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ODONTOLOGIA

Extrair dente do 
siso é preciso, na 
maioria dos casos

Depois dos 17 anos, é quase ine
vitável passar pela cirurgia de retirada 
do dente do siso. Famosos por não ter 
função na arcada dentária, o dente do 
siso também é motivo de medo, para 
alguns pacientes. Segundo a cirurgiã- 
-dentista Elizandra Paccola Moretto de 
Almeida, o melhor a fazer é procurar 
por um profissional assim que perce
ber que o dente está nascendo e verifi
car se a extração será necessária.

^ÃSP

Servidores têm 
mais de 550 
convênios

A Associação dos Servidores Pú
blicos de Lençóis Paulista, através 
do Cartão ASP, está disponibilizando 
mais de 550 convênios aos servidores 
e dependentes. Além dos benefícios, 
os associados podem utilizar o Recan
to do Café, com um preço diferencia
do. O local é um espaço para pesca, 
jogos de futebol e eventos. Na área da 
saúde, a ASP mantém convênios com 
planos médicos e odontológicos.
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Thiago Trecenti 
é escolhido 
Homem do Ano 
por Projeto H
O ECO divulga lista de prêmios especiais dos 
Melhores; Sara Palma Andreoli é a Mulher do Ano

DINHEIRO EM CAIXA

Bel assina convênio 
de nova Rodoviária

TAPETE VERMELHO - O troféu Melhores do Ano será entregue no dia 17 de agosto

A prefeita Bel Lorenzetti esteve 
ontem em São Paulo e assinou três 
convênios para Lençóis Paulista. O 
primeiro deles, de R$ 500 mil, diz 
respeito à pavimentação e colocação 
de guias no Distrito Empresarial. O 
segundo convênio - de R$ 100 mil, 
emenda do deputado estadual Pedro 
Tobias - possibilita a continuidade 
do recape no bairro Bela Vista. O 
terceiro convênio assinado por Bel é

no valor de R$ 1,5 milhão, foi com 
o DER para a construção do novo 
terminal rodoviário. O próximo 
passo para que as obras iniciem é 
a abertura no processo de licitação 
para que a empresa seja contrata
da. Lençóis Paulista também foi 
citada pelo governador Geraldo 
Alckmin porque será a primeira 
cidade a inaugurar uma creche do 
programa Primeiríssima Infância.

ADMINISTRAÇÃO

União cede prédio 
da Destilaria______ <S>

AREIÓPOLIS

Site da Câmara 
de Vereadores é 
alvo de hackers

O site da Câmara de Areiópolis foi 
invadido por hackers e não funciona 
desde o dia 30 de junho. Quem aces
sar o domínio www.camaraareiopo- 
lis.sp.gov.br vê grafismos que nada 
têm a ver com o interesse público 
do portal. Procurado pelo O ECO, 
o presidente da Casa, Wanderley 
Pelissolli, confirmou que o site está 
fora do ar, mas mostrou não ter co
nhecimento do hackeamento.

BOREBI

Divergência expõe racha entre Mané Frias e Pastor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JOGOS REGIONAIS

Competições dos Jogos 
Regionais começam amanhã

Entre 19 e 27 de julho, atletas de 
toda a região (foto ao lado) estarão em 
São Carlos disputando os Jogos Regio
nais. A novidade e, no caso de muitas 
delegações, um problema, é que nes
te ano houve a extinção da categoria 
sub-21, o que levará todas as equipes 
a competirem juntas na categoria li
vre. Os dirigentes esportivos das ci
dades da região de Lençóis Paulista 
argumentam que o novo modelo de

disputa pode diminuir as chances de 
medalhas das delegações menores ou 
menos profissionalizadas. Lençóis par
ticipará com 300 atletas na 1  ̂divisão, 
em 32 modalidades. Para o diretor de 
Esportes José Lenci, a performance 
da delegação ainda é uma incógnita, 
justamente pela extinção das divisões. 
“A grande maioria dos nossos atletas 
é juvenil e terá de disputar com con
correntes mais experientes.
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Servidor associado conta com
diversos convênios e benefícios

Disponibilizando mais 
de 550 convênios, o Cartão 
ASP leva aos servidores 
conveniados e seus depen
dentes serviços e produtos 
existentes no comércio 
lençoense parcelado em 
até seis pagamentos. Esta 
é apenas uma das muitas 
vantagens que os servido
res municipais e seus de
pendentes têm à disposi
ção, a partir momento que 
passam a integrar o qua
dro de associados da ASP.

Os associados também 
podem utilizar o Recanto 
do Café. O espaço locali
zado no bairro de Alfre
do Guedes possui 84,7 mil 
metros quadrados. Além 
dos quiosques, o Recanto 
do Café possui um exce
lente pesqueiro com diver
sas variedades de peixes.

O Recanto do Café 
possui ainda bar, sala de 
jogos, campo de futebol e 
playground para crianças. 
A utilização do campo de 
futebol também deve ser 
agendada previamente no 
início de cada semana.

O espaço também pode 
ser locado para eventos 
sociais como casamentos, 
festas de 15 anos entre ou
tros. Para não associados, 
o valor do aluguel é de R$ 
1.000. Já para os servidores 
associados, o valor é de R$ 
600, podendo ser dividido 
em até três vezes no cartão 
ASP. Nos casos em que o 
contratante providenciar
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SERVIÇOS -  Asso
ciação dos Setvido- 
res Públicos oferece 
serviços em mais de 
550 estabelecimen
tos para associados

o serviço de buffet, não é 
preciso comprar as bebidas 
no Bar do Recanto.

Neste caso, o contra
tante pode comprar as be
bidas junto a um fornece
dor de sua preferência.

A barraca do Virgílio 
Rocha também continua 
disponível para utilização 
dos servidores associados 
e seus dependentes. Bas
ta colocar o nome para o 
sorteio através do site da 
ASP, www.asplp.com.br.

Na área de saúde, a 
ASP mantém convênios 
com a Unimed Coopera
tiva de Trabalho Médico, 
com a Saúde Dental e com 
a Uniodonto, oferecen
do planos de saúde e de 
odontologia, com valores 
menores aos planos parti
culares.

Os associados ASP 
também podem participam 
gratuitamente dos even
tos promovidos pela ASP

ao longo do ano, as tradi
cionais Festa da Mulher, 
Festa Junina e a Festa do 
Servidor. Além das cam
panhas promocionais para 
as datas comemorativas 
como a que foi realizada 
recentemente no Dia dos 
Namorados.

Os servidores associa
dos e seus dependentes 
tem à sua disposição, uma 
ampla rede hoteleira que 
inclui pousadas, resorts 
e hotéis em todo o Bra
sil que oferece até 60% de 
desconto, de acordo com a 
data da reserva.

Os associados e seus 
dependentes podem utili-

zar a rede de lazer e cul
tura disponível em todos 
os 365 dias do ano. As aco
modações podem ser sim
ples, intermediárias ou de 
luxo. Os associados podem 
comprar pacotes nacio
nais e internacionais com 
exclusividade com preços 
competitivos e de acordo 
com sua disponibilidade 
financeira.

Você servidor público 
que ainda não é associado 
procure a sede administra
tiva da ASP na Rua César 
Giacomini, 241, na Vila 
Santa Cecília, das 8hs às 
18hs, de segunda a sexta
-feira e associe-se.

ASP promove concurso 
cultural para o Dia dos Pais

Para comemorar o Dia 
dos Pais, a ASP vai pro
mover um concurso em 
homenagem ao Dia dos 
Pais. Os servidores asso
ciados, interessados em

participar do concurso, 
devem conferir na edi
ção de julho da Revista 
ASP (encartada na folha 
de pagamento de agos
to) e na próxima edição

do ASP em Ação aqui no 
jornal O ECO (na quin
ta-feira, 1° de agosto), os 
critérios, prêmios e pra
zos para a participação.

“Já estamos pensando

em novas promoçoes e 
campanhas para as pró
ximas datas comemora
tivas”, informou o presi
dente da ASP, Jonadabe 
José de Souza, o Jonas.

P A L A V R A  D O  P R E S ID E N T E
Colegas servidores

O informativo ASP des
ta quinta-feira traz matéria 
falando sobre as vantagens e 
benefícios que os associados 
e seus dependentes tem à sua 
disposição.

São várias opções de lojas 
de confecções, postos de gaso
lina, cursos, restaurantes, pla
nos de saúde e odontologia e 
prestadores de serviços. Tudo 
isso com a comodidade do car
tão ASP, com despesas que não 
comprometem o orçamento do 
servidor público. Com uma pe
quena mensalidade, o funcioná
rio passa a integrar o quadro de 
associados da ASP, participan
do também de todos os eventos 
e promoções realizados pela 
ASP ao longo do ano.

Ainda neste segmento, 
quero cumprimentar toda a 
equipe da Diretoria de Espor
tes e Recreação e o SESI, pela 
realização dos Jogos do SESI e 
Jogos da Indústria e Comércio, 
JOCI. O sucesso da competição 
realizada entre os meses de abril 
e julho, mostra mais uma vez a 
força da indústria e do comércio 
lençoense. Foram mais de 485 
partidas disputadas, trinta e três

modalidades esportivas e uma 
média de 1.850 participantes 
representando 31 empresas da 
indústria e comércio.

Estamos finalizando tam
bém a edição de agosto da Re
vista ASP. Mais uma vez tere
mos muitas novidades e uma 
homenagem especial ao Dia dos 
Pais. O projeto está sendo pre
parado com muito carinho pela 
equipe de Marketing da ASP, 
com a coordenação do publici
tário Flávio Rocha. Já

iniciamos também o pla
nejamento para os próximos 
eventos no segundo semestre, 
com destaque para a Festa do 
Servidor.

Boa leitura e um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP
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MUDOU DA PRAÇA DO TONIÍÃO
PARA A CONCESSIONÁRIA VIA MARCONÍ

mus COHfOKTO PARA VOCÊ SAIR D i CARRO NOVO!

I& 19,20  C 21 DE JUIHO
LENÇÓIS PAULISTA - (14) 3269.1200
R. JOSÉ PACCOLA, 63 - PQ. RES. SÃO JOSÉ

www.viamaixoni.com.br
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RESPEITE AS SIN ALIZAÇÕ ES DE TRANSITO  

SE BEBER, N Ã O  DIRUA.

V 0 7
V I A  M A R C O N I

FIAT E AQUI!

PRÊMIO MELHORES . 2012 Pesquisa de 
opinião pública

COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

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

Agência de Turismo ^
cvc ..............................................0 9 ,1 %

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

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

1 1.

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

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

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

Clínica Fisioterapia *>*3
Cliffe.................. ,.„...................... 2 3 , 4 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estacionamento
Veículos Semi-Novos *>>|
Scuderia.....................................2 4 , 2 %

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

Farmácia de Manipulação ^  jm
Homeopática Lençóis..........6 4 , 9 %

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

Floricultura jm  ^
Iracema......................................4 8 , 3 %

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

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

Hotel M  —
Passer.......................................... 3 5 , 8 %

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

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

Instituição Financeira de

LCG Giglioli.................................. 3 1 ,7 %

Joalheria e Relojoaria ^  jm
Monalisa.....................................6 4 , 2 %

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

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

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

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

Loja de brinquedos jm  ^
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 ^
Eletro Santa Clara...................4 8 , 3 %

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

Loja de Moda Íntima ^
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 C ' 3
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 *3 A
Ubirama...................................... 3 9 , 6 %

Serviços Elétricos ^ A
MA 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 %

Ótic  ̂ 4 2C o n te n te ...................................... 4 2 ,7%

Padaria e Confeitaria
T r ig a l............................................. 5 1 ,8%

Papelaria e 
Material Escolar
B a iú ca ........................................... 5 7 ,8%

Pizzaria . C * )
H á b il................................................5 2 ,1%

Posto de Combustíveis ^
L e ã o ..............................................2 8 ,4%

Provedor de Internet ^ «1
L p n e t...............................................7 1 ,4%

Remanufatura de Cartuchos m ^
Im p r im a x .....................................4 6 ,7%

Restaurante
V a ra n d a ....................................... 2 7 ,3%

Salão de Cabeleireiro (a) ^  ̂
C an tinho  da B e le z a ..................1 8 ,2%

Serralheria ^
P o r ta l............................................ 2 5 ,7%

Supermercados m ^
Santa C a ta r in a ..........................4 0 ,2%

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

Transporte Escolar ^  ^
S a n h e iro ......................................6 6 ,2%

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

COLÉGIOS 
E ESCOLAS

Colégio Particular
C o o p e re lp ................. . 3 2 ,4%

Escola de Cursos 
Profissionalizantes
SEN AI......................... .'. . 5 5 ,1%

Escola de Idiomas ^
F isk ......................... ........... .: ....... 3 7 ,

Escola de Informática y |
C ebrac....................................... . . 4 2 ,

, 0%

,1%

PROFISSIONAIS E 
PERSONALIDADES

Advogado *>*3
A ilto n  Lau rind o  - T ip ó ...........2 3 ,7%

Artista Local ^  _
Lucas F e rre ira ...........................3 5 ,9%

Arquiteto (a)
M árc ia  M a r t in ...........................3 3 ,6%

Comerciante Destaque
M arcos C o n te n te .......................... 8 ,9%

K l '

Dentista m ^
Em erson C arrit C oneg lian .... 4 8 ,7%

Empresa Destaque
G rupo L w a r t .......... .■..................  5 7 ,3%

Empresário Destaque
Luiz Carlos T re c e n ti..................4 1 ,2%

Engenheiro ^ A
Eder F u rla n ................................. 6 0 ,9%

Personalidade mais influente de 
2012
Bel L o re n ze tti 8 2 ,4%

Político Destaque de 2012
Bel L o re n z e tt i............ .̂.............2 3 ,7%

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

Radio AM Local ^  A Á
D ifu s o ra ..................................1 0 0 ,0%

Radio FM Local C V I
V en tu ra  F M ................................ 5 4 ,9%

http://www.viamaixoni.com.br


Opinião FRASE
• "A cada ano, a premiação dos destaques especiais adota critérios mais exigentes, sempre em 
atenção às demandas importantes da nossa cidade. Esse é o nosso reconhecimento a todos 
que buscam a excelência na atividade econômica, ambiental, social e política, entre outras",

Moisés Rocha, empresário e jornalista sobre o troféu Melhores do Ano

PARA PENSAR
• "Só engrandecemos o nosso 
direito à vida cumprindo o nosso 
dever de cidadãos do mundo."

M ahatm a Gandhi

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

A festa do PIB lençoense

O jornal O ECO divulga hoje a relação 
dos prêmios especiais da festa Me
lhoras do Ano, que vai acontecer 

no dia 17 de agosto, às 20h30, no Clube 
Esportivo Marimbondo. São dois grupos 

de premiados: os escolhidos pelo voto 
popular -  através de pesquisa de opi
nião, realizada de maneira científica 
-  e os escolhidos pela equipe do jor

nal. Esse segundo grupo pretende 
jogar luz sobre projetos e pessoas 
que fizeram a diferença em 2012. 
Por isso, o jornal procura pessoas 

em áreas diferentes como cultura, 
educação, economia para mostrar 

a pluralidade de sociedade lenço- 
ense e também regional, já que o

prêmio também olha para personalidades 
de outras cidades. O Melhores do Ano, 
dessa forma, consegue atender ao princí
pio da pluralidade premiando por mérito 
boas iniciativas que ao logo das próximas 
edições de O ECO serão esmiuçadas para 
mostrar o porquê vão receber a estatueta 
de Melhor do Ano. Mas mesmo sem co
nhecer profundamente cada uma das pes
soas ou projetos escolhidos entre os prê
mios especiais, basta olhar para perceber 
que eles fazem jus ao posto alcançado.

Por isso, o jornal O ECO deseja os pa
rabéns a todos os escolhidos e que este 
prêmio sirva de incentivo para que cada 
premiado ou premiada continue trilhando 
sempre um caminho ascendente.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // // // ^ ^ ^ ^
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Sobre semáforos e padarias
Fernando Darcie
é publicitário e empresário

De um modo geral, cidades pequenas 
como Lençóis Paulista são bem pa
recidas: pacatas, monótonas e con

servadoras. Qualquer pessoa que já tenha 
visitado ou vivido em alguma cidade de 
maior porte (até Bauru vale) sabe que o 
jeito de pensar e de viver é mais tranqui
lo por aqui. Isso não é nem de todo ruim, 
mas também não é algo 100% positivo.

Lençóis é uma terra de paradigmas e 
preconceitos. Aqui as diferenças são acei
tas só até um certo ponto; ir além desse 
ponto incomoda. Tatuado? Bandido. Gay? 
Doente. Não cristão? Satanista. Estes pre
conceitos ainda existem nas cabeças de 
muitos brasileiros; contudo, repito, em ci
dades pequenas tendem a se tornar para
digmas inquebrantáveis.

Acho que o maior exemplo de como a 
cabeça do lençoense lida com paradigmas 
é a Rua XV. Há alguns anos, esta via dei
xou de ser preferencial para o trânsito de 
veículos em quase todas as suas esqui
nas. No entanto, mesmo depois de tanto 
tempo, de campanhas informativas e com 
as placas de "pare" na cara dos motoris
tas, ainda há muita confusão: gente que 
para na preferencial e gente que não para 
no "pare". Éramos acostumados e demo
raremos em desacostumar.

E tem relação com o trânsito a indaga
ção que, dia desses, surgiu em uma conver

sa com amigos: em Lençóis Paulista existem 
mais padarias do que semáforos. Também 
não dá para saber se isso é bom ou ruim.

São, talvez, as duas maiores diferenças 
que Lençóis possui de cidades tão ordinárias 
quanto ela. Pelas minhas contas, o municí
pio tem somente sete semáforos para au
tomóveis (três na Padre Salústio, dois na 25 
de Janeiro, um na Geraldo Pereira e um na 
Vila Cruzeiro) e apenas um para pedestres. 
A frota municipal, no entanto, cresceu e 
cresce vertiginosamente. A opção adotada, 
com rotatórias é, a meu ver, boa; mas não é 
possível instalar rotatórias em todas as es
quinas críticas. Mesmo assim, o paradigma 
de que Lençóis não precisa de semáforos 
perdura, e algumas pessoas ainda precisa
rão morrer em determinadas esquinas para 
que o óbvio seja enxergado e remediado.

Um desses semáforos foi instalado, 
após alguns acidentes graves, na esquina 
de uma padaria no Centro. Daí vem o ou
tro ponto: tem muita padaria em Lençóis; 
e a maioria é excelente. Quando comparo 
LP com outras cidades do mesmo porte, 
vejo que esse é um dos aspectos positi
vos daqui. Talvez isso também seja um 
paradigma, quem sabe oriundo das non- 
nas italianas que por aqui viveram e que 
tantos pães assaram. O fato é que o café 
da manhã e os lanchinhos daqui são nota 
dez, apesar da recente onda de assaltos 
nesses estabelecimentos.

E daí? São muitas padarias ou são pou
cos semáforos?
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Surpreenda sua esposa VI
Marcos Aparecido de Toledo_________
é advogado, empresário e teólogo

Você como esposo vive atento aos de
talhes, pois bem é bom pensar mais 
detidamente nisso? Toda mulher dá 

muita importância a pequenos detalhes, 
principalmente quando o esposo tem um 
cuidado especial nas pequeninas coisas. 
Não estão erradas em assim pensar já que, 
quem pensa nas pequenas, não costuma 
esquecer as grandes. É muito comum os 
homens esquecerem a data de aniversá
rio, de casamento, imaginem do perfume 
que ela mais gosta. Numa conferência de 
casamento foram feitas duas perguntas:
"O que faz você se sentir mais íntimo do 
seu cônjuge?" e "O que faz você se sentir 
amada?". Os casais se viraram uns para os 
outros e de mãos dadas compartilharam o 
que estava em seu coração. Dentre os inú
meros itens compartilhados, pode o pales
trante saber que as esposas não exigiam 
muito dos seus maridos, aliás, coisas sim
ples. E, uma delas, relatou que gostaria do 
seu marido que ele apenas lhe desse um 
beijo de boa noite, ainda outra, que seu 
marido lhe desse, simplesmente, boa noi
te. O amor está nos detalhes, nas coisas 
pequenas, nas nuances do afeto. Dentre 
outras, o amor pode ser traduzido assim: 
"Você notou as sutilezas e importou-se o 
suficiente para agir de acordo com elas?". 
Você conhece as preferências da sua es-

posa? Comece a tomar nota das pequenas 
coisas que a sua esposa gosta. Por exem
plo: comida, roupa, palavras, perfume, 
passeios, colônia ou loção que você pode 
usar para agradá-la, bebida, restaurante, 
gestos, mimos, etc. No livro do profeta 
Zacarias (4:10) diz o seguinte: "Quem des
preza o dia das coisas pequenas". Será que 
eu tenho desprezado as pequenas coisas 
que são importantes para minha esposa?. 
Deus quer que todos se preocupem com 
as pequenas coisas do mundo, e também 
da nossa parceira. Seja sábio, transforme 
hoje mesmo as pequenas coisas em coi
sas grandes para sua esposa. Se não fez, 
cuide em fazer uma lista dos gostos e 
preferências dela e planeje um programa 
repleto desses itens favoritos. Empenhe
-se em uma série de pequenos atos de 
serviço e cuidado ao longo de todo o dia. 
Pratique pequenos gestos de afeto, acom
panhando a lista elaborada. Prepare e leve 
até a cama o café da manhã. Procure sa
ber qual o programa de TV que ela mais 
gosta, assista em sua companhia. Faça um 
lanche e sirva para ela. Apare a barba e 
use a loção de sua preferência. Ainda, ten
te algo radical, continue observando essas 
pequenas coisas buscando reconhecê-las, 
apreciá-las e colocá-las em prática. Some 
as nuances de modo grandioso para atiçar 
o fogo do seu amor, e, considere coroar a 
noite proporcionando a ela uma relação 
sexual do jeito que ela mais gosta.

Gondim visita Lençóis
O deputado estadual Luiz Carlos Gondim (PPS) esteve em Lençóis 

Paulista, onde foi recepcionado pelo vice-prefeito, José Antônio Marise 
(PSDB), e pelo presidente municipal do pPs, o empresário Mario Silvio 
Batistella. Ele também visitou outras cidades da região como Borebi, 
Macatuba, Agudos e São Manuel. Gondim disse que vai acompanhar o 
processo de implantação do Centro de Quimioterapia e se colocou à dis
posição para ajudar no que for preciso.

FOTO: ANGELO NETO/O ECO

Politicando
Gondim (à esquer

da) foi recepcionado 
pelo empresário Mario 
Batistella e pelo vice- 
-prefeito Marise; par
lamentar ainda esteve 
em outras cidades da 
região durante vistas 
institucionais.

Reajuste SUS
Formado em medicina, ele co

locou o reajuste da tabela SUS 
(Sistema Único de Saúde) como 
saída para o fim da crise vivida pe
las Santas Casas de todo o Brasil. 
"Queremos que o Governo Fede
ral dê uma atenção especial para 
isso", defendeu.

Convênio
O prefeito de Borebi, Mano

el Frias Filho (PR), o Mané, tam
bém fez questão de participar do 
encontro. O republicando esteve 
ontem em São Paulo, onde assi
nou convênio para receber alguns 
veículos. O pacote faz parte da 
promessa do governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) no início do ano 
às cidades com menos de 50 mil 
habitantes.

No trabalho
Por mencionar a cidade vizinha, 

os holofotes continuam direciona
dos ao ex-prefeito Antônio Carlos 
Vaca (PSDB). Mesmo fora do Poder 
Executivo, ele disse que continua 
trabalhando pela cidade através 
do bom relacionamento que tem 
com o Governo do Estado.

Assessor
O ex-prefeito confirm o u oque 

O ECO já havia adiantado nestas li
nhas da coluna: Vaca vai trabalhar 
na administração de Agu d os. Em 
agosto, ele vai assumir a assesso- 
ria política do prefeito Everton Oc- 
taviani (PMDB).

Exemplo
O nome da prefeita Bel Loren- 

zetti (PSDB) e da cidade de Lençóis 
Paulista foram citados pelo gover
nador Alckmin, durante evento em 
São Paulo para cerca de 400 pre
feitos de todo o Estado.

Exemplo
O governador citou a creche 

do bairro Santa Terezinha como 
a primeira a ser inaugurada pelo 
programa SP pela Primeiríssima 
Infância. "Ficamos muito feli
zes pela cidade e pelas coisas 
que nós conseguimos", afirmou 
a prefeita em entrevista ao ECO 
90.1 Notícias.

Quase garantida
Como já adiantado pelo jornal O 

ECO, Alckmin deve mesmo ter pre
sença garantida na inauguração 
da creche. A expectativa, agora, é 
apenas para a confirmação defini
tiva da data.

Inundação
O departamento de Comuni

cação da Prefeitura de Macatu- 
ba colocou nas ruas -  e também 
nas casas dos moradores - um 
jornal informativo denominado 
Comunicar. Sobre a supervisão 
do jornalista Sandro Alponte, fo
ram impressos 5 mil exemplares 
do informativo. Com uma popu
lação total de 16 mil habitantes, 
segundo o IBGE, o departamento 
distribuiu um jornal para cada três 
habitantes. Haja leitor!
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Com o anúncio do 
Lumia 1020, celular com 
Windows Phone 8 e 
câmera de 41 Mpixels, 
Nokia reforça aposta em 
"supercâmeras".

PayPal credita US$ 92 quatrilhões 
em conta de usuário por acidente

O que você faria com mais de US$ 
92.000.000.000.000.000? Ficou perdido 
nos zeros? Eu ajudo: são 92 quatrilhões 
de dólares. Ou, na baratíssima cotação 
atual do dólar, 203 quatrilhões de reais. 
Essa quantia gigantesca esteve acidental
mente, por um breve momento, na conta 
do PayPal de Chris Reynolds, um homem 
de 56 anos da Pensilvânia, que usa o ser
viço de pagamento on-line para comprar 
e vender peças de carro e outros itens. 
Reynolds percebeu que havia ficado tem
porariamente "quatrilionário" quando 
recebeu um extrato mensal do PayPal, 
dizendo que o balanço de sua conta na
quele mês era de -respire bem fundo:

US$ 92.233.720.368.547.800.
(Noventa e dois quatrilhões, duzentos 

e trinta e três trilhões, setecentos e vinte 
bilhões, trezentos e sessenta e oito mi
lhões, quinhentos e quarenta e sete mil e 
oitocentos dólares.)

Mas quando Reynolds -que costuma 
gastar US$ 100 por mês no site- acessou 
sua conta, o erro havia sido corrigido. "Eu 
pagaria a dívida interna [dos EUA] primei
ro. Daí compraria os Phillies [time da Ma
jor League Baseball situado na Filadélfia], 
se eu conseguisse um bom preço", disse 
ele à United Press International. 0 PayPal 
disse que não comentaria 0 caso, pois vai 
contra suas normas de privacidade falar 
de contas específicas de usuários. Para 
você ter uma ideia, a quantia é 1.300 ve

zes maior que 0 PIB de todos os países 
^  do mundo, juntos. Com US$ 92 qua- 

trilhões daria para comprar:

• 46 milhões de Antilia, a casa 
mais cara do mundo, que tem 27 an

dares -6 reservados só para carros- e 
fica localizada em Bombaim, na índia; sua 
construção foi estimada em US$ 2 bilhões.

• Ou mais de 3 bilhões de Mercedes Benz 
W196, usada pelo argentino Fangio para ga
rantir seu segundo título mundial na Fórmu
la 1, em 1954, e avaliado como 0 carro mais 
caro da história após ser vendido recente
mente num leilão por US$ 29,6 milhões;

Se você não for tão materialista assim, 
também dá para doar para inúmeras insti
tuições de caridade ou centros de pesqui
sa de doenças, as opções são (quase) infi
nitas. Por isso, fica a pergunta: O que você 
faria com US$ 92.000.000.000.000.000?

///////////^ ////////////////////^ ^ ^ ^
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QUINTA-FEIRA, 18/07
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m anhã ta rd e

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NASCER E PÔR-DO-SOL: | | 6 h 5 4  Í ^ 17h49

t 27°^ ^  0mm /UR91%

SEXTA-FEIRA, 19/07 NASCER E PÔR-DO-SOL: i ^ 6 h 5 4  F ^ 1 7 h 4 9

Í Ü  < 3  t 24°^ 11mm rUR90%
^  *^^80% ^̂ ^ 52%

m anhã ta rd e I18°C
Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

FASES DA LUA
JULHO

Fase
Lua Nova 8
Quarto Crescente i6 
Lua Cheia 22
Quarto Minguante 29

H ora
4:16
0:20
15:17
14:45

N o  h o rá r io  d e  
v e rã o ,  s o m a r  u m a  

h o ra  à s fa s e s  d a  lu a .

i

Políc ia C orpo de S A M U
M il ita r B o m b e iro s

190 193 192
Lençóis P au lis ta B orebi
Conselho Tutelar.... ..3264-8005 Conselho Tutelar.... ..9735-0602
Hosp N S da Piedade . 3269-1033 Emerg Ambulância .....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi....... ..3267-8900

A g u d o s M a c a tu b a
Conselho Tutelar.... ...3262-1162 Conselho Tutelar.... 3298-3036
Hospital de Agudos. ..3262-1444 Santa Casa............ . 3298-9200
Pref de Agudos...... ..3262-8500 Ambulância.........  0800-7701192

Pref de Macatuba.... . 3298-9800
A re ió p o lis
Conselho Tutelar.... ..3846-9912 P ed e rn e ira s
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.... ..3284-6426
Pref de Areiópolis.... .3846-9900 Santa Casa............ ..3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570

Economia INCENTIVO
O presidente do Fed (Banco Central americano), Ben Bernanke, 
afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos ainda esperam 
iniciar a redução de seu programa de compra de ativos neste 
ano, mas deixou em aberto a opção de mudar esse plano para 
qualquer direção se o cenário econômico mudar.

MELHORES DO ANO

O ECO divulga lista de 
homenagens especiais
Melhores do Ano premia a busca da excelência no atendimento ao consumidor lençoense

Saulo Adriano
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Especial para O ECO

A diretoria do Jornal O ECO 
finalizou esta semana e di
vulga hoje a lista completa 

com os nomes dos homenageados 
especiais que vão receber o tro
féu Melhores do Ano na festa em 
noite de gala no Clube Esportivo 
Marimbondo, no dia 17 de agos
to. Outra novidade anunciada é a 
própria estatueta, que o leitor de 
O ECO confere em primeira mão 
nesta edição. Trata-se da atualiza
ção do trabalho O Gazeteiro, de
senvolvido pelo publicitário Beto 
Galassi a pedido do jornal.

Como já é tradição neste que se 
consagra como o maior e mais im
portante evento do gênero em Len
çóis Paulista, a premiação Melhores 
do Ano é dividida em duas partes.

Na primeira, recebem a es
tatueta cerca de oitenta empresas 
e personalidades indicadas pelo 
grande público entrevistado em 
pesquisa de opinião popular. A 
equipe de entrevistadores contra
tada pelo jornal visitou os lares 
de 718 consumidores, entre fe
vereiro e março deste ano, para 
saber quem o público elege como 
os Melhores do Ano nos diversos 
sub-segmentos do comércio, in
dústria e serviços. O resultado das 
indicações dos consumidores foi 
divulgado nas páginas do jornal, 
em uma relação que tem margem 
de confiança de 93%.

Na segunda parte da festa são 
homenageadas personalidades, 
entidades e organizações que se 
destacaram em suas áreas de atua
ção no ano passado e que recebem 
o troféu Melhores por indicação 
de formadores de opinião e da 
equipe do jornal O ECO.

OSCAR LENÇOENSE -  Melhores estende o tapete vermelho para homenagear empresas e personalidades

PRÊMIOS ESPECIAIS - TROFÉU MELHORES DO ANO

★  HOMEM DO ANO - Thiago Trecenti
★  MULHER DO ANO - Sara Palma 
Andreoli
■k PERSONALIDADE DO ANO -
Prefeita Bel Lorenzetti (Lençóis Paulista) 

RESPONSABILIDADE SÓCIO-
★  AMBIENTAL: Projeto Água Brasil
★  DESTAQUE ESPECIAL -  Grupo 
Frigol
★  DESTAQUE ESPECIAL -  Simone 
Dalben (Adefilp)
★  DESTAQUE -  Cibele Luz (Yes)

DESTAQUE EMPRESARIAL -
Tecnocana
ic  PARCEIRO DO MUNICÍPIO -
Governo Geraldo Alckmin
ic  ESPORTISTA DO ANO - Ana Paula
Zillo
★  SOLIDARIEDADE - Corpo de 
Bombeiros

JOVEM EMPREENDEDOR :
Henrique Langona Tagliatela e Mariana 
Cacciolari Rocha
k : JOVEM EMPREENDEDOR -

Renato Elias Simioni
★  AÇÃO EDUCACIONAL -  Escola 
Sesi Lençóis
★  AÇÃO SOCIAL- Unimed
★  a ÇÃO c u l t u r a l  -  Rafael Castro
★  COMUNICAÇÃO - TV TEM 10 anos
★  PERSONALIDADE POLÍTICA -
Prefeito Everton Octaviani (Agudos) 
k  PERSONALIDADE POLÍTICA -
Prefeito João Cury (Botucatu) 
k  DESTAQUE - Companhia da 
Construção (Edifício Orígenes Lessa) 
k  DESTAQUE - Facilpa 35 anos

São cerca de vinte estatuetas 
entregues anualmente como uma 
ação social do próprio jornal para 
incentivar aqueles que fazem a 
diferença em suas áreas de atua
ção. "A cada ano, a premiação dos 
destaques especiais adota critérios 
mais exigentes, sempre em aten
ção às demandas importantes da 
nossa cidade. Esse é o nosso reco
nhecimento a todos que buscam a 
excelência na atividade econômi

ca, ambiental, social e política, en
tre outras", ressalta o empresário 
e jornalista Moisés Rocha, ideali- 
zador do troféu Melhores do Ano.

Defendendo o papel institucio
nal da imprensa séria e responsável, 
Rocha reforça que O ECO promove 
a defesa permanente dos interesses 
do cidadão local ao premiar as per
sonalidades relacionadas entre os 
destaques especiais. O troféu Me
lhores do Ano busca sempre aferir

a qualidade do serviço prestado ao 
consumidor de serviços públicos 
e privados, oferecendo parâmetros 
reais para que ele se torne um con
sumir cada vez mais exigente. "É 
isso que faz girar a roda das empre
sas que buscam se superar sempre, 
é o combustível para quem não se 
acomoda com padrões estabeleci
dos e se renova a todo momento 
para bem atender à sua excelência, 
o consumidor", completa.

Site registra história recente dos Melhores do Ano
Mais um material promocional 

e informativo da festa Melhores do 
Ano do Jornal O ECO acabou de 
sair do forno. Ontem, entrou no ar 
o site (www.melhoresdoanooeco. 
com) com as principais informa
ções da festa que promete encantar 
e embalar os empresários e autori
dades que vão marcar presença na 
principal festa da indústria, comér
cio e prestação de serviços de Len
çóis Paulista. A festa Melhores do

Ano acontece no Clube Esportivo 
Marimbondo, a partir das 20h30, 
no dia 17 de agosto.

O portal reúne informações 
da edição deste ano da festa 
como também o registro foto
gráfico das personalidades que 
desfilaram seu charme e beleza 
pelas edições de 2011 e 2012.

O site traz ainda a pesquisa 
que serve de base para a festa 
Melhores de Ano, além dos víde-

os promocionais produzidos es
pecialmente para o evento, como 
o que foi gravado pela apresen
tadora Helen Ganzarolli que vai 
entregar as estatuetas dos vence-

dores em cada categoria.
No site, também é possível 

ver o cardápio da festa, com 
pratos e bebidas especialmente 
escolhidos para o evento.

GLAMOUR -  Entrou no ar ontem site com todos os detalhes da festa

noite

noite

FOTO: O ECO
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Regional FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO
Sábado e domingo tem quermesse e 
23° Festa em louvor a São Cristóvão na 
paróquia Cristo Ressuscitado, Cecap, em 
Lençóis, a partir das 19h30. No domingo 
tem almoço às nh ,no salão paroquial.

BOREBI

Mané Frias e Pastor Adilson Vera têm relação estremecida
Prefeito diz que negou regalias para o vice, o que teria causado mal-estar que já dura três meses

FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Neto

A  relação entre o prefeito 
de Borebi, Manoel Frias 
Filho (PR), o Mané, e o 

vice-prefeito, José Adilson Vera 
(PR), o Pastor, está abalada. Em 
entrevista ao jornal O ECO, o 
chefe do Executivo confirmou 
que, há três meses, uma diver
gência abalou a relação entre 
os dois. A reportagem também 
entrou em contato com o vice- 
-prefeito, que não confirmou o 
ocorrido e preferiu não entrar 
em detalhes sobre o assunto.

O motivo da discórdia, de 
acordo com Mané Frias, foi um 
pedido de Pastor Adilson Vera. 
”Um dia, ele chegou e pediu 
para resolver alguns proble
mas. Ele me disse que o salário 
que ganhava era pouco e que 
precisava ganhar mais, levando 
em conta o que havia feito na 
campanha (eleitoral). Ele quer 
receber R$ 6,7 mil, um carro 
exclusivo e a chefia de gabine
te”, revelou.

Ainda segundo o prefeito, 
a negativa ao pedido foi o es-

RUSGA -  Mané Frias e Pastor Adilson Vera não têm bom relacionamento 
há três meses, desde a negativa do prefeito a pedido do vice

topim para o racha político. 
”Falei que era difícil dar au
mento, pois havia prometido 
que iríamos reduzir todos os 
gastos para fazer uma adminis
tração boa. Não vou dar nada 
disso. Ele tem que trabalhar 
como eu estou trabalhando. Ele 
quer ficar aqui sem fazer nada 
e ganhar tudo isso? Assim fica 
difícil para mim”, completou.

Mané Frias fez questão de lem
brar que não houve contratem
po entre os dois durante a cam
panha eleitoral e nem no início 
do mandato.

O prefeito não acredita que 
o problema possa interferir da 
administração da cidade. ”Não 
vejo complicação alguma e o 
trabalho não será prejudica
do. Se ele não quer me ajudar,

então não atrapalha. Vou ser 
sincero: para mim, é melhor 
que ele fique longe”, reforçou. 
A atitude de Pastor Adilson 
Vera surpreendeu Mané Frias. 
O prefeito acredita que o vice 
vem sendo influenciado por 
outras forças políticas. ”Ele 
debandou para o outro lado. O 
ex-prefeito Antônio Carlos Vaca 
(PSDB) não sai da igreja que ele 
frequenta. Antes, os dois não 
podiam se ver e hoje conversam 
sempre”, acusa.

Procurado pelo O ECO, 
Vaca negou contato político 
com Pastor Adílson Vera. ”Não 
tenho nada com eles. Sou um 
cidadão comum, lutando por 
Borebi do mesmo jeito que eu 
fazia. Eu converso com todo 
mundo. Sou oposição ao go
verno Mané Frias. O Pastor 
tem o partido dele. Se ele vier 
para nosso lado, será de bom 
grado. No entanto, não tem 
nada disso e nunca conversei 
com ele sobre este assunto. Eu 
continuo trabalhando para a 
cidade, mesmo sem estar no 
Poder Executivo”, finalizou.

AREIOPOLIS

Site da Câmara de Vereadores é hackeado e fica fora do ar

Hackers postaram em uma rede social a invasão no dia 30 de junho; crime está previsto em lei

Angelo Neto

O  site oficial da Câmara de 
Areiópolis está hackeado 
há 18 dias. Os internau- 

tas que acessarem o domínio 
www.camaraareiopolis.sp.gov. 
br não conseguem navegar pelos 
projetos ou encontrar informa
ções sobre os vereadores e dão 
de cara com gráficos, música e 
links que direcionam a redes 
sociais e sites relacionados ao 
grupo responsável pela invasão, 
o hackerbrasilll, e para perfis de 
dois integrantes do grupo.

Uma postagem no Twitter 
em 30 de junho confirma o 
hackeamento. Entre os sites já

invadidos pelo grupo no mes
mo período estão o do partido 
PR da Bahia, Polícia Militar 
de Minas Gerais, Associação 
Brasileira de Orçamento Públi
co, Câmara de Nova Soure, na 
Bahia, e da deputada estadual 
Graça Matos (PMDB), do esta
do do Rio de Janeiro. Em todos 
estes casos, os responsáveis já 
resolveram o problema e os si
tes funcionam normalmente.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, o presidente da Câmara 
de Areiópolis, Wanderley Pe- 
lissolli (PSDB), confirma que 
o site está fora do ar há alguns 
dias, mas diz não ter conheci
mento sobre a invasão. ”A Câ-

mara está em reforma e não tem 
nada funcionando. Antes do 
recesso, eu pedi para que tudo 
fosse desligado para que o traba
lho pudesse ser realizado”. Ain
da segundo ele, o problema deve 
ser resolvido em breve. ”Acredi- 
to que na próxima quarta-feira, 
possivelmente o site já esteja no 
ar novamente”, completa.

A onda de hackeamentos em 
todo o Brasil aumentou no perí
odo de protestos e manifestações 
que se espalharam pelo territó
rio nacional. A maioria das inva
sões é motivada principalmente 
por divergências políticas/ad- 
ministrativas e pela postura das 
polícias (considerada agressiva e

excessiva) frente aos atos.
Hackear é crime informático 

previsto na lei federal 12.737/2012, 
aprovada recentemente e conheci
da como lei Carolina Dieckmann. 
Ela entrou em vigor no dia 2 de 
abril de 2013 e prevê como pena 
de três meses a um ano de deten
ção e multa para quem ”invadir 
dispositivo informático alheio, co
nectado ou não à rede de compu
tadores, mediante violação indevi
da de mecanismo de segurança e 
com o fim de obter, adulterar ou 
destruir dados ou informações 
sem autorização expressa ou tácita 
do titular do dispositivo ou ins
talar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita”.

UNIODONTO DE LENÇÓIS PAULISTA COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA -  EM LIQUIDAÇÃO

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente edital ficam convocados os cooperados da Uniodonto de Len
çóis Paulista Cooperativa Odontológica -  Em Liquidação para se reunirem 
em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no 
próximo dia 29 de julho de 2.013. na sede da Uniodonto, sito à Rua José 
do Patrocinio. . 534 às 17h30 em primeira convocação com a presença de 
2/3 (dois terços) dos cooperados. às 18h30 em segunda convocação com 
a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados. às 19h30 em terceira 
convocação com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. para tratarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Nomeação do Liquidante da Cooperativa.

Lençóis Paulista. 18 de julho de 2013.
A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO 

A COMISSÃO PRÓ CONSTITUIÇÃO DO SINDICATO DOS PROFES
SORES DE LENÇÓIS PAULISTA -  SINPROLEN. convoca todos os Pro
fessores ativos. inativos (aposentados). pensionistas e autônomos de ensino 
infantil. fundamental. médio e superior. com Base Territorial nos Municí
pios de Lençóis Paulista. Areiópolis. Borebi e Macatuba. para comparece
rem à Assembléia Geral a ser realizada com início às 14.00 horas. do dia 05 
de Agosto de 2013. na Rua Candido Alvim de Paula. n. 291. Jardim Ubira- 
ma. na cidade de Lençóis Paulista. Estado de São Paulo. para deliberação 
da seguinte ordem do dia: 1-) aprovação da fundação do SINPROLEN; 2-) 
aprovação do Estatuto da entidade sindical; 3-) Eleição e posse da Diretoria. 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes; 4-) outros assuntos de interes
se do SINPROLEN.

Lençóis Paulista. 12 de Julho de 2.013.
Gillian Cristina Carneiro de Souza 

RG. 26.243.540-8-SSP/SP 
p/ Comissão

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato. 
quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais. para participarem da As
sembléia Geral Ordinária. a ser realizada no dia 23 do mês de julho de 2.013. 
às 8:00 (oito) horas. em primeira convocação. à rua cel. Joaquim Gabriel. 
n°35. nesta cidade. a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A) - Leitura. Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B) - Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.012;
C) - Leitura. Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
Exercício de 2.012.
Não havendo. na hora acima indicada. número legal de Associados presen
tes para a instalação dos trabalhos. a Assembléia será realizada em segunda 
convocação. às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local. com 
qualquer número de presentes.

Lençóis Paulista. 16 de julho de 2.013.
Ermenegildo Luiz Coneglian 

Presidente

EDITAL DE CASAMENTO
LIVRO D-04 / FLS. 85V 

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.286 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba. Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525. itens I. III e IV do Código Civil Bra
sileiro. AUGUSTO HENRIQUE MARI
NHO e PAMELA DA SILVA. ambos na
turais de Macatuba/SP. domiciliados à Rua 
Arlindo Batista Artioli. n° 236. Bela Vista. 
na cidade de Macatuba/SP.
Ele. nascido aos 04/10/1991. auxiliar de 
produção, solteiro, filho de JOSÉ BENE
DITO MARINHO e FÁTIMA APARE
CIDA DA SILVA.
Ela. nascida aos 14/01/1990, balconista. 
solteira. filha de JOSÉ ROBERTO DA 
SILVA e SILVANA DE FÁTIMA EUZÉ- 
BIO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento. 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP. 10 de julho de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

LIVRO D-04 / FLS. 86 
EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.287 

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba. Esta
do de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apre
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525. itens I. III e IV do Código Civil Bra
sileiro, JONAS APARECIDO REZENDE 
e FRANCIELLE DO NASCIMENTO 
OZARIAS. ambos naturais de Lençóis Pau- 
lista/SP. domiciliados à Rua Rio de Janeiro. 
n° 14-11, Centro. na cidade de Macatuba/SP. 
Ele. nascido aos 07/03/1991, lixador de me
tal. solteiro. filho de JOÃO DONIZETE 
REZENDE e MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA REZENDE.
Ela. nascida aos 26/07/1994, costureira. 
solteira. filha de AILTON COELHO DE 
OZARIAS e APARECIDA DE FÁTIMA 
DO NASCIMENTO OZARIAS.
Se alguém souber de algum impedimento. 
oponha-o na forma da lei.

Macatuba - SP. 11 de julho de 2013.
Priscila Corrêa Dias Mendes

Oficial

Prefeitura M unicipal 
de L ençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta. Estado de São Paulo. usando das atribuições que lhe são conferi
das por lei. e. e. cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município. torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 264 de 15.07.2013.......Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 135.043,22.
Decreto 265 de 15.07.2013.......Exonera Laura Regina Paniagua Jus-
tino da função gratificada de Assistente Técnico Pedagógico.
Portaria 900 de 16.07.2013.......Afasta Ana Maria Precioso do cargo
de Professor de Ensino Fundamental I e a designa para o cargo de 
Coordenador Pedagógico.
Portaria 901 de 16.07.2013.......Prorroga a designação efetuada pela
Portaria 023, de 7.01.2013.
Portaria 902 de 17.07.2013.......Nomeia Wesley Barreto Cambui para
o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 903 de 17.07.2013.......Nomeia Adriana Marques de Olivei
ra Souza para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 904 de 17.07.2013.......Nomeia Ana Gisele Martins para o
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 905 de 17.07.2013.......Nomeia Shalise Andreia Roque para
o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 906 de 17.07.2013.......Nomeia Gislaine Monteiro da Silva
Piropo Leopoldino para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 907 de 17.07.2013.......Nomeia Miriam dos Santos Tangeri-
no para o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Área 10.
Portaria 908 de 17.07.2013.......Nomeia Ozilde Maria Bertoli para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 7A.
Portaria 909 de 17.07.2013.......Nomeia Lucineia Domingues dos
Santos da Silva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Área 
5.
Portaria 910 de 17.07.2013.......Nomeia Walker de Oliveira Rodri
gues para o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 4A.
Portaria 911 de 17.07.2013.......Nomeia Celina Giacomini Purgano
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 7B.
Portaria 912 de 17.07.2013.......Nomeia Edna Rosa Alves de Brito
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Área 5.
Portaria 913 de 17.07.2013.......Nomeia Eliege Marçal Pipa para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Área 5.
Portaria 914 de 17.07.2013.......Nomeia Sandra Mara Garcia para o
cargo de Cozinheiro.
Portaria 915 de 17.07.2013.......Nomeia Cleber de Souza Amaral
para o cargo de Agente Escolar.
Portaria 916 de 17.07.2013.......Nomeia Tiago José Cimó para o car
go de Agente de Vigilância Eletrônica.
Portaria 917 de 17.07.2013.......Nomeia Silvana Martins Pereira Pi-
coli para o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista. 17 de julho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Natureza: Convênio de delegação n.° 79/2013 para Exploração do 
Aeroporto Municipal de Lençóis Paulista-SP (SDLP)
Reprodução da publicação efetuada no Diário Oficial da União. Se
ção 3. na data de 10.07.2013:
“DOU3 - Diário Oficial da União - Seção 3 
Presidência da República 
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
10/07/2013-ESPÉCIE: Termo de Convênio de Delegação n.° 
79/2013. celebrado entre a União. representada pela Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR). e o Municí
pio de Lençóis Paulista- SP, representado por sua Prefeita Municipal. 
OBJETO: Delegação da exploração do Aeroporto de Lençóis Paulista 
(SDLP), localizado no Município de Lençóis Paulista-SP. PROCES
SO: 00055.000488/2011- 09. RECURSOS: Não implica em repasse 
de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21. inciso XII. alínea 
“c” da Constituição Federal. artigo 36. inciso III da Lei n.° 7.565, de 
19 de dezembro de 1986, artigo 37 da Lei n.° 12.379, de 6 de janeiro 
de 2011 e artigo 24- D. inciso VIII da Lei n.° 10.683, de 28 de maio de 
2003. DATA DA ASSINATURA: 13/06/2013. VIGÊNCIA: a partir 
da data de assinatura. com eficácia legal após a publicação deste ex
trato. PRAZO: 35 anos. improrrogável. SIGNATÁRIOS: pela União. 
Wellington Moreira Franco - Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República. e. pelo Município de 
Lençóis Paulista-SP, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita 
Municipal.”

Lençóis Paulista. 17 de julho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista. 18 de Julho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro imobiliário

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito dos 
Santos L17 Q F Grajaú 25496/4996

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito dos 
Santos L16 Q F Grajaú 25495/5265

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
ADITIVO DO CONTRATO n° 155/2011; DATA ASSINAT: 
21/12/2012; CONTRATADO: Instituto Soma; ENDEREÇO: Rua 
Araújo Leite. n° 20-32, Bauru/SP; CNPJ: 07.257.758/0001-59: OB
JETO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 06 (doze) 
meses; MODALIDADE: Inexigibilidade N° 007/2011; FUNDA
MENTO: Art. 57. inciso II e §1°. da Lei Federal n.° 8.666/93. 

Lençóis Paulista. 24 de maio 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 080/2013 -  Processo n° 167/2013 

Objeto: Aquisição de licença de uso de software Autodesk Auto
CAD Civil 3D 2014 New SLM WIN. Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e sessão de lances: 30 de julho de 2013 às 
10:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55. Len
çóis Paulista. Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista. 17 de julho de 2013. JOSÉ DENILSON NO
GUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco. no dia 18 de julho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 175,45.

http://www.camaraareiopolis.sp.gov
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br


Administração CURSO ARTESANAL DE FRUTAS
Começam na segunda-feira as inscrições para 
o curso artesanal de frutas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural. Os interessados 
devem ir ao Centro do Empreendedor das 8h 
às 17h. As vagas são por ordem de chegada.

FUTURO

União cede prédio da antiga Destilaria Central à Prefeitura
Bel assinou convênio 
na terça-feira; 
local será área de 
educação e cultura

Carlos Alberto Duarte

A  prefeita de Lençóis
Paulista, Bel Lorenzet- 
ti (PSDB), assinou na 

terça-feira - junto à Superinten
dência de Patrimônio da União, 
em São Paulo -, termo de ces
são gratuita do prédio da antiga 
Destilaria Central, na Vila Con
tente, à Prefeitura pelo prazo 
inicial de 10 anos, prorrogável 
pelo mesmo período.

O local abrigará a sede 
administrativa e cursos ofe
recidos pelo CMFP (Centro 
Municipal de Formação Profis
sional Prefeito Ideval Paccola).

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

LUTA -  Depois de inúmeras tentativas, Prefeitura 
conseguiu a cessão de área para revitalizar a Destilaria

A prefeita disse que, com assi
natura da cessão do imóvel, vai 
buscar recursos junto ao Code- 
phaat (Conselho de Defesa do

CURSO

Inscrições para 
escolinha de ciclismo 
terminam amanhã

Aulas serão ministradas no 
Batalhão da Polícia Militar de 
Lençóis; formatura acontece 
sexta-feira, 26 de julho

Carlos Alberto Duarte

T ermina amanhã o 
prazo de inscrições 
da segunda turma 

do programa Escolinha 
de Ciclismo Buscapé. 
Crianças entre 9 e 11 anos, 
acompanhados dos pais, 
devem procurar a sede da 
5^ Companhia da Polícia 
Militar para se inscrever. 
As aulas serão ministra
das a partir da próxima 
segunda-feira 22 de julho, 
na sede da 5^ Cia. A for
matura acontece na sexta
-feira 16 de julho.

Desenvolvido pela Polí
cia Militar em parceria com 
o CMFP (Centro Municipal 
de Formação Profissional) 
prefeito Ideval Paccola, o 
principal objetivo é ensi
nar as crianças como se 
comportar corretamente 
com bicicletas no trânsito e 
utilizar corretamente equi
pamentos de segurança.

Os policiais também 
ensinar às crianças sinali-

zação de trânsito e funcio
namento dos semáforos, 
além de aulas de civismo e 
cidadania. Durante o cur
so, um professor vai ensi
nar às crianças a manuten
ção das bicicletas, como 
calibrar pneus, verificar 
freios, entre outros itens 
de segurança. No final de 
cada semana, os alunos 
serão certificados com 
documento semelhante a 
primeira habilitação.

A tenente Letícia Ma- 
restoni disse que as aulas 
durante as férias vão aten
der crianças de todas as 
escolas. Ao todo, são 19 
vagas. A primeira turma 
da Escolinha de Ciclismo 
Buscapé se formou na se
mana retrasada na Escola 
Municipal Maria Zélia Ca
margo Prandini, no Con
junto Habitacional Maes
tro Júlio Ferrari.

A Escola Ezio Paccola, 
do Jardim Primavera, será 
a próxima a receber o pro
grama, no mês de agosto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Centro Espirita Jaime Mendonça Machado, através de sua 
Presidente, convoca todos os membros, para eleição de nova diretoria e 
conselho fiscal para o período de 01 de agosto de 2013 a 31 de julho de 
2016 e eventual mudança estatutária no dia 29 de julho de 2013, a qual, será 
realizada na sua sede - Rua Tiradentes - n° 386 - nesta cidade de Lençóis 
Paulista/SP as 20:00 horas, nos moldes da legislação vigente e seu Estatuto 
Social. - Á Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Igreja Evangélica Pentecostal do Evangelho da Paz Deus é a Solução, vem 
através de seu Presidente o Sr. Deusdedit de Souza, convocar a Assembléia 
para fundar a citada Igreja já existente de fato, e eleger a sua Diretoria Ad
ministrativa e Conselho Fiscal no dia 21 de julho de 2013 ás 19:00 horas, 
na Avenida Vereador Dr. Herminio Jacon, n.° 642 (fundos) -  Lençóis Pta/ 
SP. Consequentemente todos os cargos serão aprovados pela Assembléia 
e, necessariamente, se comporá dos seguintes membros:- Presidente, Vice
-Presidente, 1.° e 2.° Secretário, 1° e 2.° Tesoureiro, 1.°, 2° e 3° Conselheiro 
Fiscal e 3 Suplentes do Conselho Fiscal; com a posse em seguida para o 
período de 21 de julho de 2013 a 20 de julho de 2015.

O Presidente de Fato.

Patrimônio Histórico, Artísti
co, Arqueológico e Turístico 
do Estado de São Paulo), órgão 
da Secretaria da Cultura, para

restaurar o imóvel.
A Prefeitura fez projeto para 

ocupação do imóvel. A torre e 
o prédio serão ocupados pelo 
Centro Municipal Formação 
Profissional, com sala de ex
posições, sala de acervo, pátio 
de convivência com cobertura, 
pátio descoberto e praça deck.

As demais construções 
serão utilizadas para abrigar 
cursos de mecânica, marce
naria, elétrica residencial, 
reparos elétricos, costura in
dustrial, artesanato e letrei
ros, para atender à demanda 
do CMFP e da Diretoria de 
Assistência e Promoção So
cial. Na área também estão 
projetados pomar comunitá
rio, quadra de esportes, play- 
ground, portarias, estaciona
mento, pista para caminhada 
e novo acesso pela avenida 
José Antonio Lorenzetti.

SOLIDARIEDADE

Presbiteriana faz 
arrecadação de agasalhos

Roupas serão 
entregues em evento 
que acontece na 
Concha Acústica

Priscila Pegatin_______

A  Igreja Presbiteriana de 
Lençóis Paulista está ar
recadando agasalhos que 

serão distribuídos a pessoas ca
rentes em um evento que acon
tece no final deste mês.

Os interessados em fazer a do
ação devem levar as roupas direto 
na Igreja que fica na rua Bahia, 
658 -  Vila Cruzeiro ou na SR Auto 
Peças que fica na avenida Ubira- 
ma. Quem não puder entregar a 
doação nos postos citados deve li
gar para o telefone (14) 3263 0054.

Segundo o líder do grupo Mis
sões Urbanas, José Mairon Prado 
Pereira, as peças vão ser distri
buídas no dia 27 deste mês na 
Concha Acústica. "Teremos um 
evento social em prol dos caren
tes de nossa cidade", explica. "É 
um dia com distribuição de aga
salhos e de sopa, palestra, teatro 
e apresentação de bandas. Toda a 
população pode prestigiar".

O evento vai começar às 18h 
e segue até as 22h. "O objetivo do 
grupo é levar a boa mensagem 
que possa dar esperança para as 
pessoas que se encontram neces
sitadas", finaliza o líder.

A Campanha tem o apoio de 
empresas da cidade, como Hot FM 
107, Zilor, Maumir Estruturas Me
tálicas, Cadsteel Engenharia, SR 
Auto Peças, Portoni Estruturas Me
tálicas e da Prefeitura Municipal.

ORSI ALIMENTOS CONTRATA
MOTORISTA

EXIGÊNCIAS:
• Experiência m ínim a de 06 meses 

• Disponibilidade para viagens
• H a b ílíta ç a o T '

BENEFÍCIOS:
• Salário com patível com a função

• Assistência Médica e Odontológíca
• 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 delegacia).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

DECRETO N° 2899
CONVOCA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Prefeito Municipal de Macatuba, em conjunto com o Presidente do Conselho Muni
cipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade 
de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social 
no Município,

DECRETA
Artigo 1° - Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser re
alizada no dia 24 de julho de 2013, tendo como tema central: “Gestão e Financiamento 
para a E;feti^ação do SU.AS”.
Artigo 2° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de 
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, 02 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

CLEUZA APARECIDA MARTINS DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

REGISTRADO na Secretaria de Negócios Jurídicos e PUBLICADO por afixação do 
texto na sede do Paço Municipal, e em outros locais de costume em 02 de julho de 
2013.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

DECRETO N° 2893
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 19 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2894
REGULAMENTA O ARTIGO 5° DA LEI MUNICIPAL N° 2484/2013, QUE DISPÕE 
SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SEVIDORES DO PODER EXECUTI
VO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

Macatuba, 24 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2895
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 26 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2896
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AUTORI
ZADA PELA LEI N° 2491 DE 19/06/13.-

Macatuba, 26 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2897
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 28 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2898
DECLARA PONTO FACULTATIVO, DIA 08 DE JULHO, EM RAZÃO DO FERIA
DO DA “REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA”.

Macatuba, 28 de junho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2900
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 10 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2901
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 10 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2902
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU
TORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Igreja Evangélica Aliança da Promessa, vem através de sua Presidente a 
Sra. Marli Aparecida Gaspar Ferreira, convocar a Assembléia para fundar a 
citada Igreja já existente de fato, e eleger a sua Diretoria Administrativa e 
Conselho Fiscal no dia 21 de julho de 2013 ás 19:00 horas, na Rua Henrique 
Losinskas Alves, n.° 1.329 -  Lençóis Pta/SP. Consequentemente todos os 
cargos serão aprovados pela Assembléia e, necessariamente, se comporá dos 
seguintes membros:- Presidente, Vice-Presidente, 1.° e 2.° Secretário, 1° e 2.° 
Tesoureiro e 1.°, 2° e 3° Conselheiro Fiscal; com a posse em seguida para o 
período de 21 de julho de 2013 a 20 de julho de 2015.

A Presidente de Fato.
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Sem sub-21, Regionais serão prova 
de fogo para delegações da região
Lençóis disputa a competição, em São Carlos, com 300 atletas e a missão de permanecer na elite

Aline Furlanetto
Especial para O ECO

Entre 19 e 27 de julho, 
atletas de toda a região 
estarão em São Carlos 

disputando os Jogos Regionais. 
A novidade e, no caso de mui
tas delegações, um problema, 
é que neste ano houve a extin
ção da categoria sub-21, o que 
levará todas as equipes a com
petirem juntas na categoria 
livre. Os dirigentes esportivos 
das cidades da região de Len
çóis Paulista argumentam que 
o novo modelo de disputa pode 
diminuir as chances de meda
lhas das delegações menores 
ou menos profissionalizadas.

Lençóis participa com 300 
atletas na 1® divisão, em 32 
modalidades. Para o diretor de 
Esportes José Lenci, a perfor
mance da delegação ainda é 
uma incógnita, justamente pela 
extinção das divisões. "A gran
de maioria dos nossos atletas é 
juvenil e terá de disputar com 
concorrentes mais experientes. 
Portanto, nossos resultados de
penderão do chaveamento. De 
qualquer forma, nosso objetivo é

pontuar para permanecermos na 
1® divisão, o que sabemos que 
não será nada fácil”, ressalta.

As grandes esperanças de 
pódio de Lençóis são o basque
te, vôlei, atletismo PCD, tênis de 
quadra, ciclismo, bocha, caratê 
masculino e capoeira. Modalida
des que garantiram medalhas e 
importantes pontos ã cidade nas 
últimas edições do evento. Nes
ta sexta-feira, primeiro dia de 
disputas em São Carlos, os len- 
çoenses estreiam no atletismo, 
basquete, futebol, futsal, tênis, 
malha, vôlei de praia e xadrez.

REGIÃO
Subir ao pódio na maioria 

das modalidades e obter o me
lhor desempenho de Agudos 
na competição. Esses são os 
objetivos de Agudos em São 
Carlos. A delegação, de 400 
atletas, disputará um total de 35 
modalidades, o que favorece as 
chances de uma boa pontuação 
e de pódios para alcançar uma 
classificação positiva e histórica 
no ranking geral para o muni
cípio. As grandes esperanças 
de medalhas são o futebol e 
futsal feminino, tênis de mesa

masculino e feminino, hande
bol feminino, futsal masculino, 
caratê masculino, judô mas
culino, atletismo masculino e 
feminino, ginástica masculina, 
taekwondo masculino e natação 
masculino e feminino, que têm 
obtido importantes resultados 
em competições regionais.

Neste ano, a delegação agu- 
dense participará do evento com 
cerca de 400 atletas em 21 mo
dalidades, entre elas atletismo, 
basquete, biribol, bocha, capoei
ra, damas, futebol, futsal, ginás
tica artística, handebol, judô, ca-

ratê, malha, natação, tênis, tênis 
de mesa, vôlei, vôlei de praia, 
taekwondo, ciclismo e xadrez.

”Será uma edição em que 
a qualidade técnica da compe
tição estará bem elevada, justa
mente pela extinção da categoria 
sub-21. No caso específico de 
Agudos, os atletas são muito no
vos, mas estão bastante prepara
dos. A meta é superar o desem
penho dos últimos três anos”, 
explica José Otaviano, secretário 
municipal de Esportes e Lazer. 
A delegação de Macatuba terá 
em São Carlos um total de 150

EMOÇÃO -  Começa 
amanhã mais uma edição 
dos Jogos Regionais, que 
neste ano acontecem 
em São Carlos; Lençóis, 
Agudos, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi ficam 
na torcida por medalhas

pessoas, entre atletas e comissão 
técnica. A cidade disputará 12 
modalidades, entre elas xadrez, 
futebol de campo (masculino), 
futsal (masculino e feminino), 
basquete masculino, vôlei fe
minino, bocha, judô, natação 
(feminino e masculino), atle
tismo e damas. A expectativa é 
fazer uma boa campanha, tarefa 
considerada difícil sem a divisão 
das categorias livre e sub-21.

Areiópolis irá para os Regio
nais com uma delegação enxu
ta, para disputar apenas duas 
modalidades: atletismo PCD e 
bocha. Há esperanças de meda
lhas com as duas equipes. Bore- 
bi disputará o futebol de campo 
masculino, o vôlei masculino, o 
vôlei de praia masculino e femi
nino e a damas, com um total 
de 45 atletas. As possibilidades 
de pódio são apontadas para as 
cinco modalidades.

Até o sábado, 27 de julho, 
45 cidades disputam os Regio
nais de São Carlos. O cerimo
nial de abertura ocorre ama
nhã, ãs 20h, no ginásio Milton 
Olaio Filho. A última vez que o 
município sediou a competição 
foi em 2005.

APOIO
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LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

DIRETORIA DE ESPORTES E RECREAÇAO 
LENÇÓIS PAULISTA
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Saúde ALERTA
Na segunda-feira 15, foi comemorado no Brasil o Dia do 
Homem, mas a data serve como um alerta para eles. Pesquisa 
feita pela Sociedade Brasileira de Urologia com 5 mil homens 
revela que 44%  dos entrevistados nunca foram a uma 
consulta com um urologista nem fazem exames preventivos.

ODONTOLOGIA

Extrair dente do siso pode 
ser sinônimo de prevenção
Na posição errada, molares podem causar inflamações e cáries, mas tirar o dente não é regra

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

O dente do siso sempre 
foi um assunto que gera 
dúvida dos pacientes no 

consultório odontológico. Ti
rar? Deixar? Ele vai entortar 
os outros dentes? Extrair vai 
doer muito?

A cirurgiã-dentista Elizan- 
dra Paccola Moretto de Almei
da explica que, antes de qual
quer preocupação, é necessário 
consultar um profissional para 
saber de fato se a extração é 
necessária. ”O dente do siso co
meça a se formar com 14 anos. 
Geralmente, os pacientes com 
17 anos ou mais fazem a extra
ção”, diz. ”É um dente que não 
melhora a função mastigatória, 
o paciente não precisa dele e 
normalmente nasce em uma 
posição desfavorável, nesse 
caso o mais indicado é extrair, 
mas isso não é regra”, ressalta.

Se o dente estiver na posi
ção normal e tiver espaço na 
boca, a dentista explica que 
pode permanecer, normalmen
te. ”Só se o paciente optar por 
extrair, senão ele não vai causar 
nenhum problema”.

Nos estudos que se baseia 
Elizandra, o dente do siso não 
é o responsável por entortar os 
outros. 'Acontecem mudanças, 
a cada sete anos, no arco e na 
face e isso não quer dizer que 
o dente do siso está entortando 
os outros e por isso devem ser 
extraídos”, acredita. "As indica
ções para a extração dos dentes 
são prevenção de cárie, infec-

PREVENÇÃO -  Procurar um dentista antes de sentir dor no dente do siso pode evitar inflamações e complicações

ção, prevenção de tumores e fa
cilita o tratamento ortodôntico, 
em alguns casos”.

A procura por um dentista 
deve ser antes da dor e infla
mação. "O melhor é tirar quan
do não está com dor. Quando 
infeccionado ou inflamado, a

anestesia pode não pegar direi
to e, em alguns casos, o pacien
te vai ter que tomar medicação 
por dois dias para só depois 
extrair o dente”, explica.

O dente do siso é conhecido 
por não ter função e já aconte
ce, na nova geração, de algumas

pessoas nascerem sem. "Brin
camos que são pessoas 'evolu
ídas'. Não é comum, mas tam
bém não é raro encontrar jovens 
com dois, um ou nenhum dente 
do siso. É um dente que tende 
a desaparecer com os anos por
que não precisa”, diz.

Dentista faz recomendações para extração do dente do siso
Na hora de extrair o 

dente do siso, a cirurgiã- 
-dentista Elizandra Paccola 
Moretto de Almeida reco
menda tirar dois de cada 
vez. "Extrai dois de um lado 
e depois de um ou dois me
ses extrai os outros dois”, 
diz. "Assim é mais fácil de 
alimentar, porque o local

fica um pouco dolorido”.
Apesar de ser famoso por 

causar dor, os dentes, na par
te de cima são os mais fáceis 
de extrair. "Doem muito pou
co, já o inferior fica um pou
co mais dolorido e incha”.

Nas instruções pós-ope
ratória Elizandra ressalta que 
os cuidados são fundamen-

tais para uma boa recupera
ção. "Retirar a gaze da boca 
após meia hora a extração. 
Aplicar bolsa de gelo na face, 
sobre o local operado”, diz. 
"Não fazer bochecho no dia 
da extração, somente lavar a 
boca, principalmente após as 
refeições, com solução fria 
de água e sal”.

Os alimentos líquidos, de 
preferência frios ou gelados, 
como caldos, leite, mingaus, 
sorvete, suco de frutas, vita
minas e iogurtes são os reco
mendados. "Tem que evitar 
excessos físicos e mentais, 
não se expor ao sol. Tudo 
que for quente tem que ser 
evitado”, finaliza.

Dr Bruno de Faria Batista
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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 Tet: 3263.6006
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MAGISTRAL
PHARMA
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- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas;
- Entrega em dom icílio ; à
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; i
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; ã
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e ã
- Arom aterapia g
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; f  I
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência §  CEh

Y  PameLab
/  Laboratório dc Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

A T E N D IM E N T O  A  P A R T IR  D A  0 6 :3 0  D A  M A N H Ã
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Circulando por a í
Junior Placca, cordenador de 
Eventos da Diretoria de Cultura no 
Teatro a Bordo, Concha Acústica
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ARRAIA
Dents, Raissa, Leley e Thiago 
Bernardes participaram do 3° 
Arraiá que aconteceu no sábado 
13, na chácara do Fernandão. A 
festa animada ao estilo caipira 
teve a presença de mais de 250 
pessoas. Alegria e muita gente 
bonita não faltou.

• Óptica Contente
As melhores grifes e marcas 
em óculos de grau e óculos 
de sol com as melhores 
formas de pagamento, 
como cartões Visa e Master 
e Associação dos Servidores 
estão na Óptica Contente.
Na loja, o preço à vista 
pode ser dividido em até 10 
vezes sem juros no cartão.
A Óptica Contente fica na 
rua Doutor Antonio Tedesco, 
232 -  Centro. Telefones (14) 
3264 3161 e 3264 9666.
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I Gabriela, 5 meses

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

SUBSTITUA LAMPADAS 
INCANDESCENTE POR 

ECONÔMICAS E REDUZA SUA 
CONTA DE ENERGIA!

POTÊNCIA-EQUIVALE 
15W^R$6,58>60W 
20W<R$7,41>80W 
25W^R$8,22>90W

0  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

PANIFICADORA E CONFEITARIA

la K i®  [D g
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CEOtP) -  Lençóis Pta.
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O  A Família Ribeiro 
Sartorelli promoveu a 
Festa Julina na chácara 
do Paulo Vitor Nelli, em 
Macatuba. O evento 
aconteceu no sábado 13, 
às 20h, e contou com 
cerca de 200 pessoas;
© Alexandre e Raquel, no 
Tempeiro Caseiro;
© Fátima e Patrick, no 
Tempeiro Caseiro;
O  Gisley Beraldo de Souza 
completou idade nova no 
dia 16 julho e recebeu os 
votos de muita saúde e 
felicidades dos pais Roseli 
e Jonas, irmãos Jamile 
e Jhonatan e familiares. 
Parabéns.
© Daniele e Bruno, no 
Tempeiro Caseiro;
O  Tati, Ana Laura, Rosana 
e Ana Flávia, no Tempeiro 
Caseiro

CA SA SSO U TO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C Â O

AO ACABAMENTO 
( 14) 3264-2505
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aqui ganhar 
virou frequência
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