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COM BATE À S DROGAS

Lençóis se reúne 
hoje por Fórum 
Permanente

Será lançado hoje, a partir das 8h, 
o Fórum Permanente de Combate ao 
Uso de Drogas. Devem participar do 
evento lideranças do serviço público, 
comunidades religiosas, órgãos sociais e 
a comunidade em geral. O evento ain
da vai ter a participação do presidente 
da Fundação Cafu, Marcelo Evange
lista de Morais, irmão do ex-jogador. 
Segundo Marcos Norabele, diretor de 
Recursos Humanos da Prefeitura e 
gestor do Fórum, o evento é a abertu
ra de um trabalho mais amplo. “Desde 
março, fizemos reuniões preparatórias 
nas diversas regiões da cidade. Vamos 
apresentar a ideia, o objetivo, o foco e 
apresentar o que já existe em relação ao 
combate ao uso de drogas", diz.
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Abordagens de andarilhos intimidam 
pedestres e comerciantes no Centro
Por causa de assaltos, brigas constantes e consumo de drogas, comerciantes falam em abandonar o ponto nos arredores da Rodoviária
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INFRAESTRUTURA

Quimioterapia 
deve atender 
cerca de 80

O Hospital Nossa Senhora da Pie
dade segue com reformas em vários se
tores, entre eles o da quimioterapia.O 
Hospital passa por mais três adequa
ções e outros dois projetos aguardam 
arrecadação de verba. O setor de 
quimioterapia, segundo o diretor 
administrativo Juliano Botero, deve 
ser entregue no segundo semestre. O 
atendimento será em parceria com o 
Hospital Estadual de Bauru e deve re
ceber cerca de 80 pacientes.

AGUDOS

Marcha pela Vida 
acontece no sábado O

C O M O
UM RAIO

A APAE de Lençóis Paulista reuniu 207 atletas de dez cidades, ontem, na Pista de 
Atletismo para arremesso de dardo, pelota, peso, salto em distância e corrida 
adaptada para cadeirantes, andadores e deficientes visuais. Na foto, AD0
atletas comemoram participação à moda do medalhista Usain Bolt.

TERM INAL

Lençóis avança 
para construir 
nova Rodoviária

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
já está autorizada a celebrar convê
nio com o Governo do Estado de São 
Paulo, através do DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens) para a cons
truir o novo Terminal Rodoviário. Os 
vereadores aprovaram - em segunda 
votação - o projeto de lei na sessão de 
segunda-feira 20, dando o primeiro 
passo para que a obra seja iniciada. A 
nova Rodoviária deve ser construída 
em área próxima ao SENAI.
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Jovens precisam 
viajar vacinados
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TEMPO
QUINTA-FEIRA, 23/05

Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodoi de nublado,

'f26°C com chuva. 

♦18"C («^64% r i 5 “C

O  CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Microsoft lança videogame para 
concorrer com Playstation 4; Xbox 
One ainda não tem preço definido

SEXTA-FEIRA, 24/05
Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodoi de nublado,

í  25°C com chuva.

Fechamento^r 
desta edição: C )  ^
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ASP promove torneio de 
truco no Recanto do Café

A diretoria da ASP pro
move no dia 2 de junho, mais 
um grande evento esportivo: o 
torneio de truco no Recanto do 
Café. As inscrições serão feitas 
no local do evento, das 8h30 às 
9h30. Para servidores associa
dos, o valor da inscrição é de R$ 
7. Para não associados, a taxa 
de inscrição é de R$ 10. A orga
nização do torneio informa que 
as duplas poderão ser formadas 
por associados e não associa
dos, servidores públicos ou não.

“Este será o primeiro de 
muitos torneios que organi
zaremos no Recanto do Café. 
Temos o objetivo de fazer 
campeonatos de sinuca, pesca, 
futebol, entre outros. A estru
tura do local é muito boa, por 
isso conseguiremos desenvol
ver todas estas ações. A equipe 
da ASP esta empenhada em 
fazer o melhor para o servidor 
público e toda a comunidade

FOTO: DIVULGAÇÃO

No mês de junho, a ASP realiza 
sorteio para os namorados

LAZER-^ecanto 
do Café vai sediar o 
Torneio de Truco no 
próximo dia 2 de junho

lençoense.” Ressaltou Jodabe 
José de Souza, o Jonas, presi
dente da ASP.

Além de cerveja Brahma 
e Skol com preços promocio
nais, três latas por R$ 10, serão 
vendidos espetinhos de carne, 
panceta e kafta. Confira a se
guir a premiação que será ofe

recida as três melhores duplas:

1° lugar -  troféu, medalha 
de ouro, quatro quilos de carne 
para churrasco, dois quilos de 
linguiça para churrasco e duas 
caixas de cerveja (lata)

2° lugar -  troféu, medalha

de prata, dois quilos de carne 
para churrasco, um quilo de 
linguiça para churrasco, uma 
caixa de cerveja (lata)

3° Lugar -  medalha de 
bronze, um quilo de carne para 
churrasco e um quilo de lin
guiça para churrasco.

Em comemoração ao 
Dia dos Namorados, a 
ASP realiza uma super- 
promoção para os eter
nos apaixonados. Para 
participar os servidores 
associados, precisam res
ponder a pergunta “Qual 
segredo para viver um 
grande amor?”.

As frases devem ser 
enviadas para o e-mail 
m arketing@ asplp.com . 
br ou deixadas na sede 
administrativa da ASP, 
localizada na rua César 
Giacomini, 241 -  Vila 
Santa Cecília.

Além da frase, os par
ticipantes devem enviar

o nome completo, telefo
ne para contato e e-mail.

O sorteio será reali
zado no dia 10 de junho, 
às 10h, Os participantes 
vão concorrer aos seguin
tes brindes: um jantar na 
Choperia Quinta Santa 
Cecília; dois vales compra 
no valor de R$ 150 cada na 
AB Modas e um penteado 
e uma maquiagem para 
mulheres no Salão Linda 
Mulher e a sete pizzas da 
pizzaria Tomateiro.

Participe de mais essa 
promoção da ASP. Não es
queça de anotar seu nome 
completo, com telefone e 
e-mail para contato.

ASP busca novo convênio médico
A ASP busca sempre 

oferecer o melhor para 
seus associados. Prova 
disso são os diversos be
nefícios que ela oferece. 
E para atender cada vez 
mais as necessidades dos 
servidores a ASP está ne
gociando um novo plano 
para o convenio médi
co. Por meio deste novo 
convenio o associado e 
seus dependentes terão 
abrangência medica em 
todo o território nacional 
e também cobertura to tal 
das consultas, exames e 
procedimentos médicos. 
E mesmo com todos es
tes benefícios o valor de 
investim ento m ensal será 
menor do que o valor pago 
hoje pelos associados.

“Notamos a necessida
de de m elhorar este be
nefício para o servidor. 
As reclamações são m ui
tas, principalm ente so
bre o alto custo e a falta 
de abrangência nacional. 
Estamos cumprindo com 
nosso papel de buscar 
sempre o m elhor para o 
associado ASP.” Comen
tou o presidente da ASP, 
Jonadabe José de Souza, o 
Jonas.

A ASP está pesquisan
do o mercado de convênios 
médicos ha muito tempo. 
Entrando em contato com 
diversas empresas do setor 
médico. Tudo isso para ga
ran tir a qualidade dos be
nefícios oferecidos.

As negociações com a 
nova empresa prestadora 
do serviço já  estão bas
tante avançadas. Foram 
feitas várias reuniões e es
tão sendo definidos os de
talhes finais do contrato. 
Assim que as negociações

forem concretizadas os as
sociados serão informados 
por meio desta página no

jornal O Eco e também de 
seu informativo mensal, a 
Revista ASP.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Colegas servidores,

O mês de maio esta entran
do em sua reta final. Foi 
um período muito bom, de 
muita comemoração com a 
36“ Facilpa e ASP contribuiu 
efetivamente para a parti
cipação dos servidores por 
meio da venda de ingressos. 
Junho se inicia com muitas 
novidades! Neste mês, a 
diretoria da ASP promove 
no dia 2 de junho, mais um 
grande evento esportivo: o 
torneio de truco no Recanto 
do Café. Um torneio que foi 
pensado para levar muita 
diversão e competitividade 
sadia aos servidores e a po
pulação lençoense.
Também em junho, a ASP 
realiza um dos mais tradi
cionais eventos de seu ca
lendário de eventos: a festa 
junina ASP. Evento que esta 
sendo organizado com mui
to carinho e dedicação pela 
equipe da ASP.
Estamos finalizando tam
bém a edição de junho da 
Revista ASP. Nesta edição, 
uma homenagem aos eter
nos namorados! Nas páginas 
da publicação, um ensaio 
com nossos servidores e ser
vidoras, que além funcioná
rios públicos, compartilham 
o amor.
Com o tema Como é Grande 
o Meu Amor por Você, con
fira as fotos produzidas pela 
equipe da Cíntia Fotografias 
e equipe Baobá.
A publicação traz em suas 
páginas, dicas superespe- 
ciais para o presente no Dia 
dos Namorados. Consulte as 
opções de nossas lojas con- 
veniadas, e boas compras!

Mas a ASP trabalha em vá
rias frentes, buscando es
tabelecer novas parcerias, 
levando aos associados pro
dutos e serviços com quali
dade e preços competitivos. 
Após muitas consultas, 
reuniões, levantamentos e 
contatos, estamos iniciando 
negociações para a implan
tação de um novo plano de 
saúde, mais barato e com 
abrangência nacional. Na 
medida em que as nego
ciações evoluírem, vamos 
informar os usuários sobre 
mais esta iniciativa.
A ASP esta trabalhando 
muito para proporcionar ao 
associado e seus dependen
tes o melhor! Você que é um 
servidor público municipal e 
ainda não é associado, pro
cure a sede administrativa 
da ASP, localizada na rua 
César Giacomini, 241 -  Vila 
Santa Cecília e faça seu ca
dastro e desfrute de todos os 
benefícios de ser uma asso
ciado ASP.

Um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 

Presidente da ASP

Desafie seus amigos e venha participar desta disputa!

1°LUGAR
• 4Kg de carne para churrasco;
• 2Kg de lin g u iça  para churrasco;
• 2 ca ixas de cerveja  (latá);
• M edalha de ouro;
• Troféu. .

2»LUGAR
• 2Kg de carne para churrasco;
• IKg  de linguiça para churrasco;
• 1 caixa de cerveja (lata);
• Medalha de prata;-
• Troféu. . '

3”LUGAR
• 1 Kg de carne para churrasco;
• 1 Kg de linguiça para churrasco;
• Medalha de bronze;

w W m

dás 8h30 às 9h30 ;V
Recanto do Café ;

INSGREVA-SE JÁ: 
R $ 7
ASSOCIADOS 
RS 10
NÃO ASSOCIADOS

VENDA DE ESPETINHOS 
DE CARNE, PANCETA 
EKAFTA

Cerveja Brahma e Skol (3 latas por RS 10)
A

=R$ 10 =R$10

http://www.aspLp.com.br
mailto:marketing@asplp.com


Cidades
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DIVERSÃO
Começou ontem a Feira das Nações de 
Pederneiras. Antes da abertura dos portões 
para a comunidade, cerca de 5 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino puderam brincar, de 
graça, no parque que está montado no local.

MEIO AMBIENTE
Diretoria de Esportes e Recreação 

de Lençóis, Projeto Bike e Saúde e 
a Associação Lençoense de Cicloati- 
vismo realizam, dia 2 de junho, o 12° 
Passeio Ciclístico Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Inscrições na Diretoria de 
Esportes (no ginásio Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão). É preciso doar três 
litros de leite longa vida. O percurso 
do passeio é de 30 km por estradas 
rurais e vicinais com destino à Lagoa 
dos Patos. Os cem primeiros inscritos 
recebem camiseta, frutas e lanche. O 
passeio tem início às 8h30, com saída 
do Jardim das Nações.

BARRA BONITA
Termina amanhã a Semana Nacio

nal da Luta Antimanicomial de Barra 
Bonita. No cronograma, 40 pacientes 
do Centro de Atenção Psicossocial v i
sitam o zoológico de Bauru e passeiam 
pela cidade.

SAÚDE BUCAL
Mais de 1.850 crianças de Macatu- 

ba serão beneficiadas com o programa 
Saúde Bucal. A iniciativa vai garantir 
prevenção e tratamento adequado 
aos alunos. As visitas serão periódicas 
e avaliam as condições de saúde e a 
necessidade de tratamento, além de 
ensinar a cuidar dos dentes.

INFORMATIZAÇÃO
As Guias ICMS de Macatuba se

rão entregues por meio eletrônico, 
conforme processo de modernização 
administrativa. Contadores da cidade 
podem participar de treinamento dia 6 
de junho, no salão da Prefeitura. 
/////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

PREMIADA -  Lourdes Aparecida da Silva tirou a sorte grande e ganhou uma cesta de livros da Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa. O sorteio foi realizado com quem visitou o stand da Biblioteca durante a 36° Facilpa.

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.

ENEM
Inscrições podem 
passar dos 6 milhões
A uma semana do encerramento 
das inscrições para o Enem (Exa
me Nacional do Ensino Médio), 
o volume de inscritos supera o 
esperado e pode ultrapassar a 
estimativa inicial do MEC, de 6 
milhões. O exame já tem 3,7 mi
lhões de inscritos, 2 7 %  a mais 
que no mesmo período do ano 
passado. As inscrições vão até 
dia 27. As provas acontecem dias 
26 e 27 de outubro, em todos 
os Estados e no Distrito Federal. 
O exame é destinado a quem 
concluiu ou vai concluir o ensino 
médio em 2013. A nota pode ser 
usada para classificação no Sisu 
(Sistema de Seleção Unificada), 
que oferece vagas em institui
ções públicas de educação su
perior e também para concorrer 
a vagas em instituições privadas 
de ensino, por meio do ProUni.

INTERNET

País conectado
O ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, disse na terça
-feira que o governo está dis
posto a investir para impulsionar 
o setor de telecomunicações e 
aumentar o acesso da popula
ção aos serviços, especialmen
te de internet. Segundo ele, a 
meta do governo é que 9 0 %  da 
população tenha acesso à inter
net nos próximos dez anos. Para 
uma plateia de empresários da 
área de telecomunicações, o 
ministro disse que o governo 
tem todo o interesse em ajudar 
o setor, que é estratégico para o 
país, mas sempre garantindo o 
direito dos usuários.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
FATO AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

29/05/2013 - às 9h30 (1“ convocação) e 10 h (2“ convocação)

FATO/AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.. inscrita no CNPJ/MF sob n° 
11.030.254/0001-79, com sede na Rua 1° de Março. n° 35. Centro. Barra Bonita. Estado de São Paulo. ora representada. 
na forma da cláusula terceira por seu administrador. Antenor de Oliveira Junior. vem. nos termos do contrato social 
item 4.1.. convocá-lo a Assembléia Geral Ordinária. da sociedade. que ocorrerá no dia 29/05/2013. à Rua Campos 
Salles, n° 381. na cidade de Barra Bonlta/SP, CEP: 17340-000. em primeira convocação às 9h30 e em segunda às 
10h. a Assembléia terá a seguinte pauta:

1. Ratificação das demonstrações contábeis e aprovação das contas da administração;

2. Modificação do Contrato Social para ingresso de herdeiros dos sócios falecidos;

3. Oferta para compra de quotas sociais;

4. Assuntos gerais.

Ressalta-se. que o sócio deverá comparecer ou ser representado por procurador com poderes específicos para votação nos 
assuntos apontados na pauta. ressaltando que o procurador poderá ser sócio ou advogado. mediante outorga de mandato 
com especificação dos atos autorizados. sendo que a procuração deverá ser entregue ao Presidente. antes do início da 
Assembléia. para ser levada a registro juntamente com a ata.

Considerando que a sociedade possui grande número de sócios. visando a agilidade e melhor maneira de discussão de 
todos os itens. somente o sócio ou seu procurador deverá comparecer à Assembléia.

Visando otimizar a reunião. é aconselhável que os sócios apresentem suas dúvidas pontuais. para que os esclarecimentos 
sejam precisos. não restando qualquer dúvida à respeito da prestação de contas.

Ao final da Assembléia será lavrado ata. aprovando as contas prestadas. bem como fixado a data para pagamento dos 
valores apurados. como resultado destinado aos sócios.

Atenciosamente.

FATO/AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 
CNPJ sob n° 11.030.254/0001-79 

Antenor de Oliveira Junior

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

M U L T A

Fica o contribuinte/responsável abaixo identificado. nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01. 
regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010. que já foi NOTIFICADO a executar a limpeza e demais 
atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades no dia 28 de novembro de 2012. 
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável no prazo de 5 (cinco) dias. será realizada a limpeza 
do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista. 23 de maio de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário ValorVA
MARIA LUIZA COMÉRCIO 

E EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

RUA: ARMANDO BAPTISTELLA 
LOTE: 14/ QUADRA: 14. 

JARDIM MARIA LUIZA IV I

28026/4976 R$ 131.33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 062/2013 -  Processo n° 125/2013 

Objeto: Locação de máquinas copiadoras -  copiadora/impressora digital nova. Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 de junho de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55. Lençóis Paulista. 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088. Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista. 22 de maio de 2013. JOSE DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco. no dia 23 de Maio de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 65.97.

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


Opinião FRASE
• "Trabalho aqui faz um tempo e já pensei em me mudar. Às vezes, perdemos 
vendas porque eles (moradores de rua) ficam pedindo dinheiro aos clientes, brigam 
e falam muito palavrão. Isso assusta as pessoas. comerciante que preferiu ter o 
nome preservado que trabalho nas imediações do Terminal Rodoviário

PARA PENSAR
• "O sofrimento precisa ser 

superado, e o único meio de 
superá-lo é suportando-o". 

Carl Gustav Jung

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

Problema que precisa ser enfrentado

Morar na rua não deve ser fácil. Para 
quem tem boas condições de vida é até 
difícil mensurar como seria não ter um teto 
para se abrigar após o retorno do trabalho e, 
principalmente, para ter uma noite de sono. 
Simplesmente julgar os que estão ali é com
plicado. São muitas histórias e variados pro
blemas -  alcoolismo ou uso de drogas ilícitas, 
desemprego, problemas de relacionamento 
e muitos outros fatores -  que podem levar 

uma pessoa a morar na rua.
No entanto, essa situação degra

dante que essas pessoas estão sub
metidas não justifica o modo como 
abordam pessoas e comerciantes que 
passam e trabalham nos arredores do 
Terminal Rodoviário, onde se concen
tra a maior população de moradores 

de rua em Lençóis Paulista.
São muitos os relatos de motoristas 

que param no semáforo da rua Doutor 
Antonio Tedesco com a avenida 25 de

Janeiro e têm o carro cercado por moradores 
de rua que ali permanecem por longos perí
odos do dia. O problema aumenta diante da 
recusa em contribuir com o pedido. Alguns 
ficam agressivos, forçam as pessoas a contri- 
buirem para 'se livrar da ameaça'.

É evidente que as autoridades têm res
ponsabilidade no problema. Programas para 
acolher essas pessoas são necessários. Tam
bém iniciativas que incentivem contratação 
desses trabalhadores. Infelizmente, é verda
de que a mendicância se torna um hábito e 
as pessoas se acostumam a morar nas ruas. 
Mas não se pode admitir que esse pragma
tismo tome conta do pensamento geral da 
sociedade. Lençóis Paulista é uma cidade 
de renda per capta alta e a tendência é que 
mais pessoas sejam atraídas para a cidade. 
Por isso, é preciso pensar agora programas e 
políticas para a população dee rua para que 
isso não se torne um problema crônico nos 
próximos anos.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // /^ ^ ^ ^
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Smart
Fernando Darcíe
é empresário.

No ano 2000, as pessoas liam revis
tas na sala de espera de consultó
rios de médicos e dentistas.

No ano 2000, as pessoas falavam mal 
dos caixas na fila do banco.

No ano 2000, as pessoas diziam "acho 
que vai chover hein?" para as outras pes
soas que estavam dentro do elevador.

No ano 2000, pessoas pouco sociáveis 
ficavam ouvindo e rindo das besteiras que 
os sociáveis conversavam na festa.

No ano 2000, os motoristas tiravam 
caquinha do nariz enquanto aguardavam 
o semáforo abrir.

No ano 2000, as pessoas conversavam 
durante refeições e confraternizações.

No ano 2000, quem estava sentado no 
vaso sanitário lia a bula de um remédio 
para relaxar.

No ano 2000, as vitórias eram come
moradas com pessoas erguendo as mãos 
e gritando "viva!".

No ano 2000, as pessoas compravam re
vistas de palavras cruzadas e as resolviam. 

No ano 2000, as pessoas enviavam car-

tões postais para mostrar aos amigos como 
a viagem de férias estava sendo bonita.

No ano 2000, as pessoas telefonavam 
de suas casas para as casas de seus amigos.

No ano 2000, as pessoas sabiam de cor o 
número do telefone dos mais chegados seus.

No ano 2000, o relógio de pulso servia, 
realmente, para as pessoas verem as ho
ras, e os despertadores não tocavam quan
do a energia acabava no meio da noite.

No ano 2000, quem quisesse ouvir mú
sica precisava ligar o rádio ou comprar o CD.

No ano 2000, a máquina fotográfica ti
rava fotos e o filme era revelado em sur
preendentes 60 minutos!

No ano 2000, ficar em casa sozinho sig
nificava ficar sem conversar com ninguém.

No ano 2000, as pessoas liam jornais, 
revistas ou livros, assistiam TV, entravam na 
internet (discada) ou ouviam o rádio para 
saber das notícias ou para tirar dúvidas.

O smartphone revolucionou hábitos. 
Alguns deles são hábitos de fato mutan- 
tes, mas outros eram seculares ou mile
nares. A convivência entre os humanos 
mudou absurdamente em 13 anos. Resta 
saber se ainda teremos interesse em nós 
mesmos em 2026.
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Surpreenda sua esposa II
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

Como prometido estou lançando um 
desafio aos homens, de como sur
preender sua mulher. Não é tarefa 

fácil, mas vale à pena tentar. Que ati
tude romântica você tem tido para di
minuir o estresse de sua esposa? Existe 
um livro muito interessante cujo título 
é: "Homens são como waffes -  m ulhe
res são como espaguete", onde explica 
que homens vão até suas "caixas rela- 
xantes" favoritas para descontrair e re
carregar as baterias. A sensibilidade da 
mulher faz com que ela reconheça com 
mais facilidade essas "caixas relaxan- 
tes" do homem, porque na sua maioria 
elas têm o formato de uma caixa: isto é, 
a tela de uma TV, o monitor do computa
dor, o campo de futebol ou de beisebol, 
a quadra de basquete, a geladeira ou a 
cama, são inúmeras. A caixa da cama, 
também conhecida como caixa do sexo, 
é para onde os maridos estressados 
mais gostam de ir. Acontece que hoje, 
as tarefas foram divididas, em desfavor 
da mulher. Com essa realidade como 
ficaram as "caixas relaxantes" das mu
lheres? O maior desafio será em desco
brir quais são as "caixas relaxantes" da 
esposa, já que nós -  maridos -  a ficha 
demora mais para cair. Que tal algumas 
dicas: "quando tem um tempo ou um

dia livre para onde ela gosta de ir?"; "O 
que ela faz quando está estressada?"; 
"O que ela gosta de assistir na TV quan
do está relaxando? (Culinária? Novela? 
Film es? Moda?). Kendra Sm iley e seu 
marido John são autores do livro: "Do 
Your Kids a Favor...Love Your Spouse 
(faça um favor a seus filhos...am e o seu 
cônjuge). John foi surpreendido por Ken
dra com sua caixa favorita. Talvez você 
esteja atrasado em descobrir a "caixa 
favorita" da sua esposa? É verdade que 
a maioria dos homens detesta acom pa
nhar a esposa no Shopping, assistir a 
uma novela, acom panhá-la nas lojas de 
roupas e calçados, ou mesmo no espor
te preferido. Contudo, você já pensou 
que exemplo maravilhoso estaria dando 
aos filhos por saberem que seus pais se 
am am ? É claro que no momento em que 
achar a "caixa relaxante" o rosto de sua 
esposa ficará mais radiante e os filhos 
serão as principais testem unhas des
sa mudança. Ao invés de ressentir-se 
com o fato de que sua esposa precisa 
recarregar as baterias, agradeça a Deus 
porque ela possui uma caixa onde possa 
fazer essa recarga recuperando o tem 
po eventualm ente perdido e as energias 
para acom panhá-lo no dia a dia. Apro
veite a primeira oportunidade, prepare 
waffes e sirva no café da manhã, ainda 
na cama. Não será preciso contar o re
sultado, pois ele pode ser muito picante!

Deputado apresenta emenda para 
construção de novo Conselho Tutelar

Durante a sessão de segunda-feira 20, o vereador Ricardo Genovez 
(PSDB) utilizou a tribuna para dar uma boa notícia aos macatubenses. O de
putado federal José Luiz Penna (PV) apresentou uma emenda no valor de 
R$ 50 mil para construção, reforma e compra de equipamento para o Con
selho Tutelar da cidade. O pedido foi feito ao deputado pelo tucano e por 
Carlos Augusto Maganha Vani (PV), o Carlinhos. Hoje, o Conselho Tutelar 
de Macatuba está situado em uma residência bastante antiga e pequena.
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Velha
Conselho Tutelar em 

Macatuba não oferece boas 
condições de trabalho; de
putado Penna liberou re
cursos para construção da 
nova sede a pedido do ve
reador Genovez

Festa do Peão
Por falar em Macatuba, a Festa do 

Peão já começa a ser planejada. Ru
mores dão conta de que a dupla ser
taneja Milionário & José Rico já está 
contratada para fazer um dos shows. 
A data ainda não foi definida pela co
missão organizadora.

Visita
Ontem, os vereadores macatu- 

benses foram à Assembléia Legislati
va em busca de recursos do Estado. 
A expectativa, mais uma vez, é voltar 
de bolso cheio.

Caminhando
Dois policiais militares já estão em 

treinamento para desenvolverem o 
Proerd (Programa Educacional de Resis
tência às Drogas) em Lençóis Paulista.

Novas
Tanto o capitão Paulo Cesar Va- 

lentim quanto o vereador Francisco 
de Assis Naves (PSDB), o Chico, dis
seram em conversas de bastidores 
que nos próximos dias haverá no
vidades com relação à retomada do 
programa na cidade.

Na rua
Por falar em polícia, os lençoenses 

são unânimes quanto ao au m ento da 
sensação de segurança. Viaturas nas 
ruas, reuniões com os comerciantes, 
bandidos capturados, enfim . . .

Fatores
O debate levantado pelo jornal O

ECO e pelos vereadores e o aumento 
no efetivo policial coincidiram com a 
troca de comando da PM em Lençóis 
Paulista. Tudo isso ajudou para que os 
índices de criminalidade estagnassem.

Aumento
Os vereadores de Agudos apro

varam, na sessão da Câmara de 
segunda-feira 20, o projeto enviado 
pelo Executivo que prevê aumento de 
7 ,2 5 %  para os servidores municipais. 
O projeto recebeu o voto favorável 
dos 13 vereadores da casa.

Queria m ais?
O vereador Nelson Ayub (PP), o 

Nelsinho, deu início a uma polêmica. 
Da tribuna, o parlamentar disse que 
os servidores municipais mereciam 
1 0 %  de aumento e não apenas o que 
foi estipulado (7,25%).

Não Pode!
Presidente da Casa, Auro Octavia- 

ni (PMDB) cortou o vereador. Segun
do ele, se o aumento fosse superior 
ao estipulado no projeto, estaria em 
desacordo com a Lei de Responsabili
dade Fiscal, que prevê que o municí
pio gaste no máximo 5 4 %  com folha 
de pagamento.

Burlar
Auro disse que Nelsinho estaria 

tentando burlar a lei. Segundo ele, o 
vereador, que é ex-prefeito de Agu
dos, já havia feito isso em seu man
dato e a cidade sofreu com a falta de 
dinheiro em caixa.
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A NASA anunciou que o 
jipe-robô Curiosity perfurou 
a segunda rocha do solo 
de Marte. A análise pode 
concluir que já existiu vida 
no planeta vermelho.

Microsoft lança Xbox One
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A Microsoft anunciou, nesta terça-feira 
21, o Xbox One, videogame de nova ge
ração da empresa que chega ao merca
do para concorrer com o PlayStation 4, 
da Sony, e o Wii U, da Nintendo. Como 
novidade, a evolução do Xbox 360, lan
çado em 2005, tem gráficos melhores, 
uma melhor versão da rede on-line 
Xbox Live e drive de Blu-ray para os 
jogos. O novo console apresentado na 
sede da Microsoft, em Seattle, nos Esta
dos Unidos, será lançado mundialmente 
no final do ano, informou Don Mattrick, 
presidente de negócios de entreteni
mento interativo da Microsoft. O preço 
e a data exata de lançamento do conso
le não foram revelados. Mais detalhes 
são esperados para a feira de games E3, 

em junho, nos EUA. A Microsoft quer 
colocar mais do jogador nos games. 
"Você e sua TV terão um novo re- 

^  lacionamento", disse a empresa na 
V  abertura do evento, saiba mais. "A 

sala de estar mudou radicalmente 
nos últimos anos com a internet em 

nuvem e sensores de movimentos. Po
demos melhorar a sala que ficou tão 
complicada, fragmentada, desenhar e 
construir um sistema que atende a nova 
geração de games, TV e entretenimen
to", disse Mattrick. "Queremos algo sim
ples, instantâneo e completo", comen
tou o executivo ao apresentar o novo 
console. O One apresenta o sensor de 
movimentos Kinect, que será vendido 
junto com o aparelho, além de um novo 
modelo de controle do Xbox 360, mais 
moderno, mas mantendo o design.

///////////////////////////////^ ^ ^ ^
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N A SCER  E PÔR-DO-SOL: F ^ 6 h 4 4  i^ 1 7 h 4 0

CS C â <3 t2 6 ° ^  10mm fUR93%^  |.18“̂ ^ 80% ÛR64%
manhã tarde no

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

SEXTA-FEIRA, 24/05 N A SCER  E PÔR-DO-SOL: ig Í6 h 4 5  i^ 1 7 h 3 9

íCS Cií t 25" ^ - 3mm pur90%
te |■15“̂ ^ 80% ÛR60%

manhã tarde no

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

FASES DA LUA
MAIO

Fase Dia
Quarto Minguante 2 
Lua Nova 9
Quarto Crescente 18 
Lua Cheia 25

Hora
8:15 
21:30 
1:36 
1:26 

No ho rário  de 
ve rão , so m ar uma 

hora às fa se s  da lua.

TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia
Militar

190
Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

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

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

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

Cotidiano
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PROJETO
A Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado aprovou projeto que exclui da 
base de cálculo do Simples Nacional as 
receitas da venda de pão por padarias e 
estabelecimentos semelhantes.

SEGURAN ÇA

Moradores de rua intimidam 
comerciantes no Centro
Diante de 
assaltos, brigas 
e uso de drogas, 
comerciantes e 
pedestres sentem 
medo com presença 
de andarilhos

W elinton Barros_______

Não é muito difícil encon
trar moradores de rua pe
dindo dinheiro ou fazendo 

uso de drogas pelo Centro de 
Lençóis. Comerciantes da região 
próxima ao Terminal Rodoviário 
têm sofrido com a presença dos 
andarilhos e relatam que já pen
saram em mudar suas lojas de 
local para fugir do problema.

Na tarde de terça-feira 21, 
a Polícia Militar foi aciona
da para conter um andarilho 
que tentou assaltar um par de 
chinelos em uma loja na rua 
Geraldo Pereira de Barros. O 
acusado utilizou uma faca para 
ameaçar a vendedora.

A PM  foi acionada e con
seguiu deter o homem, que 
estava a poucos metros do lo
cal, observando outra mulher, 
que segundo os policiais, po
dia ser a segunda vítima dele. 
Ele foi encaminhado à  Dele
gacia e permanece à disposi
ção da Justiça.

Pessoas que trabalham pró-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA

Medo - Comerciantes e pedestres sofrem abordagens agressivas dos moradores de rua no Centro de Lençóis

ximo ao Terminal Rodoviário 
de Lençóis reclamam da falta 
de segurança. Um comerciante 
confessou à reportagem que já 
pensou em se mudar de local. 
"Trabalho aqui faz um tempo 
e já pensei em me mudar. Às 
vezes, perdemos vendas porque 
eles ficam pedindo dinheiro aos 
clientes, brigam e falam muito 
palavrão. Isso assusta as pesso
as”, disse o comerciante, que 
preferiu não se identificar para 
evitar represálias.

Outro homem que trabalha 
no local disse que é importante 
que essas pessoas recebam acom
panhamento. "Lençóis é uma 
cidade muito bem desenvolvida.

Não adianta tirar esse pessoal da
qui e jogar em outro lugar. Tem 
que existir uma forma de ajudar 
essas pessoas”, cobrou.

A reportagem de O ECO 
esteve no local e constatou 
que alguns consomiam bebi
das alcoólicas e abordavam 
pessoas para pedir dinheiro. 
Acuados pela forma agressiva 
da abordagem, alguns pedes
tres acabam colaborando com 
os andarilhos.

O jornal também presenciou 
o momento de uma discussão 
entre eles. Segundo testemunha, 
os atritos são constantes, princi
palmente contra as mulheres que 
fazem parte do grupo.

TRABALHO DIFÍCIL
Diretora de Assistência e 

Promoção Social de Lençóis Pau
lista, Elisabeth Ortado Athanásio 
explica que os recursos para tirar 
essas pessoas da rua são poucos. 
"Não conseguimos mais vagas 
para essas pessoas em clínicas de 
recuperação. A fila é grande e as 
clínicas não atendem. Alguns que 
são de outra cidade, conseguimos 
levá-los até a suas residências. 
Mas, geralmente, eles permane
cem ali por opção. A diretoria 
desenvolve um trabalho com as 
famílias dessas pessoas, tenta 
ajudar, mas é uma opção deles 
continuar como estão”, disse a 
responsável pela pasta.

DROGAS

Lençóis abre hoje seu Fórum Permanente
Lançamento acontece a partir das 8h; presidente da Fundação Cafu participa do evento

Priscila Pegatin

Será lançado hoje, a partir 
das 8h, o Fórum Perma
nente de Combate ao Uso 

de Drogas. Devem participar do 
evento lideranças do serviço pú
blico, comunidades religiosas, 
órgãos sociais e a comunidade 
em geral. O evento ainda vai ter 
a participação do presidente da

Fundação Cafu, Marcelo Evange
lista de Morais, irmão do ex-joga
dor. Segundo Marcos Norabele, 
diretor de Recursos Humanos da 
Prefeitura e gestor do Fórum, o 
evento é a abertura de um traba
lho mais amplo.

"Desde março fizemos reu
niões preparatórias nas diversas 
regiões da cidade. Vamos apre
sentar a ideia, o objetivo, o foco e

apresentar o que já existe em re
lação ao combate ao uso de dro
gas, além de premiar os alunos 
que participaram do concurso da 
logomarca do Fórum”, disse.

Para discutir sobre o assunto, 
ao longo do ano, a cidade vai ser 
dividida em oito regiões e cada 
uma deve escolher a melhor ma
neira de trabalhar o tema.

"Vão estar envolvidas todas as

entidades de cada região, como 
por exemplo, as escolas, parte es
portiva, cultural. Além da estru
tura pública toda estrutura que a 
gente possa contar como escolas 
particulares, igrejas católicas, 
evangélicas”, diz. "Não dá para 
prever que ação vai ocorrer. Não 
vamos impor ações, o Fórum pre
cisa acontecer. A cara que ele vai 
ter pode ser diferente”, finaliza.

PROGRAM A

Bônus para polícia paulista não está definido
Programa prevê pagamento extra para policiais que cumprirem metas para reduzir criminalidade

Da Redação

A s metas que serão esta
belecidas para o progra
ma lançado pelo Gover

no Estadual denominado São 
Paulo Contra o Crime, para di
minuir os índices de criminali
dade, serão definidas depois de 
estudo para diagnosticar quais 
as necessidades e objetivos do 
Estado, assim como quais os 
esforços necessários para che
gar às metas.

Os valores das bonificações 
que serão dadas para os poli
ciais que conseguirem atingir 
as metas também não foram

definidos. O estudo será feito 
pelo Instituto Sou da Paz, com 
quem o governador de São Pau
lo, Geraldo Alckmin, firmou 
convênio de 18 meses para a 
elaboração de programa.

De acordo com a diretora 
do Instituto Sou da Paz, Lu- 
ciana Guimarães, o primeiro 
passo é fazer um diagnóstico 
do problema para definir como 
será feito o plano de ação, o 
sistema de acompanhamento 
e os valores das bonificações. 
"Não temos nada ainda. Es
tamos em um primeiro mo
mento de olhar quais são os 
indicadores criminais, como

chegamos neste lugar, como 
podemos avançar, o que é uma 
meta razoável, quais são as 
prioridades e esforços”. Lucia- 
na ressaltou que o plano terá 
um sistema de avaliação para 
verificar os diferentes esforços 
dos policiais.

Além deste convênio, está 
entre as medidas a contrata
ção, por meio de concurso, de 
2.800 funcionários para a Polí
cia Civil e 1.865 para a Polícia 
Científica. Também será ela
borado um sistema de infor
mática para integrar os bancos 
de dados das polícias Civil e 
Militar, a fim de fornecer fer-

ramentas de inteligência para 
um planejamento técnico mais 
eficiente. Foram determinadas 
ainda mudanças em alguns de
partamentos da Polícia Civil.

CONTRATA
R0GETE& ASSOCIADOS

ASSESSORIA CONTÁBIL 

CONTRATA PROFISSIONAIS COM
e x p e r ie n c ia , n a Ar e a d e d e p t o .
PESSOAL, INTERESSADOS ENVIAR 

c u r r íc u l o , PARA

rh@rogete.com.br

mailto:rh@rogete.com.br


Prefeitura Municipal de Macatuba
PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 40-2013, EDITAL 43-2013. PROC: 
61-2013. OBJETO: Registro de preço para aquisição de hortifrúti, destinados ao 
Projeto transformação e aos carentes cadastrados na Secretaria de Assistência Social, 
bem como para merenda escolar, seguindo as especificações do edital. ENTREGA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: 11.06.2013 às 08h30m. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, 
pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 22 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 39-2013 - PROCESSO: 60-2013- 
OBJETO Aquisição de peças novas de reposição para os veículos da frota municipal 
utilizados no transporte de alunos, conforme especificado no Anexo II. ENTREGA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: 07.06.2013 às 08h30m. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, 
ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 16 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO 
DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 41-2013 - PROCESSO: 62
2013- OBJETO Aquisição de equipamentos e instrumentos médicos e móveis 
para ambiente de saúde, destinados às salas da Unidade de Saúde Familiar “Dr. 
João Carlos Hueb”, conforme especificado no Anexo II do edital. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 10.06.2013 às 08h30m. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, 
ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 16 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal
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S ANTIRIORIS(
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Regional
SANEAM ENTO

Sabesp investirá R$ 311 milhões até 2014
Investimentos da Sabesp contribuem com a despoluição dos rios Tietê, Sorocaba e 
Piracicaba e garantem a universalização dos serviços em 2014

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

A Sabesp está investindo 
R$ 311 mühões para 
universalizar o sanea

mento nas 32 cidades opera
das pela Unidade de Negócio 
Médio Tietê e o resultado des
se aporte já pode ser sentido 
pela população com a despo- 
luição das bacias Tietê/Jacaré, 
Sorocaba e Médio Tietê, além 
da bacia dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí.

Os investimentos em es
gotamento sanitário somam 
cerca de R$ 160 milhões e 
contemplam 30 importantes 
obras de coleta, afastamento, 
revitalização e construção de 
novas estações de tratamento 
de esgotos, até 2014.

Em 2011 e 2012, a compa
nhia destinou R$ 132 milhões 
à região. Desses, R$ 68,5 
milhões foram em coleta e 
tratamento dos esgotos, obras 
decisivas para a melhoria da 
qualidade dos rios da região, 
com a despoluição de córregos 
e cursos d'água que deixarão

RIO LIMPO - Rio íietê é um 
dos principais beneficiados com 
investimentos para despoluição.—

de receber as cargas poluido- 
ras, em função da eliminação 
dos esgotos in natura. A ação 
contribui também para me
lhorar a qualidade das águas 
do principal rio paulista, que 
é o Tietê, e para rios afluen
tes, como o Sorocaba, Sarapuí 
e Represa de Itupararanga, 
resgatando a biodiversidade 
aquática que estava ameaçada 
há anos, devolvendo o equilí
brio necessário à vida desse 
importante rio. Contribui, ain

da, para com a sustentabilida- 
de dos ecossistemas naturais, 
com consequências diretas na 
fauna, flora e saúde pública. 
A meta é elevar o índice de 
tratamento de esgotos da regio
nal nas sedes dos municípios 
dos atuais 78% para 100% 
até 2014. Mais de 300 mil 
habitantes serão diretamente 
beneficiados por esse conjun
to de obras que traz avanços 
também para a saúde pública, 
contribuindo com a redução

• : í

dos índices gerais de mortali
dade infantil e de internações 
por doenças de veiculação 
hídrica.

Em 2013 e 2014, a Sabesp 
investirá mais R$ 179 milhões 
para universalizar os serviços 
de saneamento nos municí
pios operados no Médio Tietê. 
A empresa pretende alcançar 
100% de abastecimento com 
água de qualidade, 100% de 
coleta de esgotos e 100% dos 
efluentes coletados tratados.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

N O T I F I C A Ç Ã O

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

Lençóis Paulista, 23 de Maio de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro imobiliário
Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Dayse Paccola Capoani L24 Q07 Maria Luiza IV 27808/5133

PR EFEITU R A  M UNICIPAL DE LEN ÇÓ IS PAULISTA

A Diretora Administrativa 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 4470 de 21.05.2013............Autoriza a Prefeitura do Município de Lençóis Paulista a receber, mediante repasse efetuado

pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido.

Lei 4471 de 21.05.2013............Autoriza celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis

Paulista -  APAE, visando o repasse de recursos financeiros, provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social.

Decreto 202 de 21.05.2013............ Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.471, de 21.05.2013, crédito especial no valor de

R$ 3.062,40, que tem por objeto a transferência de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Lençóis Paulista.

Decreto 203 de 21.05.2013............ Autoriza comércio eventual e/ou ambulante na Avenida Marechal Castelo Branco, n.° 35,

em favor de Thiago Jean Leme.

Decreto 204 de 22.05.2013...........Declara a estabilidade de servidores que cumpriram o estágio probatório.

Decreto 205 de 22.05.2013...........Considera Marcelo Evangelista de Morais, Presidente da Fundação Cafu, hóspede oficial

do Município.

Portaria 670 de 21.05.2013............ Designa Lautair José de Camargo para exercer a função de Encarregado de Coleta de

Lixo no período de 3 a 17.06.2013.

Portaria 671 de 21.05.2013... 

Serviços Gerais.

Portaria 672 de 21.05.2013... 

Portaria 673 de 21.05.2013... 

Comunitário de Saúde. 

Portaria 674 de 21.05.2013... 

Portaria 675 de 21.05.2013... 

Portaria 676 de 21.05.2013... 

Portaria 677 de 21.05.2013... 

Portaria 678 de 21.05.2013... 

Ensino Fundamental I.

Portaria 679 de 21.05.2013...

Portaria 680 de 21.05.2013...

Portaria 681 de 21.05.2013......

Portaria 682 de 21.05.2013... 

administrativo.

Lençóis Paulista, 22 de maio de 2013. 

Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

ivalida o afastamento concedido a Franciele Cristina Paccola Rossini, Agente de

...... Afasta, para tratamento de saúde, Marcelina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais.

...... Prorroga o afastamento concedido a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente

...... Prorroga o afastamento concedido a Lídia Aparecida Vieira de Oliveira, Agente Escolar.

...... Prorroga o afastamento concedido a Cláudio Celestino, Agente de Serviços Urbanos.

...... Prorroga o afastamento concedido a Paula Aparecida Chagas, Agente de Serviços Gerais.

...... Afasta, por motivo de acidente de trabalho, Maria José Fernandes, Cozinheiro.

...... Convalida o afastamento concedido a Ezilda Maria Soares de Oliveira, Professor de

..... Convalida o afastamento concedido a Eliana Aparecida Lourenção Paccola, Agente Escolar.

...... Convalida o afastamento concedido a Sônia Maria Maciel, Agente de Serviços Gerais.

..Declara vago o cargo de Mecânico em razão da aposentadoria compulsória de Eliezer Vaz de Lima. 

...... Suspende funcionário público municipal em razão de decisão proferida em processo

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 109,42.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

Prefeitura Municipal 
de Macatuba

Continuação da Página A6
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Regional AULA DE SANEAMENTO
Na segunda-feira, professores da rede municipal de Macatuba 
participaram de uma aula sobre as ações do programa 
Município Verde-Azul. Este é apenas um dos programas que 
devem  ser desenvolvidos, sobre o assunto, ao longo do ano.

NOVO TERM INAL RODOVIÁRIO

Prefeitura já pode celebrar convênio com DER
Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a assinar convênio com o DER já foi aprovado pela Câmara; em Agudos, construção está parada

A ngelo  Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

O  Poder Executivo de Len
çóis Paulista já está auto
rizado a celebrar convênio 

com o Governo do Estado de São 
Paulo, através do DER (Departa
mento de Estradas e Rodagens) 
para a construção do novo Ter
minal Rodoviário. Os vereadores 
de Lençóis Paulista aprovaram 
em segunda votação o projeto de 
lei na sessão de segunda-feira 20, 
dando o primeiro passo para que 
se inicie a obra.

O anúncio da construção do 
novo Terminal Rodoviário foi 
feito pela prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) no dia 8 de março, du
rante em entrevista à imprensa. 
A autorização do governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) acon
teceu durante reunião um dia 
antes, no Palácio dos Bandei
rantes, em São Paulo.

O encontro, intermediado 
pelo deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB), contou também 
com a participação do vice- 
-prefeito José Antonio Marise

EM BREVE - | o i i i  Mhdi 
deve ser construído o 
novo Terminal Rodoviário 
em Lençóis Paulista

(PSDB) e do secretário adjunto 
da Casa Civil, Rubens Cury.

A obra é um sonho antigo 
da população lençoense e um 
compromisso de campanha da 
administração Bel e Marise. O 
município conta com um antigo 
terminal rodoviário na avenida 
25 de Janeiro, no Centro, e que 
não mais atende aos anseios da 
população. Após a desativação,

o local será destinado, provavel
mente, a um terminal urbano.

A nova e moderna rodovi
ária deve ser construída em 
uma área próxima ao Senai, às 
margens da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300). O terreno já 
pertencente à Prefeitura.

Os recursos serão liberados 
pelo governo do Estado e o pro
jeto desenvolvido pela Artesp

(Agência de Transporte do Esta
do de São Paulo). Ainda não há 
um valor preciso para a obra, 
mas a expectativa é de que gire 
em torno de R$ 1,5 milhão e 
fique pronta no início de 2014.

Nos próximos dias deve ser 
enviado à Câmara Municipal 
outro projeto de lei para con
cessão do terreno para que obra 
possa ser realizada.

M ACATUBA

Câmara aprova alteração no PPA
Projeto viabiliza construção, manutenção e funcionamento de Creche Escola no Jardim América

A ngelo  Neto

A  Câmara Municipal de 
Macatuba aprovou, por 
unanimidade, na sessão 

de segunda-feira 20, em regi
me de urgência, projeto de lei 
que autoriza o Poder Executivo 
a alterar o PPA (Plano Pluria- 
nual) para perm itir a constru
ção de uma creche no Jardim 
América. As despesas com as 
obras, manutenção e funcio
namento da Creche Escola 
não estavam previstas no PPA 
e, por isso, a matéria teve que 
ser enviada aos parlamentares 
para alteração.

O valor da obra é de R$ 
1.065.891,70, dos quais cerca 
de R$ 100 mil serão destinados 
à mobília. Para o ano de 2013, 
a Prefeitura poderá abrir cré-

ditos adicionais especiais até o 
limite de R$ 636 mil no atual 
PPA. Caso o cronograma exija, 
o valor também poderá ser uti
lizado no próximo Plano.

Os recursos são provenien
tes do Governo do Estado de 
São Paulo, através de celebração 
de convênio entre o município 
de Macatuba e a Secretaria de 
Estado da Educação. A previsão 
é de que a Creche Escola, que 
terá a capacidade de atender 70 
crianças, comece a operar em 
agosto de 2014.

Desde terça-feira 21, o pro
jeto de lei aprovado na Câmara 
já está nas mãos da secretária 
de Finanças, Maria Lucilla Nu
nes Gouveia. Assim que publi
cada a nova lei, o processo lici- 
tatório deve iniciar. Apesar dos 
benefícios que a Creche Escola

trará ao município e ao bairro, 
ela acredita que os problemas 
relacionados à demanda por 
vagas em creches não vão ser 
totalmente resolvidos.

"No momento, precisáva- 
mos de uma creche para 150 
crianças, mas o espaço físico 
destinado para este projeto não 
será suficiente. Nós não con
seguimos alterá-lo, pois vem 
pronto do Governo do Estado", 
lamenta. "Os bairros próximos 
ao Jardim América são bastante 
populosos, têm muitas crianças 
pequenas e a demanda pela cre
che é muito alta", lembra.

O governador Geraldo Al- 
ckmin (PSDB) e o secretário de 
Desenvolvimento Social, Rodri
go Garcia, assinaram em 12 de 
março de 2012 o termo de ade
são de 46 municípios, entre eles

Macatuba, ao programa Creche 
Escola. Foram beneficiadas 
cidades das regiões de Bauru, 
Araraquara e Marília. Alckmin 
liberou a construção da Creche 
Escola no dia 14 de março, du
rante encontro com os prefeitos 
do Estado.

NÚMEROS

PREVISÃO DE DESPENSAS 
COM A MANUTENÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DA 
CRECHE ESCOLA

De agosto a dezembro de 
2014: R$ 138.701,50 
Ano de 2015: R$ 342.870,11 
Ano de 2016: R$ 353.156,21 

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

Em Agudos, obras 
estão paradas

A previsão inicial era 
de que o novo Terminal Ro
doviário em Agudos ficasse 
pronto até setembro deste 
ano, mas o andamento das 
obras não inspira otimismo. 
No local, apenas pilares de 
sustentação foram erguidos 
e a população deverá espe
rar mais um pouco.

A construção está para
da há praticamente 60 dias 
e deve ser entregue em ja
neiro de 2014. De acordo 
com a diretoria de Obras 
de Agudos, o atraso ocorreu 
no DER que demorou para 
analisar a prestação de con
tas da construção que deve 
ser retomada já na segunda
-feira 27.

O prédio, na vila Santa 
Cecília, ao lado da Legião 
Mirim, terá quatro boxes 
para bilheteria e outros 
quatro para lojas, uma sala 
de administração com sala 
de juiz, destinada a casos 
envolvendo menores de ida
de, além de estacionamento 
para veículos, área para 
taxistas, embarque e de
sembarque de ônibus, entre 
outras acomodações.

A obra está orçada em 
R$ 996,8 mil, cujo valor 
foi liberado por meio de 
convênio entre o governo 
do Estado de São Paulo, o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) e a Pre
feitura de Agudos.

á)
SAAE
LENÇdISPlUIUSTA

r
Serviço Autônomo de Agua 

e Esgotos de Lençóis Paulista
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA

EXTRATO DO CONTRATO N° 18/2013 - PROCESSO 26/13 - 
CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
DANTAS, PERES & SILVA LTDA. ME. - VALOR: R$ 2.040 - 
ASSINATURA: 07/05/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - VIGÊNCIA: 8 
MESES - MODALIDADE: DISPENSA N° 08/2013.

EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2013 - PROCESSO 23/2013 - 
CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
CODRATE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS LTDA. - 
VALOR: R$ 77.000,00 - ASSINATURA: 07/05/13 - OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE 1 (UM) ROLO COMPACTADOR, USADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO - VIGÊNCIA: 3 MESES - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL N° 10/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 34,78.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita 
Municipal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, ratifica a contratação da locação de um 
imóvel localizado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à Av. 
Nove de Julho, n.° 1326, de propriedade de Lucia Maria Vacchi 
Brosco Vaz, inscrita no CPF/MF sob n° 924.010.828-91, para 
abrigar o SERFIS (Setor de Recuperação Fiscal) desta comarca, 
por 60 (sessenta) meses, cujo valor mensal de R$ 1.650,00 (um 
mil, seiscentos e cinquenta reais), cuja despesa correrá através 
da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 014/2013, Processo n.° 
124/2013, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 21 de maio de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

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 1 (uma) vaga, 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: 27 de maio de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Erica Lorenço Baptistella Repke 

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de Maio de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 85,85.



Cotidiano RECALL
O Ministério da Justiça divulgou nota informando que m ais de 3 m ilhões de em balagens 
do m edicam ento Tylenol (paracetam ol) 200 m g/m l -  apresentação gotas, fabricado entre 
dezembro de 2011 a novembro de 2012 -  devem  ser recolhidas do mercado por apresentar 
a possibilidade de o gotejador da em balagem  se desprender totalmente ou parcialm ente do 
frasco, com risco de superdosagem  do m edicam ento.

INFRAESTRUTURA

Quimioterapia segue em fase de finalização da estrutura
Hospital Piedade continua com reformas e centro Oftalmológico e cirúrgico já estão em funcionamento; UTI e cozinha ainda precisam de verba

Priscila Pegatin
FOTO ARQUIVO: O ECO

O Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, devido ao 
grande número de aten

dimentos e a adequação de exi
gências, está com quatro obras 
em andamento e mais dois pro
jetos que aguardam recursos 
para serem executados. "Agora, 
a necessidade falou mais alto e 
chegou a hora", diz o diretor 
administrativo Juliano Botero.

Entre as obras, uma já está 
finalizada e em funcionamen
to. O Centro de Oftalmologia 
levou dois meses para ficar 
pronto, teve um investimento 
entre R$ 10 mil e R$ 15 mil e 
atende atualmente a 500 pa
cientes por mês.

A mudança do Centro foi 
necessária para atender a uma 
obra interna. O local onde o 
setor estava pertence agora à 
quimioterapia, em obra e já 
em fase de conclusão. "Entre 
30 dias terminamos a parte ci
vil, todo dinheiro é doação de 
empresários. O Hospital está 
apenas com a coordenação da 
obra. A entrega será para o 2° 
semestre e é uma parceria com 
o Hospital Estadual de Bauru", 
explica o diretor administrati
vo. "Segundo o último levanta
mento, esperamos uma deman
da de mais de 80 pacientes que 
já fazem o tratamento fora da 
cidade", completou.

Paralela à quimioterapia se-

QUIMIOTERAPIA -  Prédio fica pronto em até 30 dias; expectativa é atender a 80 pacientes já em tratamento

gue a finalização da reforma do 
centro cirúrgico, iniciada em 
janeiro. "Ganhamos mais uma 
sala de cirurgia, vamos ter qua
tro agora. E teve o aumento da 
recuperação do pós-anestésico 
e a construção da recepção 
de recém-nascidos, que é um 
local exclusivo para receber 
bebês", diz Botero. O motivo 
da reforma, segundo o diretor, 
é atender à demanda e normas 
da Vigilância Sanitária. "É uma 
estrutura maior para segurança 
do paciente e condições para o 
médico trabalhar. Até o final do 
mês, terminamos por completo 
a obra". No total, são mais R$

90 mil investidos.
O vestiário para os funcio

nários também visa melhores 
condições de trabalho para os 
profissionais e menor risco de 
infecção hospitalar. "Estamos 
terminando a parte dos vidros, 
mas falta a compra dos armá
rios. Em julho, vamos ter ves
tiário feminino e masculino. O 
Ministério de Trabalho já fez 
a primeira visita e deu o pra
zo para entrega", avisa Botero. 
"Aproveitando a obra, foram 
feitos mais dois quartos para in
ternação, tudo com doação de 
R$ 280 mil de uma empresa".

Entre tantas obras previstas,

a única que ainda não começou 
é da UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), em fase de arrecada
ção de verba. "Hoje, a UTI tem 
cinco leitos e não é credencia
da. Ou seja, tem toda a estru
tura de uma UTI, mas recebe
mos do SUS (Sistema Único de 
Saúde) o valor de leito de en
fermaria, o que é em torno de 
R$ 200, o que poderia ser de R$ 
1.300 por dia", explica Botero.

Para que a obra saia do pa
pel, primeiro é necessário mu
dar a cozinha do Hospital de 
lugar (que hoje está no centro 
da entidade) e, assim, aumentar 
de cinco para dez o número de

AGUDOS

Marcha pela Vida ocorre neste sábado, em Agudos
Evento é o ponto alto de semana que marca o combate ao uso de drogas no município

Da Redacâo

Como já é tradição, o 
CMAD (Conselho Muni
cipal Antidrogas) e a Pre

feitura de Agudos, que realizam 
a 2^ Semana Municipal Agudos 
pela Vida, promovem neste sá
bado, 25 de maio, para fechar 
o evento, a Marcha pela Vida. 
Toda a população está convida
da a participar. A concentração 
ocorre às 8h, na praça da matriz 
e o ponto final da caminhada 
será a Praça Tiradentes. Haverá 
sorteio de brindes e show com 
o cantor Lucas Ferreira. A orga-

nização pede que os participan
tes vistam camisetas brancas.

O evento começou dia 18 
de maio e é fruto de um pro
grama surgido há três anos 
na cidade, com o objetivo de 
sensibilizar a população contra 
o uso de drogas. Como apoio, 
os poderes Executivo e Legis
lativo instituíram a Semana 
Anual de Prevenção do Uso 
Indevido, Atenção e Reinser- 
ção Social de Dependentes de 
Drogas, de acordo com a lei 
municipal 4.296/11.

A iniciativa anual do 
CMAD envolve crianças e ado-

lescentes com idade entre 12 
e 21 anos. Na primeira edição 
do projeto, centenas de pessoas 
participaram do evento aberto à 
população na Praça Tiradentes. 
Em 2011, a Marcha contra as 
Drogas reuniu cerca de 4 mil 
pessoas na luta pela causa.

Nesta sexta-feira 24, às 20h, 
no Seminário Santo Antonio, 
haverá o Encontro Municipal 
pela Vida, com palestra de 
Alexandre Avilez, do Denarc 
(Departamento Estadual de Re
pressão ao Narcotráfico).

"A participação das famí
lias e da comunidade é essen-

cial para a eficácia da campa
nha. Por isso, peço que todos 
compareçam à Marcha pela 
Vida neste sábado. Temos que 
nos unir para garantirmos um 
futuro longe das drogas para 
nossas crianças e adolescen
tes", ressalta o prefeito Ever- 
ton Octaviani.

A iniciativa conta como o 
apoio de educadores, secre
tarias municipais, entidades, 
conselhos municipais, Rede 
Social de Agudos, Sabesp, 
Duratex, Banda EX4, Rádio 
87FM, Portal Join e imprensa. 
(Assessoria de imprensa)

PED ERN EIRAS

Fenap começa amanhã com shows
Hoje tem caminhada e amanhã acontece a abertura oficial da Feira das Nações

Da Redacâo

Pederneiras comemorou 
ontem, 22 de maio, 122 
anos de emancipação 

político-administrativa com a 
realização da tradicional Feira 
das Nações, a Fenap, entre os 
dias 22 e 26 de maio, com sho- 
ws gratuitos da banda Roupa 
Nova e da dupla sertaneja sen
sação do momento, Humberto 
e Ronaldo.

Ontem, a partir das 8h, 
aconteceu a 2^ Caminhada

Therm ic Viver Bem, com sa
ída e chegada no recinto de 
exposições José Augusto de 
Carvalho Neto, o recinto da 
Feiras das Nações.

Hoje, quinta-feira, às 
20h30, acontece a abertu
ra oficial da festa. Às 21h, o 
cantor Gospel Chris Duran se 
apresenta para o público.

Na sexta-feira, dia 24, a 
noite é dedicada ao pagode. Às 
22h, a Turma do Pagode sobe 
ao palco e o Dj Morcego com
pleta a noite.

No sábado 25, o show da 
banda Roupa Nova promete 
agitar a noite com uma nova 
roupagem de m úsicas que 
m arcaram  época. O Dj Max 
agita o público e completa a 
noite.

No domingo 26, a partir 
das 11h, acontece o tradicio
nal almoço nas barracas típ i
cas com comidas de diversas 
partes do mundo. A banda 
municipal Pederneiras Jazz 
Band se apresenta às 11h30, 
seguida das apresentações

de Espaço Música & Corpo 
Thiago Silva, Paulinho Fantin 
Guitarras e DJ Cafu. A dupla 
sertaneja Humberto e Ronaldo 
encerra a FENAP 2013 com 
show, às 21h.

"O mês de maio, a gente 
comemora o aniversário de 
Pederneiras e quem ganha pre
sente é a população. Convido 
toda a região para prestigiar a 
nossa festa que ainda é uma 
das poucas festas gratuitas do 
interior", finaliza o prefeito 
Daniel Camargo (PSB).

FOTO: DIVULGAÇÃO

TREINAMENTO - No dia 20 de maio, os alunos do curso 
de departamento pessoal do SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) de Lençóis Paulista, junto com a 
professora Mônica, visitaram o corpo de bombeiros e receberam 
treinamento sobre primeiros socorros.

leitos. "Posteriormente, procu
raremos credenciamento". Para 
a mudança, segundo o projeto, 
o investimento necessário é de 
R$ 300 mil. Já a ampliação da 
UTI está entre R$ 2,5 milhões a 
R$ 3 milhões. "Recebemos a vi
sita do deputado Vitor Sapienza 
que definiu R$ 50 mil para a co-

zinha. É um valor para o segun
do semestre e já agradecemos o 
empenho do Poder Legislativo 
em ajudar o Hospital com esse 
projeto", diz Botero. "Todas as 
obras são com dinheiro de tra
balho de doações de empresas, 
da população e da Nota Fiscal 
Paulista", finaliza.



Cotidiano FALSIFICAÇÃO
Uma força-tarefa de policiais, promotores de Justiça e funcionários do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul prendeu mais quatro envolvidos com mais dois 
núcleos de fraudadores do leite no Rio Grande do Sul. Os novos suspeitos 
são vinculados a esquemas de adição de água e uréia ao leite comprado de 
produtores rurais em Rondinha e Horizontina, no noroeste do Estado.

INCLUSÃO

APAEs reúnem alunos em Lençóis
207 atletas participaram do circuito esportivo sediado em Lençóis; disputa incluiu corrida, pelota, arremesso de peso, dardo e salto em distância

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

DADA A LARGADA - Alunos das APAEs de cidades da região disputaram provas em diversas modalidades adaptadas que formam o Circuito Esportivo, etapa de Lençóis Paulista 

Priscila Pegatin e
W e lin to n  Barros

Há 16 anos, as APAEs 
(Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio

nais) das cidades de Lençóis 
Paulista, M acatuba, Igaraçu 
do Tietê, São M anuel, Itaí, 
Itapuí, Botucatu, Avaré, Bar

ra Bonita e Bariri participam  
do CEAEA (Circuito Espe
cial de Atletismo e Esportes 
Adaptados).

O ntem  aconteceu a se
gunda m odalidade (de um 
total de sete) em Lençóis Pau
lista, na pista de atletism o. 
"São 207 atletas, sendo 32 
da APAE de Lençóis, fora os

acom panhantes", explica Da- 
niela Lourenço Gomes Spa- 
dotto, d iretora da entidade.

Entre as m odalidades d is
putadas estão corridas com 
50m, 100m, 400m e 800m, 
pelota, arrem esso de d ar
do, peso, salto em distância 
e corrida de adaptados com 
cadeirantes, andadores e de

ficientes visuais. "Todo ano 
participo. Gosto de v ir po r
que conheço bastante gen
te de fora. P raticar esporte 
m elhora m eu movimento", 
explica Luiza Ribeiro, aluna 
da APAE de Lençóis Paulista 
que ganhou m edalha na cate
goria corrida adaptada.

Para o professor de educa

ção física da APAE, Raphael 
Blanco, o Circuito é uma mos
tra da capacidade dos alunos. 
"É um exemplo de superação, 
determ inação dos atletas, 
viajando, conhecendo novas 
oportunidades e m ostran
do que são capazes de fazer 
qualquer atividade esportiva, 
m ostrando uma determ inação

que é de se invejar", analisa.
Além da prática do es

porte, para a diretora da 
entidade, o im portante é o 
convívio. "A com petição, na 
verdade, é só um  motivo para 
estar se unindo, socializan
do. O im portante é a alegria, 
o contato que eles têm  com 
os alunos da região", finaliza.

COMERCIO 
E SERVIÇOS

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

Agência de Turismo
cvc ..............................................0 9 / i %

Aluguel de Trajes
Mimolé.....................................7  7,1%

Boutique e 
Roupas de Grife
HOt Wear...........;....................2 0 , 0 %

Buffet
Lopes...................... ............... . 0 7  ,5̂ 0

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

Churrascaria
Gaúcha 295.............................6 2 ,7 %

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

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

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

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

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

Corretora de Seguros O * )
WM.............................. '............. 3 2 ,9 %

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

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

Empresa de Calhas m  ^
Do Vale ;;;;;;;......... ................... 4 7 ,2 %

Empresa de Ônibus ^  A
Eliz Line ....r........................ ;;;;: 6 9 , 3 %

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

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

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

Estruturas Metálicas
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 ^  m
Monalisa..................................6 4 ,2 %

Laboratório de Análises ^  jm
Hemolab ;;................................ 5 4 ,3 %

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

Loja de Auto Peças 0 7
João da Banda........................3 7 ,8 %

Loja de Artigos para Animais/Pet 
Shop - -
Llobet....................;;;;  ........2 4 ,2 %

Loja de brinquedos
Casa da Vó.............................. 4 6 , 0 %

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

Loja de Ferramentas 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 ya ̂
Centro Automotivo BJ...........4 7 ,0 %

Loja de Presentes ^
Rose Presentes............ :........ 2 5 ,5 %

Loja de Roupas Adultos ^  ̂
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
Mega Byte.............................. 6 4 , 8 %

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

Marcenaria 7  A
Ubirama.................................... 3 9 ,6 %

Montagens Elétricas
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
Contente................................... 4 2 ,7 %

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

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

Pizzaria ■ C 7
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 ............................................7 7 ,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...........................■.....;;;r:;;; ;;; 3 7 ,0 %

Escola de Informática
Cebrac.............................. '..... ; ; ; ; 4 2 , l%

PROFISSIONAIS E 
PERSONALIDADES

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

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

Arquiteto (a)
Márcia Martin....................... . 3 3 ,6 %

Comerciante Destaque
Marcos Contente.................. .... T̂ 8 ,9%

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

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

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

Engenheiro
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
Ventura FM.......... ;;;.............. . 5 4 ,9 %

i-i ífhí. i ,



Saúde CASOS DE DENGUE
A Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista confirmou mais 
dois casos autóctones de dengue. São duas irmãs, uma de 
16 e a outra de 21 anos, moradoras na Vila Cruzeiro. Em 
2013, foram 30 registros de dengue. Deste total, 17 são 
casos importados e 13 são autóctones.

PREVENÇÃO

Campanha imuniza jovens que vão à JM J
Carteira de vacinação deve estar atualizada até 20 de junho; todas unidades podem aplicar dose

Da Redacâo

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista, por 
meio da Vigilância Epi- 

demiológica, está mobilizando 
as pessoas que vão participar 
da JMJ (Jornada Mundial da Ju
ventude) para atualizar a cader
neta de vacinação antes de via
jar. A Jornada será em julho, no 
Rio de Janeiro, e contará com 
a presença do Papa Francisco.

Segundo a Saúde, existe 
uma preocupação com doenças 
infecto-contagiosas que podem 
ser prevenidas com a imuni
zação, em especial o sarampo. 
Também estão sendo disponi
bilizadas vacinas contra téta
no e febre amarela para quem 
está em atraso. ”A globalização 
possibilitou o contato e a con
fraternização entre pessoas de 
diversas partes de mundo e de 
culturas diferentes. Essa troca 
de informações e conhecimen
tos é muito importante.

Mas a circulação de pessoas

miO: DIVULGAÇÃO

IMUNIZAÇÃO -  Sarampo é uma das preocupações da Saúde no JMJ; 
vacina está disponível nas unidades

de uma parte a outra do planeta 
também favoreceu a transmis
são de doenças de forma mais 
rápida. Por isso, quem vai viajar 
ou ter contato com pessoas vin
das do Exterior deve estar em 
dia com a carteira de vacina
ção”, lembra o diretor de Saúde, 
Márcio Caneppele Santarém.

Lucas D'avila, 19 anos, é

um dos jovens que vai par
ticipar da jornada. ”O padre 
orientou durante a missa para 
tomarmos as vacinas”, explica 
D'avila, que pertence à paró
quia São José.

A estimativa da Saúde é que 
250 pessoas deixem a cidade 
para participar da Jornada, em 
20 de julho. Portanto, o ideal é

que todos estejam com as vaci
nas em dia até 20 de junho. As 
vacinas estão disponíveis em 
todas as unidades de saúde de 
Lençóis Paulista.

É importante levar a cader
neta para fazer a atualização 
vacinal. Além disso, os postos 
de vacinação também estarão 
abertos no sábado, 8 de junho, 
das 8h às 17h, para a primeira 
etapa de imunização contra a 
paralisia infantil.

Entre as doenças que con
tinuam a circular e a se ma
nifestar no mundo todo está o 
sarampo. Para se ter uma ideia 
da ameaça que o sarampo re
presenta, em janeiro deste ano, 
um jovem de 20 anos, morador 
de Bauru, contraiu a doença 
em viagem à Flórida, nos Esta
dos Unidos. Em 2012, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde, foram registrados 7 mil 
casos de sarampo na Europa. 
A doença também ocorreu em 
diversos países da América La
tina, inclusive o Brasil.

Consultório Odontológico
D ra. E lizan d ra  Paccola 

Moretto de A lm eida
Cirurgiã • Dentista CROSP 82240

y Odontologia Estética 
^  Periodontia 
^  Endodontia 
k  Cirurgia e implantes 
^ Próteses dentárias 
^ Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

Sintomas e transmissão do sarampo
O saram po é uma doença 

infecto-contagiosa provocada 
pelo M orbili vírus e transm i
tida principalm ente pelo es
pirro ou tosse. A transm issão 
pode ocorrer antes do apa-

recim ento dos sintomas, que 
se caracterizam  por m anchas 
averm elhadas na pele, febre, 
mal-estar, conjuntivite, cori- 
za e perda do apetite. É alta
m ente transm issível e pode

evoluir para complicações sé
rias, como pneum onia e en- 
cefalite. Em gestantes, pode 
provocar aborto ou parto 
prem aturo. O risco de morte 
não está descartado. A vacina

tríp lice viral é a m edida de 
prevenção mais segura e efi
caz, e protege tam bém  contra 
a rubéola e a caxumba. A 
imunização deve ocorrer 30 
dias antes da viagem.

CCínica

S a n ta  < ^ s a
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pi lates - Psicoterapia

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

ARTIGO

Depressão: a doença do século
Psicólogas M aria  
Edinéia Nogueira
(CRP 1 1 4 5 8 9 )  e

Gilda M aria  
Portes Grego
(CRP 5 9 3 1 9 /0 6 )

A  depressão, segundo a 
Organização Mundial 
da Saúde será o pro

blema de saúde mais comum 
em todo o mundo em 2030, 
afetando mais pessoas do que 
as doenças cardiovasculares 
e o câncer. Estima-se que até 
2020, a depressão representa
rá 5,7% da carga total de do
enças, fazendo com que ocu-

pe a segunda posição entre 
as principais doenças. Trata
-se, portanto de uma doença 
prevalente e com impacto 
significativo para o indivíduo, 
família e sociedade.

O sintoma que mais se des
taca na depressão é a tristeza 
profunda, difusa e duradoura, 
porém como se trata de uma 
interação de fatores genéticos, 
experiências emocionais e va
lores culturais, o sintoma pode 
se apresentar de diferentes 
maneiras em cada paciente.

Outros sintomas caracte
rísticos da depressão são a au
sência de prazer em ativida
des diárias, alteração do sono

(sonolência ou insônia), alte
ração do apetite, dificuldade 
de concentração, cansaço físi
co, lentidão (em alguns casos 
agitação mental), autoestima 
e autoconfiança reduzidas, 
sentimentos de culpa, entre 
outros de menor prevalência. 
Este conjunto de sintomas 
gera alterações comporta- 
mentais, comprometendo o 
relacionamento interpessoal e 
produtivo da pessoa, levando
-a ao isolamento e solidão.

O diagnóstico da depressão 
costuma ser tardio infelizmente, 
devido à banalização da doen
ça, preconceito, ou ainda des
conhecimento, o que aumenta

o sofrimento do indivíduo.
Confirmado o diagnóstico, 

o tratamento é indispensável. 
Atualmente estudos apontam 
para maior eficiência no trata
mento que associa o tratamen
to médico e o psicológico,

Tendo em vista as estatís
ticas da Organização Mundial 
da Saúde que apontam para 
um crescimento significativo 
da depressão, e dado a com
plexidade desta doença, a mi- 
nimização dos impactos se faz 
necessária. O autodesenvol- 
vimento, adoção de hábitos 
de vida saudáveis e gerencia
mento do stress, podem con
tribuir preventivamente.

M A G IS T R A L
PH A R M A
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Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65 , sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

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

V  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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VISITA
Durante a Facilpa, muitas 
autoridades passaram pelo 
estande da Ascana (Associação 
dos Plantadores de Cana 
do Médio Tietê). Na foto, o 
presidente da entidade, Pedro 
Luis Lorenzetti, o diretor de 
Relações Institucionais, Luiz 
Carlos Dalben, o deputado 
federal Arnaldo Jardim, o 
presidente da ARLP, José 
Ullysses dos Santos e a esposa, 
Tânia.

• DANI MUDANÇAS
Com 10 anos de experiência,
Dani Mudanças presta serviços 
para todo o Brasil com caminhão 
baú, sempre garantindo a 
segurança e cuidado com 
os móveis. Para fazer um 
orçamento ou agendar um 
horário, ligue (14) 3264 1197, 
9794 4468 ou 8184 1477. O 
atendimento é feito durante 
a semana, aos domingos e 
feriados.
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Mais da 
Facilpa
Sidney e 
Andréia, na feira

FOTO: STUDIO A

• Com toda sua 
simpatia, Caio 
posa para o click 
aos 6 anos. Olhar 
cativante, sorriso 
bonito e um jeito 
especial de ser. 
Sucesso, garotão.

Cristiane e Antonio confirmaram os votos de amor eterno

SANT^LARA
Materiais Elétricos

PROMOÇÃO INCRÍVEU
CHUVEIRO

MAXIBANHO
LORENZETTI

R$29,00
O m elhor preço de Lençó/s 

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
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CASASSO UTO

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO 
(14] 3264-2505
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fernanda r. nipntanheiro
ganhadora


