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PALÁCIO DE V ID R O

Sob Pita, Legislativo 
mantém desperdício 
do dinheiro público
Câmara paga metro quadrado mais caro do poder público em Lençóis: R$ 15,33 ©

ALUGUEL CARO - Presidente da Câmara, Pita em frente à nova sede do Legislativo

LENÇÓIS

Alckmin pode 
inaugurar creche 
do Santa Terezinha

O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) pode participar da inauguração 
da creche do Santa Terezinha. A infor
mação, antecipada pelo jornal O ECO, 
foi confirmada ontem pela prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB). Ela contou que este
ve na Casa Civil nesta terça-feira 4 de 
junho, para acertar a possível visita do 
governador a Lençóis Paulista, que além 
da creche também faria entrega do novo 
viaduto sobre a Rodovia Osni Matheus 
(SP 261) e da rotatória do Jardim Cru
zeiro. A prefeita informou, ainda, que 
as obras deverão se entregues até o fi
nal do mês de julho. A creche do Santa 
Terezinha é a primeira de um conjun
to de mil creches a serem construídas 
através do programa Creche Escola.

SAÚDE

Médico fala sobre 
a síndrome dos 
olhos secos

Doença é caracterizada por des
conforto, ardência e visão embaçada. 
Apesar de ter, entre as causas, fatores 
externos - como tempo seco, ar condi
cionado e uso excessivo de computa
dor e tablet -, em mulheres acima dos 
40 anos distúrbios hormônios também 
resultam na síndrome. Fabiano Peres 
Miguel explica o que pode ser feito 
para amenizar os sintomas. O
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MEIO AMBIENTE

Inaugurados 
jardim sensorial e 
mini-zoológico

Foram inaugurados ontem, no 
Parque do Povo, o jardim sensorial 
e um mini-zoológico com escultu
ras de animais da fauna brasileira. 
Os espaços têm características pró
prias. No jardim, as pessoas sentem 
o aroma e a textura das plantas. No 
mini-zoológico, o visitante recebe 
informações em áudio sobre o ha
bitat e os hábitos do animal.

POLÍCIA

PM faz palestra 
nas escolas 
contra drogas

Desde a semana passada, a Po
lícia Militar está realizando pales
tras contra as drogas nas escolas. O 
anúncio foi feito pelo capitão Paulo 
Cesar Valentim, comandante da 5® 
Cia. Nesta semana, serão realizadas 
palestras com os alunos das escolas 
Idalina Canova de Barros, na Nova 
Lençóis, e Antonieta Grassi Mala- 
trasi, na Vila Mamedina. C 4̂

COTIDIANO

MST desocupa fazenda e 
invade escritório do Incra

ARTISTAS - A manifestação do MST em Borebi deixou mensagens usando laranjas

Integrantes do MST (Movi
mento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) desocuparam , na m a
nhã de ontem, a fazenda Santo 
Henrique, pertencente à Cutrale 
e que fica na zona rural do m uni
cípio de Borebi. Depois, eo grupo 
invadiu o escritório do Incra (Ins
tituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), localizado no 
Jardim  América, em Bauru. A 
ocupação ocorreu em função da 
reintegração de posse da fazenda 
em Borebi, expedida pela Justiça 
de Lençóis Paulista. É a segunda 
vez este ano que representantes 
do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra ocupam o escri

tório do Incra em Bauru. A fazen
da Santo H enrique foi invadida 
na m anhã do últim o domingo. A 
reintegração de posse foi expedi
da na segunda-feira, com 24 ho
ras de prazo para a desocupação. 
No final da tarde de terça-feira, a 
Justiça concedeu mais 24h antes 
de fazer valer multa diária de R$ 
500 por invasor. Antes de deso
cupar a fazenda, tratores, equipa
mentos e a sede da fazenda foram 
pichados com frases como “Fora 
C utrale”, “MST 30 anos”, "Vene
no” e “Reforma A grária”. A sede 
da fazenda foi revirada e a laranja 
colhida antes da invasão ficou es
palhada pela propriedade.
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Junho é o mês da Festa Junina ASP
A ASP trabalha para acer

tar os últimos detalhes da já 
tradicional festa junina que 
será realizada no dia 29 de 
junho, a partir das 17h, no Re
canto do Café.

A banda Serginho Banda 
Show vai apresentar um reper
tório com muita música e ani
mação para os servidores que 
marcarem presença no even
to. Neste ano uma novidade: 
as latas de bebidas devem ser 
trocadas por cupons para o tra-

dicional sorteio dos brindes. O 
material arrecadado será des
tinado para a Associação dos 
Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista (Adefilp).

A organização da festa vai 
distribuir gratuitamente ca
chorro quente, pipoca, choco
late quente e quentão. Os pais 
podem levar seus filhos para se 
divertir nas tradicionais barra
cas de brincadeiras. Dois tou
ros mecânicos serão montados 
para adultos e crianças.

A preocupação com a se
gurança e tranquilidade dos 
convidados também terá des
taque especial, com uma equi
pe especializada que vai atuar 
durante a realização do evento.

Já a comercialização das be
bidas será de responsabilidade 
da equipe da Casa Abrigo Amo- 
rada, entidade que desenvolve
um importante trabalho de aco
lhimento de crianças e adoles
centes em Lençóis Paulista.

O acesso à festa será per-

mitido para servidores associa
dos e dependentes com menos 
de 18 anos, portando convites. 
Lembrando que os convites 
devem ser retirados na sede 
administrativa da ASP (rua 
Cesár Giacomini, 241 -  Vila 
Santa Cecília) a partir da pró
xima terça-feira (10 de junho) 
das 8hs as 18hs.

A ASP vai disponibilizar 
ônibus para o transporte de 
servidores que não possuem 
veículo próprio.

Sorteio do Dia dos Namorados: ainda é possível participar
Os associados interessados 

em participar da promoção para 
o Dia dos Namorados, devem en
viar até o dia 9 de junho a respos
ta para a pergunta “Qual segredo 
para viver um grande amor?”.

As frases devem ser envia

das para o e-mail marketing@ 
asplp.com.br, ou entregues na 
sede administrativa da ASP. 
Além da frase, os participantes 
devem enviar o nome completo, 
telefone para contato e e-mail.

O sorteio será realizado na

próxima segunda, 10 de junho, 
às 10h, na sede administrativa da 
ASP, localizada na rua César Gia
comini, 241 -  Vila Santa Cecília.

Os participantes vão con
correr aos seguintes brindes: 
um jantar na Choperia Quinta

Santa Cecília; dois vales com
pra no valor de R$ 150 cada na 
AB Modas e um penteado e 
maquiagem para mulheres no 
Salão Linda Mulher.

Participe de mais essa pro
moção da ASP.

Torneio de Truco foi adiado. Será realizado no próximo domingo, 9 de junho
A diretoria da ASP reali

za no próximo domingo, 9 de 
junho, o torneio de truco no 
Recanto do Café.

O torneio que seria reali
zado no dia 2, foi transferido

em virtude da realização de 
outro campeonato da mes
ma modalidade no domingo.

As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas no local do 
evento, das 8h30 às 9h30. Para

servidores associados, o valor 
da inscrição é de R$ 7. Para 
não associados, a taxa de ins
crição é de R$ 10. A organiza
ção do torneio informa que as 
duplas poderão ser formadas

por associados e não associa
dos. Além de cerveja Brahma 
e Skol com preços promocio
nais, três latas por R$ 10, se
rão vendidos espetinhos de 
carne, panceta e kafta.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegas servidores,

O Hospital Nossa Se
nhora da Piedade está reto
mando o convênio médico 
do Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Públi
co Estadual. A iniciativa 
merece aplausos por parte 
da diretoria do Hospital. 
Neste sentido, já entramos 
em contato com a adminis
tração para estender o aten
dimento aos servidores pú
blicos municipais. Estamos 
em contato permanente 
com o Hospital para viabi
lizarmos esse atendimento 
e levar aos associados mais 
uma opção nesta área.

Estamos preparando 
também mais uma festa juni
na para os associados e seus 
dependentes, com muita 
animação, brincadeiras, se
gurança, o sorteio de vários 
brindes e comidas típicas.

Na edição de junho, a 
Revista ASP traz sua home
nagem aos eternos namora
dos! Nas páginas da publica
ção, um ensaio com nossos 
servidores e servidoras, que 
além funcionários públicos, 
compartilham o amor.

Com o tema Como é 
Grande o Meu Amor por 
Você, confira as fotos produ
zidas pela equipe da Cíntia 
Fotografias e Agência Baobá.

E os servidores que ainda 
não compraram seus presen
tes para este dia especial, fica 
aqui a dica: nas páginas da 
revista, uma série de opções 
de presentes oferecidos pelas 
nossas empresas convenia- 
das. Vale a pena conferir as 
dicas e promoções.

Lembramos mais uma 
vez que o Recanto do Café 
está disponível para rece
ber eventos sociais (aniver
sários, casamentos, festa de 
15 anos, formaturas, bodas 
de casamento, entre ou
tros). Consulte a equipe de 
atendimento da ASP, se or
ganize e faça seu evento co
nosco. Afinal, o Grêmio da 
ASP foi criado para os ser
vidores e seus dependentes.

Boa leitura e um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 

Presidente da ASP

NO RECANTO 00 CAFÉ

29 de Junho • 17 hrs
o  arraiá da ASP vai tá boíti 

di mais da conta, sô!
G r á t i s :

> Chocolate quente «Vinho quente • Quentão 
• Cachorro quente • Pipoca • Algodão doce

Batidas, cervejas, refrigerantes e 
água com um preço baxiti baxin

Transporte grátis para os associados
Prêmio para convidado melhor caracterizado

—-f--'

Brincadeuras: roleta da sorte, pescaria, 
jogo da argola e boca do caipira

,  ■■ I

ifonnações no site: t*ASP
AssecEOTÍosSfniidofH , 

r i  PÚbklKélLKKliGhluAstD N bwww.asplp.com.br

Desafie seu s  am igos e venha participar desta  disputa!

Io LUGAR
• 4Kg de carne para churrasco;
• 2Kg de linguiça para churrasco;
• 2 caixas de cerveja (lata);
• Medalha de ouro;
• Troféu. -

2 " LUGAR
• 2Kg de carne para churrasco;
• 1 Kg 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;

^j u n h U
dás 8h30 às 9h30
Recanto do Café

INSCREVA-SE JÁ: 
R $ 7
ASSOCIADOS 
R$ 10
NÃO ASSOCIADOS

VENDA DE ESPETINHOS 
DE CARNE, PANCETA 
E KAFTA

Cerveja Brahma e Skol (3 latas por RS 10)

http://www.aspLp.com.br
http://www.asplp.com.br


Opinião FRASE
• Eu espero que este espaço tenha o fruto que nós desejamos. É um 
local que mexe com a sensibilidade das crianças, jovens e adultos. 

Benedito Martins, diretor de Meio Ambiente de Lençõis Paulista, 

sobre o mini-zoológico e o jardim sensorial inaugurados ontem

PAR A PENSAR
"O sábio nunca diz tudo 

o que pensa, mas pensa 
sempre tudo o que diz".

Aristóteles

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

Câmara forte,
transparente e independente
O

principal recado das urnas nas elei
ções de 2012 em Lençóis Paulista 
foi a renovação no Poder Legislati

vo. A vontade do eleitor ficou muito clara 
à medida que apenas três parlamentares 
da antiga gestão foram reeleitos -  ainda 
que com votações menores. A popula
ção demonstrou claramente que deseja
va romper os desmandos com o dinhei
ro público, supostamente ocorridos na 
gestão anterior, e o modo truculento de 
conduzir o Poder Legislativo municipal. A 
população pediu -  através do voto -  uma 
Câmara forte, transparente e indepen

dente e é exatamente isso que o jor
nal O ECO defende.

No entanto, evidenciar força não 
significa ter uma nova sede impo

nente. Ser transparente não é di
vulgar uma suposta economia de 
dinheiro público de um lado e, de 
outro, alugar o prédio mais caro 

da cidade -  ao menos do ponto de 
vista do setor público. Mostrar inde

pendência não significa arvorar-se 
contra o Poder Executivo, apenas

para mostrar que pensa com a própria 
cabeça. Ao contrário. Um Legislativo for
te é aquele que tem projetos que olham 
para o futuro da cidade. Ser transparente 
é respeitar o dinheiro público. Ter inde
pendência é cumprir o papel de legislar e 
fiscalizar o recurso público.

Reportagem do jornal O ECO de hoje 
mostra que o Poder Legislativo não está 
nesse caminho ao ostentar um imó
vel cujo aluguel é o mais alto entre os 
prédios públicos. O Palácio de Vidro da 
Câmara vai custar mais caro, inclusive, 
que o imóvel da Diretoria de Desenvol
vimento, Geração de Emprego e Renda, 
que atende a milhares de pessoas.

O jornal O ECO não aceita essa com
paração simplista da legislatura atual 
com a anterior. A gestão da Casa de Leis 
entre 2008 e 2012 não deve, de maneira 
nenhuma, servir de guia para justificar 
boas iniciativas feitas agora. A boa ges
tão é uma obrigação, não um favor. Foi 
para isso que a população escolheu a 
renovação e é isso que ela espera dos 
parlamentares lençoenses.
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Fiel Escudeiro
Fernando Darcie
é empresário.

OBatman viveria sem o Robin?
O pão na chapa viveria sem o 

café?
O Dom Quixote viveria sem o Sancho 

Pança?
O Ayrton Senna viveria sem Gerhard 

Berger?
O sapato viveria sem a meia?
O Hamlet viveria sem Horácio?
O Bart Simpson viveria sem Millhouse? 
O Michael Jordan viveria sem Scottie 

Pippen?
O Fernando Collor viveria sem PC Farias? 
O Asterix viveria sem o Obelix?
O Schumacher viveria sem o Rubi- 

nho?
O Sherlock Holmes viveria sem seu 

caro Watson?
O Papa viveria sem o Camerlengo?

O Zé Colmeia viveria sem Catatau?
O Guga viveria sem Larri Passos?
O Timtim viveria sem Milu?
O Silvio Santos viveria sem o Roque?
O Tom Sawyer viveria sem Huckle- 

berry Finn?
A goiabada viveria sem o queijo?
O Felipão viveria sem o Murtosa?
O assunto da semana foi a trans

ferência de Neymar para o Barcelo
na. Sem dúvida alguma o brasileiro foi 
para o melhor time que poderia ter ido. 
E suas habilidade e visão de jogo são 
fantásticas; um verdadeiro craque. Res
ta saber, no entanto, como um garoto 
que desde sempre foi acostumado a 
ser o número um em qualquer equipe 
que jogou (seja no Santos, seja na Se
leção Brasileira) vai se comportar sen
do -  provavelmente por muitos anos -  o 
número dois, a sombra, o fiel escudeiro 
do argentino Lionel Messi.
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Surpreenda sua esposa III
Marcos Aparecido de Toledo_______
é advogado, empresário e teólogo. 

r '

Ehora de dizer sim a sua esposa. É 
possível que você tenha dito tan
to não a ela, que hoje nem tenha 

motivos para um convite. Entretan
to, como ainda estão juntos é porque 
venceram a barreira da negação. Gin- 
ger Kolbaba, editora da revista online 
Kyria, certa feita escreveu: "De jeito 
nenhum!, gritou minha mente. Mas 
então eu fiz uma loucura. Olhei nos 
olhos do meu cônjuge. Tudo bem, re
almente não tinha pensado em todos 
os detalhes logísticos; queria apenas 
que fizéssemos algo bom e divertido 
como casal. Eu tinha o poder de cortar 
a sua onda, esmagar sua empolgação, 
puni-la pela aventura que havia tenta
do trazer para o nosso relacionamen
to. Foi aí que aprendi uma importante 
lição do casamento; às vezes, é me
lhor dizer sim, mesmo quando você 
realmente quer dizer não e até mesmo 
se sente justificado a dizer. Na verda
de, o mais importante é o bem estar 
do casamento, e não os indivíduos que 
o compõem. Meu primeiro instinto foi 
dizer não...Mas a graça de Deus pene
trou em minha cabeça dura e lembrou
-me da importância de dizer sim".

Prometa que tudo será diferente, ao 
invés de dizer não tente dizer sim a ela 
o maior numero de vezes que puder. Se

o que ela te pedir não for imoral, ile
gal e nem oferecer risco de vida, mas, 
simplesmente maçante e chato ao seu 
"paladar" - responda com um entusias
mado "sim". É claro que nisso tudo ha
verá um pequeno problema, é possível 
que você tenha dito tantos "nãos" que 
hoje ela tenha receio de pedir-lhe qual
quer coisa. A sua enxurrada de "nãos" a 
tenha deixado tão retraída que ela não 
lhe faça sequer mais algum pedido ou 
convite. Sendo esse o caso, você não 
estará fora de moda se tomar a iniciati
va. Por exemplo: "Querida, você se lem
bra do último convite que fez para irmos 
ao shopping? Bem, eu quero que você 
saiba que, se me pedisse isso de novo 
a resposta seria sim. Aliás, eu estou 
com o telefone do cinema do shopping 
onde está exibindo um romance mara
vilhoso no sábado. Não estou pressio
nando, apenas quero que saiba". Então, 
disfarçadamente, coloque o numero do 
telefone em seu bolso e lhe dê um beijo 
aparentemente tímido, acompanhado 
de um olhar festivo pra que o seu sim 
tenha mais credibilidade. Com isso, dê 
um pontapé de vez na atmosfera dos 
"nãos" e entre no clima dos "sins".

Faça alguma coisa que no passado 
deixou de fazer. E, daqui por diante, pro
cure ser mais amigo, camarada, cúmpli
ce e amante, deleitando em dizer sim às 
suas ideias. Com certeza quando você 
pedir "aquilo" ela vai dizer sim.

Tucanos tentam viabilizar pavimentação da 
Osny Matheus até Águas de Santa Bárbara

Uma comitiva do PSDB liderada pela prefeita Bel Lorenzetti e pelo vice José An
tônio Marise, composta ainda pelo secretário de Obras e Infraestrutura de Lençóis 
Paulista, Antonio da Silveira Correa, e alguns vereadores, viaja hoje a São Paulo para 
uma audiência com o secretário de Logística e Transportes do Estado, Saulo de Cas
tro Abreu Filho. A reunião, agendada pelo deputado estadual Pedro Tobias (PSDB), 
tem como objetivo viabilizar a pavimentação da rodovia Osny Matheus (SP-261), no 
trecho de 60 quilômetros entre Lençóis Paulista e Águas de Santa Bárbara.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Retomando
Comitiva do PSDB se reúne 

hoje com o secretário de Lo
gística e Transportes do Estado, 
Saulo de Castro Abreu Filho; tu
canos querem retomar projeto 
de pavimentação da rodovia 
Osny Matheus até Águas de 
Santa Bárbara.

Sonho antigo
Em 2006, o então prefeito Marise 

e o vereador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, colheram as
sinaturas das Prefeituras da região e 
entregaram a Aloysio Nunes (PSDB), 
então chefe da Casa Civil, para que a 
obra fosse realizada.

Muito dinheiro
A secretaria estadual já realizou es

tudos e o projeto está pronto. No en
tanto, o que aparenta inviabilizar a obra 
são os cerca de R$ 100 milhões que de
vem ser gastos na pavimentação.

Justificativa
O governo tem uma lista de prio

ridades para pavimentação de estra
das de rolamento. Um dos critérios é 
o fluxo de veículos que, no caso deste 
trecho da Osny Matheus, não é tão 
representativo.

Longe demais
Apesar disso, a obra seria muito 

importante para alguns motoristas 
que percorrem a região com destino 
a Águas de Santa Bárbara. Um dos 
caminhos alternativos passando por 
Pratânia e São Manuel deixa o percur
so quase duas vezes mais distante.

Aprovado
Como esperado, os vereadores de 

Lençóis Paulista aprovaram por una
nimidade o projeto de lei que autoriza 
a troca do local onde será construído 
o novo terminal rodoviário.

Como sempre...
No entanto, parece que os vere

adores do PV, Ailton Tipó Laurindo e

Anderson Prado de Lima, ainda não 
entenderam a importância da obra. 
Eles foram os únicos que rejeitaram o 
regime de urgência do projeto.

Tempo ao tempo
Ambos alegaram que precisavam 

de mais tempo para analisar a troca. 
Já, a população que utiliza os ônibus 
e, consequentemente, a atual e ultra
passada rodoviária, não pode esperar.

Possível CEI
Tipó, relator da Comissão de Cons

tituição, Justiça e Redação da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, apre
sentou esta semana o parecer sobre 
o caso envolvendo Manezinho. O ve
reador verde seguiu as orientações 
do assessor jurídico da Casa de Leis, 
Antônio Carlos Rocha.

Pareceres
Vale lembrar que o parecer de 

Tipó não pune ou absolve Manezi- 
nho e nem decide se haverá ou não a 
abertura de uma CEI (Comissão Espe
cial de Inquérito). Todos os assuntos 
relacionados à Câmara devem passar 
pela comissão e esta apenas analisa 
a legalidade, a redação e os procedi
mentos necessários.

Decisão
O próximo passo será o parecer 

da Comissão de Ética e Decoro Par
lamentar que, aí sim, vai decidir qual 
o futuro do caso. Manezinho esteve 
no Mato Grosso no fim do ano pas- 
^^do. Durante a viagem, foram re
gistradas várias ligações para o seu 
celular coorporativo, pertencente à 
Câmara Municipal.
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Designer italiano 
apresenta versão 
imaginária do iPhone 5s. 
No desenho, aparelho 
tem tela cursa e botão 
que lê impressão digital

Pesquisa pode ajudar 
no desenvolvimento de 
fígado artificial

FOTO: DIVULGAÇÃO

I

d |

- I
o |  Cientistas do Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT) descobriram 
substâncias que podem auxiliar na pro
dução de tecidos do fígado em laborató
rio ou até mesmo de um órgão artificial 
criado para transplantes. O processo até 
hoje desafia a ciência porque as células 
do fígado, conhecidas como hepatócitos, 
perdem sua função quando removidas do 
organismo. Em um estudo publicado nes
te domingo no periódico Nature Chemical 
Biology, os autores descrevem diversas 
substâncias que ajudam as células do fí
gado não só a manter sua funcionalidade, 

mas também a se multiplicar em labo
ratório. Partes do órgão criadas arti
ficialmente poderiam ser utilizadas 
em transplantes e nos tratamentos 

^  de doenças crônicas, como a hepa
tite C, afirmam os pesquisadores. 

Sangeeta Bhatia e sua equipe de pes
quisadores já haviam conseguido manter 
temporariamente a função de células do 
fígado, intercalando essas células a fibro- 
blastos (células do tecido conjuntivo) de 
camundongos. No novo estudo, eles utili- 

^ zaram a mesma técnica para testar como 
I  12.500 substâncias afetavam o cresci

mento e a função das células do fígado. 
Após analisar centenas de células de oito 
doadores, os pesquisadores identifica
ram 12 compostos que ajudaram a man
ter o funcionamento e ainda promover a 
divisão das células.
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Administração SHOW
A banda EX4, com músicas direcionadas ao público 
jovem, toca hoje em Lençóis Paulista, no Espaço 
Cultura, às 20h. A mesma apresentação acontece 
amanhã, em Agudos, na Praça Tiradentes, a partir 
das 20h. O é um oferecimento da Duratex.

MEIO AMBIENTE

Prefeitura entrega jard im  sensorial e mini zoológico

Espaço com esculturas de animais fica no Parque do Povo; jardim sensorial tem plantas diferentes

Carlos A lberto  Duarte  
e W elinton Barros

A  Prefeitura de Lençóis 
Paulista, através da Di
retoria de Agricultura 

e Meio Ambiente, inaugurou 
ontem - data que marca o Dia 
Mundial do Meio Ambiente - 
o Jardim Sensorial e um mini 
zoológico, no Parque do Povo. 
No espaço, voltado para a edu
cação e a preservação ambien
tal, poderão ser apreciadas 
esculturas de animais da fauna 
brasileira, alguns deles em ris
co de extinção.

O interessante, é que ao 
se aproximar de cada animal 
representado por esculturas, 
os visitantes ouvirão informa
ções, como o habitat e hábi
tos alimentares de cada um. 
Assim, os visitantes poderão 
saber um pouco mais sobre o 
Lobo guará, a Onça pintada, o 
Tamanduá bandeira, a Capiva
ra, a Siriema, o Tatu canastra, 
o Veado campeiro, o Jacaré do 
papo amarelo, entre outros.

O diretor de Meio Am
biente, Benedito Luiz Martins,

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

INAUGURAÇÃO -  Prefeita Bel Lorenzetti e autoridades inauguram jardim  sensorial e mini zoológico

afirmou que se sentia reali
zado com a inauguração ter 
ocorrido ontem, Dia Mundial 
do Meio Ambiente. "Eu espero 
que este espaço tenha o fruto 
que nós desejamos. É um local 
que mexe com a sensibilidade 
das crianças, jovens e adultos”. 
Explicou que o local será vi-

sitado mediante agendamen- 
to que será feito nas escolas. 
Contou que dependendo do 
interesse da população, a Di
retoria de Meio Ambiente vai 
estabelecer horários para visita 
da comunidade.

A prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) disse que o ambiente

é voltado para todas as idades. 
Destacou que o Jardim Senso- 
rial tem o objetivo de deses- 
tressar as pessoas, através do 
aroma e da textura das plan
tas. Disse que mini zoológico 
visa fazer com que as pessoas 
respeitem a natureza e proteja 
os animais.

AÇAO

PM  faz palestras antidrogas nas escolas de Lençóis
Ação faz parte 
de compromisso 
assumido durante 
Fórum Permanente

Carlos A lberto  Duarte

A  Polícia Militar está rea
lizando palestras contra 
as drogas nas escolas de 

Lençóis Paulista. As reuniões 
com alunos foram definidas pela 
PM após o Fórum Permanente 
de Combate às Drogas lançada 
pela Prefeitura Municipal.

O capitão Paulo César Va- 
lentim, comandante da 5® Com
panhia da Polícia Militar, disse 
que as palestras ocorrerão en
quanto a PM prepara policiais 
militares para retomar o Proerd 
(Programa Educacional de Re
sistência às Drogas e à Violên
cia) nas escolas da cidade.

De acordo com oficial, 
foram realizadas palestras na 
ETEC Cidade do Livro e na 
escola Rubens Pietraróia, no 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
onde recentemente foi registra
da uma ocorrência envolvendo 
adolescente armado de faca.

Nesta semana serão realiza
das palestras aos alunos das es
colas Idalina Canova de Barros, 
localizada na Nova Lençóis e 
Antonieta Grassi Malatrasi, na 
Vila Mamedina.

O capitão explicou que as 
conversas buscam mostrar aos 
jovens a falsa ilusão das drogas, 
com exemplos de pessoas que 
tinham futuro brilhante inter
rompido pelo uso e tráfico de en
torpecentes. O alvo das palestras 
são alunos do 5° ao 9° ano, com 
acesso grande a informações. "É o 
período em que o jovem decide o 
que quer para o futuro”, avalia Va- 
lentim, ao emendar, que os jovens 
se iludem ao achar que o dinheiro 
é fácil, mas se esquecem que é o 
próprio futuro que está em jogo.



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já  foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será realizada 
a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobran
ça da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 06 de Junho de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Maria Luiza Comércio 
e Empreendimentos 

Ltda

Rua Dayse Paccola 
Capoani L24 Q07 

Maria Luiza IV

27808/5133 R$178,77

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 imóvel localizado nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sito à rua José do Patrocínio, n.° 312, Centro, nesta Ci
dade de Lençóis Paulista, de propriedade de Antônio Luiz Maconi, inscrito 
no CPF/MF sob n° 053.648.588-71, para instalação do almoxarifado da Di
retoria de Educação, por 24 (vinte e quatro) meses, cujo custo mensal será 
de R$ 1.274,00 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais), cuja despesa 
correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 017/2013, Processo 
n.° 133/2013, 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, 05 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 066/2013 -  Processo n° 132/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de areia grossa e diversos tipos 
de pedra britada. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e ses
são de lances: 17 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, 05 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

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 con
forme preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, cen
tro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 7 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Aline Regina Carvalho da Costa
02 -  Marina Amaral Coneglian
03 -  Simone Gomes da Silva
04 -  Sandra Nisimura
05 -  Graciela Celestino Dias
06 -  Priscila Elisabete Coutinho Cavalheiro
07 -  Rafael Dionisio da Silva

Lençóis Paulista, 4 de junho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

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: 03/2011 
Cargo: Assistente Social
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, Cen
tro, Lençóis Paulista - SP.
Data: 7 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Viviane Machado Martinez

Lençóis Paulista, 4 de junho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 065/2013 -  Processo n° 131/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de Pedra britada BGS (Brita 
Graduada Simples). Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 17 de junho de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 05 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista NOTIFICA os contribuintes e responsá
veis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN Variável e 
Super Simples) que terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente 
publicação, para apresentarem, junto ao SETOR DE DESENVOLVIMEN
TO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, os documentos contábeis 
fiscais atinente aos anos de 2009 e 2010, conforme exigido pela legislação 
municipal.
Salienta-se, ainda, que a presente NOTIFICAÇÃO reitera os termos das 
diligências anteriormente empreendidas em relação aos contribuintes abai
xo elencados, nos moldes do artigo 43 da Lei Complementar 20/2003, os 
quais não cumpriram a determinação de apresentar a documentação ora 
requisitada.
Frise-se, por fim, que o não atendimento da presente ensejará, no arbitra
mento do imposto com o consequente lançamento de ofício, na lavratura 
do respectivo auto de infração e aplicação das sanções administrativas ca
bíveis, nos termos do artigo 87 § 2° do Código Tributário Municipal e 
artigos 26 e 43 § 1° da LC 20/2003.
Segue abaixo a relação dos contribuintes e responsáveis que deverão apre
sentar os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

Alessandra Aparecida da Silva 13295
AW7 Locação de Software Ltda Me 12645
Celcool Metalmecanica e Serviços Ltda 13140
Claudinei Angélico Construções Me 13748
Construtora J.R.E. Ltda Epp 14216
Demetrio P. C. Silva Montagens Me 13322
Durval da Silva & Cia. Ltda Me 13693
Francisco Alves de Oliveira Lençóis Pta 13053
J. W. Gonçalves Transportes Ltda 13510
M. F. de Sousa Manutenções Me 14452
Maria Carmen Lopes de Hypolito 14305
Natália Cristina Pereira Me 13158
Quali Vida Serviço de Enfermagem Ltda 13725
Ribeiro Galdino & Freitas Ltda Me 13390
Ricardo de Souza Casagrandi Me 13467
RVB Lucchesi Equipamentos Rod. E Transp. Ltda Epp 13335
Silmag Montagens Industriais Ltda Me 13268
Silva & Barbosa S/C Ltda Me 12946

Lençóis Paulista, 06 de Junho de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de junho de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 276,24.

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


Política JUSTIÇA
Diante de cerca de 400 alunos, promotores de Justiça, 
professores e diretores da Faculdade de Direito da Instituição 
Toledo de Ensino (ITE) de Bauru (SP), o procurador geral de 
Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, defendeu 
o poder de investigação do Ministério Público.

PALACIO DE VIDRO

Poder Legislativo perpetua cultura de gastos excessivos
Câmara Municipal mantém cultura do desperdício e contrata metro quadrado mais caro 
pago pelo Poder Público em Lençóis; Palácio de Vidro custará R$ 11,5 mil por mês

Angelo Neto

O luxuoso prédio onde 
será instalada a nova 
sede administrativa 

da Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista tem o aluguel 
mais caro entre os imóveis lo
cados no município pelo setor 
público. Mas, mais do que 
pagar muito caro pelo prédio 
que fica ao lado do Almoxari- 
fado Municipal, a insistência 
do atual presidente Humberto 
José Pita (PR) em alugar o ape
lidado Palácio de Vidro, que 
funcionará como sede adminis
trativa do Legislativo, mostra 
que a cultura do desperdício 
de recursos públicos fugindo 
pelo ralo pode estar mantida 
na Câmara Municipal.

Como exemplo de quanto 
de dinheiro público pode ser 
desperdiçado por maus gesto
res, O ECO usa como compa
ração a atual sede onde funcio
na o Poder Legislativo. Alugado 
pela Câmara, o atual prédio 
custa R$ 7 mil mensais para os 
cofres públicos. Na nova sede, 
vizinha da atual, Pita pagará R$ 
11,5 mil ou R$ 4 mil mais caro. 
Só que pior do pagar mais caro 
para mudar para o prédio vizi
nho, é que o mesmo prédio que 
custa hoje R$ 7 mil para a Câ
mara será alugado para a Casa 
Abrigo Morada por R$ 3,5 mil 
mensais (ver boxe).

Para mostrar que o aluguel 
do contrato assinado pelo presi
dente Humberto José Pita pode 
ser abusivo, O ECO comparou 
o custo dos principais prédios 
públicos de Lençóis Paulista. 
Pelos 750 metros quadrados

ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM LENÇÓIS

NOVA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA 
CÂMARA MUNICIPAL
Valor do aluguel: R$ 11,5 mil 
Tamanho: 750 metros quadrados 
Preço por metro quadrado:
R$ 15,33
Localização: rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, Centro

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO, 
GERAÇÃO DE EMPREGO E 
RENDA
Valor do aluguel: R$ R$ 8.881,40 
Tamanho: 2 mil metros quadrados 
Preço por metro quadrado: R$ 4,44

Localização: esquina das ruas 25 
de Janeiro e Coronel Joaquim 
Gabriel

DIRETORIA DE SAÚDE
Valor do aluguel: R$ 1.469,50 
Tamanho: 368,12 metros 
quadrados
Preço por metro quadrado: R$ 3,99 
Localização: rua Coronel Vergílio 
Rocha, Centro

*Os valores dos aluguéis foram 
pesquisados pelo jornal O ECO 
no Portal da Transparência, da 

Prefeitura Municipal

de área útil que Pita pagará 
R$ 11,5 mil mensais, conforme 
edital publicado em ato oficial 
da Câmara, e está bem acima 
de outros imóveis locados pela 
Prefeitura. Conforme o contra
to, a Câmara vai pagar R$ 15,33 
por metro quadrado do imóvel.

O aluguel mais caro pago 
pelo Poder Executivo é de R$ 
8.881,40 pelo prédio de 2 mil 
metros quadrados onde está 
instalado o Centro do Empre
endedor e a DDGER (Diretoria 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda). No lo
cal, 32 funcionários atendem 
diariamente uma média de 
1318 pessoas. O prédio, esqui
na da avenida 25 de Janeiro e 
rua Coronel Joaquim Gabriel, 
é um dos mais valorizados no 
mercado imobiliário por estar 
no centro comercial da cida
de. Mesmo assim, o preço do 
metro quadrado no prédio da

Atual sede será alugada 
pela metade do preço

O Poder Legislativo paga 
aluguel de R$ 7 mil pelo uso 
da atual sede administrativa 
da Câmara de Lençóis Paulista. 
Com área total de 621,4 metros, 
o custo é de R$ 11,27 o metro 
quadrado. Em vias de ser deso
cupado com a mudança da sede 
administrativa da Câmara, o 
prédio será ocupado pela Casa 
Abrigo Amorada, também no 
formato de locação. A diferença 
é o preço.

A direção da entidade con
seguiu reduzir o valor do alu
guel para a metade do preço, 
ou seja, R$ 3,5 mil mensais. 
Em uma comparação simples, 
o valor do metro quadrado pelo

uso do mesmo imóvel ocupado 
para atividades parlamentares é 
de R$ 11,26 e vai custar R$ 5,63 
para atender a mulheres e ado
lescentes vítimas de violência 
doméstica.

A expectativa da Casa Abri
go Amorada é de que a amplia
ção da área física dê capacidade 
para atender quatro mulheres e 
dez crianças por vez, além dos 
profissionais que ali devem 
exercer suas funções. No entan
to, vale ressaltar que o atendi
mento da Casa Abrigo Amorada 
vai além. A entidade trabalha 
também com os familiares dos 
abrigados, o que aumenta o raio 
de atuação da entidade.

M. DO C. PELLEGRIN GALDIN-ME torna público que solicitou junto à CE- 
TESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para a atividade de “Mon
tagem e acabamento de móveis de madeira, associados a fabricação de” locali
zada à RUA HORST SCHUCKAR, 180 - DIS INDUSTRIAL II município de 
LENÇÓIS PAULISTA.

Mega Bazar
Em prol a construção da 

Capela SanfAna e São Joaquim 
dias 08 e 09 de junho à partir 

das 8:00 hs com preço único de 
R$ 2,00 a peça. Aceitamos 

doações no local. Rua Jácomo 
Augusto Pacola, 505, Jd. Cajú.

DDGER sai a R$ 4,44 ao con
tribuinte, menos de um terço 
do valor pago pela Câmara.

Outro exemplo para se 
comparar valores é a locação 
da Diretoria de Saúde, locali
zada na rua Coronel Vergílio 
Rocha, área menos nobre do 
Centro. Ali, a Prefeitura paga 
R$ 1.469,50 por uma área de 
368 metros. Ou seja, R$ 3,99 
o metro quadrado. A sede da 
diretoria custa ao contribuinte 
cerca de um quarto do valor 
pago pelo Legislativo local.

Apelidada de Palácio de 
Vidro (por causa da fachada 
envidraçada), a nova sede ad
ministrativa da Câmara Mu
nicipal tem 750 metros qua
drados distribuídos em três 
andares, com elevador pano
râmico. Presidente da Câmara, 
Pita acredita que o espaço será 
totalmente utilizado pelos cer
ca de 30 usuários do prédio.

Os funcionários terão boxes 
exclusivos e, cada um dos 12 
vereadores (com assessores 
ou não), terão suas próprias 
salas. No pavimento inferior 
será a recepção, almoxarifado, 
estacionamento e uma sala de 
informática com dois compu
tadores. Haverá, ainda, salas 
de reuniões e um local para 
abrigar exposições de quadros, 
livros e obras de arte. Além 
disso, o republicano anunciou 
a instalação de câmeras de 
vigilância, que devem super
visionar online quem entra e 
quem sai no prédio, mobiliário 
e equipamentos modernos.

Pita foi procurado pela re
portagem do jornal O ECO, 
mas não quis acrescentar infor
mações a respeito da nova sede. 
”As informações já foram todas 
passadas. Não existe nenhuma 
novidade”, limitou-se o repu
blicano, que evitou comentá
rios sobre os valores de locação 
ou se o novo local de trabalho 
dos vereadores e assessores vai 
estimular a participação popu
lar na agenda legislativa.

Publicamente, a Câmara 
vem pregando transparência, 
fortalecimento e independên
cia. A ideia de Pita é atender 
da melhor forma possível o 
munícipe lençoense em uma 
nova e espaçosa sede adminis
trativa do Poder Legislativo. 
No entanto, as sessões plená
rias (às noites das segundas
-feiras e que acontecem em 
prédio cedido pelo Executivo 
no subsolo da Prefeitura) são 
acompanhadas por poucas 
pessoas, fato que já incomodou 
o próprio presidente Pita.

ORSI ALIMENTOS CONTRATA
MOTORISTA

EXIGÊNCIAS:
Experiência mínima de 06 meses 

disponibilidade para viagens 
*Habílitaçao"C"

BENEFÍCIOS:
• Salário compatível com a função 
Assistência Médica e Odontológica 

• Cesta básica 
• Seguro de vida

Entregar currículo com foto, cópia da CNH e da CTPS 
(últimos registros) na portaria da empresa situada na Rua 

José do Patrocínio, 645 (ao lado da delegada).

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 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 4472 de 4.06.2013..........Autoriza a permuta de área de proprieda
de do Município por outra pertencente à empresa Terra Imóveis Ltda., 
para fins de implantação de Terminal Rodoviário.
Lei 4473 de 4.06.2013..........Autoriza reabrir crédito especial para uti
lização do saldo do convênio firmado com o Ministério da Saúde para 
implantação de Unidade de Pronto Atendimento -  UPA.
Decreto 217 de 4.06.2013..........Autoriza a reabertura do crédito es
pecial nos termos da Lei Municipal n.° 4.473, de 4.06.2013, no valor 
de R$ 168.274,85, para ocorrer com as despesas de implantação de 
Unidade de Pronto Atendimento.
Portaria 719 de 4.06.2013..........Afasta Paula Roberta Ribeiro Schwarz
dos Santos, Professor de Educação Infantil.
Portaria 720 de 5.06.2013..........Arquiva processo administrativo pro
movido em face de ex-servidor público municipal.

Lençóis Paulista, 5 de junho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lançamento 
de oficio e multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento) e 20% (vin
te por cento) por documento, efetuado pelo município de Lençóis Paulista 
quanto ao ISSQN VARIÁVEL do exercício de 2.009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

Connect AA Locações de Software Ltda Me 9755
JNB Prestação de Serviços S/C Ltda 9471
Muran Professi. Food Prest. De Serv. S/C Ltda Me 9705
R A Morbi Com De Mat Refrigeração Ltda Me 9779
Tânia M. Da Silva Lençóis Paulista Me 9818

Lençóis Paulista, 06 de Junho de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 59,01.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA
José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Pau
lista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem como o cumprimento
ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os 
seguintes atos oficiais:
Portaria n° 51/2013 de 05.06.2013 -  Nomeia para o cargo de Operador de Máquinas o 
sr. Rogério Crispiniano de Oliveira.
Portaria n° 52/2013 de 06.06.2013 - Designa, para exercer do dia 06/06/2013 até 
05/07/2013, a função de Coordenador de Distribuição de Água, Coleta, Afastamento 
e Tratamento de Esgotos, o servidor José Donizete Fregone, em substituição ao titular, 
Marcos Marques Felix.
Portaria n° 53/2013 de 06.06.2013 - Designa, para exercer do dia 06/06/2013 até 
05/07/2013, a função de Encarregado de Serviços de Coleta, Tratamento e Afastamento 
de Esgotos, o servidor José Donisete Fregone, em substituição ao titular, Willian Do- 
nizete de Assis.

Lençóis Paulista, 06 de junho de 2013.
José Antonio Marise 

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 25,52.



Saúde TAXA DE GORDURA
Um estudo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, mostrou que 58%  dos 
paulistanos têm taxa de gordura com risco de desenvolvimento de doenças ligadas 
à obesidade, como o diabetes tipo 2 e as cardiopatias. Isso significa que muitas 
vezes a pessoa pode estar com o peso ideal, mas uma porcentagem grande do 
corpo é de gordura, o que aumenta a possibilidade de desenvolver certas doenças.

OFTALMOLOGIA

Síndrome dos olhos secos atinge 
mais mulheres a partir dos 40
Doença pode ser causada por fatores externos, mas hormônios têm grande influência

Priscila Pegatin
miH: PRISCILA PEGATIN/O ICO

pem po seco, ar condicio
nado e uso excessivo do 

J  computador, tablet ou 
smartphone são algumas das 
causas da síndrome do olho 
seco. Conhecida popularmente 
pelo desconforto, ardência e 
olho embaçado, a doença afeta 
mais as mulheres, a partir dos 
40 anos, apesar de já aparecer, 
não com tanta frequência, em 
crianças. ”Se está incomodan
do é porque tem atrito entre 
a pálpebra e a superfície do 
olho. Quando a lubrificação fa
lha arde o olho, embaça e fica 
a sensação de como se tivesse 
areia”, explica o oftalmologista 
Fabiano Peres Miguel.

Outros motivos que podem 
causar a síndrome do olho seco 
são mudanças hormonais. ”É 
mais comum em mulheres a 
partir dos 40 anos por causa

ORIENTAÇÃO - Oftalmologista explica sobre a síndrome do olho seco e 
a importância de utilizar o colírio adequado

dessas alterações hormonais, 
mas depois é normatizado. Em 
crianças, antigamente quase não 
se via, mas hoje tem um caso ou 
outro, apesar de ser bem mais 
frequente em adultos”.

O tratamento da síndrome 
pode ser feito com o uso de lu
brificantes que são as lágrimas 
artificiais. ”A lágrima vai desde

a mais simples que é a mais lí
quida até as mais viscosas que 
são em gel. A indicação é basea
da em exame e no problema, se 
não tiver causa aparente pode 
ser pelo uso do computador, ar 
condicionado, porque no com
putador a gente pisca menos 
vezes que o habitual”, explica.

A indicação médica é funda-

mental, já que segundo Miguel, 
nem todas os colírios podem 
ser utilizadas diversas vezes 
ao dia. ”Existem produtos com 
preservativo e sem preservativo 
na formulação”, diz. ”Preserva- 
tivo é o conservante que man
tém sem estragar. Então quando 
não tem preservativo, não tem 
limite de uso, pode usar quan
tas vezes precisar, apesar de 
que essas são um pouco mais 
caras”. Já os colírios com pre
servativo podem ser utilizados 
no máximo, por cinco vezes ao 
dia. ”A lágrima pode acabar por 
irritar o olho”.

Mas o oftalmologista alerta, 
que o colírio só deve ser utiliza
do quando existe o problema e 
não como forma de prevenção. 
”O ideal é pingar quando co
meçar a incomodar, sem deixar 
irritar porque depois que o olho 
está irritado vai demorar mais 
para voltar ao normal”, finaliza.

CAMPANHA

Vacinação contra poliomielite começa no sábado
Em Lençóis Paulista, são esperadas mais de quatro mil crianças entre seis meses e cinco anos

Da Redacâo

O sábado, 8 de junho, é o Dia 
D de vacinação contra a Po- 
liomielite. Em Lençóis Pau

lista, todas as unidades de saúde 
estarão abertas das 8h às 17h para 
fazer a imunização. São esperadas 
mais de quatro mil crianças entre 
seis meses e cinco anos de idade.

A novidade neste ano é a mu
dança da faixa etária abrangida 
pela campanha. Receberão as do
ses em gotas da vacina Sabin ape
nas as crianças maiores de seis 
meses. Além da vacina contra a 
poliomielite, os pais ou respon
sáveis que levarem a caderneta 
de vacinação de seus filhos em 
algum dos postos fixos poderão 
aproveitar para atualizar as doses 
de outros tipos de vacina que es
tejam em atraso.

O Estado de São Paulo não 
registra nenhum caso de paralisia 
infantil desde 1988. No entanto,

como o vírus da poliomielite ain
da circula em países da África e 
da Ásia, é fundamental que todas 
as crianças menores de cinco anos 
sejam imunizadas.

A primeira etapa da campa
nha segue até 21 de junho. Entre
tanto, o diretor de Saúde, Márcio 
Caneppele Santarém, reforça a 
importância dos pais levarem os 
filhos às unidades no sábado.

JMJ
No sábado 8, também esta

rão disponíveis vacinas para as 
pessoas que vão participar da 
Jornal Mundial da Juventude, 
evento marcado para julho, no 
Rio de Janeiro.

A Diretoria de Saúde está co
locando em ordem a caderneta de 
vacinação de quem vai participar 
do encontro com o Papa Francis
co, especialmente as doses contra 
sarampo, tétano e febre amarela.

”As vacinas são a melhor for

ma de prevenir e erradicar doen
ças infecto-contagiosas. Pais de 
crianças menores de cinco anos, 
procurem um posto de vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

✓  AMBULATÓRIO DE 
SPECIALIDADES
Dr. Antonio Tedesco (Avenida Brasil, 686, 
Centro)

■ / UBS DR. JOÃO PACCOLA PRIMO
(Rua dos Lavradores, n° 34, Núcleo)

✓  UBS DR. JOSÉ ANTONIO 
GARRIDO (Rua Marechal Dutra, n° 895, 
Jardim Ubirama)

■ / UBS DR. ANTONIO LEÃO TOCCI
(Rua Dias Gomes, n° 37, Cecap)

✓  ESF DRA. IRENE DA COSTA 
ANDRADE (Rua das Araras, n° 560, 
Jardim das Nações)

■ / ESF WINTER MALATRAZI (Rua 
Manoel Duarte Moreira, n° 170, Júlio 
Ferrari)

Os jovens que vão participar da 
JMJ, coloquem a caderneta em 
dia”, destaca o diretor de Saúde. 
(com assessoria de imprensa)

■ / ESF VICTÓRIO BOSO
(Rua Bento Ribeiro, n° 29, Alfredo Guedes)

✓  ESF DR. LUIS FERNANDO LELLIS 
DEANDRADE
(Rua João Coneglian, n° 360,
Jardim Caju)

Y  ESF DR. JOSÉ NEGE (Rua Bahia, n° 
294, Vila Cruzeiro)

■ / ESF VEREADOR CARLOS 
ALBERTO BAPTISTELLA (Rua Ana 
Neri, n° 124, Vila Mamedina)

• /  CRECHE MARTA DAL BEN CONTI
(Rua Pedro José Ludovico, n° 401, 
Residencial Açaí 1): neste local das 8h 
às 13h.

C o n su ltó rio  O d o n to ló g ico
Dra. Elizandro Paccola 

Moretto de Almeida
Cirurgiã ■ Dentista CROSP 82240

^  Odontologia Estética 
, T.rmadoBem *  ► Poriodontia

► Endodontia 
\  Cirurgia e implantes 
\  Próteses dentárias 
y  Tratamentos de apnéia 

do sono e ronco em adultos

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

CCínica
Santa <^sa

Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 
: RPG - Pilates - Psicoterapia

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

M A G IS T R A L
P H A R M A

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s

w w w .m a g is t 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 ail; À
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; i
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e ã
- Arom aterapia g
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; Ê
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência t  C E

f  1 4  3 2 6 4 - 1 2 6 6
R U A  IG N Á C IO  A N S E L M O , 5 9 0  

C E N T R O  - LEN Ç Ó IS  PA U LISTA /SP

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

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

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

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

Tel (1 4 ) 32 6 4 -1 5 3 7  | Cel (1 4 ) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 65 , sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

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

Y  PameLab
/  L a b o ra tó r io  de  A n á lis e s  C lin ic a s

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

•DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓ XIM O  A O  CO LÉG IO  PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade
FOTO: STUDIO A

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CULTURA
O diretor de Recursos 
Humanos da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Marcos 
Norabele, com o sobrinho, 
Marco Antonio, marcou 
presença nas atividades 
desenvolvidas pelo projeto 
Teatro a Bordo, que 
desembarcou na praça 
Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica.

• A jornalista Priscila Pegatin 
recebeu os parabéns pelo seu 
aniversário ontem de toda a 
equipe do jornal O ECO. Saúde 
e muito sucesso em sua vida 
pessoal e profissional.

CHURRASCO
Gilberto na 
Estância Grill

• Para felicidade 
dos pais a 
pequena Lívia 
completou 6 
meses de vida.

FOTO: KING STUDIO

* Thiago marcou presença nos seus 9 meses em nosso estúdio.

S A N T i^ L A R A
0  Materiais Elétricos

PRO M O ÇÃO  INCRÍVEL! 

CHUVEIRO
MAXIBANHO

LORENZETTI

R$29,00
O melhor preço de Lençóis 

Paulista e região!
Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

OEG©
.^UM SENHOR JORNAL

FOTO: STUDIO A

O Maria Fernanda,
Marcela e Julia no Teatro a 
Bordo, Concha Acústica 
0  Junior Dias na Estância 
Grill
© Maria Eduarda e Iraci 
no Teatro a Bordo, Concha 
Acústica
O  Maria Luiza e José na 
Estância Grill 
© Maria Passini na 
Estância Grill
O  Renato na Estância Grill

C A S A S S O U T O
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


