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SANTA TEREZINHA

Aberta pré- 
matrícula para 
nova creche

A partir da próxima semana 
está aberta a pré-matrícula para 
a creche “Iara Maria Giovanetti 
Campanholi”, do bairro Santa Te- 
rezinha. A nova unidade começa 
a funcionar no segundo semestre 
deste ano e vai atender crianças 
de quatro meses a três anos. As fa
mílias interessadas em fazer a pré- 
-matrícula devem ir até à Diretoria 
Municipal de Educação que fica na 
rua Sete de Setembro, 711 -  Cen
tro, a partir de segunda-feira, 13, 
até a sexta, 24. Para a inscrição é 
necessário levar comprovante de 
endereço, certidão de nascimento 
da criança e cartão cidadão. As 
inscrições poderão ser feitas das 10 
às 13 horas e das 14 às 17 horas.

ASSOCIAÇÃO  

ASP assina convênio 
com rede hoteleira

PAT

Tarciso trabalha para 
levar Posto________Ç)

TERCEIRA COLUNA

Jonadabe pode trocar 
PSC por novo MD C4»

PEDERNEIRAS

Assistência faz curso 
de cabeleireiro C)

Dia
Solidário

Ontem, alunos de entidades 
filantróficas da cidade, como 
APAE (Associação de Pais e Ami
gos dos Excepcionais), Lar das 
Crianças, Saúde Mental e creche, 
estiveram na Facilpa. Na visita 
eles puderam brincar no parque 
de diversos, tomar um lanche e 
passear pela Feira.

Prefeitura envia projeto para 
regular atividade de mototaxi
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Matéria dará entrada 
na segunda, na Câmara; 
vagas serão ampliadas e 
a taxa reduzida ©

OS M A IS  AGUARDADOS

Jorge &  Mateus 
se apresentam 
hoje na Facilpa

A dupla mais esperada entre o 
público de Lençóis Paulista e região, 
se apresentam hoje, na Facilpa 2013. 
A previsão da Feira é de recorde de 
público, considerando a quantidade 
de ingressos vendidos antecipados. 
Antes de Jorge & Mateus o público 
ainda pode conferir o rodeio. O
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Operação 
apreende drogas 
e três pessoas

Polícia Civil e Militar, com apoio 
do canil de Bauru, cumpriram três 
mandados de busca e apreensão, na 
terça-feira, no Jardim Monte Azul, 
Ubirama e Bela Vista. No Jardim 
Monte Azul, a polícia prendeu um 
ex-presidiário, de 35 anos e drogas 
em uma serralheria.

LEGISLATIVO

Agudos discute 
mudança no 
horário dos bancos

O vereador Luciano Durães de 
Vasconcelos (PP), colocou em vota
ção na sessão da Câmara Municipal 
de Agudos de segunda-feira 6, um 
projeto que pretende mudar o horário 
de funcionamento das agências ban
cárias na cidade. O projeto foi aprova
do e seguiu para o prefeito. ^
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Sol o dia todo sem 
tC I  nuvens no céu. Noite 

de tempo aberto ainda 
♦ o c o p sem nuvens.
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SEXTA-FEIRA, 10/05
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
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CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Windows 8 vende bem, mas é alvo 
de críticas com novo visual de 
blocos; mudança foi radical
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ASP assina convênio com Club de Férias; 
rede hoteleira está distribuída em todo país

Os servidores associados 
e seus dependentes têm a sua 
disposição a partir de agora, 
uma ampla rede hoteleira que 
inclui pousadas, resorts e ho
téis em todo o Brasil. A ASP 
acaba de assinar convênio com 
o Club de Férias, que vai ofe
recer até 60% de desconto, de 
acordo com a data da reserva.

Com capital totalmente 
nacional, projetado e estrutu
rado na prestação de serviços 
econômicos em lazer e assis
tência, o Club de Férias é uma 
empresa criada há mais de 15 
anos, e se consolidou a partir 
de parcerias com diversos seg
mentos do mercado e empre
sários que perceberam no pro

pósito do Club de Férias, uma 
maneira de enfrentar desafios 
destes tempos globalizados 
oferecendo benefícios reais.

É reconhecido por diver
sas entidades por se destacar 
no mercado brasileiro, cuja 
excelência na qualidade de 
seus produtos que contri
buem efetivamente para o 
desenvolvimento sócio-eco- 
nômico do país, valorizando 
o produto nacional.

O denominador comum 
entre os empreendedores é 
a visão clara de que apenas 
a excelência dos serviços e 
uma gestão arrojada e pro
gressista permitirá garantir o 
crescimento e o sucesso de to

dos. Prestar o melhor serviço, 
atingir e manter a satisfação 
plena de nossos usuários é o 
objetivo do Club de Férias.

Os associados e seus de
pendentes podem utilizar a 
rede de lazer e cultura dispo
nível em todos os 365 dias do 
ano. As acomodações podem 
ser simples, intermediárias ou 
de luxo. Os associados podem 
comprar pacotes nacionais e 
internacionais com exclusi
vidade com preços competiti
vos e de acordo com sua dis
ponibilidade financeira.

Mais informações podem 
ser obtidas no escritório da 
ASP, localizado na rua César 
Giacomini, 241 ou pelo tele

1

fone 3264 8998.

Não existem custos de adesão 
ou manutenção;

Você só paga o justo e somente 
quando utilizar;

Você, sua família e seus con
vidados possuem a vantagem de 
utilizar a rede de Lazer e Cultura;
V  Não existem carências ou sor
teios de reservas, inclusive nos 
espetáculos;
V  O único com 365 dias de lazer 
e cultura por ano;
'Z  O associado convida quantas 
pessoas desejar;
Z Acomodações do simples, inter
mediário ao luxo;
Z  Pacotes nacionais e internacio
nais com exclusividade;
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TURISMO - ' Convênio com Club de Férias permite conhecer pontos turísticos do Brasil com bons descontos; entre opção estão Arraial d'Ajuda e Praia Grande

PALAVRA D O  P R ES ID EN TE
Colegas servidores,

Iniciamos o mês de maio 
com uma novidade para os as
sociados e seus dependentes: 
o Club de Férias, empreendi
mento com mais de 15 anos 
de atuação no mercado turís
tico oferecendo uma ampla 
rede hoteleira atendendo em 
todo o país. Com este novo 
convênio, estamos levando 
aos servidores inúmeras op
ções de lazer que incluem 
viagens nacionais e interna
cionais e pacotes culturais. 
O Club de Férias é mais uma 
opção de lazer, entretenimen
to aos associados que buscam 
planejar suas férias com con
forto, preços competitivos e 
pacotes atraentes. Além dis
so, temos também o Recanto 
do Café, espaço que recebeu 
várias melhorias para atender 
nossos associados.

Se você ainda não conhe
ce, fica aqui o convite. Asso
cie-se e utilize todos os bene
fícios que a Associação dos 
Servidores oferece e conheça 
o Recanto do Café.

No mês de junho, vamos 
promover um dos eventos 
mais tradicionais do calen
dário da ASP: a Festa Junina. 
Estamos planejando o evento 
e em breve teremos novidades 
para os associados.

E a Revista ASP foi um 
sucesso! Para o mês de junho,

estamos trabalhando para edi
tar mais uma edição, desta vez 
abordando o Dia do Namora
dos com muitas dicas, suges
tões de presentes, informações 
e um ensaio fotográfico com 
servidores namorados.

E a 36“ edição da Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta chega ao fim com sucesso 
de público. Por meio de uma 
bem sucedida parceria entre a 
Associação Rural de Lençóis 
Paulista, promotora do even
to, e a ASP, foi comercializado 
um enorme volume de ingres
sos para os servidores e seus 
dependentes. Os números re
velam o acerto na formaliza
ção de mais esta parceria. Um 
grande abraço!

Um grande abraço!

Um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 

Presidente da ASP

http://www.aspLp.com.br


Cidades
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BALANÇO
Festa do trabalhador reúne io  mil pessoas 
no Estádio Municipal de Barra Bonita. 
Evento ofereceu atividades para as 
crianças, apresentações de música, artes, 
teatro, dança e serviços de saúde.
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VOLUNTÁRIO
O Departamento de Assistência 

e Desenvolvimento Social de Pe
derneiras realiza, entre os dias 14 
e 26 de maio, às terças e sextas
-feiras, a etapa prática do curso de 
cabeleireiro unissex, que inclui o 
corte gratuito de cabelo de volun
tários que queiram participar e aju
dar os alunos do curso. Os interes
sados em ser voluntários das aulas 
de corte de cabelo devem ir até a 
avenida Paulista, S-307, no dia do 
curso, das 8h às 10h ou a das 13h às 
15h. O corte será organizado con
forme a ordem de chegada.

COMEMORAÇÃO
A EMEF Professora Idalina 

Canova de Barros completou 
25 anos no último dia 30. Para 
comemorar a data, os alunos 
assistiram a apresentação da 
Banda Marcial da Escola com o 
grupo de ginástica rítmica e a 
Banda da Escola Guiomar Bor- 
cat, do Caju. A festa teve direito 
a bolo de aniversário.

DIA DO DESAFIO
No dia 29 de maio Lençóis Pau

lista enfrenta a cidade de Cubulco, 
da Guatemala no Dia do Desafio. A 
ação convida a população a fazer 
algum tipo de atividade física por 
pelo menos 15 minutos e deve ser 
comunicada a Diretoria de Espor
tes. Nesta edição, 31 países parti
cipam do evento que existe há 19 
anos. Serão selecionadas cinco 
escolas municipais para o desen
volvimento de atividades e tam
bém podem participar os colabo
radores de empresa, do comércio, 
participantes de academias de gi
nástica e demais grupos de pes
soas que se reúnem para fazer 
atividades físicas.

FRASE
" É o retrato do mundo do tráfico", Luiz 
Cláudio M assa, delegado de polícia de Lençóis 
Paulista, após m ulher de presidiário ser presa 
por tráfico de drogas

ATENÇÃO -  Motoristas devem ficar atentados para estacionamento na parte da 
frente de estabelecimentos comerciais. O veículo pode atrapalhar a passagem de 
pedestre e fazer com que eles tenham que utilizar a rua, perigoso para quem está a 
pé ou passando de carro.

D O
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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.

Mal explicado
Causou mal estar notícia divulgada terça-feira de que o gover

nador Geraldo Alckmin (PSDB) vai oferecer ajuda de cerca de R$ 
1,3 mil às famílias dos dependentes químicos. Nos comentários em 
sites e nas redes sociais, os internautas compararam a ajuda ao 
Bolsa Família dos ex-presidentes FHC, Lula e da presidenta Dilma. 
O povo criticou sem dó a iniciativa, que tem seus prós e contras. 
De imediato, podemos achar injusto um trabalhador se aposentar 
com salário de pouco mais de R$ 600,00 e um idoso com mais de 
80  anos sem renda, receber ajuda do Governo do Estado de R$ 
100,00. Injustiça. Mas por outro lado, a sociedade não consegue 
mais conviver com o problema das drogas, especialmente o cra- 
ck. Além do lado político, Alckmin talvez esteja querendo conser
tar 0 descaso dos governantes do passado 
com 0 crack, que existe desde os anos 80, 
e nunca foi combatido com firmeza a sua 
disseminação. A intenção do governador 
não é distribuir dinheiro às famílias sem 
nenhum critério, mas ajudar a custear a 
internação dos interessados em se tratar.
A medida pode ser questionada, 
mas está na hora de alguma coi
sa ser feita. O "Cartão Recomeço" 
anunciado ontem pelo governador, 
para o pagamento de clínicas credenciadas e especializadas na 
recuperação de usuários de drogas, será disponibilizado em até 
60 dias. Junto com ele, as clínicas devem ser fiscalizadas pelo 
governo e os nossos políticos rever a legislação relacionada ao 
tráfico. Ser dependente é doença. Traficante não.

Produção de veículos cresce e bate recorde. 
No mês passado, houve alta de quase 3 1% , 
na comparação a abril de 2012. Segundo a As
sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, a Anfavea, quase 341 mil auto
móveis foram fabricados no país, entre carros 
de passeio, caminhonetes, caminhões e ônibus.

É o maior volume já registrado em um mês e re
presenta crescimento de quase 7 %  em relação a 
março. O bom desempenho da indústria automo
tiva reflete o bom desempenho do comércio, que 
também bateu recorde. Em abril, as vendas de 
veículos cresceram mais de 2 9 %  na comparação 
anual, com 333 mil unidades licenciadas.
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Celulose
produzida com 
respeito ao 
meio ambiente
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LWARCEL
C E I U L o  S E www.lwarcel.com.br
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Opinião C
FR A SE
• "Nós tivemos essa ideia depois de ouvir muito a população 
nas filas dos bancos, recebemos diversas solicitações para que 
discutisse o assunto". vereador Luciano Durães de Vasconcelos, 
sobre a proposta de mudança do horário dos bancos.

PARA PENSAR
"Aja antes de falar e, 

portanto, fale de acordo 
com os seus atos". 

Confúcio

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

Regulamentação da 
profissão de mototaxi

jo rn a l O EC O  p u b lica  ho je  m atéria  
que trata da regulam entação dos 
p rofissionais que trab alh am  com o 

m ototaxistas e m otofretistas -  que tran s
portam  encom end as. A regulam entação se 

faz n ecessária  até para garantir direitos 
e estab e lecer regras para esse tipo de 
transp orte que vem  se tornando m ais 
usado a cada dia pela população.

Regulamentar também é uma 
forma de proteger o passageiro 
que utiliza este tipo de transporte. 
Além de regulamentar também 

será necessário fiscalizar os m o- 
totaxistas que não se adequarem a 

lei. É importante legalizar a profis
são agora para evitar que isso se

transforme em uma situação difícil de 
remediar no futuro.

A capital paulista atualm e nte e n 
frenta um grave problem a com as 
v a n s que cresceram  a tal ponto sem  
qualquer regulam entação  que se tor
naram  um problem a, com riscos para 
a população. Na tentativa de le g a li
zar, os p roprietários pararam  a M ar
ginal T ietê prejudicando a vida de 
m ilhõ es de pesso as ind ignados com 
as m edidas.

Em 2011, por medo de desgaste polí
tico, os vereadores engavetaram o pro
jeto. Esperamos que agora esse assunto 
seja amplamente discutido e debatido 
pelos atuais vereadores.

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

Surpreenda sua esposao
D

<

M arcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

Vamos iniciar uma série de artigos 
que ajudam surpreender o seu 
cônjuge, a começar pelas espo

sas. Devo esclarecer que as ideias que 
serviram de base aos artigos não são 
inteiramente minhas, umas vieram 
da minha experiência como advoga
do; outras de amigos que após tur
bulências do casamento mudaram o 
foco e hoje vivem felizes; algumas de 
encontros de casais; e outras vieram 
de especialistas, extraídas de livros. O 
certo é que casais têm vacilado mui
to na vida conjugal. A nossa intenção 
é de colocar um sorriso no rosto das 
pessoas, e ajudar a salvar casamen
tos que beiram a falência, enfim, é de 
ajudá-los a colocar um "ar" de felici
dade no semblante do cônjuge que 
vem perdendo o encanto.

Às vezes pensamos em trazer o 
"sol" e a "lua" para o nosso cônjuge 
achando isso como solução, quan
do na verdade são os detalhes que 
atingem as entranhas da "alma", 
como chuva fina que penetra o solo 
árido. São nas pequeninas coisas 
que conquistamos ou perdemos o 
nosso cônjuge, já que coisas simples 
passam por despercebidas e aca
bam calando de tal forma a destruir 
uma relação de anos. E, ao contrá

rio, os mimos representados por pe
quenas coisas é que acabam dando 
vida àquilo que vem desfalecendo 
ao longo do relacionamento.

Não esqueça que até para se 
conquistar precisamos de técnicas 
e habilidades, especialmente na 
área sexual. Inúmeras dicas quen- 
tíssimas devem ser incluídas para 
manter aquele brilho, aquela cha
ma ou paixão, aquele "uau" no seu 
quarto. Muitas dessas ideias, se 
aplicadas com técnica e habilidade, 
penetram bem mais fundo no cora
ção e na alma da sua esposa. Entre
tanto, deve se sentir a vontade para 
aprimorar e refinar as ideias apre
sentadas até onde sua imaginação 
conseguir chegar. As dicas serão 
apresentadas numa ordem, contu
do, a colocação em prática ficará por 
sua conta. Não desanime e nem se 
frustre caso alguma dica usada não 
a deixe tão empolgada, pois, a sua 
dedicação já terá suas vantagens.

Não esqueça de manter a pri
vacidade conjugal em não revelar 
detalhes picantes, as nuanças dos 
"uaus" devem ficar em segredo 
do casal. Assim, você e sua espo
sa estão convidados para acompa
nhar esta série de artigos. E, antes 
de tudo, não deixe Deus de fora, 
já que para sua união, JESUS foi o 
principal convidado.
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N om e de Cadeia
Fernando Darcie,
30, é empresário

r

Edesesperador e irônico ver a lis
ta das cadeias do Estado de São 
Paulo e suas respectivas e estou- 

radíssimas capacidades (veja a lista 
com dados de 2010 na internet, em 
http://migre.me/lDV7).

É desesperador pelo evidente mo
tivo de estarem superlotadas. Prisões 
abrigam até o quádruplo do número 
máximo de presos que deveriam abri
gar e se tornaram verdadeiras escolas 
do crime. Quem acompanha a situa
ção carcerária pela TV sabe que den
tro de cada unidade existem mundos 
paralelos ao nosso, onde rola todo tipo 
de barbaridade criminosa. Não irei en
trar na polêmica e eterna disputa en
tre "bandido tem que sofrer mesmo, 
melhor ainda se estivesse morto" e 
os defensores de uma cadeia digna e 
que recupere cidadãos. O fato é que 
uma prisão é talvez a imagem que 
mais se aproxime daquilo que as reli
giões descrevem como inferno.

E é irônico porque as penitenciá
rias são, como toda obra de qualquer 
importância no Brasil, batizadas com 
nome de pessoas. Esse nosso costu-

me -  uma mistura de justas homena
gens e bajulação política- é perpetu
ado pelo corpo político nacional que, 
com tais homenagens, costuma "mar
car território", colocando o nome de 
familiares e "companheiros" (quando 
não de si próprios) em cada centíme
tro de obra a ser inaugurada. Mas ba
tizar cadeias como forma de homena
gem não parece ser verdadeiramente 
um elogio, mas sim algo de grande 
sarcasmo. Portanto pouco surpreende 
a constatação, após análise minima
mente atenciosa da lista das cadeias 
de SP, de que não há nenhuma figu
ra de importância histórica nacional 
ou global emprestando seu nome a 
qualquer uma delas. Óbvio, não cai- 
ria bem a um presídio ser batizado 
com nomes como "Casa de Detenção 
Provisória João Paulo II", "Penitenciá
ria Ayrton Senna", ou ainda "Instituto 
Penal Agrícola José Sarney".

Aliás, esse último exemplo, caso 
viesse a ser real, condenaria figura- 
tivamente à prisão perpétua um dos 
maiores e mais simbólicos represen
tantes da auto-homenagem no Bra
sil -  veja os nomes das ruas de qual
quer cidade do Maranhão no Google 
Maps e entenda.

Jonadabe pode trocar o PSC pelo MD
O vereador Jonadabe José de Souza (PSC) foi convidado pelo de

putado federal Arnaldo Jardim (PPS) a participar do partido MD (Mo
bilização Democrática), uma fusão entre o PPS e o PMN. No entanto, 
o novo partido ainda não foi registrado e, por isso, ainda não foi 
oficializado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Procurado pela re
portagem do jornal O ECO, o vereador confirmou o interesse e ainda 
adiantou que pretende sim trocar de sigla assim que a situação do 
MD for regularizada. Como a mudança seria para uma nova sigla, não 
há problemas de infidelidade partidária segundo a Justiça Eleitoral.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/  O EOF

Mudanças
Hoje, Jonadabe tem a 

companhia de Nardeli da 
Silva no PSC; ambos já mos
traram divergências de opi
niões durante as sessões da 
Câmara

Iguais, porém diferentes
O Partido Social Cristão tem 

como uma de suas principais ca
racterísticas a convergência nas 
decisões, o que não vem ocorren
do entre os dois parlamentares.

Para que lado vou?
Nardeli mostrou por diversas 

vezes estar em cima do muro. Até 
o presente momento, ele não de
cidiu se vai para o grupo de Ailton 
Tipó Laurindo (PV) ou continua 
na base da prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), pela qual foi eleito vere
ador.

Tic-tac
Vice-presidente da mesa di

retora, Jonadabe virou o "mani
pulador oficial" do cronômetro 
da Câmara. No entanto, nenhum 
vereador respeita o tempo limite 
durante os comentários do expe
diente ou a palavra livre.

Engambelando
O campeão em estourar o tem

po não podia ser outro: Tipó. O 
vereador até inicia suas falas rela
cionando aos assuntosdo d i a,mas 
logo parte para suas costumeiras 
alfinetadas à administração.

Parabéns!
O Dia das Mães é no próximo 

domingo e os vereadores de Ma-

catuba aproveitaram a sessão de 
segunda-feira 6 para prestar ho
menagens.

Homenagem
Norberto Gabani (PT) utilizou a 

palavra livre para fazer uma boni
ta homenagem. Ele chamou a sua 
mãe, que trabalha na Casa de Leis 
há alguns anos, ao plenário e pro
feriu belas palavras.

Imagem
O presidente Julio Cesar Saes 

(PP) também fez a sua parte. Ele 
leu algumas palavras a todos que 
acompanhavam a sessão, mos
trando a sensibilidade da Câmara 
por este dia tão especial.

E Lençóis?
Em Lençóis Paulista, nenhum 

vereador sequer tocou no assunto. 
Algo estranho para alguns parla
mentares populistas que adoram 
fazer média em situações como 
estas.

Conquista
Durante a sessão, o vereador 

AAanoel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho, fez questão de lem
brar que, o projeto de lei para 
(^ompra de um ônibus escolar no 
valor de R$ 227 mil, foi uma con
quista do deputado federal Men
des Thame (PSDB).
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M enino de 12  anos cria 
aplicativo para calcular 
notas escolares

Windows 8 vende bem, 
mas é alvo de críticas

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Com o Windows 8, a Microsoft fez mudanças 
ousadas na aparência do software que alimenta 
a maioria dos PCs. Mas esses movimentos po
dem ter sido agressivos demais para alguns con
sumidores, a empresa agora admite. A Microsoft 
revelou na última quinta-feira que vendeu 100 
milhões de licenças para seu software carro
-chefe desde que ele foi lançado, há seis meses. 
Isso foi aproximadamente o mesmo número de 
licenças que a empresa vendeu para a bem re
cebida versão anterior do sistema, o Windows
7, durante o mesmo período. Com o Windows
8, a Microsoft mudou a aparência tradicional do 
sistema operacional para uma interface que se 
parece com uma tela de azulejos. A alteração 
não funcionou para todos os usuários, e embora 
eles pudessem alternar entre 0 antigo e 0 novo 
te olhar, aparentemente a função não estava cla
ra 0 suficiente para que todos soubessem como

fazê-lo. Em uma entrevista, Tami Reller, dire
tora de marketing e diretora financeira do 

Windows, disse que uma atualização para 
o software, de codinome Windows Blue, 

chegará ao final deste ano. Ela incluirá mo
dificações que tornam o software mais fácil 

de usar, especialmente em computadores sem 
telas sensíveis ao toque.

Rapidas
• - NOVO - A Sony anunciou nesta terça-feira, 7, em 
um evento em São Paulo, que vai produzir o con
sole Playstation 3 em uma fábrica em Manaus. A 
montagem do console no Brasil reduzirá o preço do 
console, que chegará por R$ 1.099 no modelo com 
250 Gbytes - o preço do modelo importado era de 
R$ 1.499. "O Brasil é um dos mercados mais impor
tantes do mundo para a Sony", disse Mark Stanley
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m anhã ta rd e

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

FASES DA LUA
M A IO

Fase Dia H ora
Quarto Minguante 2 8:15
Lua Nova 9 21:30
Quarto Crescente 18 1:36
Lua Cheia 25 1:26

No horário de

TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

C orp o  d e  
B o m b e iro s

193
S A M U

192
Políc ia  
M il ita r

190
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 e rn e ira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia BORACEIA
Um hom em  de 31 anos foi preso em flagrante, em Cafelândia 
depois de agredir a esposa de 29 anos, que estava com o 
filho do casal -  um bebê de dois m eses -  no colo. Segundo a 
Polícia Militar (PM), o fato ocorreu anteontem, por volta das 
16h30, na avenida M anoel Lopes, vila Belém.

AÇÃO

Operação prende dois e apreende 200 pedras de crack

Três pessoas foram presas em dois dias; serralheria no Monte Azul era usado como ponto de tráfico

Carlos A lberto  Duarte  
e Angelo Neto_________

O peração das polícias Ci
vil e Militar, com  apoio 
do canil de Bauru, apre

endeu ontem crack, cocaína e 
dinheiro em  Lençóis Paulista. 
U m  casal foi preso. Na terça
-feira, 7, em  outra ação contra 
o tráfico de entorpecentes, um 
hom em  de 35 anos, foi preso 
no Jardim  M onte Azul acusado 
de tráfico de entorpecentes.

D e acordo com  o delegado 
Luiz Cláudio M assa, ontem 
foram cumpridos cinco m an
dados de busca e apreensão no 
Jardim  Ibaté. Em  duas residên
cias foram encontrados m ais de 
100 pedras de crack, 57 porções 
de cocaína, 14 porções de m a
conha, R$ 2 m il em  dinheiro, 
celulares e relógios.

A m ulher de um presidi
ário, V C .N .D ., 27 anos, foi 
presa. Na outra residência, 
a polícia prendeu R .J.C ., 26, 
tam bém  acusado de tráfico. 
M assa explicou que em bora 
não tenha sido localizado dro
gas nas outras três residências, 
a polícia trabalha para juntar 
provas e indiciar os outros três 
suspeitos de associação para 
o tráfico de entorpecentes. As 
cinco residências vistoriadas 
pelas polícias estavam sendo 
investigadas.

Antes da prisão do hom em  
e da mulher, ainda durante a 
madrugada, foram apreendidas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA

MOVIMENTAÇÃO -  Desde as primeiras horas de ontem polícias M ilitar e Civil realizaram operação contra o tráfico

m ais 100 pedras de crack. A 
ação fez parte da operação de
sencadeada nas prim eiras horas 
da manhã de ontem . A movi
m entação durante a madrugada 
tam bém  contou com  policiais 
civis, Força Tática da Polícia 
M ilitar e o canil de Bauru.

COCAÍNA E MACONHA
Na terça-feira 7 de maio, as 

polícias Civil e M ilitar cum pri
ram três mandados de busca 
e apreensão no Jard im  M onte 
Azul, U biram a e Bela Vista. No 
Jard im  M onte Azul, a polícia 
prendeu um ex-presidiário, de

35 anos e drogas em  uma ser- 
ralheria. Na D elegacia de Polí
cia, o hom em  confessou que as 
nove gramas de cocaína e nove 
de m aconha lhe pertenciam .

Usuários detidos no local 
durante as buscas, confirm a
ram que costumavam se reunir 
de manhã e no finais de tarde 
para usar drogas. O  acusado foi 
indiciado por tráfico de entor
pecentes e encam inhado para 
cadeia de Avaí.

O  capitão Paulo Cesar Va- 
lentim , com andante da 5® 
Com panhia da Polícia M ilitar, 
explicou que essas ações em

conjunto com  a Polícia Civil 
devem continuar.

O oficial destacou a atua
ção dos delegados de polícia no 
com bate ao tráfico de drogas. 
"Coibindo o tráfico, coibim os 
outros crim es”, disse Valentim, 
ao ressaltar o baixo número de 
ocorrências registrado nos últi
mos dias.

O capitão disse que a PM  
continua atuando no Centro da 
cidade, com especial atenção 
nesta sem ana com  a operação 
pagamento, quando m ais pesso
as utilizam agências bancárias e 
caixas eletrônicos.

AGUDOS

Durães pede mudança no horário de atendimento bancário
Projeto que foi aprovado por unanimidade no legislativo e enviado ao prefeito Everton Octaviani 
(PMDB), pede que agências bancárias abram às 10h

W elinton Barros

O vereador Luciano D u
rães de Vasconcelos (PP), 
colocou em  votação na 

sessão da Câm ara M unicipal de 
Agudos de segunda-feira 6, um 
projeto que pretende mudar o 
horário de funcionam ento das 
agências bancárias na cidade.

O horário atual de atendi
mento dos bancos é das 11h 
às 16h, porém , segundo o ve
reador, o horário não agrada a 
população. "N ós tivem os essa 
ideia depois de ouvir muito a 
população nas filas dos ban
cos, recebem os diversas soli
citações para que discutisse o 
assunto. C oloquei o projeto em  
pauta e os vereadores acharam  
interessante que fosse aprova
do”, explica D urães.

O projeto solicita aos ban
cos, que iniciem  suas ativida
des às 10h e perm aneçam  em 
funcionam ento até as 15h30. 
Para o vereador, esse horário 
pode tam bém  m elhorar o fluxo 
de pessoas e dim inuir as filas 
nas agências.

"Nós tem os uma lei federal, 
que diz que as pessoas devem 
ficar no m áxim o 15 minutos 
nas filas dos bancos, às vezes 
esse tem po extrapola, chegando 
a até uma hora. Com o banco 
abrindo m ais cedo, eu tenho 
certeza que vai dim inuir as fi
las em  horários de p ico”, disse.

O projeto foi aprovado pelos 
13 vereadores e precisa ainda 
ser sancionado pelo prefeito 
Everton Octaviani, que já  si
nalizou tam bém  ser à favor da 
m udança no horário.

FOTO: ARQUIVO

NOVO HORÁRIO -
Projeto do Vereador 

Luciano Durães de 
Vanconcelos (PP), 

prevê que agências 
bancárias abram 

mais cedo combate 
ao tráfico

COOPRELP -  COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE LENÇÓIS 
PTA, com sede social a Rod LEP 335 KM2, S/N, Rural, Lençóis Paulista/SP -  
CNPJ/MF n° 05.502.311/0001-72

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- AGO/AGE

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convoca seus cooperados para reunirem-se em A.G.O/A.G.E a realizar-se 
no dia 10 de Junho de 2013 às 16 e 17h respectivamente no refeitório da Usina 
de Reciclagem de Lençóis Paulista/SP, tendo por objetivo as seguintes ordens 
do dia:

a) Alteração do estatuto social;
b) Criação de nova diretoria;
c) Eleição de membros para complementação da diretoria;
d) Eleição do Conselho Fiscal;

Lençóis Paulista,
09 de maio de 2013

Maria Teresa Grassi 
Presidenta em exercício

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 7 (sete) vagas, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, centro, 
Lençóis Paulista, SP.
Data: 10 de maio de 2013 
Horário: 9h30

01 -  Elisa Yukie Yamada
02 -  Fabio Henrique Sonego Vanni
03 -  Michele Sabrina de Campos
04 -  Ana Lucia Cardoso Leme
05 -  Otavio de Sá Germino
06 -  Isabela da Silva Ribeiro
07 -  Bruno Renan Bueno

Lençóis Paulista, 8 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 09 de Maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 48,17.



Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
-  SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identificado para o 
preenchimento de 11 (onze) vagas, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2013
Cargo: Agente de Serviços Gerais 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 

Avenida Brasil, 862 -  Centro, Lençóis Pta., SP 
Data: 14 de maio de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Anderson Felipe Rodrigues da Silva
02 -  Adriana Rodrigues da Silva
03 -  Rubens Guilherme Vicente Ferreira
04 -  Andréa Marcela Domiciano da Silva
05 -  Rosa Maria Rosa
06 -  Gisele Maria de Moraes
07 -  Jose Maria Eleotério
08 -  Arcy Pereira Rocha
09 -  Renata Alves de Oliveira
10 -  Eliane de Oliveira
11 -  Siena Tavares da Silva

Lençóis Paulista, 8 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 41,13

Prefeitura Municipal de Areiópolis
R EC EITA S E D ESP ESA S DO ENSINO - PUBLICA ÇÃO (ARTIGO 256 DA CON STITUIÇÃO ESTAD UAL)

M UNICÍPIO: A REIÓ PO LIS

RECEITA S A RRECA D A D A S

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 

Imposto de Renda Retido na Fonte 

Dívida Ativa de Impostos 

Atualização de Dívida Ativa de Impostos 

Multa/Juros provenientes de impostos 

Fundo de Participação dos Municípios 

Imposto Territorial Rural 

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços

Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITA S D E IM PO STO S E TRA N SFERÊN CIA S

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LD B e Adicionais

Recursos de Operações de Crédito

Recursos recebidos do FUN D EB

Rendimentos de Aplicação Financeira do FU N D EB

TOTAL DOS R EC U RSO S ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA  ARRECA D A D A

Acumulado

Lourival dos Reis Blanco 

Secretário(a) da Educação

0,00

7.892,84

64.111,70

47.735,34

0,00

0,00

0,00

2.136.854,26

6.446,14

0,00

865.230,87

538.475,37

7.026,18

3.673.772,70

570.479,71

7.330,05

0,00

2.079.019,96

5.542,05

2 .662.371,77

6.336.144,47

PERÍODO: 1° Trimestre EX ERC ÍC IO :

D ESP ESA S DO ENSINO

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 

12.361 - Ensino Fundamental

12.365 - Educação Infantil

12.366 - Educação de Jovens e Adultos

12.367 - Educação Especial

( = ) Total da Despesa do Ensino 

( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LD B

( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 

( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 

( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUN D EB

( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUN D EB 

( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUN D EB 

( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)

FU N D EB

Aplicação dos recursos recebidos do FUN D EB 

Aplicação nos profissionais do Magistério - FUN D EB

2013

Acumulado

Amarildo Garcia Fernandes 

Prefeito(a) Municipal

Sergio Roberto Leite 

Contador(a)

0,00

1.469.945,

385.533,29

7.173,99

95.400,00

1.958.053,16

1.678.764,52

0,00

0,00

279.288,64

1.487.102,63

713.945,70

773.156,93

993.234,34

27,04%

LINIAL FIAÇÃO E TECELAGEM LTDA., torna publico que recebeu da CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e de Instalação N° 7000399 e requereu a Licença de Operação para 
Tecelagem de Fios de Filamentos Artificiais, Fabr, sito à Rua Jose Brandi, 349, Distr. Industrial II, CEP 18685-800 Lençóis Paulista / SP.

EDITAL DE INTIMAÇAO

ISA IA S RANDO JÚN IOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista -  SP
FAZ SA B ER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, ou interessar possa, que fica INTIM ADO a Sra. D O RO TEIA  CA- 
ROLIN A RANZANI IM BU ZEIRO  -  CPF M F n° 096.248.698-12, a pagar 
a importância de R$ 13.797,58, corrigida até a data do efetivo pagamento e 
despesas com a cobrança, intimações e publicações.
A importância supra refere-se a parcelas do financiamento concedido para 
aquisição do imóvel situado no(a) Rua Carlos Ranzani, n°189, Jd. Lago da 
Prata, nesta cidade, objeto da matricula n° 12.083 e alienado fiduciariamen- 
te à CA IXA  ECONÔM ICA FED ER A L -  CEF (R12/M .12.083), sendo que 
a mesmo não foi intimada pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito no Registro de Imóveis desta cidade, situado 
a Rua 7 de Setembro, n° 1.033, no horário das 9 :00  às 16:00hs, de segunda 
a sexta feira.
O não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias implicará na averbação da 
consolidação da propriedade em nome da fiduciária, CA IXA  ECONOM I- 
CA FED ERA L -  CEF, nos termos do §7°, do Art.26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Lençóis Paulista, 03 de Maio de 2013 
Isaias Rando Junior 
Oficial Substito

Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Câmara Municipal de Lençóis Paulista Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

Publicação de Ato Oficial

COMUNICADO RESOLUÇÃO N.° 11/2013 -  de 07 de maio de 2013 -  "Ex-

HUMBERTO JO SÉ PITA, Presidente da Câmara Mu-
tingue e cria cargos, amplia vagas, estabelece atribuições e outros 

requisitos aos cargos de provimento efetivo do quadro de servidores
nicipal de Lençóis Paulista, COMUNICA aos Vereadores e Munícipes, que encontra
-se na Secretaria da Câmara Municipal o Projeto de Lei n.° 4.833/2013, que “Dispõe

da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.”

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá 
outras providências”, está à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 07 de maio de 2013.

apresentar emendas ao projeto, endereçadas à Comissão de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da data desta publicação, (artigo HUMBERTO JO SÉ PITA

209, §§ 1° e 2° do Regimento Interno). Presidente

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 07 de maio de 2013.
Publicada na Secretaria da Câmara Municipal

HUMBERTO JO SÉ PITA Em 07 de maio de 2013.
Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 73,16.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para 
exercício de suas atividades profissionais no mês de Abril de 2013, com validade de 
1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido e estabele
cimentos que foram multados por Falta de Licença de Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

1- Antônio Celso Gomes de Souza Barros Filho, R. Sete de Setembro, 800, Centro, 
Consultório Médico; 2- Antônio Lopes dos Anjos Mercearia ME, R. Geraldo Pereira de 
Barros, 461, Centro, Cantina; 3- Auto Posto Alameda XV, R. X V  de Novembro, 326, 
Centro, Loja de conveniência; 4- A. A. Tomazi Gás ME, R. Vinte e Oito de Abril, 736, 
Centro, Com. Varejista de água mineral; 5- Açucareira Quatá S.A, Rod. Mal. Rondon SP 
300 KM  289L, Zona Rural, Fab.fermento, leveduras e coalhos; 6- Adinan Donizeti Con
de, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 1498, Jd. Nova Lençóis, Com. Varejista de bebidas;
7- Alexandre Parenti Ribeiro, Av. Ubirama, 488, Centro, Clínica Médica -  Ortopedia;
8- Alves Gomes Suplementos Ltda ME, R. Cel. Joaquim A. Martins, 690, Centro, Com. 
var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 9- Amauri Pinaffi, R. Sete de Setembro, 
735 , Centro, Clinica Médica -  Ortopedia; 10- Ana Paula Moraes Salles, R. Piedade, 
725, Centro, Cons. Odontológico; 11- Associação Beneficente Hospita N. Sra Piedade, 
R. Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro, Dispensário; 12- Associação de Pais e Ami
gos Excepcionais de Lençóis Pta, R. Vinte e Oito de Abril, 1295, Jd. Ubirama, Consul
tório Médico; 13- Athanazio e Athanazio Ltda, R. Pedro Natálio Etilobenzeno, 709, 
Centro, Fisioterapia; 14- Bar Ubirama Ltda ME, R. Borba Gato, 324, Jd. Ubirana, Com. 
varejista de bebidas; 15- Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos desamparados, R. 
Cel. Álvaro Martins, 539, Vila Irerê, Asilo; 16- Cozinha Piloto, R. São Paulo, 576, 
Centro, Fornecimento de alimentos p/ empresas; 17- Célia R. Aiello & Cia Ltda ME, R. 
Anita Garibaldi, 650, Centro, Farmácia de manipulação; 18- Célia R. Aiello & Cia Ltda 
EPP, Av. Padre Salústio R. Machado, 563, Centro, Farmácia de manipulação; 19- Cibe
le Regina Correia Lençóis Pta ME, R. Uruguai, 345, Jd. Alvorada, Drogaria; 20- Cleide 
Marli Capelari Lençóis Pta ME, R. Paraíba, 154, Vila Cruzeiro, Mercearia; 21- Clínica 
de Fisioteratia Breda & Rocrigues Ltda- ME, R. José do Patrocínio, 462, Centro, Ativi
dade de Fisioterapia; 22- Comunidade Terapêutica Casa do Oleiro, Rod. Osny Matheus, 
SP 261 Sítio Santo Antônio, Zona Rural -  Bairro Campinho, Assistência psicossocial; 
23- Cootelpa Cooperativa Transportes Especiais Lençóis Pta, R. Dr. Gabriel de Oliveira 
Rocha, 027, Centro, Transporte de cargas intermunicipal; 25- Dispensário do Ambula
tório de Especialidades, Av. Brasil, 686, Centro, Dispensário; 26- Danceteria Four Ltda 
ME, R. Humberto Alves Tocci, 1050, Jd. Humaitá, Lanchonete; 27- Débora Lipi de 
Oliveira ME, R. Luiz Baptistônia, 300, N. H. Luiz Zillo, Pizzaria; 28- Deoclécio João 
da Silva 06985204406, R. Luiz Ferreira, 147, Jd. América, Restaurante; 29- Drogaria

Campanari Ltda ME, R. Geraldo Pereira de Barros, 771, Centro, Drogaria; 30- Drogaria 
Ortega Ltda, R. Henrique Losinskas Alves, 558, Cecap, Drogaria; 31- Drogaria Ortega 
Ltda, R. José do Patrocínio, 425, Centro, Drogaria; 32- Drogaria Ortega Ltda, R. Prof. 
Antonio S. Sobrinho, 155, N. H. Luiz Zillo, Drogaria; 33- Eliane de Almeida, R. Pedro 
Coneglian, 134, Jd. São João, Padaria; 34- Elite Comércio de Frangos Ltda, R. Barão 
Mello de Oliveira, 213, Centro, Açougue; 35- F. L. Da Silva ME, R. Willian Orsi, 076, 
Jd. Itapuã, Com. Var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 36- F. L. Da Silva ME, R. 
Willian Orsi, 076, Jd. Itapuã, Transporte de cargas intermunicipal; 37- Fabiane Apareci
da Angelo ME, R. Sete de Setembro, 1174, Centro, Restaurante; 38- Farmácia Almeida 
& Gimenes Ltda, R. X V  de Novembro, 675, Centro, Drogaria; 39- Farmácia Bonfim e 
Bueno Ltda. - ME, R. Momo Tranquilo, 146, N. H. Luiz Zillo, Drogaria; 40- Fátima A. 
C. Rosalin Bar ME, R. das Gaivotas, 477, Jd. Nova Lençóis, Com. varejista de bebidas; 
41- Flávia Ludovico & Cia Ltda, R. X V  de Novembro, 812, Centro, Drogaria; 42- Ga- 
briela Russo Serrano, R. Piedade, 183, Centro, Psicologia; 43- Hotel Pousada do Leão 
Ltda ME, Av. Papa João Paulo II, 374, Vila Antonieta I, Lanchonete; 44- Ildevan Rodri
gues da Costa -  ME, R. Batolomeu Bueno da Silva, 39, Vila Maria Cristina, Bares; 45- 
João Paulo Lopes Semeghini Drogaria ME, R. Henrique Losinskas Alves, 1312, Jd. 
Itapuã, Drogaria; 46- José Alexandre Vieira Prod. Farmacêuticos Ltda, R. José do Patro
cínio, 928 , Centro, Drogaria; 47- José Barbosa Prado ME, Av. Estados Unidos, 085, Jd. 
das Nações, Açougue; 48- José Francisco Prupst ME, Rod. Osny Matheus, KM  108 + 
100 M, Zona Rural, Cantina; 49- Julio Cesar de Almeida Farmácia EPP, R. X V  de No
vembro, 485, Centro, Drogaria; 50- Lençóis Palace Hotel Ltda ME, R. Pedro Natálio 
Lorenzetti, 115, Centro, Café da manhã; 51- Letícia Cesquini Boso, R. Cel. Virgílio 
Rocha, 221, Centro, Fisioterapia; 52- Liamara Gebara Godinho Brígido, R. Cel. Virgílio 
Rocha, 228, Centro, Fisioterapia; 53- Luca Paganessi Sucos e Vitaminas ME, R. Cel. 
Joaquim Gabriel, 174, Centro, Lanchonete; 54- Luciana de Fátima da Silva Teodoro 
ME, R. Paraíba, 174, Vila Cruzeiro, Com. varejista de bebidas; 55- Lucélia Maria Ba- 
zzuco Sales ME, R. Cel. Joaquim A. Martins, 712, Centro, Ótica; 56- Luciana de O. 
Santana Padaria ME, R. Antônio José Paccola, 186, Vila Sta. Terezinha 2, Padaria com 
predominância de revenda; 57- Ludovico & Cia Ltda EPP, R. Ignácio Anselmo, 846, 
Centro, Farmácia de manipulação; 58- Marcelo Fernando Ranzani, Av. Nove de Julho, 
715, Centro, Consultório Médico -  Infectologia; 59- Marcos Antonio Ludovico, R. Luiz 
Baptistela, 287, N. H. Luiz Zillo, Drogaria; 60- Margareth Vargas Galves Lorenzetti, R. 
José do Patrocínio, 543, Centro, Cons. Odont/equipamento; 61- Maria Amélia Barbosa 
Luqueis ME; 62- Maria Cecilia Ramos Pettenazzi ME, R. Ignácio Anselmo, 590, Cen
tro, Farmácia de manipulação; 63- Maria das Dores Silva ME, R. Princesa Isabel, 271, 
Vila Capoani, Restaurante; 64- Maria Helena Dias Renofio ME, R. Ignácio Anselmo, 
106, Centro, Drogaria; 65- Maria M. de Carvalho Lençóis Pta ME, Av. Padre Salústio 
R. Machado, 1144, Centro, Lanchonete; 66- Maria Madalena Gomes Diegoli Me, R. 
Felipe Camarão, 550, Jd. Ubirama, Padaria Fabricação; 67- Marisa Pasiani Ludovico 
Lençóis Paulista -  ME, Av. Estados Unidos, 035, Jd. das Nações, Drogaria; 68- Massel 
Comércio de Massas Alimentícias Ltda ME, R. Ignácio Anselmo, 1019, Centro, Forne
cimento de alimentos p/ consumo domiciliar; 69- Mendes de Oliveira & Garcia Pizzaria

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 206,00.

Ltda Me, Av. Mal. Dutra, 554, Pizzaria; 70- Mercearia Prestígio Lençóis Ltda ME, Av. 
Domingos Giovanetti, 139, Júlio Ferrari, Mercearia; 71- Miriã Lopes dos Anjos Pizzaria 
ME, Av. Pref. Jácomo N. Pachola, 272, Parque R. Rondon, Pizzaria; 72- Neide Guilher- 
mina de Oliveira Albano ME, Av. Ubirama, 227, Centro, Farmácia de manipulação; 
73- Octávio Diegoli Júnior -  ME, R. X V  de novembro, 787, Centro, Restaurante; 74- 
Paulo Donizete Trabaquini, Av. Brasil, 507, Centro, Cons. Odont/equipamento; 75- 
Placca Comércio de Alimentos Ltda Me, Av. Brasil, 584, Centro, Fabricação de sorve
tes; 76- Prefeitura Municipal de Lençóis Pta, R. José Paulino da Silva, 141, Jd. 
Marimbondo, Depósito de medicamentos; 77- Raia Drogasil S.A. Filial 296, R. Geraldo 
Pereira de Barros, 795, Centro, Drogaria; 78- Regina de Fátima dos Santos Figueira 
Lençóis Pta ME, R. Guaianázes, 669, Jd. Monte Azul, Padaria Fabricação; 79- Roanna 
Zedan Duarte -  ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1264, Jd. Ubirama, Bares; 80- Ru
bens Moreno ME, R. Borba Gato, 321, Jd. Ubirama, Minimercado; 81- Sérgio Pelegrini 
Marun, R. Piedade, 183 -  SALA 13, Centro, Clínica Médica -  Oftamologia; 82- Sidney 
Campanari, Av. Padre Salústio R. Machado, 1051, Centro, Farmácia de manipulação; 
83- Sindicato Cond. Veic. Lençóis Pta e Região, R. Geraldo Pereira de Barros, 1036, Jd. 
Morumbi, Cons. Odonto/equipamento; 84- Sindicato Rural de Lençóis Pta, R. Cel. Joa
quim Gabriel, 035, Centro, Cons. Odontológico; 85- Sindicato Rural de Lençóis Pta, R. 
Cel. Joaquim Gabriel, 035, Centro, Consultório Médico; 86- Tereza Aparecida Rodri
gues Lençóis Paulista ME, R. José Antônio Blanco, 733, Vila João Paccola, Bar; 87-Te- 
reza Lúcia R. Pinaffi, R. Sete de Setembro, 735, Centro, Clínica Médica -  Ginecologia; 
88- Trigais Pães e Doces Ltda, Av. Padre Salústio R. Machado, 994 , Centro, Padaria 
Fabricação; 89- Unimed de Lençóis Pta Cooperativa de Trabalho Médico, R. Geraldo 
Pereira de Barros, 331, Centro, Drogaria; 90- Unimed de Lençóis Pta Cooperativa Tra
balho Médico, R. Manoel Amâncio, 065, Centro, Dispensário; 91- Unimed de Lençóis 
Pta Cooperativa Trabalho Médico, R. Manoel Amâncio, 065, Centro, UTI Móvel; 92- 
Unimed de Lençóis Pta Cooperativa Trabalho Médico, R. Manoel Amâncio, 065, Cen
tro, UTI Móvel; 93- Unimed de Lençóis Pta Cooperativa Trabalho Médico, R. Manoel 
Amâncio, 065, Centro, Hospital Geral

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM  O CADASTRO POR TEMPO IN
DEFINIDO

1- Alessandra Fátima de Lima 57361918808, R. Anita Garibaldi, 1519, Centro, 
Cabeleireira; 2- Thaylice Dayana Bonasso Felipe, R. Luiz Biral, 298, N. H. Luiz Zillo, 
Ambulante; 3- Zilma do Vale Moraes, R. Cel. Virgílio Rocha, 441, Centro, Esteticista

Lençóis Paulista, 06 de Maio de 2013.

Murilo Santiago de Freitas Picarelli 
Encarregado de Vigilância Sanitária



Política DEMARCAÇAO
Convocada pela bancada ruralista a dar explicações na 
Comissão de Agricultura da Câmara, a ministra Gleisi 
Hoffmann (Casa Civil) admitiu nesta quarta-feira, 8, falhas 
da Funai (Fundação Nacional do Índio) no processo de 
demarcação de terras indígenas.

MOTOTAXISTAS

Projeto de lei deve facilitar regulamentação
Matéria deve ser enviada à Câmara de Vereadores na próxima semana; número de vagas será ampliado e a taxa reduzida quase pela metade

Angelo Neto

Alvo de muita discussão em 
2011, o projeto de lei que 
visa regulamentar a profis

são do mototaxista e motofretista 
em Lençóis Paulista será envida
da à Câmara de Vereadores na 
próxima segunda-feira pelo Poder 
Executivo. O  projeto enviado ago
ra tem algumas diferenças com 
relação ao que deu entrada e aca
bou engavetado pelo ex-presidente 
Ailton Rodrigues de Oliveira 
(PTB), o Juruna. Entre as princi
pais mudanças estão o aumento 
do número de vagas disponíveis 
para a categoria na cidade e a 
redução no valor da taxa cobrada 
pela regularização.

A lei municipal está fundamen
tada em legislação federal dos mo- 
totaxistas criada em 2009, na qual 
regulamentou o exercício das ativi
dades dos profissionais em trans
porte de passageiros, “mototaxista", 
em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e “mo- 
toboy", com o uso de motocicleta.

Dentre as determinações que 
passarão a valer caso a lei seja 
aprovada, para atuar na área, os 
profissionais devem possuir habili
tação por pelo menos dois anos na 
categoria, ser aprovado em curso 
especializado, nos termos da regu
lamentação do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito), estar vestido 
com colete de segurança dotado de 
dispositivos retrorrefletivos.

“A Prefeitura Municipal dis
ponibiliza ônibus gratuitos para as 
pessoas realizarem os cursos no 
Sest/Senat de Agudos. Para traba
lhar como mototaxista, eles devem 
ter a placa vermelha, demonstran
do o ingresso na categoria", explica 
o diretor de finanças, Julio Antônio 
Gonçalves. “Vamos dar condições 
para que estas pessoas consigam 
com um custo menor se inscreve
rem e terem a placa vermelha que 
representa o veículo de aluguel".

Caso o projeto passe pelos ve
readores, o valor da cobrança das 
taxas vai cair quase R$ 200, além 
de aumentar o limite de profissio
nais que podem exercer a ativida
de no município.

O censo de 2010 mostrou que

deveria haver apenas 122 moto- 
taxistas em Lençóis Paulista, mas 
149 pessoas trabalhavam, ou seja, 
27 estariam irregulares.

“A lei anterior tinha uma quan
tidade de vagas disponíveis. Se 
olharmos hoje, a quantidade de pes
soas que trabalham com mototaxi é 
maior do que as vagas disponíveis. 
Iremos também reduzir o valor de 
cobrança de taxas para o mototaxi. 
Hoje, ele vai pagar R$ 489 por ano 
para abrir uma inscrição na Prefei
tura. Com a nova lei, no primeiro 
ano, a pessoa que se inscrever para 
o curso não vai pagar a taxa de licen
ça, apenas o ISS (R$ 60 por ano). So
mente no segundo ano ele vai pagar 
uma taxa de R$ 229 mais o valor do 
ISS", completa o diretor.

Você usa mototaxi, o que acha do serviço?
FLÁVIA PLACIDELLI

"Acho bom e rápido 
o mototáxi. Mas na 
época da Facilpa é 
ruim porque eles dão 
prioridade para buscar 
as pessoas que estão 
lá, então quando liga 
não tem nenhum 
mototáxi disponível."

Sérgio Fuganholi, 
Leiturista

"Eu não utilizo muito, 
mas é bom e rápido 
também. Ainda mais 
agora que subiu o 
preço do passe do 
ônibus, às vezes 
compensa mais o 
mototaxi."

Divina da Silva, 
Doméstica

"Não utilizo o 
mototáxi como meio 
de transporte. Acho 
muito perigoso, os 
mototaxistas andam 
em alta velocidade e 
não tem segurança 
nenhuma na moto.
Além de ser muito cara 
uma viagem também." 
Miriam K. Gonçalves, 

Recuper. de crédito

COMO É A REGULAMENTAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS E COMO 
VAI FICAR APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI

Como é hoje Como vai ficar com a nova lei

Somente empresas podem exercer a 
atividade de mototaxi

Exercício da atividade será realizada por 
empresas e EI (Empreendedor Individual)

Limite de Vagas: 1,8 por mil 
habitantes Limite de Vagas: 3,2 por mil habitantes

Vagas autorizadas: 122 (em 
levantamento realizado em 2010, 

haviam 149 mototaxistas)

Vagas autorizadas: 196 (sendo 180 
empresas e 16 EI)

Sem identificação
Identificação dos profissionais pelo 

número de inscrição (capacete, colete e 
veículo)

Mão existência de pontos para 
mototaxistas

Exigência de veículo na categoria aluguel 
(veículo com dez anos de fabricação)

Não exigência categoria de aluguel

Isenção da taxa de licença no 1° ano. 
Valor do ISS: R$ 60 por ano (mesmo valor 

do EI). Nos segundo ano, 289,79 (R$ 
229,78 + R$ 60)

Pagamento de Taxa de Licença e ISS 
no valor de R$ 459,56

Adequação da Legislação Federal 
(idade mínima 21 anos, habilitado na 
categoria há dois anos, aprovado em 

curso do Cotran, colete de segurança com 
dispositivos retrorefletivos.

m a i Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, 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 4468 de 7 .05 .2013 ...................... Autoriza abrir crédito especial para ocor
rer com as despesas de desenvolvimento do “Programa Piso Fixo de Vigilân
cia e Promoção à Saúde” .
Lei 4469 de 7 .05 .2013 ...................... Autoriza abrir crédito especial para ocor
rer com as despesas de aquisição de ônibus escolar, através do Programa 
Federal Caminho da Escola.
Decreto 190 de 7 .05 .2013 ...................... Abre, nos termos da Lei Municipal n.°
4.468, de 7.05.2013, crédito especial no valor de R $ 12.483,39 para ocorrer 
com as despesas de desenvolvimento do “Programa Piso Fixo de Vigilância 
e Promoção à Saúde” .
Decreto 191 de 7 .05 .2013 ...................... Abre, nos termos da Lei Municipal n.°
4.469, de 7.05.2013, crédito especial no valor de R $ 227.780,00  para ocorrer 
com as despesas de aquisição de ônibus escolar, através do Programa Federal 
Caminho da Escola.
Portaria 621 de 7 .05 .2013 ................ Convalida o afastamento concedido a
João Carlos Pulga, Motorista.
Portaria 622 de 7 .05 .2013 ................ Afasta, para tratamento de saúde, Carmen
Silvia Lopes, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 623 de 7 .05 .2013 ................Afasta, para tratamento de saúde, Bruno
de Faria Batista, Médico Ortopedista.
Portaria 624 de 7 .05 .2013 ................ Afasta, para tratamento de saúde, Sebas
tião Oliveira da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 625 de 7 .05 .2013 ................ Prorroga o afastamento concedido a Ana-
lice Bailo Pelegrin, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 626 de 7 .05 .2013 ................Prorroga o afastamento concedido a An
gélica Marcelino de Souza Damaceno, Agente de Saúde.
Portaria 627 de 7 .05 .2013 ................ Prorroga o afastamento concedido, a Ma
ria Benedita Peralta de Godoi, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 628 de 7 .05 .2013 ................ Designa Wagner José Ribeiro para exercer
a função de Coordenador de Tesouraria no período de 14 a 28.05.2013. 
Portaria 629 de 8 .05 .2013 ................ Afasta servidor público municipal vincu
lado à Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista.
Portaria 630 de 8 .05 .2013 ................Arquiva processo sumário promovido em
face de funcionário público municipal.

Lençóis Paulista, 8 de maio de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Setor de Controle e Conservação do Patrimônio
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, nos termos da Lei Municipal n.° 
2.968/2001, comunica às entidades de sociedade civil sem fins lucrativos, le
galmente constituídas e que estejam em pleno exercício, que está aberto jun
to ao Setor de Controle e Conservação do Patrimônio desta Prefeitura, prazo 
para habilitação como Entidade Interessada, para posterior doação de bens 
declarados inservíveis (sucata). As entidades deverão se habilitar perante o 
Setor de Controle e Conservação do Patrimônio, sito à Praça das Palmeiras, 
55, no período de 9 a 17 de maio de 2013, das 08h às 16h.

Lençóis Paulista, 8 de maio de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 09 de maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 89,32.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 -  PROCESSO 27/13

Objeto: Registro de preços para os serviços de lavagens de veículos e 
máquinas da frota da autarquia -  Tipo: Menor Preço Global -  Recebi
mento das propostas e sessão de lances: 22 de maio de 2013 às 09:00 
horas. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Setor de L i
citações, à Rua X V  de Novembro n° 1.111, Centro, em Lençóis Paulista, 
ou através do site: www.saaelp.sp.gov.br. Maiores informações através 
do telefone (14) 3269 7700. Lençóis Paulista, 09 de maio de 2013. José 
Antonio Marise -  Diretor.

Publicado no jornal O Eco, no dia 09 de maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 23,88.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FERNANDA ERICACARDOSO, 

REQUERIDO POR CARLA

O(A) Dr(a). Mário Ramos dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Úni
ca do Foro de Macatuba, Comarca de de Macatuba do Estado de São Paulo, na 
forma de lei, etc.

FAZ SA BER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 13/03/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
FERNANDA ERICA CARDOSO, CPF 232.642.778-59, declarando-o(a) abso
lutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Carla Andrea Car
doso. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Macatuba em 
02 de maio de 2013.

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


Economia PREÇO ALTO
Os alim entos continuaram  a pressionar o IPCA 
(Índice N acional de Preços ao Consum idor 
Am plo) em  abril, ao contrário das expectativas, 
e junto com os serviços e rem édios elevaram  a 
inflação do m ês para 0 ,5 5 % .

SHOW

Dupla Jorge & Mateus se 
apresenta hoje na Facilpa
Melhores peões do Brasil buscam pontos para chegar ao Mundial no Brahma Super Bull

Carlos Alberto Duarte

A  dupla Jorge & Mateus será 
a grande atração da noite 
desta quinta-feira 9 de 

maio, da Facilpa 2013. A dupla 
que se apresenta pela primeira 
vez em Lençóis Paulista, deverá 
ter público recorde, já que na 
venda antecipada de ingressos foi 
o show mais concorrido. Antes 
da apresentação, duas atrações 
admiradas pelo público de Len
çóis Paulista e região movimen
tam a exposição: as provas do 
Super Horse Três Tambores e o 
Rodeio Brahma Super Bull, con
siderado o Campeonato Brasilei
ro do Rodeio.

As provas que somam pontos 
para o Campeonato Mundial de 
Rodeio serão disputadas pelos 
melhores peões do país, entre 
eles, Edevaldo Ferreira, bi cam
peão brasileiro de montarias em 
touros. O peão passou os primei
ros três meses deste ano nos Esta
dos Unidos. Disse em entrevista 
ao O ECO que vem para Lençóis 
Paulista pela primeira vez em 
busca de pontos para o Campe
onato Mundial.

D esde 2 0 0 6  integrante do

Rodeio Brahm a Super Bull 
P B R  Brasil, Edevaldo disse 
que se apresenta em  Lençóis 
Paulista pela prim eira vez, m as 
em suas andanças pelo Brasil 
já  ouviu falar m uito da Facil- 
pa. "O público pode esperar 
que vai ver show hoje à noite", 
disse o peão, ao destacar a or
ganização do Rodeio Brahm a 
Super Bull. O peão ressaltou 
que são 40 m ontarias por noite 
e os dez peões com  m ais pon
tos disputam  a grande final no 
domingo que garante vaga para 
disputar o M undial de Rodeio 
dos Estados U nidos.

A atração  artís tica  de am a
nhã é a dupla m ineira  V ictor 
e Léo, que faz show após as 
m ontarias na arena da F acil- 
pa. No sábado tem  a sem ifinal 
do rodeio na arena e M unhoz 
& M ariano no p alco . O do
m ingo fech a a program ação 
com  a grande final do Rodeio 
B rahm a Super B u ll e show tr i
plo com  Sérgio Reis, Renato 
Teixeira e a O rqu estra  M uni
cip al de L en çóis Paulista.

TRÊS TAMBORES
A Facilpa 2013 ainda tem  a

partir de hoje as provas do Super 
Horse Brasil de Três Tambores. 
A competição abre espaço para a 
beleza feminina desfilar nas pis
tas do recinto José Oliveira Prado, 
em Lençóis Paulista. São amazo
nas do país inteiro demonstrando 
suas habilidade e destreza na con
dução de cavalos para conquistar 
pontos no campeonato nacional. 
Entre rodeio e as provas dos Três 
Tambores, a premiação chega aos 
R$ 100 mil só nesta etapa.

A expectativa é grande para 
os organizadores da Facilpa 2013, 
que teve início no dia 2. "São 
onze dias em que recebemos um 
grande público para curtir um 
dos maiores eventos populares 
do Brasil. A grandes atrações 
deste segundo final de semana 
só alimentam nossas expectativas 
de que a festa seja muito bonita, 
pois a programação contempla a 
família toda", comenta José Oli
veira Prado, coordenador geral 
da Facilpa. A expectativa da or
ganização é contabilizar 250 mil 
visitantes em onze dias de festa.

Entre as atrações no recinto 
da Facilpa, o parque de diversões 
e a praça de alimentação garan
tem  lazer para a família toda.

Entre pratos doces e salgados, 
lanches, sabores típicos, além 
das barracas administradas pelas 
entidades filantrópicas do mu
nicípio, a praça de alimentação 
espera um grande movimento, 
especialmente no domingo 12, 
Dia das Mães. Os brinquedos 
do parque de diversão são lazer 
garantido para as crianças. Ainda 
na praça de alimentação, desta
que para o Restaurante do Ale
mão na Facilpa, que apresenta 
cardápio especial para o almoço 
no Dia das Mães.

SERVIÇO
Show Jorge & Mateus ingres

sos R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada. 
Amanhã show com Victor & Léo 
ingressos R$ 30 e R$ 15 meia-en- 
trada. Sábado, show de Munhoz 
& Mariano ingressos a R$ 40 e R$ 
20 a meia-entrada.

Domingo, a Facilpa tem  in
gresso solidário de R$ 5 em favor 
da Rede de Combate ao Câncer 
para os shows de Júnior Artung 
após a missa do Dia das Mães. Às 
22h shows com Renato Teixeira, 
Sérgio Reis e Orquestra Munici
pal de Lençóis Paulista (com as- 
sessoria de imprensa)

Do rock ao sertanejo raiz
Nas noites de segunda 

e terça-feira desfilaram pelo 
palco da Facilpa artistas do 
pop/rock ao sertanejo raiz. 
Segunda-feira se apresentaram 
as bandas Alpharock, Namp 
e Os Quatro. Os grupos ven
ceram o Festival de Bandas 
Expovelha 2012. Terça-feira 
foi a vez das duplas Michelle 
& Karoline, Célio & Nando, 
Francisco & Fernando e Au
gusto César e Gustavo. Os 
artistas foram os melhores 
classificados no Festival Ser
tanejo Expovelha 2012 criado 
ano passado pela Associação

Rural de Lençóis Paulista com 
objetivo de prestigiar novos 
talentos. A Orquestra Boca 
do Sertão, com 25 músicos e 
muita luz, apresentou show à 
parte com os maiores clássicos 
da música sertaneja. A queda 
da temperatura nas duas noi
tes prejudicou a presença do 
público. A Comissão Orga
nizadora da Facilpa esperava 
bom  público ontem à noite 
para apresentação do show 
gospel de Damares. Em anos 
anteriores, o público de canto
res gospel superou os demais 
shows com entrada franca.

FOTODENISSILWDIVULGAÇÃO

É Show - No topo, grupo Orquestra Boca do Sertão; Abaixo, na 
sequência estão Namp, Os Quatro e AlphaRock que tocaram na feira

REGIONAL

Prefeito estuda implantação do PAT em Macatuba
Tarcisio recebeu visita de diretor regional da Sert de Bauru; posto de atendimento encaminhará trabalhadores para empresas da região

Da Redação

O diretor regional da Sert/ 
Bauru (Secretaria de Re
lações do Trabalho), 

A lexandre Ciro P erin  B erto li- 
ni, esteve em  M acatu ba e se 
reuniu  com  o prefeito  T arcisio  
M ateus A bel, para tratar da 
im p lantação do PAT (Posto de 
A tendim ento ao Trabalhador) 
no m u nicíp io . A reunião teve 
tam bém  a p resença do co o r
denador do P rocon  e B alcão  
de Em pregos, Pedro M artins.

D e acordo com  B erto lin i, 
a p resença do PAT na cidade 
auxilia  na expansão e a b ertu 
ra de em presas, p lanejam ento 
e auxilia  no aju ste da m ão de 
obra com  as necessid ad es do 
m u nicíp io . "É  possível te r in 
form ação de em pregos da m i- 
crorregião", diz o diretor.

O prefeito  T arcisio  ficou

DIVULGAÇÃO

VISITA - Alexandre Ciro Bertolini, Pedro Martins, prefeito Tarcisio e o secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Frederico de Ávila Miguel; PAT vai permitir encaminhar trabalhadores para empresas de Macatuba e região

feliz com  a p rim eira  reunião 
e com entou que agilizará o 
processo para a instalação  do 
PAT. " Já  tem os aqui a com is
são m u nicip al de em pregos, 
que d iscute toda a re lação  de 
em prego e cursos de cap acita
ção, e vam os te r  m ais esse ór-

gão para nos au x ilia r" , disse.

O QUE É O PAT
Os PATs têm  por objetivo 

a b u sca  de a lternativas para 
a inserção  dos trabalhad o
res no m ercado de trabalho, 
propiciando inform ações e

orien tações ao trabalhad or 
na procura por em prego e, 
aos em pregadores, na busca 
de recu rsos hum anos, prom o
vendo o encontro  de am bos 
de m an eira  ágil, m inim izando 
o custo social causado pelo 
desem prego.

127 pessoas participam 
de mutirão da catarata

A equipe do Instituto 
dos Olhos de Bauru aten
deu 127 pessoas no M uti
rão da Catarata realizado 
pela secretaria de Saúde de 
M acatuba, na terça-feira, 7. 
Dessas, 34  terão que passar 
por cirurgia.

Na próxima terça-feira 
um ônibus cedido pela Pre
feitura levará esses p acien
tes até a sede do instituto, 
em  Bauru, para a con fec
ção da m odelagem  da lente 
que será usada na cirurgia 
dessas pessoas.

O exam e foi feito  no 
N ú cleo  C en tra l de Saúde

e atend eu  p a c ien tes  com  
m ais de 50 anos que re 
clam avam  de d ificu ld ad es 
em  enxergar.

A catarata ocorre quan
do o cristalino fica  opaco. 
O cristalino é a estrutura 
que corresponde a uma 
lente capaz de focalizar 
a im agem  sobre a retina, 
possibilitando um a visão 
perfeita. Suas causas estão 
associadas à nutrição, dia
betes, in fecções, traum a
tism os, envelhecim ento, 
entre outros. A única for
m a de se tratar a catarata é 
através da cirurgia.



Saúde USUÁRIOS DE CRACK
O governo de São Paulo vai pagar para que com unidades terapêuticas trabalhem  
com a reinserção de usuários de crack na sociedade. O valor será de R$ 1.350 ao 
m ês por paciente. O objetivo é am pliar a rede de atendim ento aos viciados que 
já  passaram  por um período de desintoxicação em hospitais ou clínicas públicas e 
reduzir o índice de reincidência.

M UDANÇA

Entra em vigor regra para plano de saúde
Usuário pode pedir por escrito, justificativa da operadora sobre negativa de procedimento médico

Da Redação

Desde terça-feira , as ope
radoras de p lanos de 
saúde que não derem 

autorização para qualquer 
procedimento m édico, desde 
exam es até cirurgias, terão que 
explicar, por escrito, os motivos 
para a negativa. As operadoras 
sem pre foram obrigadas a in
form ar toda e qualquer negati
va de cobertura. A diferença, a 
partir de agora, é que o usuário 
pode pedir a justificativa tam 
bém  por escrito, por correspon
dência ou m eio eletrônico, e as 
operadoras terão prazo de 48

horas para responder.
Com  o documento, o consu

m idor pode inclu ir a justificati
va em  eventuais processos judi
ciais. E  essa tem  sido uma das 
principais bandeiras do gover
no desde que adotou a medida 
em  resposta ao grande número 
de reclam ações. As operadoras 
tiveram  60 dias para se prepa
rem  para a novidade.

D e acordo com  núm eros 
do M inistério  da Saúde, no 
ano passado, a ANS (Agência 
N acional de Saúde Suplem en
tar) recebeu  m ais de 75 m il 
reclam ações de consum idores 
de planos de saúde. D o total,

cerca de 7 5 %  eram  negativas 
de cobertu ra.

O  governo aposta que a m e
dida vai reduzir o número de 
negativas e ainda vai perm itir 
que o usuário tente reverter a 
situação. Segundo o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha é 
im portante dar essa inform ação 
para o usuário acionar a ANS 
para ver se aquela justificativa 
se sustenta ou se a ANS, com 
essa inform ação, pode garantir, 
rapidamente, a defesa desse 
usuário ou o próprio usuário 
procurar a Ju stiça .

O  ministério orienta o usuá
rio do plano a anotar o número

do protocolo de atendimento for
necido pela operadora. A infor
mação da negativa tem que estar 
em linguagem clara, indicando a 
cláusula contratual ou o dispositi
vo legal usado para a justificativa.

Se a operadora deixar de in
formar por escrito os motivos da 
negativa de cobertura quando 
o usuário solicitar, pode pagar 
uma multa de até R$ 30 mil. Em 
casos de urgência e emergência, 
o atendimento não pode ser ne
gado. A multa por negativa de 
cobertura indevida chega a R$ 
80 mil e, em casos de urgência e 
emergência, R$ 100 mil.

(com Agência Brasil)

ARTIGO

Um caminho para o autoconhecimento
M arcos Venditti,
professor de artes corporais 

orientais (Yoga, Lian Gong, Qi Gong 
e Xian Gong), acupunturista, mas- 
soterapeuta, bacharel em psicolo
gia, diretor do Shenmen -  Centro 
de Cultura Oriental.

Quando se fala em Yoga, muitas pes
soas se im aginam  sentadas na tra
d icional postura de Lótus (com as 

pernas entrelaçadas, de olhos fechados 
e com  os dedos indicadores unidos aos 
polegares). O utras tantas já  desistem  até 
de experim entar, alegando que jam ais  
conseguirão colocar as pernas atrás da 
cabeça, ou executar qualquer outra pos
tura acrobática  que algum a vez viram  
em  revistas sobre o assunto.

O QUE É YOGA AFINAL?
A palavra Yoga deriva do sânscrito 

"y u j”, que significa: atar, reunir, ligar, 
centrar a atenção sobre. Tam bém  signifi
ca união, com unhão, a verdadeira união 
de nossa vontade com  a vontade de D eus.

Yoga é um  dos seis s is tem as o rto 
doxos da filo so fia  hind u, cu jo  p en sa 
m ento p rin c ip a l é que tudo é p e rm e 
ado pelo  E sp írito  U n iv ersa l Suprem o 
(D eus), do qual o esp írito  hum ano 
in d iv id u al é parte.

É cham ado Yoga porque ensina 
m eios pelos quais o hom em  pode ser 
unido ou p erm an ecer em  com unhão 
com  D eus. M antendo a m ente, in te le c 
to e o ego sob controle, liv res do d ese
jo  incansável de m odo a d escansar no 
esp írito  in terior, o hom em  se torna "o 
que está em  com unhão com  Deus''.

ASANAS (POSTURAS)
U m a das form as de poderm os ch e

gar a essa condição , é através da p rática  
dos asanas, que são m uito m ais do que 
exercícios fís ico s. A sanas (pronuncia-se 
ássanas), são posturas p sico físicas  que 
além  de p rop orcionar ao corpo físico  
força, e lasticid ade, eq u ilíb rio , leveza, 
tam bém  produz eq u ilíb rio  m ental, evi-

O ECO

ta a d ispersão, prom ove a serenidade e 
paz in terior. Ou seja, acalm am  o caos 
dos pensam entos e im pulsos conflitan-

tes, dos quais brotam  as d istorções e os 
p reco n ceito s causadores das afliçõ es 
que v ivem os no dia-a-dia, e nos traz 
para o m om ento presente.

Através dos asanas que executam os 
em  pé, deitados, sentados, flexões, re- 
troflexões, torções, inversões, além  
de m elhorar a força, a e lasticid ade, o 
eq u ilíb rio , a serenidade e a paz m ental, 
tam bém  p u rificam os nosso organism o 
e nossa m ente de toxinas provenientes 
de m á alim entação  e de pensam entos e 
pensam entos pouco saudáveis.

A resp iração  tam bém  é um  fator 
m uito im p ortante na nu trição  e p u rifi
cação  do nosso organism o. O processo 
resp iratório  transp orta  para o nosso 
in terior, oxigênio e "P ra n a ” (energia 
v ital), que m antém  nossa vitalidade. 
A resp iração  tem  um  papel fundam en
tal de con tro lar nossa m ente e nossos 
estados em ocion ais, evitando que as 
toxinas ditas an teriorm en te, nos p re ju 
d icar. A lém  disso, a resp iração  nos traz 
totalm ente para o m om ento  p resen te , 
ev itan d o  a d isp ersã o  ou a fra g m en ta 
ção  da m en te.

Com o diz o pensam ento Yogi: "o 
corpo é o passado, a m ente é o futuro e 
a resp iração  é o p resen te '.

Para fin a lizar quero d izer que Yoga 
é m uito m ais do que foi aq u i ap resen 
tad o, m as, com  toda certeza , através 
da p rá tica  dos asanas e dos pranaya- 
m as (técn icas  de cap tação  e d is tr ib u i
ção do prana), con seg u irem o s o b ter 
total co n sc iê n c ia  do m om ento p resen 
te e d esen v olv er um a q ualidad e de 
v id a saudável.

Namastê

C o n su ltó rio  O d o n to ló g ico
D ra. E lizan d ra  Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgiã ■ Dentista CROSP 82240

CCínica

S an ta  <Ks>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
P H A R M A

Ma n ip u la ç ã o  d e  Fórm ulas

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 ; ,
- Orçam entos por telefone, fax ou em aíl; à
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; ã
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e Ê
- Arom aterapia ã
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; ã
- Aviam ento de fó rm ulas em caráter de urgência g  CET

! 1 4  3 2 6 4 -1 2 6 6
RUA IGNÁCIO ANSELMO, 590 

CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA/SP

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 (14) 3 2 6 4 -1 5 3 7  | Cel (14) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglían, 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

Y  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-ONA
ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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DIRETORIA
A 36  ̂ Facilpa entra na reta final, 
nos últimos quatro dias de festa. 
Correria e muito trabalho para a 
comissão organizadora da feira. 
Na fo to  estão o tenente-coronel 
Fantini, Ulysses e Nelson.

• 7 POINT
A 7 Point traz a exclusiva 
grife 775 com uma linha 
completa em moda masculina 
e acessórios. A marca oferece 
looks diferenciados, além de 
ótimo atendimento. Na 7 Point 
o cliente ganha descontos 
especiais nas compras à vista e 
pode parcelar em até 12 vezes 
nos cartões Visa e Mastercard.
A 7 Point fica na Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 155 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 2164. Na foto, 
Ricardo e Patrícia, da equipe 7 
Point.

C A M A R O T E
Sonia e Marcos 
na 36^ Facilpa

Otávio completou 5 anos e recebeu os parabéns de toda família

FOTO: MÁRCIO MOREIRA

• A relações públicas Lívia Bernardes completou mais um ano de 
vida ontem. Ela recebeu os parabéns dos amigos e familiares

SANT^LARA
0  Materiais Elétricos

PROMOÇÂOIMPERDiVEL

irCABOFLEXIVEL4,OOMM^  ̂
R $ h 1 5 0 M E T R 0  
CABOFLEXIVEL6,OOMM^ 
R $h70O M ETR O  
CABOFLEXIVEL 10,00MM^

^ENQUANTO DURAREM  
OSESTOQUES

O melhor preço de Lençóis 
Paulista e regido!

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

O E o a

FOTOS: O ECO

O  Carol, Ana 
Carolina,Roseli e 
Alessandra na 36^ Facilpa 
O  Gisele e Marcos Toledo 
na 36 Facilpa na 36^ 
Facilpa
©  Henrique, Amanda, Dr 
Márcio Santarem e Sueli 
na 36^ Facilpa 
O  João Carlos e Bel 
Lorenzeti na 36^ Facilpa 
©  Luiz Augusto e Jenifer 
na 36^ Facilpa 
©  Vlademir e Sheila na 
36^ Facilpa

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14) 3264-2505

R:WALTERM0RETT0,340
JD.J0Ã0PACC0LA



O ECO PRESENTE
Mães dão dicas do que elas 
gostariam de ganhar nesta 
data especial

MINHA MÃE
O dentista e vereador 
Emerson fala dos 
ensinamentos da mãe

G u i a  d a s  M ã e s
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Amanhã, filhos têm até 
as 20h para comprar o 
presente do Dia das Mães; 
expectativa é de aumento 
de 30% nas vendas

Priscila Pegatin

Para atender aos filhos que ainda não 
tiveram tem po de com prar o presen
te para o D ia das Mães ou aqueles 

que preferiram  deixar para os últimos 
dias -  como é o caso da m aior parte dos 
consumidores - ,  o com ércio de Lençóis 
Paulista fica aberto amanhã até as 20h e 
no sábado, em horário normal, das 9h às 
18h. Os com erciantes dizem estar prepa
rados para atender a grande demanda nes
tes dias que antecedem  a importante data.

Neste ano, assim  com o nos anterio
res, o movimento para a procura de pre
sentes deve dobrar nos próximos dias e a 
expectativa do com ércio é de aumento de 
15%  a 30%  nas vendas. "O D ia das M ães 
é um a data muito especial, é a m elhor 
data depois do N atal", ressalta José  Anto- 
nio da Silva, o Neno, presidente da Acil- 
pa (Associação Com ercial e Industrial de 
Lençóis Paulista).

Os com erciantes garantem que já  estão 
preparados para o aumento nas vendas. 
"É  na véspera do D ia das M ães, a data que 
mais vende", diz M arinho Lima, proprie
tário de uma loja de calçados que espera

alcançar a meta de um aumento de 15%. 
"Os sapatos saem mais que as bolsas. G e
ralmente o investimento no presente varia 
entre R$ 29 ,90  a R$ 99 ,90", diz.

Já  Vanderleia da Silva, gerente de 
um a lo ja de confecções, afirm a que a 
expectativa é vender 30%  a m ais que 
nos m eses convencionais. "O s preços 
dos presentes não sofreram  grandes al
terações. Na loja, a procura m aior é por 
blusas e os filhos gostam  de fazer sur
presa para as mães, então vem  com prar 
sozinhos ou com  os pais", diz.

Apesar de o cartão ser a form a de pa
gamento que mais cresce no mercado, no 
D ia das M ães, as compras no crediário 
disparam na frente. "Pedidos no credi
ário, sem entrada, a prazo, não chegam 
nem  perto do pagamento no cartão".

Para quem  gosta de fazer surpresas, 
o com ércio garante que está preparado 
tam bém  para o movimento de troca na 
segunda e terça-feira. "São poucas as tro
cas, em  torno de 15%  de tudo o que foi 
vendido. Mas no caso da lo ja aceitam os 
tudo, trocar cor, m odelo e tam anho do 
calçado", finaliza Lim a.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Mãe... Os teus braços estão sempre abertos quando 
preciso de um afago. Teu coração compreende 

quando preciso de uma amiga ou de um conselho. 
A tua força e teu amor dírígiram-me pela vida toda 

dando-me as asas que precisava para voar.

Feliz día das mães!



Guia das Mães MODERNINHA
Para as m ães ligadas 
em  tecnologia um a das 
opções de presente são os 
sm artphones. Há m odelos 
entre R$ 350 e R$ 2,5 mil

PROMOÇÃO

Acilpa sorteia R$ 4 mil em presentes
Cupons estão sendo distribuídos no comércio da cidade; serão sorteados 20 vales-compras no valor de R$ 200 cada

Priscila Pegatin

Para a Cam panha do D ia das M ães 
2013, a Acilpa (Associação Com ercial 
e Industrial de Lençóis Paulista) vai 

sortear, entre as mães que ganharem pre
sentes do com ércio da cidade, R$ 4 m il em 
prêm ios, divididos em 20 vales-com pras 
no valor de R$ 200 cada.

No total, foram distribuídos pelo co
m ércio 100 m il cupons para participar do 
sorteio, que acontece na próxima sem ana. 

Para José Antonio da Silva, o Neno, pre-

sidente da A ssociação, a Cam panha ajuda 
a alavancar as vendas e prestigiar o consu
m idor que investe na cidade. “O D ia das 
M ães é o segundo Natal, ou seja, a segunda 
data que o com ércio mais vende", explica.

A Cam panha do D ia das M ães term i
na no sábado, para que os consumidores 
depositem  nas urnas o cupom preenchido 
com  inform ações básicas, como nome, en
dereço, telefone e e-mail, para o sorteio. 
“Não importa o valor que gaste. Comprou 
no com ércio de Lençóis, já  pode pedir o 
cupom para preencher", ressalta Neno.

EM DOSE DUPLA -  Mães, além de 
ganhar presentes dos filhos, têm a chance 

de ganhar vale-compras no valor de R$ 200

Os vale-compras são doações de 20 
empresas da cidade, por isso, cada vale 
sorteado deve ser trocado em um  com ércio 
diferente, que vai de superm ercado a lojas 
de confecção e calçados. “Vamos encerrar 
a Cam panha no sábado porque a data é 
com emorada no domingo, mas o sorteio 
acontece na segunda-feira, dia 13", finaliza.

FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO







Guia das Mães
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T t o a n d a t o m  as fflhas Ana Laura e Maria Cecilia

h itm i, J

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Murilo e Lívia

Guia das Mães
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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AMOR
' INCONDICIONAL - O

* . * lentista Emerson Carrit -
/  'Coneglian com a mãe,

Terezinh|^ emalette 
t  * *Carrit de Souza Coneglian

De filho Daramãe
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Guia das Mães
O dia é delas, mas são eles que agradecem; mães de sangue ou de alma estão presentes no dia a dia de muitas pessoas

Priscila Pegatin

Para hom enagear as m ães, nada m ais ju sto  do que 
ouvir dos filhos, qual o papel e a im p ortân cia  d e
las na form ação e no dia a dia de cada um .

E m  L en çó is  Paulista, um  exem plo de filho que tem  
m uito do que fa lar da m ãe é  o d entista E m erson  A ndré 
C arrit C on eglian . F ilh o  de Terezinha B ern ad ette  C arrit 
de Sousa C oneglian , ele e m ais três irm ãos convivem  
até  ho je  com  os m im os, carin ho  e puxões de orelhas 
-  quando necessário s -  da mãe. "M esm o não m orando 
ju nto  a re lação  com  a m inha m ãe é in tensa e d iária ", 
conta. "Todo dia passo lá para alm oçar, jan tar, quando 
posso, ou pelo m enos para tom ar um  café depois do 
trabalho , m esm o saindo às 23h".

Entre os ensinam entos que Em erson aprendeu no con
vívio com  a mãe, a lista é enorm e e continua ainda hoje. 
"Paciência de escutar, ensinar, reensinar, falar não quando 
necessário. Ela é exemplo de honestidade e determ inação".

Com o toda mãe, em  alguns m om entos da vida, 
Terezinha foi a responsável por orien tar e até m esm o

FRASE

í “A gente é uma somatória de tudo que viveu 
com um diferencial de ter sido gerado pela mãe 
e trazer um pouco dela."
Emerson André Carrit Coneglian.

acom p anh ar o filh o. "Q uando com ecei a trab a lh ar me 
deu um  nervoso, fiquei dois, três dias de cam a. E la  me 
falou 'já  fiz de tudo p or você, am anhã você vai nem  que 
eu tiver que fica r sentada do seu lado no con su ltório ' 
(risos)", record a. O utra h istória  que m arcou o filho  foi 
recentem ente , na vida adulta. "Q uando fazia m estrado 
tinha m uitos trabalhos para entregar. Então estudava na 
casa dela. Passava lá m orrendo de sono, ela fazia um 
café e ficava m eio acordada, m eio dorm indo. Falava, 
m ãe pode ir  dorm ir, e ela respond ia: 'não estou d orm in
do, vou fica r aqui com  v o cê ', estudando", conta em o
cionado sobre os exem plos de com p anh eirism o da mãe.

Um a mãe, tão importante quanto a prim eira foi a avó

de Em erson, M aura Carrit de Sousa. "M uito da nossa for
m ação veio da m inha avó porque m inha mãe dava aula o 
dia todo e a gente ficava com  ela", relem bra. "Ela que me 
ensinou o poder da oração, da fé, da humildade e do am or 
incondicional ao próximo. M inha avó tam bém  considero 
m inha mãe, já  que avó é mãe duas vezes".

M as para Em erson, assim  com o para inúm eros filhos, 
são muitos os tipos de mães que existem  no mundo. "A 
gente tem  o privilegio de ter a mãe de sangue e as mães 
de alm a que são pessoas que m oram  perto da nossa casa, 
ajuda quem  estuda em  uma cidade de fora e que são mães 
além  dos filhos de tantas outras pessoas".

No dia dedicado a elas, Em erson, com o filh o, agra
d ece o carinho da m ãe de sangue e todas que passaram  
na v id a dele. "Para te r  um a boa m ãe o m ínim o que a 
gente pode fazer é ser um  bom  filh o. D ar o m ínim o de 
retorno que a gente re ce b eu ", acredita . "A gente é um a 
som atória de tudo que viveu com  um  d iferen cia l de te r  
sido gerado pela m ãe e trazer um  pouco dela. M inha 
m ãe m ais do que m inha vida é m eu exem plo, insp ira
ção, m eu orgulho e m eu am or. M uito obrigado!".



Guia das Mães PARA CASA?
A p esar de não ser a preferência da 
m aioria das m ães, algum as não se 
im portam  em ganhar eletrodom ésticos 
ou objetos para casa, desde de que sejam  
produtos que as auxiliem  no d ia -a -d ia

O QUE COMPRAR?

Mães
dão dicas do que 
querem ganhar

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PRESENTES -  No dia
delas, mães1qúefem.5íT. 

i ^ser. lembradaS^com - 
presentes surpresas

Maioria prefere presentes 
para uso pessoal; mas 
algumas,não se importam em 
receber utensílios para a casa

Priscila Pegatin_________________

Apesar sdo convívio diário com  as 
mães, na hora de com prar um pre
sente para o dia delas, sempre surge 

a dúvida entre os filhos do que comprar. 
Roupa, calçado, eletrodoméstico, móveis, a 
lista de opções é  imensa, mas algumas mães 
garantem que dão dicas, antes da data, para 
facilitar as compras dos filhos. “Gosto de 
ganhar blusa, sapato, brinco, calça, colar ou 
pingente, coisas que vou usar no dia a dia",

dá a dica Angelina Rosa, mãe de três filhos.
Opinião parecida tem M aria Silvana Fran- 

celino Borges, mãe de duas filhas. “Já  deixo 
avisado que quero coisas para mim, não para 
casa, acho que isso não é presente para essa 
data", brinca. “Gosto de roupa e perfume. In
clusive dou roupa ou perfume para a minha 
mãe e também para minha sogra. Tudo sem
pre de surpresa, sem ir escolher antes", diz.

Já  para Rosa Tereza Soares Valéria, mãe de 
três filhos, qualquer tipo de presente é bem 
-vindo. “Vale tudo, máquina de lavar, liquidi
ficador. Até o copo do meu liquidificador que
brou então seria um bom presente", brinca.

Independente do presente, a surpresa 
ainda impressiona todas elas. “É mais gostoso 
ver o presente só na hora. A gente fica ansiosa 
para abrir", diz Rosa. “Sempre fico na expec
tativa do que vou ganhar", finaliza Angelina.

Máe... Meu porto seguro, 
amor eterno,a mulher 

mais especial do mundo. 
Feliz Dia das Mães!

COMPRE SEU 
PRESENTE

M ODAS

LOJA J: Rua Henrique Losinskas Alves, 529 -(14) 3264-4437  •  3264-4431 
LOJA 2: Rua Henrique Losinskas Alves, 562-(14) 3264-4543
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eyiosso grande dia m m
paraíso, nosso amor traòumào ̂  
em um Beíò sorriso...

WWW. studioafotos. com. br 

14. 3263 7058
Av. 9 de Julho, 868 - Centro 

Lençóis Paulista/SP makecreative!



Guia das Mães

COMERCIO
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DATAS
O Dia das M ães é com em orado em datas diferentes 
em  cada país. Em alguns países com o Rússia, Albânia, 
Sérvia, M ontenegro a data é com em orada no dia 8 
de Março. Já em  países como França e Suíça, o Dia da 
M ães é com em orado no último dom ingo de maio.

Celular, eletrônicos, vale- 
beleza; estas são opções 
alternativas de presente

Priscila Pegatin_______________

j B  ind
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ELETRONICOS -  Mães se rendem ao mundo moderno e celular é uma das opções de presente

indústria e os prestadores de servi
ços a cada ano inovam pensando nas 

lulheres modernas e seguem nesse 
ritmo as opções de presentes para o Dia das 
Mães. Roupas, sapatos, joias e flores são op
ções já  conhecidas dos filhos, mas que po
dem ganhar um toque diferente se juntar um 
pouco de modernidade.

“Elas estão de olho nos eletroportáteis, celula
res, fritadeiras sem óleo", conta o gerente de uma 
loja de móveis e eletroeletrônicos, Flávio Santos. 
Para essa época do ano, o aumento na venda des

se tipo de produto é em torno de 16%. “Temos 
promoções específicas para atender as mães. É 
um presente que vai atender as necessidades, tem 
utilidade", diz Santos.

Já no mundo da beleza, elas também podem 
ser presenteadas. Arlete Camargo, proprietária 
de um salão preparou uma promoção especial 
para a data. “O filho pode vir aqui e comprar um 
vale para a mãe que vai dentro de uma caixa de 
chocolate", explica. “Quando ela abrir o presente 
vai achar que é só um chocolate, mas na verdade 
tem o bilhete em que ela pode ter direito a fazer as 
unhas, massagem, cabelo ou peeling. Depende o 
que o filho comprou".

Para as mães preocupadas com a saúde, e 
amantes do esporte Ana Paula dos Santos Freitas, 
gerente de uma loja de artigos esportivos, garante 
que as vendas aumentam 30% entre artigos como 
bolsas, tênis e agasalhos. “Os filhos estão sempre 
antenados nas novidades para presentear", finaliza.

H& Cia

freãenteA 
eâpecicúA 
para 03 

mãCAetüda 
afamíUa!

1. Cardigan listrado -  3x de R$ 35,66
2 . Cardigan liso-3x de R$31,66
3. Calça jeans Dzartn -  3x de R$ 62,96
4. Conjunto infantil feminino -  3x de R$ 66,33

1. Lenço-3x de R$ 21,30
2. Casaco feminino -  3x de R$ 73,66
3. Calça Dzarm -  3x de R$ 82,30
4. Infantil -  blusa de linho -  3x de R$ 46,99
5. Calça je a n s -3 x  de R$36,66

vmm
^V; Mfe-

1. Roupão -  3x de R$ 32,66
2. Pijama -  3x de R$ 27,99
3. Infantil: Casaco Chanel -  3x de R$ 55,66
4. Conjunto fem -  3x de R$ 55,33
5. Sapato rosa com renda -  3x de R$ 31,63
6. Camisa masc. e calça jeans -  3x de R$ 79,99
7. Sapatênis -  3x de R$ 32,30

H & Cia. Fashíon - Rua Geraldo Pereira de Barros, 803 
H & Cia. Kids - Rua Geraldo Pereira de Barros, 846 - Centro - Lençóis Paulista (14) 3264-3348
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Rua A n ita  G ar ib a ld i ,  1083  
Centro - Lençóis Paulista - SP 
(14) 3263 5184



Rua Geraldo Pereira de Barros, 383 - Centro - Lençóis Paulista - SP


