(SP-261), da linha férrea e do rio 
Lençóis, chegando ao Centro de 
Lençóis Paulista.

"Essa ramificação é muito 
importante para a nossa cidade. 
O gás natural é uma matriz ener
gética limpa e barata, trazendo 
redução de custos e proporcio

nando o desenvolvimento das 
empresas", completa o diretor.

Ainda de acordo com a em
presa, o gás irá abastecer, inicial
mente, as empresas Frigol, Lute- 
pel e Zabet, com a possibilidade 
de expansão para suprir outras 
demandas que surjam com a 
chegada do produto.

Durante o ramal, algumas 
válvulas de saída serão implan
tadas para que outros estabe
lecimentos possam ser benefi
ciados, caso haja interesse. De 
acordo o projeto, será instalado

um ramal em frente ao Posto 
295, às margens da rodovia Ma
rechal Rondon.

O Distrito Empresarial já 
possui ramificação do gasoduto 
e a unidade da Lwart utiliza o 
gás natural canalizado através de 
outro ramal desde o dia 1° de 
novembro de 2012.

O jornal O ECO tentou con
tato com a assessoria de imprensa 
da concessionária Gás Brasiliano 
para obter detalhes da obra, mas 
não teve as ligações retornadas 
até o fechamento desta edição.

AJUDA SOCIAL

Prazo de inscrição para bolsa universidade termina amanhã
Universitários podem ter bolsa integral

Carlos A lb e rto  D u arte

Estudante universitário,
concluinte do ensino mé
dio, tem até amanhã, 12 

de abril, para se inscrever no

programa Bolsa Universidade. O 
estudante contemplado receberá 
bolsa integral de seu curso -  A 
Secretaria de Estado da Educa
ção custeia 50% do valor da 
mensalidade, até o limite de R$

310. O restante é assumido pelas 
instituições de ensino superior. 
Em Lençóis Paulista, a Facol 
(Faculdades Orígenes Lessa) está 
credenciada no programa. Como 
contrapartida, os bolsistas desen
volvem, aos finais de semana, 
em escolas estaduais ou muni
cipais, atividades compatíveis

com a natureza de seu curso de 
graduação, ou de acordo com 
as suas habilidades pessoais or
ganizadas nos quatro eixos de 
atuação do programa Escola da 
Família: Esporte, Cultura, Saúde 
e Trabalho.

Para se candidatar, o estu
dante precisa estar regularmente

matriculado em faculdade con- 
veniada com o programa Bolsa 
Universidade, não receber outra 
bolsa, financiamento ou similar, 
vindos de recursos públicos e ter 
disponibilidade para atuar como 
educador universitário no progra
ma aos finais de semana.

O programa Escola da Famí

lia foi criado em agosto de 2003 
pela Secretaria de Estado da Edu
cação. Ele proporciona a abertu
ra de escolas da rede estadual de 
ensino aos finais de semana, com 
o objetivo de criar uma cultura 
de paz, despertar potencialida
des e ampliar os horizontes cul
turais de seus participantes.

EVENTOS

Facilpa recebe encontro de 
motos no domingo

Convites para o 
encontro já estão à 
venda por R$ 5 em 
diversos pontos

Flavia  P lacideli_________

A contece no domingo 
14, no recinto de ex
posições José Oliveira 

Prado, onde ocorre a Facilpa, 
o Encontro de Motos em Len
çóis Paulista. O evento conta 
sempre com vários motoquei- 
ros da cidade e região e está

sendo organizado pela Maka- 
pe Eventos, em parceria com 
o Hospital Nossa Senhora da 
Piedade.

O encontro vai contar com 
praça de alimentação organi
zada, apresentação das bandas 
de música M ister Magoo e 3 
em L, mais shows com DJ's 
convidados.

Para participar do encon
tro, os convites antecipados 
custam R$ 5 e podem ser en
contrados na Choperia Quinta 
Santa Cecília, Associação dos 
Servidores Públicos e na Pin- 
Maza veículos.

Pró-Moda está com 
inscrições abertas

Projeto tem objetivo 
de incentivar o 
mercado da moda 
em Lençóis Paulista

Flávia  P lacideli_________

O PRÓ-MODA (Projeto de 
Incentivo e Divulgação da 
Moda no Interior de SP) 

está com as inscrições abertas e 
conta com apoio da Diretoria de 
Cultura. Visa incentivar pessoas 
que se interessam pela moda, 
em especial modelos, propor-

cionando informações, cursos e 
palestras sobre a área da moda.

Serão realizados desfiles be
neficentes na cidade com esses 
modelos. A empresa organizado
ra é a Expressão Direta Promo
ções e Eventos, que fará a sele
ção de garotas e garotos a partir 
de 13 anos. Serão organizados 
grupos, sendo feito o casting de 
modelos.

As inscrições são gratuitas 
e as fichas já estão disponíveis 
para preenchimento na Casa 
da Cultura. Email do projeto: 
promodainteriorsp@gmail.com, 
para mais informações.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 28-2013 - PROCES
SO: 46-2013- OBJETO Contratação de empresa especializada em confec
ção de próteses, placa de mordida e consertos de próteses, com fornecimento 
de materiais e serviços, destinadas à população carente do município, atra
vés do sistema de registro de preço, conforme especificações descritas no 
ANEXO II deste Edital. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
25.04.2013 às 08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 
16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o 
pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 10 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TOMADA DE PREÇOS N° 02-2013 - AVI
SO DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 45-2013 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba 
OBJETO: contratação de empresa para construção de Casa Abrigo, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para 
execução no prazo de 10 meses a contar da O.S. MODALIDADE: Toma
da de Preços ENCERRAMENTO: 02/05/13 -  14:00 h. DESCRIÇÃO DO 
EDITAL: Acha-se aberta na Pref. Macatuba, a T.P. 02-2013, do tipo menor 
preço com fixação de preço máximo. Os interessados em participar deverão 
cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, até o terceiro dia anterior ao encer
ramento, às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 8666/93. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 
Nove de Julho, 15-20, centro, Macatuba-SP, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
16:30 horas, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no 
endereço acima ou pelo telefone (14)3298-9818.

Macatuba, 09 de abril de 2.013.
Tarcisio Mateus Abel - Prefeito Municipal

mailto:promodainteriorsp@gmail.com
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


Saúde REPELENTES
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou novas regras para a 
fabricação das versões infantis dos repelentes, com a intenção de evitar a 
intoxicação e o uso indevido por crianças. A principal mudança é a proibição 
de figuras com apelo infantil nas embalagens. Os fabricantes poderão usar 
apenas dizeres e cores que diferenciem o produto do indicado para adultos.

DIA M UNDIAL

Mal de Parkinson atinge 
população acima dos 50 anos
Doença não tem cura, mas tratamento ameniza sintomas; neurologista alerta sobre os sintomas

Priscila P eg atin

Hoje é o Dia M undial de 
Combate à Doença de 
Parkinson. Conhecida 

popularm ente pelos tremores, 
o mal apresenta outros sinto
mas, como rigidez, vertigem e 
movimentação lenta. O neuro
logista Gilberto Rondineli ex
plica que o Parkinson atinge 
1% das pessoas acima dos 60 
anos, mas os sintomas podem 
começar a aparecer próximo 
dos 50 anos.

”É uma doença degenerati
va do sistema nervoso central. 
Ela tem repercussão negativa 
na vida do indivíduo por cau
sa dos sintomas”, explica. ”In- 
felizmente, não tem cura e é 
progressiva, de longa evolução 
e requer um acompanhamento 
médico frequente para poder 
controlar parcialmente os sin
tomas”, explica o neurologista.

O início da doença pode 
ser percebido com o sintoma 
mais comum, que é o tremor. 
”Geralmente, é de um lado do 
braço e isso ao longo dos anos 
vai passando para o outro bra
ço”, explica. ”Em menor ou 
maior grau, aparece certa rigi
dez que é como se a pessoa se 
sentisse am arrada”.

Outro sintoma que pode 
ser notado com facilidade é 
a movimentação lenta. ”Para 
quem  observa, vê que há 
uma diminuição da marcha, 
por exemplo, o indivíduo não 
movimenta muito os braços 
ao caminhar, há um  encurva- 
mento da pessoa para frente. 
O rosto dim inui a expressão. 
Esses são sintomas principais, 
apesar de, às vezes, o trem or 
não aparecer”.

O quadro de vertigem, 
que são as tonturas, tam bém  
é frequente em pessoas com o 
mal de Parkinson. ”Mas esse 
sintoma algumas vezes é con
fundido com labirin tite”, res
salta o neurologista.

Depois de diagnosticada, a 
doença começa, se for o caso, 
o tratamento. ”O medicamento 
é a base de tudo, tem fisiote
rapia e tratamento com terapia 
psicológica porque os indiví-

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

FRASE

t A família pode 
ajudar com apoio 
e presença, porque 
nas fases mais 
avançadas da 
doença de Parkinson 
há uma limitação de 
se locomover.  ̂
Gilberto Rondineli, ' 
neurologista ;

CONSCIENTIZAÇÃO - ■ Procurar um médico ao perceber os primeiros sintomas pode amenizar limitações da doença

duos acometidos de Parkinson 
modificam muito a vida deles, 
não nos anos iniciais onde nor
malmente a medicação conse
gue controlar a maior parte dos 
sintomas”, diz.

Além dos cuidados m édi
cos, a presença da família é 
importante. ”Ela pode ajudar 
com apoio, presença porque 
nas fases mais avançadas há 
uma limitação de se locomo
ver”, ressalta.

Apesar dos avanços nos 
estudos do mal de Parkinson, 
Rondineli explica que há mui
to que se descobrir. ”Existem

situações em que é hereditário, 
mas a maioria não. Não tem 
como prevenir. Já a cirurgia é 
para os casos que não há res
posta medicamentosa”.

Em Lençóis, segundo o neu
rologista é grande o número de 
pessoas que buscam por trata
mento. ”O município fornece a 
maior parte do tratamento, que 
é um custo relativamente signi
ficativo, já  que a medicação é 
diária”, finaliza.

As farmácias populares 
também disponibilizam alguns 
medicam usados para o trata
mento do mal de Parkinson

MAL DE PARKINSON

S in to m a s
V  Tremores 

< / Movimentação lenta 

• /  Vertigem 

■/ Rigidez

T ra ta m e n to
■/ Medicamentos

■/ Fisioterapia

■/ Terapia psicológica 
A m m m m m m f m f f m y

Consultório Odontológico
Dra. Elizandra Paccola 

Moretto de Almeida
Cirurgia • Dentista CROSP 82240

^  O dontologia Estética

I TurmadoBem * ^ PerÍOdOntÍa

• *  ^  Endodontia
k  Cirurgia e implantes 

^ Próteses dentárias  
^  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

CCínica

San ta  <^sa
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

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

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; M
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; /
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e £
- Arom aterapia £
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; X  I
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência i  CEh

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

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 ) 32 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
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COMANDO
Comandante da 5  ̂ Companhia 
da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, capitão Paulo Cesar 
Valetim esteve na sala Mário 
Trecenti na segunda-feira 8 para 
participar de reunião com os 
vereadores.

Boa
Companhia
Bruno e Felipe, 
na Compania da 
Esfiha
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• BELLA VISTA
Na Bella Vista óptica e 
acessórios o cliente pode fazer 
a manutenção dos óculos 
inteiramente grátis, incluindo 
revisão de plaquetas de 
parafusos e a limpeza das lentes 
e da armação. Para aproveitar 
esta promoção basta ir à loja 
com os seus óculos. A Bella 
Vista ótica e acessórios fica na 
avenida 25 de Janeiro, 566 - 
Centro. Telefone (14) 3264 8788.

• João aniversariou ontem e recebe os parabéns da esposa 
Sueli, dos filhos Diogo e Caio, e dos netos Emily e Júnior! 
Felicidades e muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Parabéns ao Arthur pelo aniversário de 1 aninho, 
comemorado no dia 30 com uma linda festa. Na foto, o 
pequeno príncipe com os pais Magda e Alessandro.

SANTi^LARA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÂOIMPERDÍVEL

f^CABOFLEXIVEL4,OOMM^  ̂
R $ h 1 5 0 M E T R 0  
CABO fl e x ív e l  6,00MM^ 
R $ 1 7 0  O METRO 
CABOFLEXIVEL 10,00MM^ 
R$2,99 O M ETRO .^^'

.1 I

*ENQUANTO DURAREM  
OSESTOQUES

O melhor preço de Lenços 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057 

Loja 2: Rod. Osny Matheus,
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

FOTOS: STUDIO A

O  Ana Cláudia, Leonardo 
e Maria José, na Compania 
da Esfiha
© Alife e Rebeca, na 
Compania da Esfiha 
© Amanda e Mailon, na 
Compania da Esfiha 
O  Apôlo, Raul e Rose, na 
Compania da Esfiha 
© Ângela e Jéfferson, na 
Compania da Esfiha 
O  Bruno e Andréia, na 
Compania da Esfiha

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

AO A CA BAM EN TO  
( 14) 3264-2505

R:W ALTER M 0R ETT0,340 
JD .JOÃO PACCOLA


