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REEMBOLSO

Prefeitura libera 
pagamento de 
auxílio transporte

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
libera hoje o pagamento do auxílio 
transporte para os estudantes que 
tiveram o pedido deferido na pri
meira etapa do processo de análise 
do benefício. Para reembolso dos 
m eses de fevereiro e março serão li
berados R$ 130,6 mil. O pagamento 
está disponível no Banco do Brasil, 
na rua 15 de Novembro, esquina 
com a Coronel Joaquim Gabriel.

REGIÃO

Macatuba registra 
caso inédito de 
dengue tipo 4

O primeiro caso de dengue sorotipo 
4 na região onde circula O ECO foi no
tificado em uma paciente de 56 anos de 
Macatuba. Apesar de a doença ser de
finida em quatro tipos, os sintomas são 
os mesmos para todos. A cidade já tem 
confirmado 23 casos de dengue, sendo 
15 autóctones, inclusive a do tipo 4. Em 
Lençóis Paulista, ontem, a Saúde notifi
cou mais três casos da dengue comum. 
No total são 21 casos positivos.

R$ 1,00

Pesquisa Melhores aponta Bel 
como a mais influente de 2012
Com margem de confiança de 95%, sondagem mapeia as empresas de destaque no gosto do consumidor (A)
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NO TOPO - PrefeitaETt ■ ■ ■.! Bel recebe das mãos da
w  - ex-BBB Fabiana troféus na

Festa Melhores de 2011

PEDERNEIRAS

Servidores 
recebem aumento 
de 7% e abono

O projeto de lei que aumenta 
o salário dos servidores da Prefei
tura de Pederneiras foi aprovado 
na sessão da Câmara de 9 de abril 
e passa a valer a partir da pró
xim a sexta-feira. Os 1,3 m il fun
cionários vão receber reajuste de 
7% nos vencim entos, índice que 
recom põe a inflação de 2012. O 
cartão alim entação tam bém  terá 
reajuste de R$ 300 para R$ 320. 
O prefeito D aniel Camargo auto
rizou tam bém  a liberação de R$ 
50 de abono para todos os cola
boradores ativos da Prefeitura u ti
lizarem  durantes as festividades 
em  com em oração aos 122 anos do 
m unicípio.
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ASP

Mães serão 
homenageadas 
em revista da ASP

Para comemorar os 155 anos de 
Lençóis e o Dia das Mães, a ASP lança 
no início de maio o projeto de uma re
vista. Entre as páginas da edição, o as
sociado pode conferir ensaio com algu
mas mães e seus filhos, além de dicas 
para presenteá-las utilizando o cartão 
ASP, sem comprometer a renda, de for
ma equilibrada e consciente. A revista 
vai contar ainda sobre o projeto que 
atende dependentes químicos.

RÁDIO

ECA pode passar por 
mudanças_________Ç)

LENÇÓIS 155 ANOS

2,5 mil estudantes 
desfilam no sábado

PREPARATIVOS - Funcionário da Casa da Cultura prepara roupas de personagens

Uma reunião na manhã de ontem  
- entre o diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardo e representantes escolares 
de Lençóis - definiu os últimos de
talhes para o desfile cívico em ho
menagem ao aniversário da cidade. 
Este ano, o tema é  Personagens do 
Mundo comemoram os 155 anos da 
Cidade do Livro. O desfile acontece 
um dia antes do feriado municipal, 
ou seja, no sábado, 27 de abril, a

AGUDOS

TCE quer que Nelsinho 
devolva R$ 300 mil O

partir das 8h. A previsão é que 2,5 
mil estudantes das escolas munici
pais, estaduais e particulares parti
cipem do ato cívico. No domingo, 
é a vez da Cavalgada passar pelas 
ruas da cidade. Com saída prevista 
para as 9h da caixa D'água do Nú
cleo Luiz Zillo, os cavaleiros seguem  
pelo Centro da cidade até o recinto 
da Facilpa para um almoço de con
fraternização com música sertaneja.

SAÚDE BUCAL

Mau hálito pode ser 
má higienização ®
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LEVAM VOGE PARA CONHECER SEU IDOLO 
NO CAMARIM DA FACILPA 2013
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c i ê n c i a  &  t e c n o l o g i a
Companhia oferece viagem só de 
ida para Marte; mais de 10 m il já se 
inscreveram para a aventura ^
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Escolha o seu artista (você só pode escolher um por cupom)
QUAL ARTISTA VOCE QUER CONHECER?

Sorteio dos nomes será pelo Facebook da rádio Ventura FM e cupom impresso no jornal O ECO
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ASP lança revista em 
comemoração ao Dia das Mães

Inovando mais uma vez, 
a ASP lança no início de 
maio, mais um projeto espe
cial: a Revista ASP. Com 28 
páginas, a revista destaca al
gumas das obras entregues 
em comemoração aos 155 
anos de Lençóis Paulista, na 
gestão Bel Lorenzetti -  Ma- 
rise. Os servidores também 
podem conferir nas páginas 
da revista um ensaio espe
cial com algumas mães ser
vidoras e seus filhos. Uma 
homenagem da ASP não 
apenas as servidores, mas a

todas as mães de nossa cida
de. Vale a pena conferir!

Também nesta edição, 
matéria falando de uma 
iniciativa que une solida
riedade, cidadania, amor e 
consolo espiritual: O pro
jeto Esperança, que aten
de 13 dependentes quími
cos diariamente, mas que 
busca ampliar o projeto 
para levar conforto espi
ritual e atendimento espe
cializado por meio de ati
vidades de laborterapia.

Cada vez mais, as empre

sas exigem o conhecimen
to de uma segunda língua 
para seus futuros profissio
nais. Nesta edição, confira 
o porque da importância 
de novos conhecimentos e 
da capacitação profissional 
em um mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo. 
Ainda nesta edição da Re
vista ASP, veja, confira e 
escolha o melhor presente 
para sua mãe, com as inú
meras opções oferecidas 
pelas empresas parceiras da 
Associação dos Servidores

Públicos. Pelo cartão ASP, 
você pode efetuar sua com
pra com conforto, seguran
ça, sem comprometer sua 
renda, de forma equilibrada 
e consciente.

No segmento de even
tos, você confere também 
os shows da 36® edição da 
Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista (Facilpa), lembran
do que os ingressos para 
os servidores associados já 
estão disponíveis no escri
tório da ASP.

Lago do Recanto do Café recebe 400  quilos de peixe
Para todos aqueles que 

apreciam pescaria, tranquili
dade e ótima infraestrutura, 
a dica é o pesqueiro do Re
canto do Café, que na última 
semana, recebeu 400 quilos 
de peixe, sendo 200 quilos de 
tilápia e 200 quilos de pacú. 
O peso de cada tilápia varia 
entre 800 gramas e 1 quilo. Já

os pacús pesam cerca de 1,2 
quilo. Para a pesca esportiva, 
a taxa é de R$ 5. Os associa
dos também podem escolher 
a opção Pesca e Pague. Neste 
caso, o valor do peixe é R$ 10 
para o quilo da tilápia pesca
da e R$ 12 para o pacú.

O pesqueiro também 
atende às pessoas sem vín-

culo com a Prefeitura me
diante o pagamento de uma 
taxa de R$ 5 para a entrada e 
mais R$ 5 para a pesca. Vale 
lembrar que apenas o pes
queiro e o bar estão disponí
veis para os não associados. 
Os demais espaços como 
quiosques e as piscinas estão 
disponíveis apenas para os

servidores associados.
Os associados não devem 

se esquecer que para a utiliza
ção dos quiosques é necessário 
fazer agendamento antecipado. 
Informações podem ser obtidas 
pelo telefone 14 3264 8998 ou 
pessoalmente no escritório da 
ASP, rua César Giacomini, 241, 
vila Santa Cecília.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegãs servidores, 
parceiros e anunciantes

No mês de maio estamos lan
çando a Revista da ASP, projeto 
que nasceu para marcar uma das 
datas mais importantes do nosso 
calendário: o Dia das Mães.

É mais uma iniciativa da ASP 
para destacar nossos associados e 
servidores, e neste mês, de forma 
especial, as mães servidoras.

Em cada página, em cada 
anúncio, nossa homenagem, 
nosso reconhecimento a essas 
mulheres sensíveis, belas, guer
reiras, tranquilas, amorosas, 
que além do seu trabalho diário 
como servidora municipal, re
ceberam de Deus uma missão: 
gerar, cuidar, velar e estar sem
pre ao lado de seus filhos, am
parando e cuidando em cada 
segundo, em cada momento;

Por isso, nossa homenagem 
mais do que justa a todas as mu
lheres e mães servidoras da pre
feitura e também de nossa cidade.

Nesta edição, trazemos 
também alguns eventos que 
marcaram a programação ofi
cial pelos 155 anos de Lençóis 
Paulista no mês de abril.

A revista também traz ma
téria sobre o Projeto Esperança, 
uma bela iniciativa para aten
der dependentes químicos de 
nossa cidade.

No mês de junho, a ASP 
realiza um dos mais tradicionais 
eventos de sua programação: 
a festa junina. Já iniciamos os 
preparativos para realizar mais 
um grande evento para nossos 
associados. Em 2013, a ASP vai

completar em outubro, 22 anos 
de fundação. Quero reverenciar e 
enaltecer o trabalho iniciado na
quele 28 outubro de 1991, quando 
os servidores se reuniram e pen
saram em uma associação que 
atendesse seus colegas e familia
res. Passado tantos anos, vamos 
continuar caminhando, celebran
do as conquistas do presente e 
planejando o futuro.

Quero convidar também 
todos os associados para nos
sos eventos que são realizados 
no Recanto do Café. Com este 
novo espaço, vamos ampliar os 
eventos realizados no Grêmio 
da ASP, levando diversão, ale
gria e integração aos servidores 
e seus dependentes.

Aos colegas servidores que 
ainda não se associaram fica aqui 
meu convite. Procure a ASP, faça 
sua adesão e confira todos os be
nefícios e eventos oferecidos aos 
associados. Boa leitura!

Um grande abraço!
Jonadabe José de Souza 

Presidente da ASP
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Traga a sua família e amigos para uma 
agradável pescaria no Recanto do Ca .

ABERTO A TODA POPULACÂC
O Recanto do Café 
fica localizado na 
Rua 7 de Setembro, 
100 - Alfredo Guedes

LAZER - Recanto do Café oferece lazer para toda família do associados principal atração é a pesca

http://www.aspLp.com.br


Cidades
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ESTREIA
A equipe de basquete feminino Lençóis 
estreou no Campeonato da LBC, no 
domingo 21, contra Marília, atuais campeãs. 
As lençoenses fizeram ótima partida, mas 
perderam no último minuto: 39 x 36.
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FRASE
" A polícia não resolve tudo sozinha". Capitão 
Paulo Cesar Valentim , comandante da 5  ̂Cia.
Da Polícia Militar, ao destacar importância da 
comunidade fazer denúncia que levou polícia 
até autor de roubo na Padoka semana passada
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Comissão estuda mudanças no ECA
Câmara cria comissão especial para estudar mudanças no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Entre os projetos, 
está o apresentado na semana passada pelo governador de SP, 
Geraldo Alckmin, que endurece a punição de jovens infratores. 
Para justificar a criação do grupo, o presidente da Câmara, Hen
rique Alves, disse que existem pelo menos 12 projetos de par
lamentares que seguem essa mesma direção. E que, por isso, o 
assunto deve ser discutido.

A principal medida do projeto de Geraldo Alckmin é o aumen
to de 3 para 8 anos na internação do menor que cometeu crimes 
hediondos, como homicídio, sequestro e estupro, por exemplo. 
Além disso, seriam criadas unidades se
paradas, com regras mais rígidas, para 
aqueles que completem 18 anos, mas 
que ainda tenham pena para cumprir.O 
relator da comissão será 0 líder do PSDB, 
deputado Carlos Sampaio, de SP, e 0 pre
sidente será 0 deputado Vieira da Cunha, 
do PDT do RS. O grupo terá 60 dias 
para concluir os trabalhos.

CURSO DE BOMBEIRO MIRIM
Terminam na sexta-feira 26 as ins

crições para o curso de bombeiro mi
rim na Base de Bombeiros de Lençóis 
Paulista. Os pais ou responsáveis pelas 
crianças devem apresentar RG ou certi
dão de nascimento para efetuar a inscri
ção. O curso, com início em maio, segue 
até junho. Será aos sábados, das 9h às 
12h, na Base de Bombeiros. O conteúdo 
das aulas aborda incêndio, primeiros so
corros, salvamento e prevenção de aci
dentes domésticos. O horário de inscri
ção é das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

PROGRAMA AMBIENTAL
Agudos foi contemplada com re

curso do programa ambiental do Esta
do. O município recebe R$ 360 mil para 
aquisição de um trator de esteiras. O 
recurso foi liberado porque Agudos 
avançou 22 pontos, entre os anos 2011 
e 2012, para conseguir a classificação 
do programa Município Verde-Azul.

CLASSIFICADOS
Dez corredores representaram Len

çóis Paulista na 10^ Corrida Pedestre de 
Tiradentes no domingo 21, em Bauru. A 
competição reuniu 450 atletas da região, 
com 5 quilômetros de percurso. Os len
çoenses Bruna Rafaela Leme, Manoel 
Carvalho, Enercindo dos Santos, Marco 
Antonio Brito e Aline da Silva conquis
taram o 1 ° lugar, cada um em sua ca
tegoria. Benedito Francisco Ribeiro ficou 
em 2°. Participaram da prova também 
os atletas José Carlos dos Santos, Pedro 
Ferraz Arruda, Emivaldo Aparecido Cân
dido e Ademar Flores do Nascimento.

MOVIMENTA JOVEM!
No sábado, o Movimenta Jovem! 

(Paróquias São Paulo Apóstolo e San
to Antônio, de Agudos) realizou missa 
para os jovens e um bate-papo sobre 
a Jornada Mundial da Juventude com o 
assessor da JMJ, Marcello Zanluchi.

CURSO -  O Cemp (Centro Municipal Profissionalizante) de Macatuba está com inscri
ções abertas curso de patchword. As interessadas no curso podem procurar o Cemp, na 
rua Júlio Pintucci, 127, ou entrar em contato pelo telefone (14) 3298 1424.
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PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.

Os número de brasileiros que usam cartões de 
crédito e de débito aumentou. No ano passa
do, seu uso representou 26,4 %  do consumo 
das famílias. A informação é da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços. Cinco anos antes, o percentual era 
bem menor, de 16 ,7% .

Presidente da associação, Marcelo Noronha des
tacou que há espaço para crescimento do setor. 
Segundo Noronha, nos Estados Unidos, o índice 
de utilização de cartões chega a ser o dobro do 
brasileiro. Os brasileiros estão gastando mais com 
cartão no exterior. A alta em 2012 foi de 13,4%.

Presidente da Câmara de Lençóis, Humberto 
José Pita (PR), esteve reunido ontem com o pro
motor Daniel Passanezi Pegoraro. Na conversa 
informal, medidas o Legislativo deve adotar 
para evitar problemas, como processos de via
gens e de contratação de empresas, contra a 
administração passada.

Coleta e Rerrefino
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

LWART
L U B R I F I C A N T E S www.lwartlubrificantes.conn.br

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.lwartlubrificantes.conn.br
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Opinião i FRASE
• "Qualquer novo caso da doença em  M acatuba vai ser 
acom panhado de perto para saber se vai ser do tipo 4 ou não".

PARA PENSAR
"Conhecer o homem 

- esta é a base de todo
Andrea Palaro, coordenadora da Vigilância Epidemiológica o sucesso".

de Macatuba Charles Chaplin

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

Ser o melhor é muito bom!

Oijornal O ECO divulga hoje a relação 
]de empresas e personalidades mais 
lembradas pela população lençoense 

nos mais diferentes segmentos do comér
cio e da prestação de serviços. A pesquisa 
Melhores 2012 fez um raio-X da economia 
local e mostrou as pessoas que fizeram 
algo a mais para estar no topo, ou melhor, 
na ponta da língua dos 718 entrevistados 
pela equipe do sociólogo Ney Góes.

Para os empresários, a pesquisa é 
importante porque serve de term ôm e

tro para medir quais as ações que 
surtiram resultado durante o ano de 
2012. É o reconhecimento de um tra
balho bem feito e executado com 
sacrifício e dedicação, sempre com 
a preocupação de sempre oferecer 
os melhores produtos ou serviços 
para os clientes.

Para os consumidores, a pesqui
sa é importante porque serve como 

guia de compra de produtos e ser
viços. Afinal, as em presas esco-

lhidas foram citadas porque agradaram 
atenderam ao maior número de pessoas. 
Ninguém coloca em sua lista pessoal lo
jas em que não foi bem atendido ou que 
teve qualquer tipo de problema. As em 
presas não chegam ao topo por acaso.

Para os vencedores o prêmio serve 
de reconhecimento ao tempo dedicado 
para fazer o negócio prosperar. Para os 
que não estão na lista divulgada agora, 
a pesquisa serve de estímulo para bus
car melhorar sempre. Ver o que pode 
ser melhorado, aperfeiçoado, mudado 
ou, até mesmo, recriado.

Para o jornal O ECO -  que realiza a 
pesquisa há 12 anos -  a divulgação dos 
Melhores 2012 é motivo de orgulho. A fi
nal, é a através do desenvolvimento da 
economia, com a valorização dos ho
mens e mulheres que muitas vezes se 
arriscam em caminhos incertos sem ga
rantia de sucesso, é que a cidade cresce 
e se torna melhor. E a verdade é a se 
guinte: ser o primeiro é bom demais!

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

Pois é dando, aque se recebe
O
D

<

Marcos Aparecido de Toledo_______
é advogado, em presário e teólogo.

Em um dos trechos da oração de 
São Francisco de A ssis, e le  res
salta a im portância de repartir o 

pão. Espiritualm ente falando, é m elhor 
dar do q ue receber, pois é  dando, que 
se  recebe. A os olhos de Deus o des
prendim ento m aterial gera infindáveis 
bênçãos. Evidente que S. Francisco não 
se  esqueceu das Sagradas Escrituras 
no m om ento de sua oração, já que a 
base dos Evangelhos está no am or que 
devem os destinar ao próximo.

Ter bens ou am ontoar fortunas 
nunca foi pecado e nem  o será.

D e v e -se  ter o cuidado em  não colo
car o coração nos bens, esquecendo-se 
de Deus e do próximo, pois a Palavra é 
muito clara: "Mas ajuntai tesouros no 
Céu, onde nem  a traça nem  a ferrugem 
destroem  e onde os ladrões não arrom 
bam e nem  roubam. Pois, onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará tam bém  o 
vosso coração."(M ateus 6:20/21).

Não há nada de errado comprar bens, 
ter o que precisa, e desfrutar de uma

boa vida, condizente com sua renda, ali
ás, o errado está no apego exagerado.

Podem os, sim , produzir riquezas 
neste mundo, não apenas para nosso 
proveito, m as para abençoar os que ne
cessitarem , este é o outro lado que não 
podem os esquecer, m as que as pesso
as custam  a entender que Deus nos dá 
recursos m ateriais não apenas para s a 
tisfazer nossas necessidades ou prazer.

Outro exagero  m uito com um  é 
gastar a v id a toda correndo atrás do 
dinheiro, e no fin a l gastar todo o d i
nheiro para m a n te r-se  vivo , se m  s e 
quer ter sa ú d e  para desfrutar. D esp e r
diçar a v id a não é equilibrado e não 
há dinheiro  no m undo que pague por 
isso. Já ouvi o se g uinte  ditado: "dei
x ar herança para os filhos brigarem  é 
com o m atar um boi, jo g a r a carne no 
lixo, e usar ap enas um dente para fa 
zer um botão de cam isa".

Quando recebem os é porque fomos 
abençoados, e aquele que foi abenço
ado deve m ostrar gratidão a Deus pelo 
que recebeu. Portanto, trabalhe diligen
tem ente, v iva, ganhe, m as divida g e n e 
rosam ente, e prospere fartam ente.
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Toalete
Fernando Darcie
é em presário.

Talvez algum as pessoas se sintam 
desconfortáveis em ler sobre o 
tema deste artigo durante ou após 

algum a refeição. Tá avisado!
A maneira de se tratar a ida ao ba

nheiro, o famoso número dois, varia 
muito ao redor do mundo. É um traço 
cultural de cada povo: todos já ouvimos 
dizer que, em alguns países, as pessoas 
se limpam com a mão; que em outros, o 
vaso sanitário é um buraco e os locais se 
aliviam  de cócoras; e que há ainda quem 
faça ali mesmo, no meio da rua (ou num 
cantinho escondido próximo), seja por 
falta de acesso ao saneamento ou por 
pura ausência de noções de higiene.

No Brasil, milhões de pessoas ainda 
se enquadram neste último caso -  dos 
que fazem em qualquer lugar. Isso é uma 
triste realidade e, apesar das melhoras 
nas condições do país nos últimos anos, 
muita gente ainda está nessa situação.

Mas a principal característica cultural 
do brasileiro ao toalete, daqueles que 
têm a oportunidade de se aliviar neste 
tipo de aparelho, é o cestinho de lixo que 
fica ao lado. Mais especificamente, o que 
é jogado dentro desse cestinho -  papel 
com cocô -  é um traço de brasilidade que

deixa alguns estrangeiros perplexos ou 
enojados. Diversos gringos que conheci 
se admiram com nossa mania de "pre
servar a bosta" mesmo depois de ela ir 
embora com a descarga: em grande par
te dos países ocidentais, o papel higiê
nico usado deve ser amassado e jogado 
no vaso para ter o mesmo fim das fezes, 
e o cestinho (quando existe) serve para 
o descarte de em balagens vazias, absor
vente, lenços de papel, etc.

Pensando bem, jogar papel no vaso 
e dar descarga é muito m ais higiênico 
do que o que fazemos, além de evitar 
surpresas desagradáveis para futuros 
visitantes do toalete -  quem nunca en
controu um papel "freado" e nojento por 
cima do lixo? E mais: as sacolas plásti
cas que usam os nos cestos demoram 
séculos para se decompor, enquanto o 
papel que vai com a descarga é filtrado 
onde existe tratamento de esgoto.

O principal motivo pelo qual essa 
nossa característica persiste são os en
canam entos utilizados aqui, muito es
treitos e que entopem facilmente com o 
papel. No entanto, acredito que a eter
na segregação social brasileira, na qual 
sem pre alguém  (esposa, escravo, em 
pregado) tem que limpar com as mãos a 
sujeira de outrem, tenha uma pontinha 
de participação no tema.

Macatubense é eleita delegada 
suplente do Diretório Estadual do PSDB

No dia 13 deste mês, as coordenadorias do PSDB de Bauru, Lins e Jaú escolhe
ram seus representantes nos Diretórios Estadual e Nacional. A vaga de suplente 
do Diretório Estadual ficou com a militante Eliza Andréia Rodrigues Pontes de 
Sêne. Ela vem participando de diversos encontros do partido, mantendo conta
to direto com importantes lideranças tucanas. Como já divulgado pela Terceira 
Coluna, o ex-prefeito de Pederneiras e atual subsecretário da Casa Civil, Rubens 
Cury, foi eleito delegado titular.
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Estadual
Eliza Andréia foi eleita 

suplente do Diretório Esta
dual; após um bom tempo, 
Macatuba tem uma repre
sentante no diretório regio
nal do partido

Virou rotina
Em Macatuba, as sessões são 

dom inadas por requerimentos e in
dicações. E, durante a palavra livre, 
os m esm os vereadores costumam 
utilizá-la. Na segunda-feira 22, não 
foi diferente.

Parabéns a você!
Norberto José Gabani (PT) para

benizou seus am igos parlamentares 
José Antônio Tavano (d e m ), o Zeca, 
Sebastião Candido de Moraes (PT), o 
Tião da Laranja, Carlos Augusto M a- 
ganha Vanni (PV), o Carlinhos Ruth 
Braga Jordão (PSC) que aniversaria- 
ram recentemente.

Paz e... Prosperidade?
Os trabalhos dos legisladores de 

Macatuba, aliás, se lim itam  a cal
marias. Ainda não houve nenhuma 
discussão entre os parlamentares. 
A  oposição ao prefeito Tarcísio Abel 
(PP) parece querer contribuir e a 
situação vem  se mostrando muito 
m ais aguda e crítica.

Aprovado!
A  Câmara Municipal aprovou por 

unanimidade e em  regime de urgên
cia o projeto de le i que autoriza o 
município a receber R $ 500 mil para 
a construção do Ginásio Paradespor- 
tivo na Adefilp (Associação dos De
ficientes Físicos de Lençóis Paulista).

Vazio
Apesar da boa notícia, o que se vê 

é a falta de comprom^time n to d e a l- 
guns vereadores. Por diversas vezes, 
o plenário ficou praticamente vazio, 
com os parlamentares se reunindo

paralelamente em outros locais.

Por que agora?
O que e les discutiram  ninguém  

sabe, m as eram  sim  assuntos re 
lacionados à própria Câm ara. No 
entanto, o que cham a a atenção 
é que esse  tipo de problem a p o - 
deria ser resolvido  antes do in ício  
dos trabalhos.

Olha a hora
Isso não ocorre porque os ve re

adores costumam chegar em  cima 
da hora para iniciar a sessão. Talvez, 
se os m esm os estivessem  na Câm a
ra um pouco antes, até as fam osas 
"reuniões de bancada" poderiam ser 
evitadas.

Repercutindo 1
A  entrevista de sábado 20 do 

jornal O ECO com Márcia Guerra foi 
tema do discurso de André Pacco- 
la Sasso (PSDB), o Cagarete. Com o 
jornal em mãos, ele subiu na tribuna 
para discordar da opinião da estudio
sa sobre a redução da idade penal. 
"Sou totalmente favorável a essa 
medida (redução da idade penal)", 
afirmou.

Repercutindo 2
Na m esm a matéria, Márcia cri

ticou o presidente da Comissão de 
Diretos Humanos, Marcos Feliciano 
(PSC). Talvez pautado na entrevista 
e nos recentes acontecimentos, o 
vereador Anderson prado de Lima 
^^V) havia colocado na pauta uma 
moção de repúdio ao pastor, mas 
a m esm a foi retirada para que seja 
melhor elaborada.
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Um novo estudo sugere que se o 
problema do excesso de detritos 
no espaço não for resolvido, 
algumas órbitas de satélites 
ficarão extremamente perigosas 
nos próximos 200 anos.

Companhia holandesa oferece 
viagem só de ida para Marte
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Já imaginou fazer uma viagem só de ida para 
Marte? Parece brincadeira, mas uma companhia 
holandesa lançou o desafio. E mais de 10 mil vo
luntários já se inscreveram para participar da via
gem que pode virar show de TV. A fundação Mars 
One anunciou na terça-feira a abertura de inscri
ções para os interessados em colonizar o planeta 
vermelho. A viagem está prevista para 2022. A 
missão será transmitida como um reality show, 
que pagará os custos do projeto. São sete me
ses dentro da nave e o resto da vida em Marte. 
Os organizadores deixaram claro que não existe 
tecnologia disponível para trazer os participantes 
de volta para a terra. Os candidatos a astronauta 
devem ter entre 18 e 40 anos, boa saúde e, con
venhamos, muita coragem. A primeira rodada de 
candidaturas online se estenderá até 31 de agos
to próximo. Especialistas da Mars One elegerão 
os aspirantes a astronautas que continuarão na 

disputa. Em seguida, cada país escolherá um 
candidato e finalmente restarão entre 24 

e 40 pessoas que serão treinadas para a 
missão. Sem 0 retomo, os custos da via- 

^  gem diminuem consideravelmente e a pri
meira missão, com quatro astronautas, é es

timada em seis bilhões de dólares, explicaram 
os encarregados da 'Mars One'. Este projeto tem 
provocado muito ceticismo, mas recebeu 0 apoio 
do cientista holandês Gerard't Hooft, ganhador 
do Nobel de Física em 1999, presente na coleti
va. "Ainda sou cético, devido aos contratempos e 

^  complicações, mas isto é tecnicamente possível", 
disse Hooft aos jornalistas. Até agora só foram 

^  realizadas duas missões não-tripuladas, com ro- 
^  bôs enviados a Marte, ambas gerenciadas com 
^  sucesso pela Nasa. A última está em andamento, 
^  avaliada em US$ 2,5 bilhões. O protagonista é o 
^  veículo-robô Curiosity, que pousou no planeta 

vermelho em agosto de 2012.
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M il ita r B o m b e iro s

190 193 192
Lençóis P aulista B orebi
C o n selh o  T u te la r...... ..3 2 6 4 -8 0 0 5 C o n selh o  T u te la r...... . .9 73 5 -06 02
Hosp N S da Piedade .. 3 2 6 9 -10 3 3 Em erg A m b u lâ n cia  .. . ..3 2 6 7 -12 2 2
Pref de Lençóis Pta . . 3 2 6 9 -7 0 0 0 Pref de B o re b i........... ..3 2 6 7 -8 9 0 0

A gudos M a c a tu b a
C o n selh o  T u te la r...... . ..3 2 6 2 -11 6 2 C o n selh o  T u te la r...... ..3 29 8 -30 36
H ospital de A g u d o s. ..3 2 6 2 -14 4 4 San ta C a s a .................. . 3 2 9 8 -9 2 0 0
Pref de A g u d o s ........ ..3 2 6 2 -8 5 0 0 A m b u lâ n cia ............. 0 8 0 0 -7 7 0 119 2

Pref de M acatuba.... . 3 2 9 8 -9 8 0 0
A re ió p o lis
Co nselh o  T u te la r...... ..3 8 4 6 -9 9 12 P ed e rn e ira s
Pronto A te n d im e n to ..3 8 4 6 -9 9 0 8 C o n selh o  T u te la r...... ..3 2 8 4 -6 4 2 6
Pref de A reió polis.... .3 8 4 6 -9 9 0 0 San ta C a s a .................. ..3 2 8 3 -8 3 8 0

Pref de P ed ern eiras ..3 2 8 3 -9 5 7 0

Regional TRANSITO
Na noite da terça-feira 23, em Pederneiras, um carro atropelou um 
pedestre. O fato ocorreu na rua Francisco Alves, Parque da Colina, por 
volta das 19h30. Segundo a Polícia Militar, a vítima atravessava a via, 
quando, por motivos ainda não esclarecidos, foi atingida por um carro. 
A vítima teve ferimentos leves e foi liberada.

AGUDOS

TCE aponta irregularidades 
nas contas de Nelson Ayub

Análise mostra 
que, em 2010, foram 
gastos R$ 208 mil 
com combustível

Welinton Barros_______

OTCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo) apontou irregula

ridades nas contas do ex-pre
sidente da Câmara de Agudos, 
Nelson Assad Ayub (PP), o Nel- 
sinho. Os contas sob análise são 
do biênio 2009 e 2010, quando 
o pepista era o presidente da 
Casa de Leis agudense.

Segundo análise feita pela 
UR/2 (Unidade Regional) de Bau
ru, uma série de irregularidades 
foi apontada, referentes às contas 
apresentadas pela Câmara ao 
TCE naqueles anos. O relatório 
de 2010, por exemplo, de acor
do com o Tribunal, mostra altos 
gastos com viagens, combustível 
e ligações telefônicas.

O laudo aponta duas via
gens, uma para um congresso
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CONTAS ABERTAS - Ex-presidente da Câmara de Agudos, Nelsinho 
pode ter que devolver R$ 300 mil aos cofres públicos

em Serra Negra (SP), em que 11 
pessoas - entre funcionários e 
vereador - tiveram despesas de 
R$ 11.141,68 pagas pelo Poder 
Legislativo. Outra viagem men
cionada teve como destino a 
Capital Federal, com gastos que 
totalizaram R$ 9 mil.

Consta ainda no texto que, 
no mesmo ano, a Câmara gas-

tou R$ 208.010.68 em com
bustível para carros oficiais e 
particulares, cerca de 482% a 
mais que o gasto estimado em 
cidades do porte de Agudos.

Ainda em 2010, foram gas
tos R$ 63.898,40 referentes a 
ligações telefônicas, realizadas 
para outros estados e também 
para fora do Brasil. O gasto foi

considerado suspeito pelos con
selheiros do Tribunal.

Nelsinho havia sido notifi
cado em 2011 das irregularida
des detectadas e apresentou sua 
justificativa ao TCE, que deci
diu ser necessária a devolução 
do montante ao erário. Ficou 
firmado um acordo de parce
lamento, onde o ex-presidente 
devolveria R$ 3 mil referentes à 
viagem feita a Serra Negra e R$ 
3.235,57 da viagem a Brasília.

No mês passado, a con
selheira do TCE, Cristina de 
Castro Moraes, pediu nova no
tificação pessoal ao vereador. 
A solicitação dela é de que 
Nelson Ayub devolva o valor 
total - mais de R$ 300 mil - aos 
cofres da Câmara. Segundo a 
conselheira, os gastos não são 
de efetivo interesse público.

Ayub foi reeleito no ano 
passado com 1.008 votos. Se
gundo informações obtidas por 
O ECO, o vereador já entrou 
com a defesa no TCE. Até o fe
chamento desta edição, ele não 
havia sido encontrado para co
mentar o assunto.

POLICIA

Polícia M ilitar prende acusado de roubar padaria
PM acha arma e 
capuz em casa; 
preso acusado de 
matar em Piratininga

Carlos Alberto Duarte

A Polícia Militar prendeu, 
no início da tarde de ter
ça-feira 23, um suspeito 

de roubar a Padoka nas primei
ras horas da manhã da sexta
-feira passada. A polícia chegou 
até o jovem após denúncia anô
nima. O suspeito já é conhecido 
dos meios policiais e foi detido 
no Centro da cidade, durante 
patrulhamento da PM.

Na residência do acusado, 
de 23 anos, a polícia encontrou 
um revólver com numeração 
raspada, munição e capuz. En
caminhado à Delegacia de Polí
cia, ele negou o roubo, mas foi 
autuado em flagrante por porte 
ilegal de arma, crime inafiançá-

vel, segundo o delegado Renzo 
Santi Barbin, que aguardava 
testemunhas para reconhecer o 
acusado.

Na manhã de terça-feira, a 
PM deteve um homem na Ce- 
cap acusado de homicídio em 
Piratininga. De acordo com 
informação da Polícia Militar, 
o assassinato ocorreu durante 
uma briga na madrugada de 
segunda-feira, nas imediações 
de um bar. Por volta das 5h, 
Pedro Batista, de 44 anos, foi 
encontrado pelo irmão, já sem 
vida, com lesões no rosto, caído 
em frente à sua residência, no 
Núcleo Habitacional Olímpio 
Fernandes.

Em depoimento à Polícia 
Militar, o irmão da vítima disse 
que ele tinha convulsões com 
frequência por conta do consu
mo excessivo de bebida alcoóli
ca. O delegado de Piratininga, 
Marcelo Alves Firmino, contou 
que na manhã de terça-feira, a 
polícia identificou existência

de várias manchas de sangue 
nas proximidades do corpo da 
vítima e descobriu outra vítima 
da briga. Odenir de Quadros 
Pereira, 33 anos, era amigo de 
Pedro e foi localizada com feri
mentos na cabeça.

Odenir contou ao delegado 
que, de madrugada, ele e Pedro 
estavam num bar no mesmo 
bairro, ingerindo bebida alco
ólica com um homem que eles 
haviam conhecido naquele dia. 
Ocorreu um desentendimento e 
eles foram agredidos. Além de 
socos, o autor do crime utilizou 
um caibro de construção com 
aproximadamente um metro de 
comprimento para agredir as 
vítimas. O pedaço de madeira 
foi apreendido. Em conversa 
com Odenir, ele revelou que o 
acusado trabalhava em uma em
preiteira que está construindo 
casas populares em Piratininga. 
A polícia foi até o escritório da 
empreiteira e informada de que 
um dos funcionários, Rafael

Maciel de Lima, 29 anos, resi
dente em Lençóis Paulista, não 
havia ido trabalhar. A Polícia 
Militar de Lençóis Paulista foi 
acionada e os policiais localiza
ram o acusado nas proximidades 
de sua residência, na Cecap. 
Ele confessou que se envolveu 
numa briga, discutiu com várias 
pessoas e, ao tomar posse de um 
pedaço de madeira, bateu na ví
tima, que alegou desconhecer. O 
acusado afirmou ainda que ficou 
com medo e fugiu para Lençóis 
Paulista. Ele foi encaminhado 
para Piratininga, onde foi reco
nhecido por Odenir e autuado 
em flagrante por homicídio e 
lesão corporal e encaminhado 
à Cadeia de Avaí. Segundo a 
polícia, o morador de Lençóis 
Paulista, que é dependente quí
mico, disse que a discussão e a 
posterior agressão aconteceram 
depois que as vítimas tentaram 
roubar seu celular. Odenir nega 
e diz que as agressões ocorreram 
após discussão banal.
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Serviço Autônomo de Agua 

e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 
PORTARIA 42/2013

José Antonio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgo
tos de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

Art. 1° Fica homologado o Concurso Público realizado no dia 07 de 
abril de 2013 para admissão aos cargos de Advogado e Engenheiro 
Civil.

Art. 2° O concurso foi realizado em conformidade com a Lei Com
plementar n° 38 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações, e das 
disposições contidas no Edital de Concurso Público n° 01/2013.

Art. 3° A classificação final publicada no dia 20 de abril de 2013, fica 
também homologada e em condições de uso nos termos da legislação 
vigente.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Lençóis Paulista, 24 de abril de 2013.

JOSÉ ANTONIO MARISE
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE 
LENÇÓIS PAULISTA

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgo
tos 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 público os seguintes atos 
oficiais:

Portaria n° 41/2013 de 18.04.13 -  Afasta, por acidente de trajeto, de 
16 de abril a 30 de maio de 2013, o senhor José Umberto Pedroso, 
Condutor de Veículos Automotores.

Lençóis Paulista, 18 de abril de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 82,94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Macatuba, através da Secretaria de Assistência 
Social , novamente comunica, que está em processo de Constituição da Ins
tância de Controle Social do Programa Bolsa Família; portanto os interessa
dos em fazer parte desta instância deverá se apresentar impreterrivelmente, 
na Secretaria de Assistência Social, até o dia 26/04/2013, munidos de docu
mentos de idetificação pessoal e uma carta de apresentação do movimento 
social ou entidade que representa, para receber maiores imformações e for
malizar seu interesse.
Poderão fazer parte da Instância representantes: de movimentos sindicais, 
de trabalhadores ou patronal; associações de classe profissionais e empresa
riais; instituições religiosas, de diferentes expressões de fé e representantes 
de movimentos populares organizados, como: associações comunitárias e 
organizações não governamentais.
Esclarecemos ainda, que conforme, rege o decreto municipal 2661 de 2011 
e a Instrução Normativa do MDS n° 1 de 20/05/05, caso não haja indicação 
de membros da sociedade civil suficientes para compor um novo conselho, 
o controle social do Programa Bolsa Família; ficará novamente sob respon
sabilidade do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

Macatuba, 11 de Abril de 2013.
Marcos Donizetti Olivatto 

Responsável pela Secretaria de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado 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 4465 de 23.04.2013..................Autoriza afastamento de servidor municipal
vinculado à Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista.
Lei 4466 de 23.04.2013..................Autoriza abrir crédito especial para utilização
de recursos provenientes do Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacio
nal da Defesa Civil, para reconstrução de ponte atingida por enchente.
Lei 4467 de 23.04.2013..................Autoriza abrir crédito especial para utilização
de recursos provenientes do Ministério dos Esportes, para construção de ginásio 
paradesportivo.
Decreto 168 de 19.04.2013..................Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 152.000,00.
Decreto 169 de 23.04.2013..................Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 26.400,00.
Decreto 170 de 23.04.2013..................Abre, nos termos da Lei Municipal n.°
4.466, de 23.04.2013, crédito especial no valor de R$ 612.809,30 para ocorrer 
com as despesas de reconstrução de ponte atingida por enchente.
Decreto 171 de 23.04.2013..................Abre, nos termos da Lei Municipal n.°
4.467, de 23.04.2013, crédito especial no valor de R$ 616.170,24 para ocorrer 
com as despesas de construção de ginásio paradesportivo.
Decreto 172 de 23.04.2013..................Dispõe sobre a permissão de uso de equi
pamentos a favor do Poder Judiciário -  Fórum da Comarca de Lençóis Paulista. 
Decreto 173 de 23.04.2013..................Determina regras para o comércio ambu
lante nas imediações do Recinto de Exposições “José Oliveira Prado” no período 
de 1° a 13.05.2013, durante a realização da “XXXVI Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis Paulista -  FACILPA”.

Decreto 174 de 23.04.2013..................Dispõe sobre a permissão de uso de imó
veis públicos a favor da Associação Rural de Lençóis Paulista.
Portaria 547 de 22.04.2013..................Arquiva processo administrativo promovi
do em face de ex-funcionária pública municipal.
Portaria 548 de 22.04.2013..................Arquiva processo administrativo promovi
do em face de ex-funcionário público municipal.
Portaria 549 de 22.04.2013..................Arquiva processo administrativo promovi
do em face de funcionário público municipal.
Portaria 550 de 22.04.2013..................Arquiva processo administrativo promovi
do em face de ex-funcionária pública municipal.
Portaria 551 de 22.04.2013..................Designa Miguel Afonso Pelegrin respon
sável pelo expediente da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente no período de 
22 de abril a 6 de maio de 2013.
Portaria 552 de 23.04.2013..................Afasta Telma Rodrigues de Almeida Cam
pos do cargo de Professor de Ensino Fundamental I e a designa para exercer ativi
dades correlatas ao magistério junto à Diretoria Municipal de Educação.
Portaria 553 de 23.04.2013..................Afasta Silmara Cristina Ghirotti Lopes do
cargo de Professor de Ensino Fundamental I e a designa para o cargo vago de 
Coordenador Pedagógico.
Portaria 554 de 23.04.2013..................Afasta Glenda Fernandes Sanches dos car
gos de Professor de Ensino Fundamental I e Professor de Educação Infantil II e a 
designa para o cargo de Coordenador Pedagógico.

Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bens Móveis de 23.04.2013.
Partes: Município de Lençóis Paulista e Poder Judiciário.
Objeto: cessão de uso gratuito de bens móveis.
Vigência: indeterminada.

Lençóis Paulista, 24 de abril de 2013.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 95,95.

A USINA BARRA GRAN
DE DE LENÇÓIS S/A torna 
publico que recebeu da CE- 
TESB a Licença de Opera
ção n° 7004555, válida até 
19/04/2015, para Fabricação 
de Açúcar, Etanol e Energia 
Elétrica à Rodovia Marechal 
Rondon, km 289, zona rural, 
Lençóis Paulista -  SP.

EXTRAVIO
MONTEIRO & SOUZA 
MONTAGENS INDUS
TRIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL S/C LTDA, CNPJ N° 
04.184.250/0001-80, IE N° 
416.031.632.114, estabelecida 
à Rua Luiz Ferreira, n° 143 -  
Rondon em Lençóis Paulista 
-  SP comunica o extravio dos 
talões de NF série G do n° 001 
a 150.

EDITAL DE CASAMENTO
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.267 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de Ma- 
catuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Códi
go Civil Brasileiro // ÂNGELO LUIZ 
DE ALMEIDA e ALESANDRA DOS 
SANTOS GONÇALVES //.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
aos 18 de março de 1986, assistente 
administrativo, solteiro, domiciliado à 
Rua João Abel, n° 336 - fundos, Jardim 
Bocayuva, Macatuba/SP, filho de MÉR- 
CIA DE ALMEIDA.
Ela, natural de Congonhinhas/PR, 
nascida aos 05 de setembro de 1987, 
doméstica, solteira, domiciliada à Rua 
João Abel, n° 336 - fundos, Jardim Bo- 
cayuva, Macatuba/SP, filha de LUCAS 
ERMELINO GONÇALVES e DIR- 
CE ARVELINO DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP, 17 de abril de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

POSTO DE c o m b u s t ív e is  VIA MODELO LTDA. torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 7004556, vá
lida até 19/04/2018, para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrifican
tes à Rua Lafayette Muller Leal, 1357, Jardim América, Lençóis Paulista.

COOPERVAP - COOPERATIVA HABITACIONAL VALE DO PARAÍBA 
Seccional Lençóis Paulista

Jucesp n° 35.400.043.181 - CNPJ n° 01.666.314/0001-90 
Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária Seccional Len
çóis Paulista da Coopervap-Cooperativa Habitacional Vale do Paraíba, de 
acordo com artigos 28 e 29 do seu Estatuto Social, convoca os seus 43 coo
perados à comparecerem a esta Assembléia que irá realizar-se na Rua Jacomo 
Augusto Pacolla, S/N (sede social ), Lençóis Paulista/SP no dia 4/ Maio/ 
2013, obedecendo aos seguintes horários e quorum, para a sua instalação sen
do a 1® convocação às 07:00 hs. com 2/3 (dois terços) dos Associados; a 2® 
convocação às 08:00 hs. com metade mais um dos Associados, e, a 3® e última 
convocação às 09:00. com o número mínimo de 10 (dez) Associados, com a 
seguinte ordem do dia: 1)- Eleição da Comissão para acompanhamento dos 
trabalhos junto a Prefeitura Municipal de Lençois Paulista e demais; 2)- Con
dições para recebimento da escritura definitiva; 3)- Apresentação de solução 
para emissário do esgoto “ bomba” ; 4)- Ratificação das deliberações da A.G.E 
de 13/02/2004; 5)- Prestação de contas; 6)- Assuntos gerais. Lençóis Paulista, 
19 de Abril de 2013. Coopervap-Cooperativa Habitacional Vale do Paraíba - 
Isaac Ramos - Diretor Presidente.

A CONCEITO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 07.306.519/0001- 
41, em virtude de irregularidades no contrato estabelecido junto ao 
Residencial Jardim Grajaú referente aos lotes discriminados abaixo e 
a não localização para a devida notificação, solicita o comparecimento 
do Sr° MOHAMMAD MAJED ZABAD, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
no escritório situado a Rua Caetano Sampieri, n° 5-7, Vl. Universitária, 
Bauru/SP, telefone (14) 3243-0783. O não comparecimento ocasionará 
na imediata rescisão dos contratos.

Quadra e Lote Nome
Q 09 MOHAMMAD MAJED ZABAD

Q 11 MOHAMMAD MAJED ZABAD

Q 23 MOHAMMAD MAJED ZABAD

Q 25 MOHAMMAD MAJED ZABAD
Q 26 MOHAMMAD MAJED ZABAD

Q 27 MOHAMMAD MAJED ZABAD

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 050/2013 -  Processo n° 103/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
educacionais na área de tecnologia (software). Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e sessão de lances: 08 de maio de 2013 às 10:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 24 de abril de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 051/2013 -  Processo n° 104/2013 

Objeto: Aquisição de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e equipa
mentos para creche do Bairro Santa Terezinha. Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e sessão de lances: 08 de maio de 2013 às 14:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 24 de abril de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 052/2013 -  Processo n° 105/2013 

Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à granel. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 09 de maio 
de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Len
çóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 24 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 053/2013 -  Processo n° 106/2013 

Objeto: Aquisição de móveis e brinquedos para creche do Bairro Santa 
Terezinha. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 09 de maio de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se dis
ponível 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, 24 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 002/2013 

Processo n° 102/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de ginásio 
Pára Esportivo e entorno. Tipo: menor preço -  Encerramento: 10 de maio 
de 2013 às 14:00 horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 
horas do dia 08 de maio de 2013 -  O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 23 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°. 03/2013

COMUNICADO

A Comissão Municipal de Serviço Civil comunica aos interessados que 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br a lista dos 
candidatos inscritos no Edital do Concurso n.° 03/2013.

Abre-se prazo recursal, conforme item 2.5.2 do Edital.

Lençóis Paulista, 24 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2014

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA A TODOS OS 
INTERESSADOS que estará realizando no dia 29 de abril de 2013, às 
19h30, no auditório do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), sito 
à rua Anita Garibaldi, 821, Audiência Pública para explanação da LDO -  
Lei de Diretrizes Orçamentária 2014.

Lençóis Paulista, 19 de Abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades. Como não houve manifestação do proprietário ou responsá
vel, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado 
a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 25 de Abril de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreend. Ltda

Av. Antonio Ramponi 
L42 Q22 Maria Luiza 

IV
28242/5249 R$94,50

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreend. Ltda

Av. Antonio Ramponi 
L43 Q22 Maria Luiza 

IV
28243/5250 R$94,50

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreend. Ltda

Rua Laurindo Lopes 
da Silva L40 Q25 
Maria Luiza IV

28379/5431 R$88,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 188,60.
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Cotidiano VISITA
No últim o sáb ad o, repre se n tan tes da C asa da Criança 
de Barra Bonita fizeram  um a v is ita  técn ica à XII Feira 
Internacional de T e cn o log ias em  Reab ilitação, Inclusão e 
A ce ss ib ilid a d e  -  Reatech, com o objetivo  de b uscar m elho rias 
e n o vid ad e s para a e scola e a lu no s da C asa da Criança.

DENGUE

Macatuba confirma primeiro 
caso de dengue tipo 4 da região
Paciente foi diagnosticada em março e passa bem; Lençóis tem mais três com a dengue comum

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A Diretoria de Saúde de 
Macatuba confirmou o 
primeiro caso de den

gue tipo 4 na região. Segundo 
Andrea Palaro, coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica, 
a paciente é uma mulher de 56 
anos que adquiriu a doença na 
cidade. "Este foi o último caso 
de dengue que diagnosticamos 
este ano e o primeiro do tipo 4 
confirmado na cidade, no dia 
27 de março”, explica.

Segundo Andrea, os sinto
mas do sorotipo 4 são iguais aos 
outros tipos da doença (sorotipo 
1, 2 e 3). A única preocupação 
é se a pessoa adquirir novamen
te a dengue. "Qualquer novo 
caso da doença em Macatuba 
vai ser acompanhado de perto 
para saber se vai ser do tipo 4 
ou não”, ressalta.

Segundo a Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo, 
esse tipo de vírus está no país 
desde 2011 e isso significa que 
a população está suscetível 
a mais um tipo de vírus. De

CONTRA O MOSQUITO -  Agentes de saúde procuram 
por focos do mosquito da dengue para eliminar doença

acordo com levantamento de 
O ECO, até ontem, não havia 
registro desse tipo de vírus na 
região de Bauru.

Macatuba já confirmou 
23 casos da doença neste ano, 
sendo oito importados e 15 au
tóctones. Mais nove pacientes 
aguardam o resultado. Como 
medida preventiva, agentes de

saúde estão passando de casa 
em casa para orientar a popu
lação e procurar por focos do 
mosquito da dengue.

Em Lençóis Paulista, on
tem, a Diretoria de Saúde con
firmou mais três casos, sendo 
um importado e dois autócto
nes. Os casos autóctones foram 
diagnosticados em uma mo-

radora da Vila São João e um 
homem, morador do Conjunto 
Júlio Ferrari. O caso importado 
é de uma mulher de 25 anos, do 
Jardim Maria Luiza 3.

Ela é moradora em Bauru 
e veio passar uma temporada 
na casa da mãe, em Lençóis 
Paulista. No total, a cidade teve 
97 notificações, sendo 21 casos 
positivos divididos em 13 im
portados e oito autóctones e 52 
exames negativos. Outros 2.430 
aguardam resultado.

Outras duas pessoas que ti
veram dengue, uma mulher de 
Bauru e um homem de Macatu- 
ba, foram atendidos e diagnosti
cados na cidade.

Para colaborar com o ex
termínio de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, trans
missor da doença, a Saúde re
força o serviço de mutirão per
manente, onde os moradores 
podem agendar um caminhão 
para recolher entulhos de terça 
a quinta-feira. O contato é di
reto na Diretoria de Saúde do 
município, pelo telefone (14) 
3263 0020.

ELEIÇÃO

Presidente da 
Ascana foi eleito para 
diretoria da Orplana

lO lO : DIVULGAÇÃO

GRUPO - Pedro Luis Lorenzetti com membros da nova diretoria

Pedro Luis 
Lorenzetti foi 
conduzido a 
vice-presidente

Da Redação________

A Orplana (Organização 
de Plantadores de Cana 
da Região Centro-Sul 

do Brasil) realizou, no dia 5 
de abril, sua Assembleia Geral 
Ordinária, em Piracicaba (SP). 
Dentre os assuntos em pauta, 
estiveram: prestação de contas 
do exercício social 2012, com o 
relatório de gestão, balancetes

e demonstrativos de receitas e 
despesas; eleições da diretoria 
executiva e dos conselhos deli
berativo e fiscal.

Foram eleitos, com man
dato de três anos, os novos 
integrantes da diretoria exe
cutiva: Manoel Carlos de 
Azevedo Ortolan (diretor pre
sidente), Pedro Luis Lorenzet- 
ti (diretor vice-presidente) e 
José Coral (diretor tesourei
ro). Estavam na diretoria an
terior, Ismael Perina Junior, 
como diretor presidente, e 
Maria Christina Pacheco, 
como diretora vice-presiden
te. José Coral mantém-se no 
cargo da gestão anterior.

TRANSPORTE

Circular terá reajuste a 
partir de 1° de maio

Tarifa passa de R$
2,35 para 2,60 no 
veículo e de R$ 2,30 
para R$ 2,50 no cartão

Priscila Pegatin________

Os moradores de Lençóis 
Paulista que utilizam o 
transporte circular da ci

dade vão pagar de R$ 0,20 a R$ 
0,25 mais caro pela passagem 
a partir de 1° de maio. A tari
fa que era R$ 2,35 para quem 
compra direto no ônibus e de 
R$ 2,30 para quem compra an
tecipado vai custar R$ 2,60 no 
dinheiro e R$ 2,50 no cartão.

Segundo o diretor de Su
primentos, Denílson Noguei
ra, a variação nas tarifas vai 
de 10,5% a 8,70% no cartão. 
"80% da população utiliza o 
cartão, que teve aumento me
nor. Desde agosto de 2011 não 
tinha aumento. Com duas altas 
no óleo diesel, não teve como 
manter o valor que estava sen
do negociado desde abril”, 
explica. "A empresa pediu R$ 
2,70 e conseguimos chegar a 
R$ 2,60. O contrato não pre
vê datas exatas para aumento, 
mas prevê negociação sempre 
que houver um desequilíbrio, 
como aumento de custo que 
esteja impactante no serviço 
como um todo”, finaliza.

m
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 

I  Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Paulista
.1 - A lcred de Lençóis Paulista -  Em liquidação
'  CNPJ: 01.464.605/0001-04 -  Inscr. Est.: Isenta

Rua Piedade, 183-C e n tro -C E P  18680-050 -  Lençóis Paulista -  SP 
E-maii: alcredlDta@lDnet.com.br -  Fone/Fax: (14) 2363-6012

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA -  ALCRED DE LENÇÓIS 
P A U L IS T A -EM LIQUIDAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Liquidante da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Paulista -  Alcred de Lençóis Paulista -  Em 
liquidação, convoca os 145 (cento e quarenta e cinco) associados e demais credores e 
devedores desta sociedade cooperativa, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 06 de maio de 2013, na sede da 
Unímed de Lençóis Paulista, em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na rua Manoel 
Amâncio n° 65 , obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação sempre no 
mesmo local cumprindo o que determina o estatuto social: 1) às 18:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença de dois terços dos associados em condições de votar; 2) às 
19:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados 
em condições de votar, caso não tenha havido quorum para instalação em primeira 
convocação; 3) às 20:00 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados em condições de votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1. Apresentação de relatório, balanço e prestação de Contas referente ao andamento da 
liquidação da Cooperativa

2. Negociação da alienação do imóvel objeto da matrícula n° 8981 do Cartório de Registro de 
imóveis de Lençóis Paulista e outros aspectos relacionados.

3. Cobrança de perdas dos cooperados, possibilidade de recebimento por compensação com 
capital social e outros créditos de naturezas diversas, critérios e outros assuntos 
relacionados.

4 . Outros assuntos

Lençóis Paulista, 25 dWabrü de 2013.

DR.UOSI

OBSERVAÇÕES:
•  O ingresso, na AGE, será restrito ao associado pessoa fisica e ao representante legal de 

associado pessoa jurídica.
•  O representante legal de associado pessoa jurídica deverá comparecer á AGE, munido de 

documento que comprove esta representação.

CENTRO MUNICIPAL DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA
PORTARIA N° 07/2013

Wanderley Francati, Diretor Executivo do Centro Municipal de Formação 
Profissional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribui
ções 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.

R E S O L V E:

Artigo 1° - Fica nomeada para exercer a função gratificada de Coordena
dor Operacional, o funcionário Antonio José Bernardo Castanheira, porta
dor da Cédula de Identidade Rg n° 15.509.377, e inscrito no CPF/MF n° 
043.610.008-83 à partir de 01 de março de 2012.

Artigo 2° - O nomeado pelo artigo anterior deixou de exercer a função gra
tificada na letra “FG” número 019 conforme portaria 09/2012 para exercer a 
mesma função na letra “CC” número 016, a partir de 01 de março de 2012.

Artigo 3° - Esta portaria entra em vigor a partir de 23 de abril de 2013, retro- 
agindo a partir de 01 de março de 2012.

Lençóis Paulista, 23 de abril de 2013.

Wanderley Francati 
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 46,25.
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Prêmio MELHORES
O prêmio Melhores 2012 terá show do grupo Bee 
Gees Alive acompanhado de orquestra. O Bee 
Gees Chords tem sido apresentado em teatros de 
grandes capitais brasileiras. A festa acontece dia 
17 de agosto, no Clube Esportivo Marimbondo.

MELHORES 2012

Pesquisa aponta Bel como 
a mais influente de 2012
Prefeita de Lençóis recebe 82% das indicações para receber troféu como personalidade mais 
influente no ano passado; Festa dos Melhores está marcada para 17 de agosto

Saulo A driano

O Jornal O ECO publica 
hoje a lista completa 
com os nomes dos in

dicados para a estatueta Me
lhores 2012. Mais uma vez, o 
público foi soberano ao apon
tar quem são os comerciantes, 
personalidades e lideranças 
que se destacaram no ano de 
2012. A festa de premiação 
dos homenageados já tem data 
marcada. A solenidade de en
trega do prêmio Melhores 2012 
acontece no dia 17 de agosto, 
no Clube Esportivo Marim
bondo, com super-show da 
banda Bee Gees Alive.

Para antecipar um dos 
resultados marcantes da pes
quisa, destaque para capaci
dade de liderança da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB). A pes
quisa revela que a população 
considera a prefeita lenço- 
ense como a personalidade 
mais influente de 2012. Nesta 
categoria, Bel é indicada ao

prêmio por 82% dos entrevis
tados. Vale lembrar que, em 
outubro de 2012, Bel Loren- 
zetti foi reeleita ao cargo de 
prefeita com 84% dos votos 
válidos. Abaixo, publicamos 
a relação completa dos in
dicados ao prêmio Melhores 
2012 pelo grande público.

Esta é a 12® edição da 
pesquisa de opinião pública 
que consulta o gosto popu
lar do lençoense para saber 
quem são os destaques em 
cada setor da vida econômi
ca, social e filantrópica de 
Lençóis Paulista.

Neste ano, a equipe de 
campo saiu às ruas para 
ouvir a população entre os 
dias 17 de fevereiro e 12 de 
março, cobrindo toda a cida
de - que foi divida em dez 
regiões de características 
afins. Foram respondidos 
718 questionários, respeitan
do quatro variáveis da pes
quisa sociológica: sexo, faixa 
etária, grau de instrução e

nível sócio-econômico. São 
pessoas entre 15 e 64 anos, 
representantes da população 
economicamente ativa. A 
sondagem representa estatis
ticamente lençoenses -  ho
mens e mulheres -  aptos ao 
trabalho, trabalhadores for
mais e informais, desempre
gados e aposentados. Todos 
são consumidores.

Com base no cruzamen
to dos dados sociológicos de 
Lençóis Paulista, a pesquisa 
Melhores 2012 retrata com 
fidelidade o gosto popular. 
A margem de erro projetada 
é de 3,4 pontos percentuais 
para mais ou para menos. Ou 
seja, os resultados da pesqui
sa têm um intervalo de con
fiança de 95%.

Coordenador do trabalho, 
o sociólogo Ney Góes observa 
que a pesquisa retrata a opi
nião sincera dos entrevista
dos. "Os questionários foram 
aplicados nos domicílios dos 
entrevistados e suas respostas

não foram estimuladas, não 
foi apresentada uma lista com 
nomes a serem escolhidos. 
Isso garante ao entrevistado 
total liberdade para escolher 
aquele que ele considera o 
melhor em cada ramo de 
atividade investigado. Outro 
detalhe é que os serviços ou 
profissionais que não foram 
utilizados pelo entrevistado 
foram deixados em branco, 
considerando que ele não ti
nha opinião formada sobre 
aquela atividade”, explicou.

Mais um detalhe que as
segura precisão aos resulta
dos é que, no cômputo geral, 
foram considerados somente 
os votos válidos para cada 
empresa citada na pesquisa, 
descartando as respostas em 
que o entrevistado citou mais 
de um nome. "Em resumo, 
foram seguidos os rígidos cri
térios científicos na pesqui
sa, desde sua preparação até 
sua aplicação e tabulação”, 
completou o sociólogo.

Prêmio foi pensado para 
estimular a concorrência leal

Proprietário do jornal O 
ECO e idealizador do prê
mio Melhores do Ano, o jor
nalista Moisés Rocha avalia 
que, a cada ano, a pesquisa 
cumpre seu objetivo. "A con
corrência leal contribui para 
o desenvolvimento da ativi
dade econômica. Desde o 
início, a pesquisa Melhores 
do Ano almejou esta meta: 
estimular a competitividade 
entre as diversas empresas 
de cada atividade econômi
ca, visando sempre à melho
ria do serviço que se presta 
ao consumidor”, explica.

A divulgação dos re
sultados da sondagem pre
tende dar parâmetros de 
escolha para o consumidor 
e criar referências para que 
o empresário faça sua auto- 
-avaliação de desempenho. 
"Com esta fórmula, o Jornal 
O ECO acredita que esteja 
cumprindo seu papel no 
esforço coletivo de todos os 
lençoenses para construir 
uma cidade melhor para to
dos”, complementou.

Sem antecipar detalhes, 
Moisés Rocha revela que 
estuda mudar a metodo
logia da pesquisa para os 
próximos anos. "A gente

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

INCENTIVO -
Para o jornalista Moisés 
Rocha, a concorrência 
promove o desenvolvimento 
da economia

finaliza um trabalho já pen
sando em como melhorar 
o próximo, porque estamos 
em permanente busca de 
aprimorar nossa atuação 
social também. O meu de
sejo é buscar uma fórmula 
de pesquisa que aperfeiçoe 
a metodologia científica ao 
mesmo tempo em que asse
gure mais participação po
pular nas respostas. É uma 
ideia que será amadurecida. 
Por hora, vamos pensar em 
como inovar na solenidade 
de premiação das empresas 
e personalidades já indica
das pelo público para esta 
edição da festa Melhores do 
Ano”, finalizou.

PREMIO.MELHORES 2012
COMERCIO 
E SERVIÇOS

Academia de Musculação m  q
Sprint.......................... ........ 4 8 , 5 %

Agência de Turismo ^  A
cvc ..‘..i................................. 0 9 , 1 %

Aluguel de Trajes w w
M im olé................................ # # , 1 %

Boutique e
Roupas de Grife * > A
Hot Wear............................ 2 0 , 0 %

Buffet
Lopes.................................. 0 / , 5 %

Casa Noturna A C
Four.....................................9 5 , 5 %

Churrascaria
Gaúcha 295.......................... 0 2 , / %

Clínica Fisioterapia
Cliffe..................................... 2 3 , 4 %

Clínica Médica *3  *3
Game.................................... 3 3 , 7 %

Clínica Veterinária
Polivet...................................5 6 , 0 %

Concessionária de Veículos
Divelpa...................................6 1 ,1 %

Consultoria Empresarial
Eba........................................7 8 , 2 %

Corretora de Seguros
WM........................................3 2 , 9 %

Distribuidora de Chope w h
Germânia...............................7  5 ,2 %

Empresa de Automatização de 
Portões 7 A
PPA........................................7 9 , 8 %

Empresa de Calhas m ^

Do Vale.................................4 7 , 2 %

Empresa de Ônibus
Eliz Line ............................... 6 9 , 3 %

Empresa de Segurança Residencial e 
Empresarial m m
SOS Rádio Alarme.............. 4 4 , 5 %

Escritório Contabilidade m  h
Escritório Lençóis............... 4 5 , 6 %

Estacionamento 
Veículos Semi-Novos
Scuderia...............................2 4 , 2 %

Estruturas Metálicas m ^
Estrutel................................4 9 , 9 %

Farmácia de Manipulação ^  m

Homeopática Lençóis.........6 4 , 9 %

Farmácia e Drogaria ^
Droga Raia...........................2 5 , 3 %

Floricultura m q
Iracema................................4 8 , 3 %

Funerária C A
Irmãos Panico..................... 5 0 , 2 %

Foto Revelação
e Equipamentos m ^
Cintia....................................4 6 , 0 %

Hotel <2 C

Imobiliária
Lider.......................................5 1 , 7 %

Instalação de Som e Acessórios 
Automotivos
João da Banda......................2 7 , 5 %

Instituição Financeira de 
Empréstimos
LCG Giglioli............................ 3 1 , 7 %

Joalheria e Relojoaria
Mona l isa...............................6 4 , 2 %

Laboratório de Análises h  jm
Hemolab...............................5 4 , 3 %

Lanchonete
Salsichão.............................. 3 2 , 7 %

Loja de Auto Peças * 3 7
João da Banda...................... 3 7 , 8 %

Loja de Artigos para Anomais/Pet 

Shop
Llobet.................... .............. 2 4 , 2 %

mm
Loja de brinquedos m ^
Casa da V ó ......................... 4 6 , 0 %

Loja de Decoração m
Bia Decor............................ 4 3 , 0 %

Loja de Ferramentas O O
Ferragens São Carlos...........8 2 , 7 %

Loja de Materiais Elétricos m  q
Eletro Santa Clara................ 4 8 , 3 %

Loja de Materiais de Construção q
Comai..................................3 8 , 7 %

Loja de Moda Íntima ^  A
Sancher.............................. 6 9 , 8 %

Loja de Pneus e Acessórios y |  w
Centro Automotivo BJ........4 7 , 0 %

Loja de Presentes h
Rose Presentes.................... 2 5 , 5 %

Loja de Roupas Adultos O
Lojas Silva............................ 5 3 , 4 %

Loja de Roupas Infantis m ^
Lojas Silva............................4 6 , 9 %

Loja de Tintas
Cores Vivas..........................6 8 , 9 %

Loja de Venda de Computadores e 
Suprimentos ^  m
Mega Byte.......................... 6 4 , 8 %

Malharia m ^
Uniarte................................. 4 6 , 0 %

Marcenaria *3  A
Ubirama................................3 9 , 6 %

Montagens Elétricas ^ A
Coneglian............................ 6 0 , 8 %

Oficina de Torno e Solda
Spadotto...............................2 2 , 7 %

Oficina Mecânica 
Automóveis * > A
Automec............................... 2 9 , 1 %

Oficina Mecânica de Motos ^
Pira Motos............................ 3 5 , 3 %

Oficina de Refrigeração, Eletro e Ar 
Condicionado
Minetto.................................. 3 1 , 2 %

Ótica

Padaria e Confeitaria
Trigal.....................................5 1 , 8 %

Papelaria e
Material Escolar h w
Baiúca...................................5 7 , 8 %

Pizzaria . C O
Hábil...................................... 5 2 , 1 %

Posto de Combustíveis q
Leão.....................................2 8 , 4 %

Provedor de Internet
Lpnet......................................7 1 , 4 %

Remanufatura de Cartuchos m ^
Imprimax..............................4 6 , 7 %

Restaurante
Varanda................................2 7 , 3 %

Salão de Cabeleireiro (a) ^  q
Cantinho da Beleza.............. 1 8 , 2 %

Serralheria ^
Portal....................................2 5 , 7 %

Supermercados m
Santa Catarina.....................4 0 , 2 %

Tapeçaria
Real ...................................... / / , 2 %

Transporte Escolar
Sanheiro...............................6 6 , 2 %

Vidraçaria ^ A
Placca................................... 6 0 , 8 %

COLEGIOS 
E ESCOLAS

Colégio Particular
Cooperelp..............

Escola de Cursos 
Profissionalizantes
SENAI......................'.

. 3 2 , 4 %  

.. 5 5 , 1 %

Escola de Idiomas
Fisk.............

Escola de Informática
Cebrac..........................

Pesquisa de 
opin ião pública

3 7 , 0 %

. 4 2 , 1 %

PROFISSIONAIS E 
PERSONALIDADES

Advogado
Ailton Laurindo - Tipó.........2 3 , 7 %

Artista Local ^
Lucas Ferreira...................... 3 5 , 9 %

Arquiteto (a) *3  *3
Márcia M artin..................... 3 3 , 6 %

Comerciante Destaque ..' q
Marcos Contente...................... 8 ,9 %

Dentista m q
Emerson Carrit Coneglian.... 4 8 , 7 %

Empresa Destaque
Grupo Lwart......................... 5 7 , 3 %

Empresário Destaque
Luiz Carlos Trecenti.............. 4  1,2%

Engenheiro ^ A
Eder Furlan...........................6 0 , 9 %

Personalidade mais influente de 
2012
Bel Lorenzetti......................8 2 , 4 %

Político Destaque de 2012
Bel Lorenzetti...................... 2 3 , 7 %

Jornal Local
Jornal O Eco..........................6 8 , 8%

Radio AM Local ^  A  A
Difusora........................... 1 0 0 , 0 %

Radio FM Local C V I
Ventura FM.......................... 5 4 , 9 %
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Saúde b e n e f í c i o s  d a  c a m i n h a d a

Um novo estudo na Escócia sugere que é possível atenuar a fadiga cerebral 
simplesmente passeando em um parque. Os pesquisadores teorizam que áreas 
verdes são relaxantes, exigindo menos da atenção do que as ruas e que pessoas 
que moram próximas a árvores e parques têm níveis menores do hormônio do 
estresse, em comparação às que vivem primariamente no meio do concreto.

SAUDE BUCAL

Mau hálito pode ser causado por 
descuido na higienização bucal
Cárie, acúmulo de bactérias e doenças na gengiva são algumas das causas do 
problema; hábitos de higiene diários e visita ao dentista ajudam a prevenir a halitose

Priscila Pegatin
l l l l l l :  MÁRCIO MOREIRA/OECO

Desconfortável para quem 
convive com uma pes
soa com halitose, o mau 

hálito é constrangedor também 
para quem o tem. O assunto, 
apesar de ser delicado, não é 
nenhum bicho de sete cabeças, 
conforme explica a cirurgiã 
dentista Cássia Aparecida Co- 
vre Coimbra Pegoraro. ”Exis- 
tem três níveis de intensidade 
de mau hálito. O social, que 
é sentido por todos que estão 
no ambiente onde se encontra 
o portador da doença; o inter
locutor, perceptível em uma 
conversa a aproximadamente 1 
metro de distância; e o nível de 
intimidade, perceptível em uma 
distância de 20 centímetros''.

Segundo a ABHA (Asso
ciação Brasileira de Halitose), 
30% da população têm mau 
hálito e, desses pacientes, entre 
90% e 95% têm entre as cau
sas, origem bucal e apenas de 
5% a 10% têm origem extrabu- 
cal. "As causas mais comuns 
com origem bucal são saburra 
lingual, gengivite ou periodon- 
tite. Já as origens extrabucais 
são por amigdalite, sistema ou 
metabolismo'. O uso de deter
minados remédios, assim como 
comer alho e cebola, também 
podem ser causa de mau hálito.

Para prevenir a halitose é 
importante seguir algumas dicas. 
"Quando o fluxo de saliva dimi
nui, no fundo da língua forma a 
saburra que dá o mau hálito, por 
isso algumas pessoas precisam 
escovar a língua, com um limpa-

HIGIENE -  Escovação correta e uso 
do fio dental previnem mau hálito; 
bochecho com água e chupar uma 
bala não resolvem o problema B

dor, que é fácil de ser comprado".
Já na parte da manhã, assim 

que acorda, a maioria das pes
soas tem mau hálito também 
por causa do fluxo de saliva. "A 
noite diminui o fluxo de saliva 
e, por isso, quando acorda tem 
hálito ruim. Para prevenir, esco
ve os dentes, a língua e use o fio 
dental". A dica vale tanto para a 
noite quanto ao levantar.

Ficar horas sem se alimentar 
é outro hábito que pode causar 
mau hálito, assim como do
enças de gengiva, em especial 
gengivite e periodontite. "Cárie 
extensa, prótese ou restauração 
mal adaptada causam mau háli
to", diz a dentista. "Se a pessoa 
passar o fio dental e sentir um 
cheiro de enxofre é porque pode 
ter acúmulo de bactéria", alerta.

\
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Fazer a limpeza diária, es
covando os dentes na parte da 
manhã, depois do café, almoço, 
jantar e principalmente antes 
de dormir são hábitos saudáveis 
e que previnem o mau hálito. 
"Frequentar um dentista a cada 
seis meses ou quando sentir al
guma alteração vai ajudar a des
cobrir o que está acontecendo", 
diz a cirurgiã dentista.

Testes práticos e falsas alternativas
Para saber se tem mau há

lito ou não, a dica da cirurgiã 
dentista Cássia Aparecida Co- 
vre Coimbra Pegoraro ainda 
é o teste de sentir o próprio 
hálito. "Cobre a boca e o nariz 
com a mão, inala e sente o há
lito. Outra forma é perguntar 
para alguém que confie".

Já quem convive com uma

pessoa com a doença sabe o 
quanto é difícil arrumar co
ragem para avisar o amigo ou 
colega, de forma discreta, e 
sem magoá-lo. Por isso, uma 
alternativa é utilizar o SOS 
Mau Hálito, ideia desenvol
vida pela ABHA (Associação 
Brasileira de Halitose). Atra
vés do site da associação é

possível enviar um e-mail sem 
se identificar para alguém que 
tenha mau hálito que vai rece
ber dicas do que fazer.

Mas para quem tem mau 
hálito e ao invés de procu
rar por um dentista prefere 
alternativas, como fazer um 
bochecho, chupar uma bala, 
comer uma maça, essas alter-

nativas são comuns e rápidas 
que só parecem melhorar o 
problema. "Uma bala ou um 
bochecho, dura só 5 minutos 
porque não vai mexer na cau
sa do mau hálito", ressalta a 
cirurgiã dentista. "A maçã e 
cenoura fazem a auto limpeza, 
mas também não resolvem o 
problema", finaliza.

Dr Bruno de Faria Batista
C R M 113.202-T E O T 10487

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

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

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

Consultório Odontológico
D ra. E lizan d ra  Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgia ■ Dentista CROSP 82240

CCínica
San ta  <^sa

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

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

M AG ISTR AL
P H 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 ra lp h a rm a .c o m .b r

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas manipuladas;
- Entrega em dom icílio ; à
- Orçamentos por telefone, fax ou email; £
- Retirada gratu ita  de receitas em dom icílio ; B
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e £
- Arom aterapia £
-Terapia Floral com produtos BioFIoraís ; £  I
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência £  CEh

Y  PameLab
/  L a b o ra tó r io  de A n á lise s  C lin ica s

•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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Sociedade TUdo de bom
Vitória e Driele, 
na Compania da 
Esfiha

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FOTO: O ECO

VISITA
ILUSTRE

FOTO: STUDIO A

O ala da equipe do Brasília, Isaac 
Rafael Gonçalves, aproveitou 
a folga no último final de 
semana para rever amigos e 
parentes em Lençóis Paulista.
Ele também visitou o jornal O 
ECO, onde concedeu entrevista 
exclusiva sobre sua atual fase 
no basquete.

• CHINELOS E CIA
A Chinelos e Cia está com a 
loja toda em promoção. Moda 
praia com 5 0 %  de desconto 
e chinelos Havaianas, tênis 
Havaianas e sapatilhas com 2 0 %  
de desconto. Confira e aproveite. 
O pagamento pode ser divido 
em até 2 vezes nos cartões Visa, 
Master, Diners Club e Hipercard. 
A Chinelos e Cia fica na rua 
Geraldo Pereira de Barros, 853, 
Centro. Telefone (14) 3263 2816. 
Na foto, a proprietária Jussimari.
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• Douglas Coneglian comemorou 40 anos de Vôlei no dia 12 de abril, 
quando reuniu amigos e familiares em uma linda festa. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• Maryane Contente Vieira completa 3 anos e recebe os 
parabéns dos pais Vinicius e Gisele e de seus familiares.

S A N Ti^LA R A
p  Materiais Elétricos

PROMOÇÂOIMPERCWEL

f CABO flexível 4r00MM  ̂  ̂
R$h150METR0 ^
CABO flexível 6,00MM^ 
R$170 O METRO 
CABOFLEXIVEL 10,00MM  ̂
R$2,99 O METRO.^^'

í̂!S>áliqSrl̂- .1
,̂ r»os

^ENQUANTO DURAREM  
OSESTOQUES

O melhor preço de Lençóis 
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

CASASSOUTO
M A T E R IA IS  P A R A  C O IU S T R U C Â O

AO ACABAMENTO 
( 14) 3264-2505

R:WALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA


